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Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt przedłożyć Wysokiej Izbie Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku.  

Jesteśmy naczelnym organem kontroli państwowej i w wykonywaniu swojej misji ściśle współpracujemy z Sejmem 
Rzeczypospolitej Polskiej i z komisjami parlamentarnymi – w tym z Komisją do Spraw Kontroli Państwowej.  
W minionym roku Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła Sejmowi RP ponad 200 informacji o wynikach 
przeprowadzonych kontroli planowych i doraźnych, w tym 90 informacji z kontroli wykonania budżetu państwa. 
Misją Najwyższej Izby Kontroli jest stanie na straży interesu publicznego poprzez niezależną, zewnętrzną kontrolę 
finansów państwa i majątku publicznego oraz działalności administracji publicznej – jako instytucja od niemal 
 już stulecia pozostajemy wierni tym zasadom.  

W 2015 roku zakończyliśmy 117 kontroli planowych, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa w 2014 roku. 
Przeprowadziliśmy 144 kontrole doraźne, reagując w ten sposób na docierające do Izby sygnały o potencjalnych 
nieprawidłowościach, zgłaszane w trybie skargowym m.in. przez parlamentarzystów, media i przede wszystkim 
obywateli. W 2015 roku w Najwyższej Izbie Kontroli rozpatrzyliśmy ponad  7,5 tysiąca  wniosków o kontrole  
i skarg obywatelskich. Pracownicy NIK  przeprowadzili 2501 kontroli jednostkowych w 1980 podmiotach, którym 
przedstawiono łącznie 2,5 tysiąca wystąpień pokontrolnych. Sformułowaliśmy 87 wniosków de lege ferenda,  
z których 68 odnosiło się do zmiany przepisów rangi ustawowej, a 19 dotyczyło zmian w przepisach rozporządzeń. 
Złożyliśmy także 126 zawiadomień do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń,  
w tym 52 do Prokuratury.

W minionym roku przeprowadziliśmy szereg kontroli dotyczących obszarów istotnych dla funkcjonowania państwa  
i życia obywateli. Badania realizacji zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP poruszyły jeden z najbardziej 
wrażliwych aspektów bezpieczeństwa państwa. Badaniami dotyczącymi alternatywnych metod wykorzystania węgla 
kamiennego wpisaliśmy się w dyskusję o strategii dalszego rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Problemy 
w dziedzinie ochrony zdrowia poruszyliśmy badając m.in. funkcjonowanie szpitali klinicznych oraz podstawowej 
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej a także kształcenie kadr medycznych. W zainteresowaniu kontrolnym NIK 
pozostawała także działalność instytutów badawczych i komercjalizacja wyników badań naukowych, czy kształcenie 
na studiach doktoranckich. Aktualna w świetle wyzwań, przed jakimi staje Europa, pozostaje kontrola udzielania  
przez organy administracji ochrony cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Kontynuowaliśmy badania z zakresu polityki rodzinnej państwa podejmując kontrolę koordynacji polityki rodzinnej 
w Polsce. Naszą uwagę skupialiśmy też, jak co roku, na kwestiach związanych ze stanem finansów publicznych, 
transportem, ochroną środowiska oraz funkcjonowaniem samorządów będących tymi organami władzy, z którymi 
obywatele mają najbliższy kontakt.

Rok 2015 to czas aktywnej współpracy międzynarodowej NIK, która wiązała się szczególnie z dwoma 
obszarami: audytem zewnętrznym organizacji międzynarodowych oraz udzielaniem wsparcia rozwojowego 
innym najwyższym organom kontroli, przede wszystkim z krajów stowarzyszonych z Unią Europejską.  
W 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli wykonała pierwszy audyt Rady Europy w ramach mandatu audytora 
zewnętrznego tej organizacji. Funkcję tę NIK będzie sprawować, zgodnie z decyzją Komitetu Ministrów tej organizacji 
– do 2018 r. NIK jest również, od roku 2013, audytorem zewnętrznym Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych 
CERN. W 2015 r. Rada CERN jednomyślnie zdecydowała o rozszerzeniu mandatu NIK jako audytora zewnętrznego 
na kolejne dwa lata – od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. W 2015 roku NIK współuczestniczyła w przeglądach 
partnerskich Najwyższych Organów Kontroli Estonii, Łotwy i Węgier. Eksperci NIK pracują z Najwyższym Organem 
Kontroli Gruzji, w ramach współpracy bliźniaczej dotyczącej m.in. prowadzenia kontroli finansowych. Analogiczna 
współpraca z NOK Albanii ma na celu wzmocnienie kontroli państwowej w tym kraju. NIK aktywnie uczestniczy  
też w przygotowywaniu projektów aktów prawnych na Ukrainie, przekazuje doświadczenia ukraińskim urzędnikom, 
zwłaszcza w zakresie relacji między administracją rządową a samorządową.

Wyrażam przekonanie, że przedłożone Wysokiej Izbie Sprawozdanie z działalności NIK w 2015 roku spełnia 
wymogi udokumentowanej, rzetelnej i obiektywnej informacji o stanie państwa i zyska akceptację Wysokiej Izby.
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2501 kontroli jednostkowych realizowanych w 1980 podmiotach 

4 kontrole prowadzone wspólnie z najwyższymi organami kontroli innych państw 
2 audyty organizacji międzynarodowych 

	
Efekty	kontroli 

74 mln zł – korzyści finansowych uzyskanych w wyniku kontroli 
4,8 mln zł – finansowych skutków nieprawidłowości na szkodę budżetu Unii Europejskiej 

126 zawiadomień do organów ścigania przestępstw lub wykroczeń, w tym 52 do Prokuratury 
88 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych przez 103 osoby 
	

Współpraca	z	Sejmem	RP	
637 posiedzeń komisji sejmowych z udziałem przedstawicieli NIK 

205 informacji o wynikach kontroli przedłożonych Sejmowi 
87 wniosków de lege ferenda 

17 dezyderatów komisji sejmowych sformułowanych na podstawie wyników kontroli NIK 
	

Inne	działania	
16 paneli ekspertów z udziałem naukowców, przedstawicieli administracji publicznej 

i organizacji pozarządowych 
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I.	 Ogólne	informacje	o	Najwyższej	Izbie	Kontroli  

 
 

1. Konstytucja	Rzeczypospolitej	Polskiej	

Pozycję i kompetencje Najwyższej Izby Kontroli określają przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej1 i ustawy 
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. Konstytucja usytuowała Izbę wśród organów kontroli państwowej 
i ochrony prawa3, jako naczelny organ kontroli państwowej, podległy Sejmowi i działający na zasadach kolegialności4. 
Określiła również zakres działania NIK, do których należą zadania kontrolne o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym. 
Kontrole obligatoryjne obejmują działalność jednostek administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych 
osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych5. Zakres ten jest podstawowym dla działalności Izby, 
przeprowadzanym stale i z zastosowaniem wszystkich czterech kryteriów kontroli, tj. legalności, gospodarności, celowości 
i rzetelności6. Natomiast fakultatywnie NIK może kontrolować działalność jednostek samorządu terytorialnego, komunalnych 
osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych, jednak z wyłączeniem kryterium celowości7. Z punktu 
widzenia legalności i gospodarności kontroli podlega także działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów 
gospodarczych w takim zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe albo komunalne oraz wywiązują 
się z zobowiązań finansowych wobec państwa8. Wymienione w art. 204 Konstytucji obowiązki Izby mają swoje źródło 
w funkcji kontrolnej Sejmu. Na podstawie tegoż przepisu NIK przedkłada Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej, opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów oraz informacje o wynikach kontroli, 
wnioski i wystąpienia określone w ustawie. Konstytucyjnym obowiązkiem NIK jest również przedstawianie Sejmowi corocznie 
sprawozdania ze swojej działalności9.  

2. Ustawa	o	Najwyższej	Izbie	Kontroli	

Zasady działania Najwyższej Izby Kontroli i jej organizacja określone zostały, zgodnie z art. 207 Konstytucji, w ustawie 
o Najwyższej Izbie Kontroli. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, dostosowując przepisy do rzeczywistości prawnej 
i potrzeb organizacyjnych10. Konstytucyjne unormowania zostały uszczegółowione w rozdz. 1 ustawy, formułującym zadania 
i zakres działania NIK. Organizacja NIK została określona w rozdz. 2, a postępowanie kontrolne uregulowane 
w rozdz. 3 ustawy.  

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy kontroli NIK podlega działalność organów administracji rządowej (wszystkich jej szczebli 
na poziomie centralnym i terenowym), Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych 
jednostek organizacyjnych. Charakter obligatoryjny także, lecz w ograniczonym zakresie, mają kontrole 14 państwowych 
instytucji pozarządowych: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Trybunału Konstytucyjnego, 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora  
 
                                                            
1  Art. 202-204 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). 
2  Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
3   Rozdz. IX Konstytucji RP. 
4  Art. 202 Konstytucji RP. 
5  Art. 203 ust. 1 Konstytucji RP. 
6  Kryteria kontroli definiowane są zgodnie ze standardami kontroli następująco: legalność jako badanie zgodności działania z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, aktami stanowienia prawa o charakterze wewnętrznym, jak również umowami, decyzjami wydanymi w sprawach 
indywidualnych oraz innymi rozstrzygnięciami (np. postanowieniami, wyrokami, uchwałami) podjętymi przez uprawnione podmioty; gospodarność 
obejmuje badanie oszczędnego i wydajnego wykorzystania środków, uzyskania właściwej relacji nakładów do efektów oraz wykorzystania możliwości 
zapobieżenia lub ograniczenia wysokości zaistniałych szkód; celowość to badanie zapewnienia zgodności z celami określonymi dla kontrolowanej 
jednostki lub działalności, zapewnienia optymalizacji zastosowanych metod i środków, ich odpowiedniości dla osiągnięcia założonych celów oraz 
osiągnięcia tych celów (skuteczność); rzetelność obejmuje badanie wypełniania obowiązków z należytą starannością, sumiennie i we właściwym 
czasie, wypełniania zobowiązań zgodnie z ich treścią, przestrzegania wewnętrznych reguł funkcjonowania danej jednostki (w szczególności 
określonego dla poszczególnych komórek i osób zakresu obowiązków), dokumentowania określonych działań lub stanów faktycznych zgodnie 
z rzeczywistością, we właściwej formie i wymaganych terminach, bez pomijania określonych faktów i okoliczności. 

7  Art. 203 ust. 2 Konstytucji RP. 
8  Art. 203 ust. 3 Konstytucji RP. 
9  Art. 204 ust. 2 Konstytucji RP. 
10  Zmiana ostatnia związana była z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. akt K 39/12 (Dz.U. poz. 142). Trybunał orzekł 

niezgodność art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. i ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli w zakresie uprawnienia upoważnionych przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli 
do przetwarzania danych ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, jak również dane o kodzie genetycznym, nałogach 
lub życiu seksualnym, z art. 47 oraz art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy 
o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. poz. 684) ww. przepis otrzymał nowe brzmienie, ograniczając dostęp kontrolerów do wskazanych w wyroku danych. 
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Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
Krajowego Biura Wyborczego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz 
Państwowej Inspekcji Pracy11.  

Kontrole o charakterze fakultatywnym Izba przeprowadza na podstawie art. 2 ust. 2-5 ustawy o NIK. Dotyczą one działalności 
organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz 
podmiotów niepublicznych. W odniesieniu do tych ostatnich Izba może przeprowadzać kontrole w zakresie, w jakim 
wykorzystują one majątek lub środki państwowe albo komunalne oraz w jakim wywiązują się z zobowiązań finansowych wobec 
państwa. Przeprowadzając kontrole w jednostkach wymienionych w art. 2 ustawy, Izba bada przede wszystkim wykonanie 
budżetu państwa oraz realizację ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej, gospodarczej 
i organizacyjno-administracyjnej tych jednostek12. Kontrole te NIK podejmuje na zlecenie Sejmu lub jego organów (Marszałka 
Sejmu, Prezydium Sejmu i komisji sejmowych), na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz z inicjatywy własnej13. 
Kryteria kontroli wymienione w ustawie14 odpowiadają wskazanym w Konstytucji i stosowane są jako mierniki ocen 
w postępowaniu kontrolnym przeprowadzanym przez kontrolerów na podstawie przepisów zawartych w rozdz. 3 ustawy.  

Obowiązkiem informacyjnym Izby jest przekazywanie Sejmowi wiedzy o stanie państwa i finansów publicznych15 oraz 
informowanie obywateli o funkcjonowaniu organów państwa, gospodarowaniu majątkiem i środkami publicznymi16. Realizuje 
go m.in. poprzez podawanie do publicznej wiadomości analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz 
sprawozdań z działalności NIK, zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej wystąpień pokontrolnych i informacji 
o wynikach kontroli, a także udostępnianie informacji na wniosek skierowany do NIK. Natomiast przepis art. 12 ustawy o NIK 
zobowiązuje organy kontroli, rewizji i inspekcji, działające w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, 
do współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli oraz na jej wniosek udostępniania Izbie wyników kontroli przez nie 
przeprowadzonych, przeprowadzania określonych kontroli wspólnie pod kierownictwem NIK lub przeprowadzania kontroli 
doraźnych na jej zlecenie. Tak określony zakres współpracy wynika z pozycji NIK jako organu naczelnego kontroli 
państwowej. Izba zaś ma obowiązek powiadamiania odpowiednich organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, jeśli ustalenia kontroli wskazują na zaistnienie takich faktów17, oraz ujawniania 
innych czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność18.  

3. Pozycja	prawna	Prezesa	Najwyższej	Izby	Kontroli	

Prezes Najwyższej Izby Kontroli kieruje Izbą i odpowiada przed Sejmem za jej działalność. Pozycję Prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on, zgodnie art. 205 ust. 1 ustawy zasadniczej, powoływany 
przez Sejm za zgodą Senatu na sześcioletnią kadencję i może być powołany ponownie tylko raz. Powołanie następuje 
bezwzględną większością głosów, a następnie, po procedurze zatwierdzającej w Senacie, Prezes NIK składa przysięgę 
podczas posiedzenia plenarnego Sejmu.  

Zgodnie z Konstytucją Prezes nie może wykonywać innych zajęć zawodowych ani zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem 
stanowiska profesora szkoły wyższej. Konstytucja w art. 205 ust. 3 ustanowiła także wymóg apolityczności Prezesa NIK – 
nie może on należeć do partii politycznej ani związku zawodowego, nie może też prowadzić działalności publicznej 
niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu.  

Prezes NIK należy do wąskiego grona podmiotów uprawnionych do kierowania wniosków w sprawach rozpoznawanych 
przez Trybunał Konstytucyjny19 i może występować w każdej z tych spraw. Artykuł 206 Konstytucji gwarantuje Prezesowi 
NIK immunitet – nie może on być bez zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. 
Prezes NIK może jedynie odpowiadać przed Trybunałem Stanu, zgodnie z art. 198 Konstytucji. Prezes Najwyższej Izby 
Kontroli ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Sejmu.  

                                                            
11  Art. 4 ustawy o NIK. 
12  Art. 3 ustawy o NIK. 
13  Art. 6 ust. 1 ustawy o NIK. 
14  Art. 5 ustawy o NIK. 
15  Art. 7 ust. 1 ustawy o NIK. 
16  Art. 10 ustawy o NIK. 
17  Art. 63 ust. 1 ustawy o NIK. 
18  Art. 63 ust. 3 ustawy o NIK. 
19  Art. 191 i art. 188 oraz art. 192 i art. 189 Konstytucji RP. 
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4. Działalność	Kolegium	Najwyższej	Izby	Kontroli	

Najwyższa Izba Kontroli – zgodnie z art. 202 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 3 ustawy o NIK – działa na zasadach 
kolegialności, czego podstawowym przejawem jest powołanie Kolegium, wyposażonego w szerokie kompetencje. Wszystkie 
najistotniejsze sprawy w Najwyższej Izbie Kontroli są zatem rozstrzygane kolegialnie.  

Członkowie Kolegium NIK są niezawiśli w rozstrzyganiu spraw będących przedmiotem posiedzeń Kolegium. Organ ten liczy 
19 członków, a w jego skład – zgodnie z art. 22 ustawy o NIK – wchodzą: 
 z mocy prawa: prezes, wiceprezesi, dyrektor generalny (pięć osób), 
 powołani na trzyletnią kadencję przez Marszałka Sejmu, na wniosek Prezesa NIK: 

 siedmiu przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych, 
 siedmiu dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK lub radców Prezesa NIK. 

Przewodniczącym Kolegium jest z urzędu Prezes NIK. 

4.1.		 Skład	Kolegium	NIK	

W 2015 r. Kolegium NIK obradowało w składzie: 

Imię i nazwisko Funkcja Uwagi 

Krzysztof Kwiatkowski Prezes NIK Prezes NIK od 27 sierpnia 2013 r. 

Wojciech Kutyła wiceprezes NIK powołany na funkcję wiceprezesa NIK 26 kwietnia 2012 r. 

Jacek Uczkiewicz wiceprezes NIK powołany na funkcję wiceprezesa NIK 26 listopada 2013 r. 

Mieczysław Łuczak  wiceprezes NIK powołany na funkcję wiceprezesa NIK 2 lutego 2015 r. 

Józef Górny dyrektor generalny NIK do 5 czerwca 2015 r. 

Andrzej Styczeń dyrektor generalny NIK powołany na funkcję dyrektora generalnego 8 czerwca 2015 r. 

Maciej Bałtowski przedstawiciel nauk ekonomicznych powołany zarządzeniem nr 8 Marszałka Sejmu z 22 listopada 2013 r. 

Cezary Banasiński przedstawiciel nauk prawnych powołany zarządzeniem nr 8 Marszałka Sejmu z 22 listopada 2013 r. 

Włodzimierz Broński przedstawiciel nauk prawnych  powołany zarządzeniem nr 8 Marszałka Sejmu z 22 listopada 2013 r. 

Teresa Dębowska-
Romanowska 

przedstawiciel nauk prawnych powołana zarządzeniem nr 3 Marszałka Sejmu z 4 kwietnia 2014 r. 

Elżbieta Kryńska przedstawiciel nauk ekonomicznych powołana zarządzeniem nr 3 Marszałka Sejmu z 4 kwietnia 2014 r. 

Czesław Martysz  przedstawiciel nauk prawnych powołany zarządzeniem nr 3 Marszałka Sejmu z 4 kwietnia 2014 r. 

Mirosław Stec przedstawiciel nauk prawnych powołany zarządzeniem nr 3 Marszałka Sejmu z 4 kwietnia 2014 r. 

Marek Cur radca Prezesa NIK, p.o. dyrektora  
Departamentu Strategii 

powołany zarządzeniem nr 3 Marszałka Sejmu z 4 kwietnia 2014 r. 

Stanisław Jarosz dyrektor Departamentu Budżetu 
i Finansów 

powołany zarządzeniem Marszałka Sejmu z 10 maja 2013 r.; 
od 25 lipca 2013 r. Po upływie kadencji decyzją Marszałka Sejmu RP 
z dnia 11 maja 2016 r. powołany ponownie do składu Kolegium – 
sekretarz Kolegium NIK. 

Piotr Miklis dyrektor Delegatury NIK w Katowicach powołany zarządzeniem nr 8 Marszałka Sejmu z 22 listopada 2013 r. 

Andrzej Panasiuk dyrektor Delegatury NIK w Warszawie powołany zarządzeniem nr 3 Marszałka Sejmu z 4 kwietnia 2014 r. 

Józef Płoskonka   radca Prezesa NIK powołany zarządzeniem nr 3 Marszałka Sejmu z 4 kwietnia 2014 r. 

Przemysław Szewczyk dyrektor Delegatury NIK w Łodzi powołany zarządzeniem nr 8 Marszałka Sejmu z 22 listopada 2013 r. 

Zbigniew Wrona radca Prezesa NIK, p.o. dyrektora 
Departamentu Prawnego 
i Orzecznictwa Kontrolnego 

powołany zarządzeniem nr 3 Marszałka Sejmu z 4 kwietnia 2014 r. 
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Skład	Kolegium	Najwyższej	Izby	Kontroli (według stanu na dzień 30 kwietnia 2016 r.) 
Kierownictwo	NIK	
Krzysztof Kwiatkowski    Prezes NIK 
Wojciech Kutyła    Wiceprezes NIK 
Mieczysław Łuczak    Wiceprezes NIK 
Jacek Uczkiewicz    Wiceprezes NIK 
Andrzej Styczeń    Dyrektor generalny NIK 

Przedstawiciele	nauk	prawnych	i	ekonomicznych	
prof. dr hab. Maciej Bałtowski    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
dr hab. Cezary Banasiński    Uniwersytet Warszawski 
ks. prof. dr hab. Włodzimierz Broński   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
prof. zw. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska   Uniwersytet Łódzki 
prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska    Uniwersytet Łódzki 
prof. dr hab. Czesław Martysz    Uniwersytet Śląski 
prof. zw. dr hab. Mirosław Stec    Uniwersytet Jagielloński 

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

4.2.		 Kompetencje	Kolegium	NIK	

Kompetencje Kolegium NIK zostały określone w art. 23 ustawy o NIK, w jego myśl istnieją trzy formy zajmowania stanowiska 
przez Kolegium: zatwierdzanie, uchwalanie i opiniowanie. 

Schemat 1. Kompetencje Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 

Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej

Opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów

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

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

Projekt statutu NIK

Sprawozdanie z działalności NIK w roku ubiegłym

Projekt budżetu NIK

Roczny plan pracy

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

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

Opiniuje

Uchwala

Zatwierdza

Kolegium NIK
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Kolegium NIK obraduje na posiedzeniach, którym przewodniczy Prezes NIK lub wyznaczony przez niego wiceprezes. 
Prezes NIK może zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby niebędące członkami Kolegium. Swoje stanowisko Kolegium 
przedstawia w drodze uchwały. 

4.3.		 Ogólne	dane	o	działalności	w	2015	r.	–	uchwały	Kolegium	NIK	
i	rozpatrywanie	zastrzeżeń	

Kolegium Najwyższej Izby kontroli obradowało w 2015 r. na 16 posiedzeniach, w trakcie których, po rozpatrzeniu 
przedłożonych dokumentów i opracowań, zatwierdziło: 

 Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 roku, 
 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku, 

uchwaliło: 
 pozytywną opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów w zakresie wykonania ustawy budżetowej za 2014 rok, 
 zmiany w Planie pracy NIK na 2015 rok, 
 projekt budżetu Najwyższej Izby Kontroli na 2016 rok, 
 Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 rok, 

rozpatrzyło i podjęło uchwały: 
 75 uchwał w sprawie zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, 
 dwie uchwały odmawiające wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej kontrolera Najwyższej 

Izby Kontroli oraz jedną uchwałę wyrażającą zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej kontrolera NIK. 

Jedno z posiedzeń Kolegium NIK – 25 listopada 2015 roku – miało charakter seminaryjny i poświęcone było tematowi „Opieka medyczna 
nad osobami w podeszłym wieku u progu rewolucji demograficznej”. Program posiedzenia obejmował prezentację wyników kontroli NIK 
„Opieka medyczna nad osobami w podeszłym wieku” i referatów zaproszonych gości, które to referaty dotyczyły m.in. systemu i wzorców 
opieki geriatrycznej, finansowania opieki zdrowotnej osób w podeszłym wieku, perspektyw demograficznych dla Polski. W posiedzeniu – 
poza członkami Kolegium NIK, dyrektorami jednostek organizacyjnych oraz radcami Prezesa NIK – udział wzięli m.in.: 
minister zdrowia, przedstawiciele świata nauki, konsultanci ds. geriatrii i chorób wewnętrznych, lekarze, dyrektorzy placówek 
medycznych, posłowie, przedstawiciele fundacji. 

5. Organizacja	wewnętrzna	NIK	

Organizacja wewnętrzna Najwyższej Izby Kontroli została określona w ustawie o NIK. Jednostki funkcjonujące w NIK dzielą 
się na dwa rodzaje – jednostki kontrolne oraz jednostki organizacji i obsługi. Jednostkami kontrolnymi są departamenty 
i delegatury. Departamenty przeprowadzające postępowanie kontrolne i wspomagające je, stosownie do rozwiązań 
przyjętych w statucie NIK, przeprowadzają lub wspomagają to postępowanie w naczelnych i centralnych organach 
państwowych w zakresie swojej właściwości rzeczowej lub funkcjonalnej oraz mogą – w porozumieniu z właściwą 
terytorialnie delegaturą – przeprowadzić lub wspomagać postępowanie kontrolne w organach i jednostkach terytorialnych. 
Departamenty kontrolne koordynują kontrole lub uczestniczą w postępowaniu kontrolnym, w szczególności przy 
przygotowywaniu kontroli, rozpatrywaniu zastrzeżeń oraz przygotowaniu informacji o wynikach kontroli i innych opracowań. 
Delegatury przeprowadzają natomiast postępowanie kontrolne w organach i jednostkach terenowych zgodnie z właściwością 
terytorialną. Mogą też – w porozumieniu z właściwym departamentem – przeprowadzać postępowanie kontrolne 
w naczelnych i centralnych organach państwowych, a także koordynować kontrole. Kontrolne jednostki organizacyjne biorą 
również udział w kontrolach prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy. Jednostkami organizacji i obsługi funkcjonowania NIK są – zgodnie z ustawą – biura. 

W skład kierownictwa NIK wchodzą, oprócz Prezesa, trzej wiceprezesi i dyrektor generalny. W 2015 r. funkcję Prezesa NIK 
pełnił Krzysztof Kwiatkowski, natomiast funkcje wiceprezesów: Wojciech Kutyła, Jacek Uczkiewicz oraz Mieczysław Łuczak, 
powołany przez Marszałka Sejmu 2 lutego 2015 roku. Dyrektorem generalnym NIK do 5 czerwca 2015 r. był Józef Górny. 
Z dniem 8 czerwca 2015 r. Prezes NIK powołał na tę funkcję Andrzeja Stycznia. 
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5.1.		 Struktura	organizacyjna	

Zgodnie ze Statutem NIK20, który szczegółowo określa organizację wewnętrzną Najwyższej Izby Kontroli, w Izbie funkcjonuje 
30 jednostek kontrolnych – 14 departamentów i 16 delegatur. W Statucie NIK określono właściwość terytorialną poszczególnych 
delegatur – odpowiada ona podziałowi administracyjnemu państwa na województwa. Jednostkami organizacyjnymi wykonującymi 
zadania w zakresie organizacji i obsługi funkcjonowania NIK są cztery biura (Organizacyjne, Gospodarcze, Informatyki, 
Rachunkowości). Zajmują się one m.in. sprawami administracyjnymi, zamówieniami publicznymi, obsługą księgową NIK, 
zarządzaniem mieniem, sprawami osobowymi, transportem, informatyką oraz budżetem Izby. 

W ramach jednostek organizacyjnych – departamentów, delegatur i biur – Prezes NIK może tworzyć, w drodze zarządzenia, wydziały 
i samodzielne stanowiska pracy, określając w drodze zarządzenia szczegółową organizację wewnętrzną. Prezes może także tworzyć 
zespoły pomocnicze, określając ich nazwy, skład osobowy, zakres oraz tryb działania. Strukturę organizacyjną NIK ilustruje schemat nr 2. 

Schemat 2. Struktura organizacyjna NIK (według statutu) 

 

                                                            
20  Nadany przez Marszałka Sejmu zarządzeniem nr 11 z 26 sierpnia 2011 r. 
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5.2.		Właściwość	jednostek	organizacyjnych	NIK		

Szczegółowy zakres właściwości jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli określa Zarządzenie nr 12 Prezesa NIK 
z 29 sierpnia 2011 r. (z późniejszymi zmianami). Większa część departamentów i wszystkie delegatury mają strukturę 
bezwydziałową. W schemacie nr 3 zilustrowano ogólne zakresy właściwości departamentów. 

Schemat 3. Zakresy właściwości departamentów  

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

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; koordynacja wspólpracy NIK                        
z Sejmem, Senatem i ich organami oraz z innymi organami państwa dotyczącej prac 
legislacyjnych i realizacji wniosków de lege ferenda 

Rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo, działalność Agencji Nieruchomości 
Rolnych, Agencji Restrukturyzacji 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, 
audyt i kontrola wewnętrzna

Gospodarka wodna oraz środowisko 

Ochrona zdrowia 

Departament Pracy, Spraw 
Społecznych i Rodziny

Departament Prawny                                                                                             
i Orzecznictwa Kontrolnego

Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Strategii

Departament Środowiska

Departament Zdrowia

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

Ogólny zakres właściwości rzeczowej

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

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

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

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

Obrona narodowa – Siły Zbrojne RP, działalność Agencji Mienia Wojskowego, Funduszu 
Modernizacji Sił Zbrojnych

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

Departament Budżetu                          
i Finansów

Departament Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji

Departament Infrastruktury

Departament Metodyki Kontroli                                     
i Rozwoju Zawodowego

Departament Nauki, Oświaty                   
i Dziedzictwa Narodowego

Departament Obrony Narodowej

Departament Porządku                                                                                 
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Gospodarka, Skarb Państwa, badanie przychodów z prywatyzacji SP, działalność UOKiK, 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Agencji Rezerw Materiałowych                                    
i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Przemysłu
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Najwyższa Izba Kontroli, tak jak inne instytucje wykonujące zadania o charakterze publicznym, posiada w swej strukturze jednostki 
zapewniające obsługę działalności merytorycznej, czyli biura. W ich ramach funkcjonują wydziały, co również zostało szczegółowo 
uregulowane w zarządzeniu nr 12/2011 Prezesa NIK. Ogólne zakresy właściwości biur wykonujących te zadania ilustruje schemat nr 4.  

Schemat 4. Zakresy właściwości biur 

Biuro Gospodarcze

Biuro Informatyki

Biuro Rachunkowości

Biuro Organizacyjne

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

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

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

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

Ogólny zakres właściwości rzeczowej

 

6. Pracownicy	

Obowiązki i prawa pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz ich status zostały określone w ustawie o NIK. Pracownicy NIK dzielą 
się na trzy grupy – kierownictwo NIK, kontrolerzy oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych i obsługi. 

Prezes pełni swą funkcję na podstawie powołania przez Sejm RP, za zgodą Senatu RP. Wiceprezesów powołuje (i odwołuje) na wniosek 
Prezesa NIK Marszalek Sejmu. Natomiast dyrektor generalny jest powoływany przez Prezesa NIK, za zgodą Marszałka Sejmu. 

Kontrolerzy NIK są zatrudnieni na podstawie mianowania w jednostkach kontrolnych. Mianowanie powoduje, że stosunek pracy 
nie wiąże się jedynie ze stanowiskiem, ale też z określoną instytucją21. Ustawa o NIK wymaga m.in., by byli to obywatele polscy, 
mający wyższe wykształcenie, niekarani za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Pracownicy wypełniający zadania 
administracyjne i obsługi są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. 

6.1.		 Stan	etatowy	i	struktura	zatrudnienia	

Planowana na 2015 r. liczba etatów w NIK wynosiła 1701. W dniu 1 stycznia 2015 r. zatrudniano pracowników na 1668,15 
etatu22. Przeciętne zatrudnienie w 2015 r. wynosiło 1638,19 etatu. Według stanu na koniec grudnia 2015 r. zatrudniano 
pracowników na 1621,93 etatu23. Dane o stanie etatowym i strukturze zatrudnienia, według stanu na 31 grudnia 2015 r. oraz 
w porównaniu z analogicznymi danymi z 2014 r., zawiera tabela nr 1. 

Tabela 1. Stan etatowy i struktura zatrudnienia w latach 2014-2015 

Lp. Stan etatowy na 31 grudnia 
2014 r. 2015 r. 

Liczba etatów Struktura (w %) Liczba etatów Struktura (w %) 
1. Kierownictwo NIK 4,0 0,2 5,0 0,3 
2. Kontrolerzy 1.194,0 71,7 1.156,4 71,2 
3. Pracownicy administracji i obsługi 467,0 28,1 460,6 28,5 
 Razem 1.665,0 100% 1.622,0 100% 

                                                            
21  E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa, 2015, s. 236-239. 
22  W tym 47 osób na urlopach bezpłatnych i wychowawczych. 
23  W tym 48 osób na urlopach bezpłatnych i wychowawczych. 
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Na podstawie mianowania zatrudniano 1121 kontrolerów, czyli 96,9% pracowników z tej grupy. W 2015 r. Prezes NIK 
mianował na stanowiska kontrolerskie 44 osoby oraz awansował 96 pracowników, w tym 62 w ramach stanowisk 
kontrolerskich i 34 w ramach stanowisk administracji i obsługi.  

Wśród kontrolerów przeważają osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, w wieku powyżej 41 lat. W grupie 
pracowników legitymujących się wyższym wykształceniem 69 osób posiada stopień naukowy doktora, doktora inż. lub 
doktora habilitowanego, zaś 46 ukończyło Krajową Szkołę Administracji Publicznej. 

Z danych statystycznych za 2015 r. wynika, że w Najwyższej Izbie Kontroli pracuje więcej mężczyzn (56,9%) niż kobiet. 
Wśród pracowników zatrudnionych na stanowiskach kontrolerskich 35,1% stanowiły kobiety, a 64,9% mężczyźni. Struktura 
zatrudnienia wg płci pracowników kontrolnych pozostała na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.  

Diagram 1. Struktura zatrudnienia w 2015 r. w podziale na jednostki organizacyjne NIK (wg płci pracowników) 

 
Do pracy w NIK przyjęto w 2015 r. ogółem 21 osób (w wymiarze 21 etatów), w tym sześć na stanowiska kontrolerskie. Wśród nowo 
zatrudnionych 10 osób to kobiety. Spośród osób przyjętych do pracy trzy zatrudniono w departamentach kontrolnych, osiem – 
w biurach wykonujących zadania z zakresu organizacji i obsługi, osiem – w delegaturach NIK i dwie – kierownictwo NIK. 

Spośród osób przyjętych do pracy w 2015 r. na stanowiska kontrolne większość (66,7%) przekroczyła 40. rok życia, 
33% z nich legitymuje się wykształceniem prawniczym, administracyjnym lub ekonomicznym. 

Pracownicy	z	orzeczoną	niepełnosprawnością	zatrudnieni	w	NIK	

Najwyższa Izba Kontroli zapewnia osobom z niepełnosprawnością równy dostęp do zatrudnienia oraz przestrzega praw 
niepełnosprawnych pracowników. Korzystają oni z uprawnień przewidzianych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 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. 

W NIK w 2015 r. było zatrudnionych 47 osób niepełnosprawnych, w tym 45 osób zatrudnionych było w pełnym wymiarze 
czasu pracy oraz dwie w wymiarze 0,5 etatu. 

6.2.		 Rozwój	zawodowy	pracowników	

Standardy polityki kadrowej NIK uznają, że kwalifikacje pracowników uczestniczących w procesie kontrolnym wpływają na 
jakość kontroli. Dlatego Izba stwarza możliwości stałego dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników, 
gwarantuje wymianę doświadczeń oraz dba o ciągłe doskonalenie metodyki kontroli. Dzięki takiemu podejściu NIK 
dysponuje kompetentną kadrą. Szkolenie pracowników odbywa się w dwóch podstawowych formach: aplikacji kontrolerskich 
i stałego doskonalenia zawodowego. Rozwój zawodowy pracowników NIK jest, obok organizacji aplikacji kontrolerskich 
i rozwijania metodyki kontroli, jednym z zadań Departamentu Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego.  
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 Aplikacja	kontrolerska	

Najwyższa Izba Kontroli, jako jeden z nielicznych najwyższych organów kontroli w Europie, organizuje szkolenie zawodowe 
dla nowo zatrudnionych kontrolerów w formie aplikacji. Jej celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do 
prowadzenia postępowania kontrolnego. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. Duży nacisk kładziony jest 
na samokształcenie i zadania praktyczne. Aplikanci uczestniczą w wykładach, seminariach, warsztatach i ćwiczeniach oraz 
rozwiązują testy. Wykładowcami aplikacji są zarówno doświadczeni pracownicy NIK (konsultanci), jak i pracownicy naukowi 
szkół wyższych. Aplikacja ma miejsce w początkowym (trzyletnim) okresie zatrudniania kontrolerów na podstawie umowy  
o pracę i kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Prezesa NIK. Pozytywne zdanie egzaminu jest podstawą do 
nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania.  

W 2015 r. w szkoleniu aplikacyjnym udział wzięło 33 pracowników NIK. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznali się 
z zagadnieniami dotyczącymi m.in. systemu kontroli w Polsce i innych krajach, struktury i zadań władz publicznych i ich 
administracji, finansów publicznych, prawa, rachunkowości, zamówień publicznych. W trakcie praktycznych warsztatów 
poznawali z kolei metodykę prowadzenia kontroli, zasady postępowania dowodowego (w tym: zasady przeprowadzania 
oględzin, przyjmowania wyjaśnień, przesłuchania świadka), a także zasady funkcjonowania systemu zapewnienia jakości 
procesu kontrolnego w NIK. W ramach aplikacji prowadzone były także zajęcia z etyki zawodowej.  

Studia	menedżerskie	

W 2015 r. zakończyły się menedżerskie studia podyplomowe pn. Akademia Kompetencji Menedżera organizowane przez 
Najwyższą Izbę Kontroli we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wzięło w nich udział 25 pracowników 
zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w NIK. Program ww. studiów został tak sprofilowany, aby jak najpełniej odpowiadał 
potrzebom kadry kierowniczej NIK oraz oddawał realia pracy instytucji. W trakcie studiów słuchacze zapoznali się m.in. z:  
metodami zarządzania zespołami pracowniczymi, sposobami radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, procesem 
negocjacyjnym, skutecznymi technikami komunikowania się w relacjach indywidualnych i grupowych. Z uwagi na fakt, że zakres 
tych studiów spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem uczestników, NIK zorganizowała w 2015 r. drugą edycję Akademii 
Kompetencji Menedżera, w której uczestniczy 24 pracowników (przewidywany termin zakończenia studiów to czerwiec 2016 r.). 

Inne	szkolenia	

Pracownicy mają możliwość zdobywania lub uzupełniania wiedzy oraz rozwijania umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
w ramach stałego doskonalenia zawodowego. NIK zapewnia szkolenia specjalistyczne, szkolenia związane z realizacją 
obowiązków ustawowych (np. rachunkowość, ochrona informacji niejawnych, BHP). Pracownicy mogą także uzyskać 
dofinansowanie do nauki języka obcego, studiów podyplomowych, doktoranckich. Mogą także odbywać aplikację prawniczą 
(radcowską, sędziowską bądź prokuratorską). Dane wskazujące, jak kształtował się udział pracowników NIK w szkoleniach 
w ostatnich dwóch latach, prezentuje tabela nr 2: 

Tabela 2. Pracownicy objęci szkoleniami w latach 2014-2015 

Lp. Rodzaj szkolenia 2014 r. 2015 r. 
Liczba uczestników1/ 

1. Aplikacja kontrolerska  47 33 
2. Nauka języków obcych  192 214 
3. Szkolenia specjalistyczne 4.994 5.066 
4. Studia doktoranckie, podyplomowe 86 140 
5. Aplikacje w zawodach prawniczych 7 5 

1/ poszczególni pracownicy korzystają w ciągu roku z różnorodnych form szkolenia i dokształcania zawodowego, dlatego liczba uczestników szkoleń może 
być większa od stanu etatowego NIK 
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Szkolenia	specjalistyczne	

W 2015 r. pracownicy NIK uczestniczyli ogółem w 468 szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez NIK oraz przez 
podmioty zewnętrzne, których tematyka dotyczyła m.in.: 
 funduszy unijnych na lata 2014-2020; 
 monitoringu, rozliczania i kontroli projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych;  
 zasady kontroli funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli dla programów operacyjnych finansowanych 

z funduszy strukturalnych; 
 przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji; 
 zasad gospodarowania środkami publicznymi i kontroli finansowej; 
 przebiegu procesów inwestycyjnych z uwzględnieniem wymagań organizacyjno-prawnych;  
 zamówień publicznych;  
 nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych; 
 problematyki podatku VAT w jednostkach sfery budżetowej; 
 błędów i nieprawidłowości w zakresie ewidencji księgowych; 
 dyscypliny finansów publicznych; 
 prawa karnego procesowego; 
 praw autorskich IT;  
 prawa budowlanego; 
 zagadnień związanych z dostępem do informacji publicznej oraz BIP; 
 bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w 2015 r. NIK kontynuowała rozpoczęty w 2014 r. cykl szkoleń z zakresu 
zarządzania uzdolnieniami. Zajęcia zorganizowane we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego dotyczyły skutecznego 
wyszukiwania i rozwijania mocnych stron u uczestników kursu i wśród zespołów pracowniczych. Celem szkoleń jest pomoc 
w stworzeniu nowej kultury organizacyjnej, w której najważniejszy jest pracownik i gdzie dobrze wykorzystuje się jego mocne 
strony. Wyszukanie uzdolnień pracowników ma pomóc kadrze kierowniczej w skutecznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, 
zwłaszcza w optymalnym doborze zespołów (ekip kontrolnych), dopasowaniu rodzaju zadań do kompetencji pracowników 
oraz motywowaniu. W 2015 r. przeszkolono 115 osób.  

Ponadto w 2015 r. uruchomiono dla pracowników, przy współpracy z Zakładem Statystyki, Demografii i Socjologii 
Matematycznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, kurs dotyczący stosowania metod statystycznych 
w analizie danych, projektowaniu i zamawianiu badań sondażowych.  

Nauka	języków	obcych		

Nauka i doskonalenie znajomości języków obcych są jednymi z obszarów szkoleń w NIK. Zajęcia językowe mają różne formy: 
od tradycyjnych lektoratów (prowadzonych w NIK przez nauczycieli z firm językowych lub w zewnętrznych instytutach i szkołach 
językowych) po specjalistyczne kursy. Dane o udziale pracowników NIK w szkoleniach językowych przedstawia tabela nr 3. 

Tabela 3. Pracownicy uczestniczący w kursach językowych w latach 2014-2015 

Lp. Lektoraty 2014 r. 2015 r. 
Liczba osób1/ Struktura (w %) Liczba osób1/ Struktura (w %) 

1. Angielski 167 87,0 187 87,4 
2. Niemiecki 2 1,0 1 0,5 
3. Francuski 12 6,3 17 8,0 
4. Rosyjski 10 5,2 5 2,3 
5. Hiszpański 1 0,5 2 0,9 
6. Włoski - - 2 0,9 
 Razem 192 100% 214 100% 

1/ niektórzy pracownicy uczyli się dwóch języków  
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Studia	podyplomowe,	studia	doktoranckie	oraz	aplikacje	w	zawodach	prawniczych	

Pracownicy NIK poszerzają swoją wiedzą także podczas studiów podyplomowych i doktoranckich. Na taką formę w 2015 r. 
zdecydowało się (bądź kontynuowało już zaczęte studia) 140 pracowników Najwyższej Izby Kontroli. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się studia w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych, 
audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto pięć osób odbywało 
aplikacje w zawodach prawniczych. 
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1. Roczny	plan	pracy	

1.1. Planowanie	kontroli	

Planowanie kontroli jest jednym z najważniejszych etapów procesu kontrolnego. Zgodnie z ustawą z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli Izba wykonuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy, który przedkłada Sejmowi1. 
Planowanie kontroli służy precyzyjnemu określeniu obszarów badań kontrolnych, a także optymalnemu wykorzystaniu 
zasobów NIK, a co za tym idzie – obniżaniu kosztów kontroli.  

Dzięki lepszemu typowaniu tematów badań Najwyższa Izba Kontroli chce ogniskować swoje badania na tych obszarach 
aktywności państwa, które mają decydujący wpływ na poziom życia obywateli oraz zrównoważony rozwój kraju. Obywatele 
oczekują bowiem od najwyższego organu kontroli nie tylko informacji o legalności działań podejmowanych przez władzę 
publiczną, ale również potwierdzenia, że władza ta kieruje się zasadą należytego zarządzania finansami, dysponuje pieniędzmi 
podatnika oszczędnie i efektywnie oraz jest skuteczna w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych. 

Proces planowania działalności kontrolnej NIK jest wieloetapowy, w 2015 r. podzielono go na następujące fazy: 
 analiza ryzyka, 
 zgłaszanie propozycji tematów kontroli, 
 analiza i weryfikacja zgłoszonych tematów kontroli, 
 uszczegółowienie tematów kontroli, 
 opracowanie projektu planu pracy i materiałów analitycznych do planu, 
 uchwalenie planu pracy przez Kolegium NIK. 

1.2. Analiza	ryzyka	

Typowanie obszarów proponowanych badań kontrolnych poprzedzone zostało pogłębioną analizą ryzyka, opartą na doświadczeniach 
kontrolnych NIK i analizie zewnętrznych sygnałów o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu władzy publicznej. Takie podejście do 
planowania działalności kontrolnej jest uznanym standardem międzynarodowym, stosowanym przez najwyższe organy kontroli.  

W trakcie prac przygotowawczych do planu pracy odstąpiono od zdefiniowania priorytetów kontroli na 2015 r., przyjmując, że podstawą 
do określenia obszarów objętych kontrolą powinno być ryzyko horyzontalne oraz branżowe. Zgłaszane propozycje tematów kontroli 
miały koncentrować się zatem wokół ryzyka zidentyfikowanego we wstępnej fazie prac planistycznych. Analiza ryzyka przebiegała 
dwuetapowo: na poziomie zarządczym Zespół ds. Planowania zidentyfikował ryzyka horyzontalne, zaś na poziomie operacyjnym – 
kontrolne jednostki organizacyjne NIK (tj. departamenty i delegatury) przeprowadziły analizę ryzyka branżowego.  

Podstawą do analizy ryzyka były między innymi raporty i publikacje najważniejszych instytucji międzynarodowych na temat 
sytuacji społeczno-gospodarczej Polski (OECD, Banku Światowego, Rady Unii Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego), krajowe dokumenty strategiczne, w tym Strategia Rozwoju Kraju 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 
25 września 2012 r., plany finansowe w sektorze finansów publicznych, dostępne dane statystyczne, skargi napływające 
do Najwyższej Izby Kontroli, wyniki badania opinii publicznej oraz doniesienia mediów polskich i zagranicznych. 

W wyniku analizy zidentyfikowano pięć obszarów ryzyka horyzontalnego powiązanych z potencjalnymi obszarami badań 
kontrolnych. Określono także 114 rodzajów ryzyka branżowego o największym negatywnym oddziaływaniu na zachowanie 
stabilności finansowej państwa i w największym stopniu zagrażające pomyślnej realizacji najważniejszych celów, 
określonych w rządowych dokumentach strategicznych.  

Za ryzyka horyzontalne – główne zagrożenia dla celów państwa, określone w Strategii Rozwoju Kraju 20202 – uznano: 
1. Niską jakość usług publicznych  
2. Brak racjonalizacji wydatków publicznych 
3. Niską konkurencyjność i innowacyjność gospodarki 
4. Nieskuteczne przeciwdziałanie negatywnym zmianom społeczno-demograficznym 
5. Brak skutecznych działań na rzecz poprawy jakości stanowionego prawa i jego egzekwowania 

                                                            
1  Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677). 
2  Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok. 
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1.3. Propozycje	tematów	kontroli	

Propozycje do planu pracy zgłaszane były przez kontrolne jednostki organizacyjne NIK, członków kierownictwa Izby, radców 
Prezesa NIK oraz członków Zespołu ds. Planowania. Każda propozycja, oprócz celu kontroli i jej zakresu, musiała zawierać 
uzasadnienie podjęcia danego tematu oraz informację o spodziewanych efektach (wartości dodanej) kontroli. Ten etap prac 
uzupełniony został również analizą propozycji zgłoszonych przez zewnętrznych interesariuszy: komisje sejmowe i senackie, 
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Każda propozycja kontroli została sklasyfikowana według głównego działu administracji rządowej, funkcji państwa według 
COFOG3, ryzyka horyzontalnego i branżowego oraz kategorii kontroli. Takie wielowymiarowe podejście do typowania 
tematów kontroli pozwoliło na lepsze ukierunkowanie badań kontrolnych w poszczególnych obszarach działalności państwa. 
Zebrane w ten sposób propozycje tematów kontroli zostały poddane weryfikacji przez Zespół ds. Planowania, który 
dokonując selekcji tematów, przeanalizował je, m.in. pod kątem: ryzyka, zasadności, istotności oraz możliwości podjęcia 
badań kontrolnych z punktu widzenia ustawowych kompetencji NIK. 

Wytypowane w ten sposób propozycje tematów kontroli podlegały uszczegółowieniu w departamentach i delegaturach 
odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie. Etap ten zakończono omówieniem założeń wszystkich kontroli zaproponowanych 
do planu przez jednostki organizacyjne NIK i wstępnie zaakceptowanych przez Zespół ds. Planowania. Jest to nowy, 
wprowadzony rok wcześniej, etap procedury planistycznej, gdzie podczas wewnętrznego panelu ekspertów, w którym udział 
biorą członkowie Zespołu ds. Planowania, eksperci NIK oraz przedstawiciele jednostki organizacyjnej NIK zgłaszającej 
kontrolę, poddawane są pod dyskusję wstępne założenia kontroli, jej planowane efekty oraz możliwości realizacji. Celem 
takiego działania jest dopracowanie tematu i celów kontroli oraz jej zakresu, a także weryfikacja planowanej pracochłonności 
kontroli. Odpowiednio zaprojektowany i przeprowadzony proces planowania, poza właściwym wyborem tematów, pozwala 
na lepsze wykorzystanie potencjału NIK.  

Wielomiesięczny proces planowania zakończony został ostatecznym zbilansowaniem potencjału wykonawczego 
i przygotowaniem projektu planu pracy dla Kolegium NIK. Wszystkie przeprowadzone prace zostały podsumowane przez 
Zespół ds. Planowania i udokumentowane w materiale analitycznym do planu pracy, przedstawionym Prezesowi NIK oraz 
Kolegium NIK. 

1.4. Plan	pracy	NIK	na	2015	rok	

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na rok 2015, uchwalony przez Kolegium NIK 29 października 2014 r. przewidywał 
przeprowadzenie 110 kontroli, w tym: kontrolę wykonania budżetu państwa w 2014 r.; kontrolę wykonania założeń polityki 
pieniężnej w 2014 r.; cztery audyty finansowe Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych i Rady Europy za 2014 i 2015 r., 
wynikające z zobowiązań międzynarodowych NIK oraz 104 inne kontrole planowe. Z przyjętych do planu pracy kontroli 
(bez kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r.) 84 miało być realizowanych jako kontrole koordynowane, a więc 
wykonywane według jednego programu przez więcej niż jedną jednostkę organizacyjną NIK4, zaś 25 miało być zadaniami 
realizowanymi przez pojedyncze jednostki kontrolne NIK. Spośród 109 tematów kontroli planowych (bez kontroli wykonania 
budżetu państwa) 102 (93%) kontrole przypisano do zidentyfikowanych obszarów ryzyka horyzontalnego. Do ryzyka niska 
jakość usług publicznych zakwalifikowano 56 kontroli, co stanowiło 51% wszystkich zgłoszonych tematów. Do ryzyka brak 
racjonalizacji wydatków publicznych zakwalifikowano 22 kontrole, co stanowiło 20% zgłoszonych tematów. Najwięcej badań 
zaplanowano w działach: administracja publiczna – 19 kontroli, zdrowie – 14 kontroli oraz transport – 13 kontroli. Kontrole 
w wymienionych trzech działach stanowiły 42% wszystkich kontroli ujętych w planie pracy. Spośród kontroli przyjętych 
do realizacji w 2015 r. 70 tematów (64%) otrzymało kategorię kontroli wykonania zadań, 34 kontrole (31%) kategorię kontroli 
zgodności, a pięć kontroli (5%) zaplanowano jako kontrole finansowe. Plan pracy zakładał również kontynuację 22 kontroli 
planowych rozpoczętych w 2014 roku, których zakończenie zaplanowano na rok 2015.  

                                                            
3  Klasyfikacja ONZ: Classification of the Functions of Government. 
4  Podaną w Planie pracy NIK na 2015 rok. liczbę kontroli należy traktować jako liczbę zadań kontrolnych obejmujących wiele kontroli jednostkowych.  
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2. Ogólne	informacje	o	zrealizowanych	kontrolach		

2.1. Realizacja	planu	pracy	

W 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli zakończyła postępowania kontrolne prowadzone w ramach 117 kontroli planowych5, 
których przedmiotem były badania w obszarach, które mają decydujący wpływ na poziom życia obywateli oraz 
zrównoważony rozwój kraju. Jednym z priorytetowych zadań kontrolnych NIK wymienionych w Konstytucji RP i ustawie 
o NIK jest kontrola wykonania budżetu państwa, na którą składają się badania stanu realizacji budżetu państwa 
w poszczególnych jego częściach, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i państwowych osób prawnych. 
Kontrola wykonania budżetu państwa w 2014 roku przeprowadzona została u dysponentów 111 części budżetu państwa 
oraz w jednostkach bezpośrednio wykorzystujących środki publiczne. Objęła także 11 samorządowych kolegiów 
odwoławczych, dwie prokuratury apelacyjne oraz sześć podległych im wybranych prokuratur okręgowych, jak również trzy 
sądy apelacyjne oraz podległe im wybrane trzy sądy okręgowe.  

Ponadto, zgodnie z Planem pracy NIK na 2015 rok, realizowanych było 11 kontroli, których termin zakończenia został określony na 
rok 2016. W ciągu roku Kolegium NIK wprowadziło do planu pracy jedną nową kontrolę oraz skreśliło trzy kontrole.  

2.2. Kontrole	doraźne	

Najwyższa Izba Kontroli oprócz kontroli planowych przeprowadza również kontrole doraźne6. Kontrole te mają różny 
charakter. Mogą być narzędziem szybkiego reagowania na sygnały o nieprawidłowościach, które Izba podejmuje w razie 
potrzeby niezwłocznego zbadania określonego problemu o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. Kontrola 
doraźna rozpoznawcza może być sposobem wstępnego rozpoznania obszarów typowanych do kontroli planowej. Kontrole 
doraźne skargowe NIK realizuje w trybie rozpatrywania skarg i wniosków, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zasadności 
formułowanych zarzutów. Kontrole sprawdzające przeprowadza się w celu sprawdzenia wykonania wniosków z poprzednich 
kontroli NIK. Kontrole doraźne przeprowadzane są najczęściej przez jedną jednostkę organizacyjną. Zdarzają się także 
kontrole doraźne koordynowane, w których uczestniczy więcej niż jedna jednostka kontrolna NIK. W tabeli nr 1 przedstawiono 
strukturę kontroli doraźnych zakończonych w okresie sprawozdawczym7. 

Tabela 1. Kontrole doraźne realizowane w 2015 r. (według rodzaju) 

Lp. Rodzaj kontroli doraźnej Liczba  
kontroli Struktura (w %) 

1. Koordynowana 9 6,3 
2. Rozpoznawcza 45 31,3 
3. Sprawdzająca 13 9,0 
4. Skargowa  47 32,6 
5. Inna (problemowa) 30 20,8 
 Razem 144 100% 

Źródło: Bazy danych systemu PILOT. 

2.3. Wystąpienia	pokontrolne	

Wyniki kontroli przeprowadzanych przez NIK są prezentowane w wystąpieniu pokontrolnym. Jest ono adresowane 
do kierownika jednostki kontrolowanej, zgodnie z zasadą podmiotowości8. Wystąpienie, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy 
o NIK, powinno 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. 

                                                            
5  Data podpisania ostatniego wystąpienia pokontrolnego – dane za rok 2015 wg stanu na dzień 30 kwietnia 2016 r. 
6  Art. 6 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. 
7  Wykaz kontroli doraźnych zakończonych informacją lub wystąpieniem pokontrolnym w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. zawiera 

załącznik nr 3 do Sprawozdania. 
8  E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Postępowanie kontrolne NIK po nowelizacji, „Kontrola Państwowa” nr 4, 2012, s. 34.  
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W wystąpieniu pokontrolnym może być także zawarta ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska 
lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości.  

W 2015 roku NIK przekazała 2501 wystąpień pokontrolnych, z czego większość, tj. 1785 w ramach kontroli planowych, 
251 w ramach kontroli wykonania budżetu państwa oraz 465 w ramach kontroli doraźnych. Dane o liczbie wysłanych w 2015 roku 
wystąpień, według kategorii adresatów oraz w porównaniu z analogicznymi danymi z 2014 roku, przedstawia tabela nr 2. 

Tabela 2. Wystąpienia pokontrolne wysłane w latach 2014-2015 

Lp. Wystąpienia pokontrolne skierowane do: 
2014 r. 2015 r. 

Liczba Struktura  
(w %) Liczba Struktura  

(w %) 
1. Prezesa Rady Ministrów 7 0,3 - - 
2. Prezesa NBP 2 0,1 3 0,1 
3. Ministrów i kierowników urzędów centralnych1/ 157 6,3 135 5,4 
4. Wojewodów2/ 67 2,7 74 3,0 
5. Kierowników pozostałych skontrolowanych jednostek 2.251 90,6 2.289 91,5 
 Razem 2.484 100% 2.501 100% 

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

Źródło: Bazy danych systemu PILOT. 

2.4. Zastrzeżenia	do	wystąpień	pokontrolnych	

Zgodnie z zasadą kontradyktoryjności w postępowaniu kontrolnym kierownikowi jednostki kontrolowanej przez NIK 
przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego w terminie 21 dni od dnia jego 
przekazania. Zgodnie z ustawą postępowanie w sprawie rozpatrywania zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych jest 
jednoetapowe. Prezes NIK powołuje jedną komisję rozstrzygającą, która orzeka w trzyosobowych zespołach. Członkami 
komisji mogą być tylko kontrolerzy. Są oni w zakresie orzekania niezależni, decyzje podejmują kolegialnie, w formie uchwały. 
Wiceprezesi NIK uczestniczą w rozpatrywaniu zastrzeżeń tylko podczas posiedzeń Kolegium NIK. 

W 2015 roku adresaci wystąpień pokontrolnych zgłosili zastrzeżenia do ocen, uwag i wniosków zawartych w 329 wystąpieniach, 
dla porównania w 2014 roku – w 361 wystąpieniach.  

2.5. Informacje	o	wynikach	kontroli	

Działalność kontrolna NIK ma dostarczać władzom i społeczeństwu wiedzy o funkcjonowaniu państwa i realizowaniu zadań 
publicznych. Następuje to przez sporządzenie i upublicznienie informacji o wynikach kontroli. Informacja taka to końcowy 
raport podsumowujący wyniki przeprowadzonej kontroli planowej, a jego podstawę stanowią w szczególności wystąpienia 
pokontrolne i materiały dowodowe zgromadzone w aktach kontroli. Informacją o wynikach kontroli mogą się także kończyć 
kontrole doraźne. Opracowanie informacji z takich kontroli Prezes NIK może zarządzić w uzasadnionych przypadkach.  

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 są podawane do publicznej wiadomości, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo 
chronionej. Do informacji przedkładanej Sejmowi, Prezydentowi RP i Prezesowi Rady Ministrów właściwy naczelny lub 
centralny organ państwowy może przedstawić swoje stanowisko, które dołącza się do informacji, zaś Prezes NIK może 
przedstawić swoją opinię do stanowiska. 
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W 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli przedłożyła Sejmowi RP łącznie 205 informacji związanych z działalnością kontrolną Izby 
(dla porównania w 2014 r. – 185)9. Strukturę rodzajową przedłożonych informacji przedstawiono w tabeli nr 3. 

Tabela 3. Informacje o wynikach kontroli przedłożone Sejmowi RP w latach 2014-2015 (według rodzajów kontroli) 

Lp. Rodzaj kontroli 
2014 r. 2015 r. 

Liczba 
informacji 

Struktura 
(w %) 

Liczba 
informacji 

Struktura 
(w %) 

1. Kontrola wykonania budżetu państwa, z tego: 90 48,6 90 43,9 
1.1. – części budżetowe 84 45,4 84 41,0 
1.2. – państwowe fundusze celowe i agencje 6 3,2 6 2,9 
2. Pozostałe kontrole planowe 82 44,4 102 49,7 
3. Kontrole doraźne 11 5,9 11 5,4 
4. Inne informacje* 2 1,1 2 1,0 
 Razem 185 100% 205 100% 

* Sprawozdanie z działalności NIK w 2014 r. oraz Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. 

Źródło: Rejestr informacji pokontrolnych NIK. 

3. Realizacja	wniosków	pokontrolnych	

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

Wnioski Izby nie mają charakteru obligatoryjnego, a ich realizacja zależy od decyzji jednostek kontrolowanych, natomiast 
w przypadku wniosków o zmianę prawa – przede wszystkim od decyzji 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.  

Najwyższa Izba Kontroli 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 administracji publicznej. Wnioski wskazują na potrzebę podjęcia 
konkretnych działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli oraz poprawę 
skuteczności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu. 

NIK przywiązuje dużą wagę do realizacji wniosków pokontrolnych. Znajduje to odzwierciedlenie w dyspozycjach obligujących 
kontrolerów do sprawdzania stanu wykorzystania wniosków pokontrolnych z kontroli planowych przeprowadzonych w latach 
poprzednich (zasadę tę wpisano m.in. na stałe do metodyki kontroli wykonania budżetu państwa). Sposób wykonania wniosków 
pokontrolnych jest niezmiennie jednym z podstawowych zagadnień badanych podczas tych kontroli oraz istotnym elementem 
uwzględnianym w ogólnej ocenie działalności skontrolowanego podmiotu. Narzędziem sprawdzania efektów działalności 
kontrolnej są także doraźne kontrole sprawdzające. 

Wnioski prezentowane w informacjach o wynikach kontroli mają zazwyczaj bardziej ogólny charakter. Sugerują m.in. 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. W tabeli nr 4 przedstawiono dane o liczbie i stanie realizacji wniosków 
pokontrolnych w latach 2014-201510. 

                                                            
9   Wykaz informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r., przeprowadzonych w roku 2015, oraz wykaz informacji o wynikach 

kontroli planowych zatwierdzonych przez Prezesa NIK do 31 marca 2016 r. zamieszczono w załącznikach nr 1 i 2 do Sprawozdania. 
10  Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK kierownik jednostki kontrolowanej lub organ, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany, w terminie 

określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 14 dni, poinformować Najwyższą Izbę Kontroli o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków 
oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
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Tabela 4. Liczba wniosków pokontrolnych zgłoszonych przez NIK w latach 2014-2015, w podziale ze względu na stan ich realizacji 

Lp. Stan realizacji wniosków pokontrolnych 
Liczba wniosków 

pokontrolnych 
w 2014 r. 

Struktura 
(w %) 

Liczba wniosków 
pokontrolnych 

w 2015 r. 
Struktura 

(w %) 

1. Zrealizowane 2.707 54,6 2.734 52,0 
2. W trakcie realizacji 1.558 31,4 1.701 32,4 
3. Niezrealizowane 696 14,0 821 15,6 
 Razem 4.961 100% 5.256 100% 

Źródło: Bazy danych systemu PILOT – stan na dzień 30 kwietnia 2016 r. 

3.1. Propozycje	zmian	legislacyjnych	–	wnioski	de	lege	ferenda	

W 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli w 40 informacjach o wynikach kontroli sformułowała 87 wniosków de lege ferenda, w tym 
68 odnosiło się do zmiany przepisów rangi ustawowej, a 19 dotyczyło zmian w przepisach rozporządzeń. 

Spośród tych wniosków zrealizowanych zostało 15, co stanowi 17%. Jednocześnie w 2015 r. – do chwili obecnej 
realizowane również były wnioski zgłaszane w latach ubiegłych, w tym: 

 21 wniosków z 2013 r. (na 71 zgłoszonych – z tego ogółem zrealizowano 40 wniosków, co stanowi 57%); 
 19 wniosków z 2014 r. (na 75 zgłoszonych – z tego ogółem zrealizowano 23 wnioski, co stanowi 31%).  

Łącznie w 2015 r. zrealizowanych zostało 55 wniosków de lege ferenda. Jednocześnie z danych NIK wynika, 
że na 233 zgłoszone wnioski w latach 2013-2015 zrealizowanych zostało 78, co stanowi 34%11.  

Należy podkreślić, że proces legislacyjny jest procesem długotrwałym, a jego czas w odniesieniu do konkretnego projektu aktu 
prawnego zależy od podjętych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych oraz oceny skutków regulacji. Wpływa to 
również na liczbę załatwionych wniosków zgłaszanych w danym roku. Wskazać też należy, że w 2015 r. odbyły się wybory 
parlamentarne; nastąpiło zakończenie prac Sejmu VII kadencji, rozpoczęły się prace Sejmu VIII kadencji. W tym stanie rzeczy 
prowadzone już prace parlamentarne nad projektami ustaw zostały objęte zasadą dyskontynuacji, co spowodowało zaprzestanie 
procedowania projektów aktów prawnych zgłoszonych w Sejmie VII kadencji. W efekcie zasada ta ma wpływ na liczbę rozpatrzonych 
i załatwionych wniosków de lege ferenda zgłoszonych przez NIK; w tym na liczbę wniosków, które poprzednio były w trakcie realizacji.  

Wnioski de lege ferenda zgłoszone i zrealizowane w 2015 r. sformułowane zostały w następujących informacjach 
o wynikach kontroli: 

 Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych oraz nadzór nad tymi szkołami (P/14/089). Wnioskowano do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie, we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej, działań zmierzających 
do znowelizowania ustawy o systemie oświaty poprzez wprowadzenie w art. 82 ustawy możliwości uzyskiwania uprawnień 
szkół publicznych z dniem rozpoczęcia działalności przez niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne. 
Wskazano na potrzebę jednoznacznego uregulowania prawa niepublicznych szkół artystycznych, w których uczniowie realizują 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, do uzyskiwania uprawnień szkół publicznych z dniem rozpoczęcia działalności. Brak 
takich regulacji uniemożliwiał im funkcjonowanie według tych samych zasad co szkoły niepubliczne szkolnictwa powszechnego.  

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 357) nadano 
nowe brzmienie art. 82 ust 2 pkt 6, w którym wskazano, że szkoły artystyczne realizujące kształcenia ogólne mogą otrzymać 
uprawnienia szkoły publicznej, po złożeniu odpowiedniego zobowiązania. Natomiast ust. 1b określa, że minister właściwy do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, może powierzyć specjalistycznej jednostce 
nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1, prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół artystycznych i wydawanie decyzji, 
o których mowa w ust. 4, art. 83 ust. 2, art. 85 ust. 4 i art. 88. 

 Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych w miastach (P/14/087). Wniosek dotyczył: 
 wprowadzenia definicji pojęć drzewo i żywotność drzewa. 

W art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 
ustaw (poz. 1045) dokonano stosownej zmiany art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), w którym wprowadzono postulowane przez NIK definicje; 

                                                            
11   Dane z systemu FERENDA II – stan na dzień 30 kwietnia 2016 r. 
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 wprowadzenia obowiązku dołączenia do wniosku inwestora projektu zagospodarowania działki lub terenu w przypadku 
realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz 
z oznaczeniem: a) istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji wraz z określeniem usytuowania 
drzewa lub drzew w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej 
nieruchomości, b) układu projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, tj. nasadzeń zastępczych rozumianych jako 
posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew, stanowiących kompensację 
przyrodniczą za usuwane drzewa w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska, tj. zmiany art. 83 ust. 4 poprzez dodanie stosownych przepisów. 
W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1045) dodany został art. 83b ust. 1 pkt 8 i 9 w ustawie o ochronie przyrody, który realizuje wniosek 
określając, że wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera rysunek, mapę albo projekt 
zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt planu nasadzeń zastępczych i przesadzenia drzewa lub krzewu; 

 wprowadzenia przepisów uprawniających organy ochrony przyrody do ustalenia kompensacji przyrodniczej nie tylko 
poprzez wskazanie liczby nowych drzew, które należy posadzić w zamian za usuwane, ale także: a) minimalnych 
obwodów pni drzew na określonej wysokości, b) gatunków lub odmian drzew, tj. zmiany art. 83 ust. 3 ustawy 
o ochronie przyrody. Uznano za celowe wskazanie w tym przepisie wytycznych, które organ powinien brać pod 
uwagę, gdy ustala nasadzenia zastępcze, takich jak dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych, wartość 
przyrodniczą, w tym rozmiar, drzewa, wartość kulturową, walory krajobrazowe, lokalizację, funkcje w ekosystemie. 
Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1045) dodano art. 83d ust. 2 oraz art. 83c ust. 3 w ustawie o ochronie przyrody, w których zawarte 
zostały regulacje, o których mowa we wniosku; 

 w przypadku uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów od wykonania nasadzeń 
zastępczych, zezwolenie powinno określać: a) miejsce nasadzeń, b) liczbę drzew do posadzenia, c) minimalny 
obwód pni drzew mierzony na określonej wysokości, d) gatunek lub odmianę drzew, e) termin wykonania nasadzeń, 
f) termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń, tj. zmiany art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody. 
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1045) wprowadza art. 83d ust. 2 w ustawie o ochronie przyrody, który przewiduje dodatkowe informacje, 
które określa zezwolenie – zgodne z wnioskiem; 

 uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzew w przypadku, gdy przyczyną usunięcia drzew jest realizacja inwestycji 
wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, która koliduje z drzewami lub krzewami będącymi 
przedmiotem zezwolenia, od uzyskania danego pozwolenia, poprzez zmianę art. 83 ustawy o ochronie przyrody. 
W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1045) został dodany art. 83d ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, który realizuje wniosek; 

 ujednolicenia w art. 84 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie przyrody rozpoczęcia biegu terminów dla odroczenia i umorzenia 
opłaty za usunięcie, tj. 3 lat od dnia upływu terminu przesadzenia lub posadzenia drzew. 
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1045) zmienia art. 84 ust. 3 i 5 w ustawie o ochronie przyrody w sposób zgodny z wnioskiem; 

 zmiany art. 83 ust. 6 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody poprzez zastąpienie wieku drzewa określonym obwodem pnia. 
W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1045) dodano art. 83f ust. 1 pkt 3 w ustawie o ochronie przyrody, w którym wprowadzono regulacje 
zgodne z wnioskiem; 

 zmiany art. 402 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie ustalenia, że wpływy 
z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów nakładanych przez starostę stanowią w całości dochód budżetu powiatu. 
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045) 
w art. 25 przewiduje zmianę art. 402 ust. 5 w ustawie - Prawo ochrony środowiska w sposób zgodny z wnioskiem. 

 System egzaminów zewnętrznych w oświacie (P/14/022). Wniosek dotyczył umożliwienia uczniom (ich rodzicom), 
absolwentom i słuchaczom złożenia uzasadnionego wniosku o przeprowadzenie weryfikacji sprawdzonej i ocenionej pracy, 
a także określenia uprawnień dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do ustalenia nowego wyniku egzaminu w sytuacji, 
gdy w wyniku weryfikacji podwyższono sumę punktów oraz wydania nowego zaświadczenia/świadectwa/dyplomu. 
Na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 357) do ustawy o systemie oświaty dodano rozdział 3a – „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 
w szkołach publicznych”, który realizuje wniosek. 
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 Organizacja i finansowanie przejść granicznych na terenie województwa lubelskiego (P/14/090). Wnioskowano o dokonanie 
zmiany § 3 pkt 2 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie 
finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych 
oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania 
i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (Dz.U. Nr 256, poz. 2145) celem dostosowania do 
przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650), obowiązującej od dnia 1 maja 2014 roku. 
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków 
wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na 
szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów 
właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (Dz.U. poz. 1525) § 3 pkt 2 
lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania 
i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz 
punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organy właściwe do osadzania 
i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych otrzymał brzmienie zgodne z wnioskiem.  

 Bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży (P/14/024). Wnioskowano o: 
 podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia w art. 92a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) regulacji dotyczącej warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym posiadania przez organizatora opinii lub kopii opinii właściwego 
miejscowo organu Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełniania przez obiekt lub teren przeznaczony 
na wypoczynek wymagań przeciwpożarowych, wydanej nie wcześniej niż trzy lata przed rozpoczęciem wypoczynku. 
Na zasadzie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym 
Rejestrze Karnym (Dz.U. poz. 1629) w ustawie o systemie oświaty dodano art. 92c, w którym określono warunki, jakie musi 
spełniać organizator wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym kwestię posiadania przez niego opinii miejscowo właściwego 
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, ważnej trzy lata od dnia jej wydania, co realizuje wniosek; 

 dokonanie zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie 
muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania 
i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz. 67) poprzez określenie, jaki podmiot sprawuje nadzór nad wypoczynkiem poza 
granicami kraju oraz umożliwienie jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej organizowania 
kursów dla kierowników lub wychowawców wypoczynku.  
Wprawdzie rozporządzenie to utraciło moc z dniem 1.04.2016 r., ale wniosek został zrealizowany poprzez 
wprowadzenie, stosownie do art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. poz. 1629), do ustawy o systemie oświaty art. 92o oraz 92q, które 
regulują kwestie zawarte we wniosku. 

Spośród wniosków zgłoszonych w 2014 r., a zrealizowanych w 2015 r., można wymienić m.in. wnioski sformułowane 
w kontrolach: 

 Funkcjonowanie instytucji gospodarki budżetowej (P/13/037). Wniosek dotyczył: 
 jednoznacznego wskazania w art. 27 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), iż do zadań dyrektora instytucji gospodarki budżetowej należy przygotowanie 
rocznego sprawozdania z działalności instytucji ze wskazaniem jego zakresu. 
Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1189) dokonano zmiany 
art. 27 ust. 2 pkt 5, która realizuje wniosek; 

 wykreślenia postanowień art. 28 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885, z późn. zm.), dotyczących zwiększenia funduszu instytucji gospodarki budżetowej o kwotę zmian wartości 
majątku będącą skutkiem nieodpłatnego otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1189) uchylono 
postulowany we wniosku przepis. 

 Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie (P/13/020). 
Wniosek dotyczył przyspieszenia prac zmierzających do uregulowania w ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach 
konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 389, z późn. zm.) trybu postępowania przed konsulem. 
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne Dz.U. poz. 1274 w dziale III Postępowanie przed konsulem, 
realizuje wniosek. 
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 Prawidłowość działań wybranych organów samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego w stosunku 
do dłużników alimentacyjnych (I/14/002/LRZ). We wniosku postulowano wprowadzenie do ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz..U. z 2015 r. poz. 859, z późn. zm.) przepisu ujednolicającego sposób 
zaliczania należności wobec funduszu alimentacyjnego zwróconych przez komornika sądowego na odsetki i należność główną. 
Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz. 1302) w ustawie 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w art. 2, art. 27 i art. 28 wprowadzono zmiany, które realizują wniosek. 

 Sprawowanie przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego nadzoru nad korzystaniem przez 
organizacje pożytku publicznego z jednoprocentowego odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych 
(I/13/002/KPS). Wniosek dotyczył dokonania zmian w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) poprzez wprowadzenie obowiązku wyodrębnienia 
w ewidencji księgowej środków z jednoprocentowego odpisu od podatku PIT wpływów stanowiących przychód oraz 
dokonanych z tych środków wydatków; wprowadzenia regulacji dotyczących prowadzenia przez organizacje pożytku 
publicznego działalności promocyjnej oraz informowania odbiorców o finansowaniu tego działania ze środków 
przekazanych w formie 1% podatku; wydanie instrukcji do wzoru rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej 
organizacji pożytku publicznego. 
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy 
o fundacjach (Dz.U. poz. 1339) zmienia art. 27, w którym dodano przepisy art. 27a – 27c oraz 27 ust. 4; w wyniku 
wprowadzonych zmian wniosek został zrealizowany. 

 Dostępność i finansowanie rehabilitacji leczniczej (P/13/131). Wnioskowano do Ministra Zdrowia o zapewnienie 
szybkiego zakończenia prac nad projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty regulującej zasady wykonywania zawodu. 
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. poz. 1994) określa zasady wykonywania zawodu 
fizjoterapeuty, uzyskiwania prawa wykonywania tego zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz 
odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeuty, co realizuje wniosek. 

Należy również wspomnieć, że spośród wniosków zgłoszonych w 2014 r., trwają zaawansowane prace legislacyjne odnośnie: 
 10 wniosków zgłoszonych po kontroli Funkcjonowanie systemu krwiodawstwa i  krwiolecznictwa (P/13/166). Wnioski 

dotyczą spraw krwiodawstwa. Senat RP na posiedzeniu w dniu 12 maja 2016 r. zgłosił 14 poprawek do ustawy z dnia 
13 kwietnia 2016 o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw; 

 czterech wniosków z kontroli Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych (P/13/189). Wnioski dotyczą 
w szczególności uzupełnienia załącznika nr 1 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane poprzez dokonanie 
klasyfikacji elektrowni wiatrowej według kategorii obiektu budowlanego, współczynnika kategorii obiektu (k), 
współczynnika wielkości obiektu (w), a także określenia dopuszczalnej odległości lokalizacji farm wiatrowych od siedlisk 
i zabudowań ludzkich. Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk sejmowy 315) znajduje się 
na etapie prac komisji sejmowych po I czytaniu. 

Spośród wniosków zgłoszonych w 2013 r., a zrealizowanych w 2015 r. – można wymienić m.in. wnioski 
sformułowane w kontrolach: 

 Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych (P/12/165). Wniosek dotyczył wprowadzenia do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487)  zmian polegających na jednoznacznym określeniu 
charakteru prawnego terminów w niej określonych (art. 111 ust. 4 i 7, tj. odpowiednio: złożenia pisemnego oświadczenia 
o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i terminu 
wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych), ewentualnie – dopuszczenia możliwości, 
w przypadkach losowych, przywrócenia terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia. 
W art. 3 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045) 
zmieniono art 18 ust. 12 pkt 5 oraz dodano ust. 12a i 12b w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, w których określono zasady i terminy wygaszania decyzji zgodnie z wnioskiem. 

 Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (P/12/051). We wniosku podkreślono potrzebę 
precyzyjnego zdefiniowania i określenia zakresu ryzyk: budowy, popytu i dostępności oraz określenia jednoznacznej 
metodologii ich podziału pomiędzy strony przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym celu minister właściwy 
do spraw gospodarki powinien skorzystać z delegacji zawartej w art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 
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o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 696) i wydać rozporządzenie w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych 
przy ich ocenie (Dz.U. poz. 284) realizuje wniosek. 

 Planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej (P/12/002). Wnioskowano 
wprowadzenie obowiązku ustalania warunków technicznych planowanego oświetlenia oraz warunków przejmowania przez 
gminy – zamiast GDDKiA – obowiązków w zakresie utrzymania oświetlenia zlokalizowanego przy drogach krajowych. 
W ustawie z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. poz. 942) wprowadzono zmianę 
art. 18 Prawa energetycznego w sposób zgodny z wnioskiem. 

 Realizacja przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrektorów ochrony środowiska 
wybranych zadań w zakresie ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000 (P/12/118). Wniosek dotyczył podjęcia 
działań przez Ministra Środowiska w celu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody w zakresie ustalenia zasad 
sprawowania nadzoru nad rezerwatami przyrody. 
W art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 
krajobrazu (Dz.U. poz. 774 z późn. zm.) wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.), które obejmują m.in. dodanie art. 45a; przepis ten realizuje wniosek. 

 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 (P/12/191).  
Wnioski dotyczyły m.in. doprecyzowania zakresu danych, które powinny podlegać retencji, przeanalizowania możliwości 
wprowadzenia dodatkowych rozwiązań o charakterze gwarancyjnym, ograniczających możliwość pozyskiwania danych 
retencyjnych w stosunku do osób wykonujących tzw. zawody zaufania publicznego, ustanowienia kontroli zewnętrznej 
nad procesem pozyskiwania danych, obejmującej weryfikację zasadności ich pozyskiwania, ustanowienia mechanizmów 
sprawozdawczych, które zapewnią rzetelną informację o zakresie pozyskiwania danych telekomunikacyjnych. 
Ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r., o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 147) 
uwzględniono siedem wniosków zgłoszonych przez NIK, poprzez wprowadzenie m.in. zmian w ustawie Prawo o ustroju 
sądów powszechnych oraz ustawie o Policji. 

Spośród wniosków zgłoszonych w 2015 r. niezrealizowane zostały m.in. wnioski zgłoszone po przeprowadzeniu kontroli: 

 Poszukiwanie osób zaginionych (P/14/042). Wniosek dotyczył wprowadzenia, we współpracy z właściwymi podmiotami, 
w przepisach powszechnie obowiązujących, obowiązku informowania Policji przez placówki medyczne o przebywaniu 
osób o nieustalonej tożsamości oraz osób, które nie ukończyły 16 lat, nieprzytomnych bądź niezdolnych do zrozumienia 
znaczenia informacji. 

 Świadczenie usług publicznych osobom posługującym się językiem migowym (P/14/105). Wniosek dotyczył podjęcia 
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej działań, które doprowadzą w ustawie o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się do zmian polegających na: 
 wprowadzeniu do art. 9 ust. 3 oraz art. 14 ust. 2 obowiązku upowszechniania informacji o usłudze pozwalającej 

na komunikowanie się oraz pozostałych informacji o sposobach realizacji ustawy o języku migowym, również w formie 
komunikatu audiowizualnego nagranego w języku migowym, tj. w formie zrozumiałej dla osób posługujących się 
sprawnie jedynie tym językiem oraz obowiązku oznaczenia informacji kierowanych do osób uprawnionych odpowiednim 
znakiem graficznym, tj. symbolem przekreślonego ucha lub symbolem „migających dłoni”, w celu umożliwienia osobom 
uprawnionym łatwego odszukania skierowanych do nich informacji zamieszczonych w BIP, na stronie internetowej oraz 
w siedzibie podmiotu zobowiązanego; 

 doprecyzowaniu art. 14 ust. 1 odnoszącego się do sposobu udostępnienia osobom uprawnionym dokumentów 
niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie przetłumaczonej na język migowy; 

 zobowiązaniu szpitali oraz jednostek Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych do udostępniania usługi 
pozwalającej na komunikowanie się i upowszechniania informacji o tej usłudze oraz do zapewnienia dostępu 
do świadczenia usług właściwego tłumacza; 

 określeniu w art. 11 obowiązku udostępniania środków umożliwiających komunikację audiowizualną, w celu zapewnienia 
możliwości zdalnej wymiany informacji w języku migowym, z udziałem posługującego się biegle tym językiem pracownika 
lub certyfikowanego tłumacza języka migowego oraz poziomu znajomości języka migowego przez pracownika podmiotu 
zobowiązanego, uprawniającego do tłumaczenia i obsługi osób głuchych w zastępstwie certyfikowanego tłumacza. 
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 Realizacja zamówień publicznych na usługi zewnętrzne przez podmioty sektora publicznego (D/14/506). Wniosek odnosił się do:  
 modyfikacji art. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dotyczącego wstępnych 

ogłoszeń informacyjnych tak, aby publikacja ogłoszeń stała się obligatoryjna; 
 doprecyzowania przepisów regulujących powoływanie i pracę komisji przetargowych (art. 19, 20, 21) poprzez 

nałożenie na kierownika zamawiającego obowiązku dokonania imiennego podziału zadań i odpowiedzialności 
poszczególnych członków komisji za konkretne czynności w postępowaniu. 

 Wykonywanie zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (P/14/019). Wniosek 
miał na celu podjęcie prac nad nowelizacją przepisów prawa w zakresie doprowadzenia do spójności przepisów art. 13 
ust. 2 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, a także art. 4b oraz 4c ustawy 
o komercjalizacji i prywatyzacji w odniesieniu do przekazywania samorządowi województwa akcji lub udziałów spółki 
z udziałem Skarbu Państwa. 

 Prowadzenie gospodarki łowieckiej (D/14/508). Wniosek wskazywał na potrzebę wprowadzenia zmian w ustawie – Prawo 
łowieckie, w tym:  
 określenia obligatoryjnych elementów, jakie powinna zawierać uchwała w sprawie podziału województwa na obwody 

łowieckie, z uwzględnieniem danych niezbędnych dla właściwego rozdysponowywania czynszu, takich jak: 
powierzchnia gruntów leśnych SP i pozostałych właścicieli, powierzchnia ww. na terenie poszczególnych gmin 
objętych obwodem, nadleśnictwach położonych na terenie obwodu; 

 wprowadzenia obowiązku dokonywania kategoryzacji wszystkich obwodów łowieckich z terenu województwa przez 
jeden niezależny zespół bezstronnych ekspertów, powoływany przez organ dokonujący podziału województwa;  

 precyzyjnego określenia jednolitej dla wszystkich obwodów łowieckich podstawy wyliczenia czynszu dzierżawnego; 
 sprecyzowania zasad ustalania ekwiwalentu czynszu dla obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania, 

w tym wpływu kategorii obwodów; 
 określenia terminu, w jakim pobrany czynsz powinien być rozdysponowany pomiędzy właściwe podmioty; 
 zwiększenia zakresu partycypacji dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną; 
 wprowadzenia przepisów umożliwiających uzyskanie rekompensaty/odszkodowania za szkody wyrządzane przez 

zwierzynę w lasach prywatnych;  
 wprowadzenia obowiązku składania Ministrowi Środowiska przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego 

okresowych sprawozdań z realizacji zadań określonych ustawą – Prawo łowieckie;  
 wprowadzenia przepisów umożliwiających Ministrowi Środowiska kontrolę Polskiego Związku Łowieckiego. 

 Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości (I/14/006/KPB). Wniosek ma na celu uregulowanie 
funkcjonowania instytucji biegłego w wymiarze sprawiedliwości aktem rangi ustawowej. 

4. Finansowe	rezultaty	kontroli	

Finansowe rezultaty kontroli są jednym z wymiernych efektów kontroli przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, 
nie stanowią one jednak jedynej podstawy do oceny kontrolowanej działalności oraz oceny efektywności pracy NIK. Ujawnione 
w toku kontroli nieprawidłowości finansowe skutkują 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. Zadaniem NIK jest zarówno wskazywanie 
na nieprawidłowości i zagrożenia występujące w funkcjonowaniu podmiotów wykonujących zadania publiczne 
lub korzystających ze środków publicznych, jak i pozytywne oddziaływanie prowadzące do poprawy gospodarności, w tym 
oszczędności i wydajności w działaniach tych podmiotów.  

Jednym z efektów kontroli NIK są korzyści finansowe. Zalicza się do nich kwoty, które zostały lub zostaną pozyskane lub 
zaoszczędzone przez skontrolowaną jednostkę, budżet państwa, budżet jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty 
w wyniku podjęcia działań naprawczych przyjętych do realizacji w związku z informacją o nieprawidłowościach przekazaną w trakcie 
kontroli lub w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych. W 2015 roku korzyści finansowe uzyskane w wyniku działań 
kontrolnych NIK wyniosły ogółem 74.002 tys. zł. Korzyści te według kategorii obrazuje schemat nr 1. 
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Schemat 1. Korzyści finansowe  

Pozyskane pożytki 
finansowe

Oszczędności finansowe

Oszczędności i pożytki 
finansowe innych 

podmiotów

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 w realizacji zadań przypisanych 
kontrolowanej jednostce

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  
tym innym podmiotom 

Kategorie OpisUjawniona kwota
w tys. zł

68.144

2.374

3.484

Źródło: Elektroniczny rejestr finansowych rezultatów kontroli. 

Przykładowe rezultaty finansowe ujawnione w 2015 roku w wyniku kontroli NIK: 
 Funkcjonowanie grupy kapitałowej PKP (P/13/083) – kontrola przeprowadzona w PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa 

Sp. z o.o. w Zamościu, w której pozyskane pożytki finansowe były wynikiem zawarcia przez Zarząd LHS z PKP SA, na wniosek 
NIK, aneksów zobowiązujących PKP SA do zwrotu niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych, co pozwoliło na 
nieutracenie, dzięki kontroli NIK, składników majątkowych wytworzonych przez PKP LHS Sp. z o.o. o wartości 41.818 tys. zł 

 Ochrona gruntów rolnych Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystywaniem (P/13/138) – kontrole w:  
 Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie, w której pozyskane pożytki finansowe wyniosły 

ogółem 8.201 tys. zł i wynikały z wyegzekwowanego, na wniosek NIK, wynagrodzenia z tytułu bezumownego 
korzystania z gruntów, które były użytkowane rolniczo; 

 Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, w której pozyskane pożytki finansowe wyniosły 
3.789 tys. zł. i były wynikiem realizacji wniosku pokontrolnego NIK, na skutek którego Agencja podjęła działania 
związane z dochodzeniem należności z tytułu naliczeń opłat za bezumowne użytkowanie nieruchomości z Zasobu 
WRSP wobec 1090 samowolnych użytkowników. ANR OT we Wrocławiu obciążyła użytkowników nieruchomości, 
którzy zajęli je bez tytułu prawnego, stosownymi opłatami i wyegzekwowała powyższe należności. 

 Restrukturyzacja szpitali prowadzonych przez samorządy województw lubelskiego i śląskiego poprzez łączenie szpitali 
lub oddziałów szpitalnych w latach 2010-2014 (P/14/091) – kontrola przeprowadzona w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego. Sejmik Województwa Lubelskiego, na wniosek Zarządu Województwa Lubelskiego 
poinformowanego przez NIK o zaistniałej nieprawidłowości, pokrył ujemny wynik finansowy Okręgowego Szpitala 
Kolejowego za rok 2013 w kwocie 3.339 tys. zł. 

 Wykonanie w 2014 r. planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (P/15/001), 
w której pozyskane pożytki finansowe wyniosły ogółem 3.178 tys. zł i powstały w wyniku wprowadzenia do umów 
z beneficjentami, na wniosek NIK, postanowień zapewniających otrzymanie przez NFOŚiGW pożytków z tytułu odsetek 
od środków przekazywanych beneficjentom w formie zaliczek. 

Najwyższa Izba Kontroli dostrzega znaczenie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków unijnych, zwłaszcza 
w kontekście nowej perspektywy budżetowej. Finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Unii Europejskiej, mające 
związek z kontrolami przeprowadzonymi przez NIK w 2015 roku, wyniosły 4.847 tys. zł. Do tej grupy zalicza się ujawnione w wyniku 
kontroli12 i wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego skutki naruszeń przepisów prawa 
wspólnotowego lub krajowego, które spowodowały lub mogły spowodować szkodę w ogólnym budżecie Unii Europejskiej 
w związku z finansowaniem nieuzasadnionego wydatku.  

 
                                                            
12  W podmiocie gospodarczym lub w instytucji odpowiedzialnej za nadzór i rozliczenie dotacji. 
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Schemat 2. Finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Unii Europejskiej  

Szkoda w ogólnym 
budżecie 

Unii Europejskiej

Potencjalna szkoda 
w ogólnym budżecie 

Unii Europejskiej

Kategorie

Środki finansowe Unii Europejskiej, które w wyniku działania lub zaniechania ze strony podmiotu 
gospodarczego, zostały wypłacone z naruszeniem przepisów prawa wspólnotowego lub krajowego 
w związku z finansowaniem nieuzasadnionego wydatku

Środki finansowe Unii Europejskiej, które w wyniku działania lub zaniechania ze strony podmiotu 
gospodarczego, mogłyby zostać wypłacone z naruszeniem przepisów prawa wspólnotowego lub 
krajowego w związku z finansowaniem nieuzasadnionego wydatku, 
gdyby nieprawidłowość nie została wykryta

Opis
Ujawniona 

kwota w tys. zł

2.812

2.035

 Źródło: Elektroniczny rejestr finansowych rezultatów kontroli. 

 Przykładowe skutki finansowe na szkodę budżetu Unii Europejskiej, ujawnione w 2015 roku w wyniku kontroli NIK: 
 Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w części 37 – Sprawiedliwość w zakresie budżetu Więziennictwa i wykonanie planu 

finansowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (P/15/001), 
przeprowadzonej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, które wyniosły 1.642 tys. zł i były wynikiem 
błędnego zakwalifikowania wydatków jako kwalifikowane na zakup zestawów ochronnych udaroodpornych i kuloodpornych. 

 Ograniczanie skutków susz i powodzi w drodze zwiększania małej retencji wód (P/14/074), przeprowadzonej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń, na kwotę 885 tys. zł i były wynikiem wydatkowania środków na 
wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy zawartej z wykonawcą podejrzewanym o udział w zmowie przetargowej. 

 Realizacja projektów budowy sieci szerokopasmowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (P/14/098), na kwotę 
481 tys. zł która wynikała z korekty finansowej naliczonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wobec 
niezachowania przez beneficjenta konkurencyjności przy udzielaniu zamówienia na realizację projektu.  

5. Współpraca	z	organami	powołanymi	do	ścigania	przestępstw,	
wykroczeń	lub	innych	czynów,	za	które	przewidziana	jest	
odpowiedzialność	ustawowa	

Najwyższa Izba Kontroli w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykonując obowiązek wynikający z art. 63 ust. 1 i 3 
ustawy o NIK, przekazała do organów powołanych do ścigania przestępstw, wykroczeń oraz innych czynów, za które 
przewidziana jest odpowiedzialność ustawowa, łącznie 126 zawiadomień, z czego 68 dotyczyło przestępstw i wykroczeń 
skarbowych, 51 – innych wykroczeń oraz dziewięć – innych czynów, za które przewidziana jest odpowiedzialność ustawowa. 

Tabela 5. Liczba zawiadomień skierowanych przez NIK w 2015 r. 

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

Liczba 
zawiadomień 

1. Prokuratury 52 
2. Policji 2 
3. Naczelników urzędów skarbowych 14 
4. Inspektorów nadzoru budowlanego 3013 
5. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 6 
6. Wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska 15 
7. Państwowej Inspekcji Pracy 4 
8. Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 1 
9. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 
10. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1 

 Razem 126 

Zawiadomieniami, o których wyżej mowa, skierowanymi w 2015 r. objętych zostało 130 osób.  
                                                            
13  W dwóch zawiadomieniach opisano zarówno przestępstwo jak i wykroczenie, o których mowa w przepisach ustawy Prawo budowlane. 
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W 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli skierowała 68 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw i wykroczeń 
skarbowych14, w których wskazano na podejrzenie popełnienia 73 czynów karalnych. Kwalifikację prawną tych czynów 
wskazano w tabeli poniżej: 

Tabela 6. Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych, przekazane przez NIK w 2015 r. organom 
ścigania (według kwalifikacji prawnej czynów przyjętej przez NIK) 

Lp. Określenie czynu zabronionego i naruszonego przepisu rangi ustawowej Liczba 

1. Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, niesporządzenie sprawozdania finansowego (art. 77 pkt 1 ustawy 
o rachunkowości w zb. z art. 61 § 1 kk i art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości) 11 

2. Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego działającego 
na szkodę interesu publicznego lub prywatnego (art. 231 kk)  10 

3. Przestępstwo określone w art. 90 ustawy – Prawo budowlane, polegające na wybudowaniu obiektu budowlanego 
bez wymaganego pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia 11 

4. Poświadczenie nieprawdy w dokumentach lub fałszowanie dokumentów (art. 270, 271 kk) 8 

5. Nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążących obowiązków i wyrządzenie znacznej 
bądź w wielkich rozmiarach szkody majątkowej (art. 296 kk) 8 

6. Wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez posiadania odpowiednich uprawnień 
(art. 91 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego) 5 

7. Naruszenie obowiązku administrowania danymi osobowymi dot. udostępniania danych (art. 51 ust. 1 o ochronie 
danych osobowych) 4 

8. Doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą 
wprowadzenia jej w błąd (art. 286 kk) 2 

9. Uchylanie się od opodatkowania poprzez nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy 
opodatkowania lub nieskładanie deklaracji (art. 54 kks) 2 

10. Składanie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia, w którym podano nieprawdę bądź 
zatajono prawdę lub niedopełniono obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danymi (art. 56 kks) 2 

11. Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 160 kk) 1  

12. Złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego 
(art. 218 § 1a kk) 1 

13. Niszczenie lub uszkadzanie zabytku (art. 108 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) 1 

14. 
Pozyskiwanie zwierzyny w większej liczbie niż przewiduje upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę 
obwodu łowieckiego bądź nie będąc uprawnionym do polowania, wchodzenie w posiadanie zwierzyny 
(art. 52 pkt 6 i art. 53 pkt 6 prawa łowieckiego) 

1 

15. Niepobieranie podatku albo pobieranie w kwocie niższej od należnej (art. 78 kks) 1 

16. Ochrona przetargu publicznego przed działaniem mającym na celu osiągnięcie korzyści majątkowej ze szkodą 
dla właściwego mienia, osoby lub instytucji (art. 305 kk) 1 

17. Przedłożenie dokumentów stwierdzających nieprawdę w celu wyłudzenia kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji, 
subwencji lub zamówienia publicznego (art. 297 kk) 1 

18. Narażenie Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na bezpodstawny zwrot podatkowej należności 
publicznoprawnej poprzez wprowadzenie w błąd uprawnionego organu (art. 76 kks) 1 

19. Nie wyznaczenie w wymaganym terminie osoby do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków 
oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu kwot (art. 79 kks) 1 

20. Przekazywanie wbrew obowiązkowi danych statystycznych niezgodnie ze stanem faktycznym (art. 56 ust. 1 ustawy 
o statystyce publicznej) 1 

 Razem 73 

Należy podkreślić, że liczba kierowanych zawiadomień nie odpowiada liczbie czynów nimi objętych, ponieważ jednym 
zawiadomieniem można objąć kilka czynów popełnionych przez jedną lub więcej osób, bądź skierować zawiadomienie 
„w sprawie” ze wskazaniem kilku zarzutów. 

 

 
                                                            
14  W tym mieszczą się 52 zawiadomienia do prokuratur, 14 zawiadomień do urzędów skarbowych oraz 2 zawiadomienia skierowane do powiatowego 

inspektora nadzoru budowlanego obejmujące zarówno przestępstwo jak i wykroczenie. 
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W 2015 r. w kategorii przestępstw najczęściej wskazywano: 

 czyny wypełniające znamiona określone w art. 231 § 1 kk polegające na działaniu na szkodę interesu publicznego lub 
prywatnego poprzez przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego. Przykładem może być zawiadomienie 
skierowane przez Delegaturę NIK w Białymstoku w związku z kontrolą dotyczącą funkcjonowania Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego w Białymstoku15; 

 czyny wypełniające znamiona określone w art. 296 kk, polegające na nadużyciu uprawnień bądź niedopełnieniu 
obowiązku w zakresie zajmowania się sprawami majątkowymi przez osoby do tego obowiązane, które wyrządziły 
znaczną bądź w wielkich rozmiarach szkodę majątkową. Przykładem jest zawiadomienie skierowane przez Delegaturę 
NIK w Gdańsku do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w związku z kontrolą Urzędu Gminy Puck dotyczącą nadzoru nad 
inwestycjami w pasie nadbrzeżnym nadmorskich miejscowości turystycznych, w tym: opracowanie dokumentów 
planistycznych obejmujących obszar pasa nadbrzeżnego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w pasie ochronnym, 
zarządzanie nieruchomościami zlokalizowanymi w pasie nadbrzeżnym oraz nadzór i kontrola nad prawidłowością 
wykorzystania udostępnionych nieruchomości zlokalizowanych w pasie nadbrzeżnym16. Prokuratura Okręgowa 
w Gdańsku dnia 14 grudnia 2015 r. sygn. akt VI Ko 61/15 poinformowała Izbę o przesłaniu zawiadomienia NIK 
do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, w związku z wyrządzeniem szkody majątkowej w wielkich rozmiarach sięgającej 
co najmniej 1 577 229,30 zł, tj. podejrzenia o przestępstwa z art. 296 § 1 i 3 kk; 

 czyny wypełniające znamiona art. 271 kk polegające na wystawieniu dokumentu, w którym poświadczono nieprawdę 
przez funkcjonariusza publicznego bądź osobę do tego uprawnioną. Przykładem jest zawiadomienie skierowane 
do Prokuratury Rejonowej w Katowicach po kontroli przeprowadzonej w Komunikacyjnym Związku Komunalnym 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach w zakresie wybranych zagadnień funkcjonowania tego Związku, 
w tym prawidłowości dokonywania wydatków na usługi z zakresu promocji i reklamy17; 

 czyny wypełniające znamiona art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości, polegające na dopuszczeniu do nierzetelnego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych w urzędach skarbowych. Przykładem tego są zawiadomienia skierowane do urzędów 
skarbowych w Nowym Tomyślu, w Czarnkowie, w Słupcy i Wągrowcu w wyniku kontroli18, której przedmiotem było 
zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową; 

 czyny wypełniające znamiona art. 91 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego polegające na tym, że osoba nie posiadająca 
prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wskutek m.in. zawieszenia, bądź niewpisania ich 
do rejestru Izby Inżynierów Budownictwa, a wymaganych na podstawie art. 12 ust. 7 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 5 
prawa budowlanego, wykonywała kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych. Przykładem jest 
zawiadomienie skierowane do prokuratury po kontroli przeprowadzonej w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział 
w Olsztynie w zakresie wykonywania zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg w latach 2013-201419; 

 czyny wypełniające znamiona art. 90 prawa budowlanego polegające na wybudowaniu obiektów budowlanych bez 
pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi, tj. staroście. Przykładem mogą być 
zawiadomienia skierowane do Prokuratury Rejonowej w Lublinie i we Włodawie po kontrolach przeprowadzonych 
w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w zakresie zapewnienia przez organy 
administracji publicznej dostępu do jezior stanowiących wody publiczne20. 

Wśród zawiadomień o przestępstwach o największym ciężarze gatunkowym, które NIK złożyła w 2015 r., można wymienić, 
te dotyczące: 
 czynu z art. 296 § 1 i 3 kk polegającego na niedopełnieniu obowiązków przez osoby zobowiązane do zajmowania się 

sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego w Katowicach przy udzielaniu i realizacji zamówienia publicznego na wykonanie usług autobusowego 
transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej i wyboru wykonawcy tych usług z naruszeniem zasady uczciwej 
konkurencji, co spowodowało powstanie szkody majątkowej w wysokości co najmniej 442 083 559 zł. Prokuratura 
Apelacyjna w Katowicach w dniu 7 września 2015 r. sygn. akt Ap VI Ds. 1/15 wszczęła śledztwo w tej sprawie. 

                                                            
15  Funkcjonowanie szpitali klinicznych (P/14/064). 
16  Nadzór nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym nadmorskich miejscowości turystycznych (P/15/099). 
17  Wybrane zagadnienia funkcjonowania Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (I/14/010/LKA). 
18  Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową (P/15/033). 
19  Wykonywanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zadań związanych z utrzymaniem i remontem dróg (P/15/086). 
20  Zapewnienie przez organy administracji publicznej dostępu do jezior stanowiących wody publiczne (P/15/091). 
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W 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli została poinformowana o zakończeniu postępowania łącznie w 52 sprawach dotyczących 
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.  

Tabela 7. Wyniki postępowań dotyczących zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (przekazane NIK informacje dotyczą 
zawiadomień skierowanych w roku 2015 i w latach wcześniejszych) 

Lp. Wyniki postępowań 
Dotyczy  

spraw skierowanych 
przed 2015 r. 

Dotyczy  
spraw skierowanych  

w 2015 r. 
1. Wniesienie aktów oskarżenia do sądów 1 3 
2. Odmowa wszczęcia postępowania 1 7 
3. Decyzje umarzające postępowanie: 15 18 

3.1.  wobec braku znamion czynu zabronionego lub braku dowodów  
popełnienia przestępstwa 

11 
 

11 

3.2.  wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu 1 1 

3.3.  czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających 
podejrzenie popełnienia przestępstwa  2 3 

  przedawnienie 1 3 
3.6.  bez podania podstawy prawnej umorzenia  - 
4. Wyroki sądu, w tym: 5   2      

4.1.  uniewinniające  - - 
4.2.  warunkowe umorzenie 3 2 
4.3.  uznanie za winnego i ukaranie sprawcy 2 - 

 Razem  22 30 

Korzystając z przysługujących uprawnień, NIK wniosła środki odwoławcze na postanowienia o odmowie wszczęcia 
postępowania oraz na postanowienia o umorzeniu postępowania.  

Na postanowienia o umorzeniu postępowania złożono 23 zażalenia, z tego: 
 12 w postępowaniach wszczętych w roku 2015, z których trzy zostały uwzględnione, cztery nie zostały uwzględnione, 

a w sześciu brak jest informacji co do sposobu rozstrzygnięcia; 
 11 w postępowaniach wszczętych w latach poprzednich, z których  cztery nie zostały uwzględnione, dwa   uwzględniono, 

a w pięciu brak jest informacji o sposobie rozstrzygnięcia. 

Na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania złożono siedem zażaleń, z których cztery zostały uwzględnione, 
trzy nieuwzględnione, jedno nie zostało rozpoznane. 

W odniesieniu do wskazanych wyżej przypadków o umorzeniu postępowania i odmowy wszczęcia postępowania, należy 
mieć na względzie, iż  Najwyższa Izba Kontroli ma obowiązek przekazywać zawiadomienia do organów powołanych do 
ścigania przestępstw i wykroczeń, gdy zachodzi „uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa i wykroczenia”. 
Natomiast udowodnienie winy i wniesienie aktu oskarżenia przeciwko konkretnej osobie zależy wyłącznie do organów 
ścigania. Organy te, po przeprowadzeniu czynności dowodowych w oparciu o  przepisy kodeksu postępowania karnego oraz 
kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, mogą dokonać innej niż NIK, oceny prawno-karnej  nieprawidłowości 
ujawnionych w toku kontroli, zwłaszcza w zakresie stopnia zawinienia osób za nie odpowiedzialnych. Izba kierując 
zawiadomienie do tych organów  przekazuje  wyłącznie dowody zebrane w toku postępowania kontrolnego. 

W związku z podejrzeniem popełnienia wykroczeń, Najwyższa Izba Kontroli w 2015 roku skierowała 51 zawiadomień, które 
dotyczyły 121 czynów karalnych, w tym: 

 28 zawiadomień skierowano do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i jedno zawiadomienie do 
wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, które dotyczyły razem 97 czynów karalnych, w tym: 
 10 zawiadomień dotyczących wyłącznie czynów wypełniających dyspozycję art. 93 pkt. 8 prawa budowlanego, 

polegających na niespełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1, tj. nieprzeprowadzenia okresowej kontroli 
obiektów budowlanych w okresie ich użytkowania przez właściciela lub zarządcę;  

 cztery zawiadomienia dotyczące wyłącznie czynów wypełniających dyspozycję art. 93 pkt. 9 prawa budowlanego, 
polegających na niespełnieniu określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3 obowiązków przechowywania dokumentów, 
związanych z obiektem budowlanym lub prowadzeniem książki obiektu budowlanego; 
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 15 zawiadomień, w których zawiadomiono o podejrzeniu popełnienia czynów z art. 93 pkt 8 i 9 prawa budowlanego 
w jednym zawiadomieniu; 

 jedno zawiadomienie skierowano do Państwowej Sanitarnej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w związku z podejrzeniem 
popełnienia wykroczenia określonego w art. 52 ust. 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób 
zakaźnych u ludzi polegającego na niezgłoszeniu zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu 
zakażenia lub choroby zakaźnej albo ich podejrzenia, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 27 ust. 1 lub 2 ustawy 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi, odpowiadające jednemu czynowi karalnemu; 

 dwa zawiadomienia dotyczące trzech czynów karalnych skierowano do Policji, w tym: 
 jedno zawiadomienie w związku z podejrzeniem popełnienia jednego czynu karalnego określonego w art. 97 

Kodeksu wykroczeń, tj. złamaniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub innych 
przepisów wydanych na jej podstawie przez uczestnika ruchu, właściciela lub posiadacza pojazdu lub inną osobę 
znajdującą się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu; 

 jedno zawiadomienie w związku z podejrzeniem czynów określonych w art. 192 ust. 1 prawa wodnego polegającego 
na niewykonywaniu obowiązków określonych w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie lub cofnięcie pozwolenia 
wodnoprawnego, odpowiadające dwom czynom karalnym; 

 15 zawiadomień  dotyczących 16 czynów karalnych skierowano do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, w tym:  
 11 zawiadomień w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia z art. 346 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, polegającego na nieprzekazywaniu wbrew obowiązkowi określonemu w art. 162 ust. 3 i 4 prawa ochrony 
środowiska marszałkowi województwa, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości 
i miejscach występowania substancji stanowiących szczególne zagrożenie dla środowiska przez osoby 
wykorzystujące te substancje, odpowiadające 11 czynom karalnym;  

 dwa zawiadomienia w związku z podejrzeniem wykroczenia, określonego w art. 351 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, polegających na eksploatacji instalacji bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, 
odpowiadające dwóm czynom karalnym;  

 jedno zawiadomienie w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia, określonego w art. 184 ust. 2 ustawy 
o odpadach, polegającego na nie powiadomieniu wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze 
przekazania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być 
stosowane, pomimo obowiązku wynikającego z art. 96 ust. 8 ustawy o odpadach, odpowiadające jednemu czynowi 
karalnemu;  

 jedno zawiadomienie w związku z podejrzeniem wykroczenia, określonych w art. 192 ust. 1 ustawy Prawo wodne, 
polegającego na niewykonywaniu obowiązków określonych w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie lub cofnięcie 
pozwolenia wodnoprawnego oraz związanego z czynem określonym w art. 351 ust. 1 prawa ochrony środowiska 
polegającego na eksploatacji instalacji bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, 
odpowiadające dwóm czynom karalnym; 

 cztery zawiadomienia, które dotyczyły czterech czynów karalnych skierowano do Państwowej Inspekcji Pracy, w tym: 
 dwa zawiadomienia w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia, określonego w art. 12a ust 1 ustawy 

z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, polegające na tym, że pracodawca bądź 
osoba będąca odpowiedzialna w imieniu pracodawcy za wykonywanie przepisów ustawy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, nie przekazała środków finansowych na wyodrębniony rachunek bankowy Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6 ust 2 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych, odpowiadające dwóm czynom karalnym; 

 dwa zawiadomienia w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia określonego w art. 281 pkt 1 Kodeksu 
pracy polegającego na zawarciu umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu 
pracy powinna być zawarta umowa o pracę, odpowiadające dwóm czynom karalnym. 

W związku z podejrzeniem popełnienia innych czynów, za które przewidziana jest inna odpowiedzialność ustawowa21, 
Najwyższa Izba Kontroli w 2015 roku skierowała dziewięć zawiadomień, które dotyczyły 11 czynów karalnych, w tym: 

 

 

                                                            
21  W razie zaistnienia tych czynów ustawodawca przewidział możliwość nałożenia w drodze decyzji administracyjnej sankcji w postaci kary pieniężnej. 
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 sześć zawiadomień, dotyczących siedmiu czynów karalnych, skierowano do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w tym:  
 trzy zawiadomienia w związku z podejrzeniem popełnienia czynu, określonego w art. 200 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy 

Prawo zamówień publicznych, polegającego na udzieleniu zamówienia publicznego bez stosowania ustawy, 
odpowiadające trzem czynom karalnym; 

 jedno zawiadomienie w związku z podejrzeniem popełnienia czynu, określonego w art. 200 ust 1 pkt 4 polegającego 
na dokonaniu zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy oraz czynu, określonego w art. 200 ust. 1 
pkt 1 lit. c ustawy – Prawo zamówień publicznych, polegającego na udzieleniu zamówienia publicznego bez 
stosowania ustawy, odpowiadające dwom czynom karalnym;  

 dwa zawiadomienia w związku z podejrzeniem popełnienia czynu, określonego w art. 7 ust. 3 w związku z art. 132 
ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, polegającego na udzieleniu zamówienia sektorowego 
z pominięciem przepisów ustawy, odpowiadające dwóm czynom karalnym. 

 jedno zawiadomienie skierowano do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w związku z podejrzeniem 
popełnienia czynów zabronionych określonych w art. 6 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
polegających na nieuczciwej konkurencji, tj. na ograniczaniu dostępu do rynku oraz na eliminowaniu z rynku 
przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych 
przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności 
zakresu prac lub ceny, odpowiadające dwóm czynom karalnym; 

 jedno zawiadomienie skierowano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie podejrzenia popełnienia jednego czynu 
karalnego, określonego w art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, polegającego a niedopełnieniu określonego 
w art. 6 ust. 1 pkt 4 obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłacanych wynagrodzeń; 

 jedno zawiadomienie z art. 95 pkt 4 Prawa budowlanego dotyczące odpowiedzialności zawodowej skierowano 
do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, w sprawie zaniedbania lub zaniechania obowiązków w budownictwie 
przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa 
określonego w art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, polegającego na wykonywaniu samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie, bez prawa jej wykonywania lub nie posiadania uprawnień do jej wykonywania.  

Odnośnie zawiadomień skierowanych w 2015 r. dotyczących wykroczeń (51 spraw), NIK została poinformowana 
w 26 sprawach o sposobie ich  załatwienia: 
 w trzech sprawach wojewódzki inspektor ochrony środowiska skierował wnioski do właściwego sądu rejonowego 

o ukaranie; 
 w dwóch sprawach wojewódzki inspektor ochrony środowiska zakończył postępowanie nakładając mandat karny 

a w jednej sprawie zastosował pouczenie oraz wszczął jedno postępowanie; 
 w dwóch sprawach Państwowa Inspekcja Pracy: zastosowała środek wychowawczy w postaci pouczenia, poinformowała 

o wszczęciu jednego postępowania oraz przekazała jedną sprawę do właściwej okręgowej inspekcji pracy; 
 w dziewięciu sprawach właściwi inspektorzy budowlani ukarali osoby winne popełnienia wykroczenia grzywną  

w postaci mandatu karnego; 
 w trzech sprawach inspektorzy nadzoru budowlanego odstąpili od wymierzenia kar i w jednej sprawie wszczęli 

postępowanie; 
 w jednej sprawie skierowanej przez Policję właściwy sąd rejonowy ukarał obwinionego mandatem karnym; 
 w jednej sprawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu poinformował o braku właściwości  

do prowadzenia nadzoru epidemiologicznego. 

W pozostałych 25 sprawach NIK wystąpiła z zapytaniem o sposobie zakończenia  postępowania (w 15 sprawach do 
właściwych powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, w jednej sprawie do Policji, w ośmiu sprawach do właściwych 
wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska i w jednej  sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy).  

Odnośnie zawiadomień skierowanych w 2015 r. w stosunku do innych czynów, za które przewidziana jest odpowiedzialność 
ustawowa (dziewięć spraw), NIK została poinformowana o sposobie załatwienia pięciu spraw: 
 w jednej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o braku podstaw do wszczęcia 

postępowania;  
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 w jednej  sprawie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wydał postanowienie o ukaraniu karą pieniężną w kwocie 
150 000 zł, w dwóch sprawach Urząd Zamówień Publicznych poinformował o wszczęciu postępowania; 

 w jednej sprawie inspektor nadzoru budowlanego przekazał sprawę do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  

W pozostałych czterech sprawach NIK wystąpiła z zapytaniem o sposobie zakończenia  postępowania (w trzech sprawach 
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i w jednej sprawie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). 

Najczęściej ujawnianymi w 2015 r. przez NIK wykroczeniami były: 
 czyny wypełniające znamiona art. 93 pkt 8 i 9 prawa budowlanego polegające na zaniechaniu przechowywania 

dokumentów związanych z obiektem budowlanym lub nieprowadzeniu książki obiektu budowlanego oraz na 
niedokonywaniu obowiązkowych przeglądów okresowych obiektów budowlanych. Należy zaznaczyć, iż powyższe czyny 
stanowiły przedmiot większości zawiadomień w sprawach o wykroczenia. Zawiadomienia te kierowane były do 
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz w jednej sprawie do wojewódzkiego inspektora nadzoru 
budowlanego. Przykładem są zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, skierowane po kontroli 
nr P/15/033, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku – Kamiennej. Zarzuty sformułowane w tej 
sprawie dotyczą wykroczenia polegającego na niedopełnieniu obowiązku przeprowadzenia okresowych kontroli 
budynków wystaw i budynków administracji muzeum (corocznej i pięcioletniej), w tym przydatności do użytkowania 
i zbadania instalacji przewodów. Nie spełniono także obowiązku prowadzenia książek obiektu budowlanego. W wyniku 
powyższych zaniedbań nie można było określić przydatności budynków do użytkowania;  

 czyny wypełniające znamiona art. 346 prawa ochrony środowiska ust. 1 polegające na nieprzekazywaniu wbrew 
obowiązkowi określonemu w art. 162 ust. 3 i 4 Prawa ochrony środowiska marszałkowi województwa, wójtowi, 
burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stanowiących 
szczególne zagrożenie dla środowiska przez osoby wykorzystujące te substancje. Za przykład może posłużyć 
zawiadomienie skierowane do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Zarzuty w tej sprawie 
obejmowały popełnienie czynu polegającego na zaniechaniu przekazania Marszałkowi Województwa Łódzkiego 
informacji za 2014 r. o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest.  

6. Zawiadomienia	NIK	w	sprawach	dotyczących	naruszenia	dyscypliny	
finansów	publicznych		

W 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli, działając na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli oraz art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych22, skierowała do właściwych rzeczników dyscypliny finansów publicznych 88 zawiadomień. Ujawniono w nich 
1322 czyny będące podstawą do skierowania zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Skierowanymi zawiadomieniami objęto 103 osoby. Przy tym 13 zawiadomień 
kierowanych było „w sprawie”, bez wskazywania osób odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Dla porównania, w 2014 roku Najwyższa Izba Kontroli przekazała do właściwych rzeczników dyscypliny finansów 
publicznych 102 zawiadomienia. Ujawniono w nich 1505 czynów będących podstawą do skierowania zawiadomień do 
rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Skierowanymi 
zawiadomieniami objęto 127 osób, natomiast siedem zawiadomień kierowanych było „w sprawie”, bez wskazywania osób 
odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

W 2015 roku, 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. 

 

 

                                                            
22  Dz.U. z 2013 r. poz. 168 ze zm. 
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Tabela 8. Wykaz zawiadomień w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przekazanych właściwym organom w 2015 r. 
(według rodzaju formułowanych zarzutów) 

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

Liczba 
czynów1/ 

Liczba 
osób2/ 

1. 
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). 

839 10 

2. 
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). 

183 9 

3. Czyny związane z udzieleniem zamówienia publicznego (art. 17). 93 49 

4. 
Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem 
finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania 
zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych (art. 15). 

66 6 

5. 
Nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpieczenia społeczne, składek na 
ubezpieczenie zdrowotne, składek na Fundusz Pracy, składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca 
z prawidłowego obliczenia (art. 14). 

40 2 

6. 
Przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej przekazywania lub udzielania, wydatkowanie 
dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację, niezatwierdzenie w terminie 
przedstawionego rozliczenia dotacji, nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji, nieustalenie kwoty dotacji podlegającej 
zwrotowi do budżetu, niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (art. 8 pkt 1-3, art. 9 pkt 1-3). 

36 11 

7. 
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). 

31 7 

8. 
Nieustalenie, niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej 
jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie, pobranie lub dochodzenie takiej należności w wysokości niższej 
niż wynikająca z prawidłowego obliczenia (art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2). 

14 14 

9. Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji 
w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości23 (art. 18 pkt 1). 5 4 

10. Zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych do tego zobowiązanej, 
wskutek niezatrudnienia audytora wewnętrznego albo niezawarcia umowy z usługodawcą (art. 18a). 3 3 

11. 
Niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki 
sektora finansów publicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia 
tej należności (art. 5 ust. 1 pkt 3). 

3 2 

12. 

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

2 3 

13. Czyny związane z zawieraniem umowy koncesji (art. 17a). 2 1 
14. Przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce (art. 7). 1 1 

15. Dokonanie zmiany w budżecie lub planie, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej jednostki sektora finansów 
publicznych, bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia (art. 10). 1 1 

16. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w 
zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych (art. 18c). 1 1 

17. 
Wykorzystanie środków publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją 
programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, niezgodnie 
z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu (art. 13 pkt 6). 

1 0 

18. 
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 (art. 13 pkt 9). 

1 0 

 Razem 1.322 124 

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 wskazanych w zawiadomieniach jako odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (różni się ona od liczby osób 
objętych zawiadomieniami, ponieważ wystąpiły przypadki, w których sformułowano kilka zarzutów wobec jednej osoby albo zawiadomienie kierowane 
było „w sprawie”)  

                                                            
23  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.). 
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Odmiennie niż w latach ubiegłych, najczęściej powtarzającymi się przypadkami naruszenia dyscypliny finansów publicznych były: 
 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;  

 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; 

 czyny związane z udzieleniem zamówienia publicznego. 

W ostatnich latach nastąpił spadek liczby zawiadomień skierowanych do właściwych rzeczników dyscypliny finansów 
publicznych. W 2013 r. – 139, w 2014 r. – 102, a w roku ubiegłym 88 zawiadomień, co świadczyć może m.in. o wzrastającej 
świadomości prawnej kontrolowanych podmiotów. 

Spośród spraw zawisłych w 2015 r. na skutek zawiadomień NIK, 37 postępowań przed rzecznikami pozostaje w toku. 
Najwyższa Izba Kontroli dysponuje informacjami, że w pozostałych sprawach rzecznicy dyscypliny finansów publicznych 
skierowali do komisji orzekających 36 wniosków o ukaranie wobec 52 osób. W pięciu przypadkach rzecznicy dyscypliny 
finansów publicznych odmówili wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub umorzyli toczące się postępowanie 
wyjaśniające, ze względu na znikomy stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych. W dwóch przypadkach 
postępowanie przed komisją orzekającą zakończyło się uznaniem obwinionego za winnego naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych i odstąpiono od wymierzenia kary. W jednym przypadku postępowanie przed komisją zostało umorzone.  

Tabela 9. Wyniki postępowań wszczętych w związku z zawiadomieniami skierowanymi do rzeczników dyscypliny finansów publicznych w 2015 r. 

Lp. Wyniki postępowań – Rzecznik dyscypliny finansów publicznych Liczba 
orzeczeń1/ 

1. Odmowa wszczęcia postępowania wyjaśniającego, w tym: 23 
1.1. - z powodu braku znamion naruszenia2/  11 
1.2. - z powodu przedawnienia karalności 7 
1.3. - ze względu na znikomy stopień szkodliwości czynu3/ 3 

1.4 
1.5. 

- o ten sam czyn, popełniony przez tego samego obwinionego, zostało wydane prawomocne orzeczenie komisji 
orzekającej 

- ze względu na inną okoliczność wykluczającą z mocy ustawy orzekanie 

1 
 

1 
2. Umorzenie postępowania wyjaśniającego, w tym: 19 

2.1. - z powodu braku znamion naruszenia lub ze względu na to, że czyn nie stanowi naruszenia2/ 13 
2.2. - zarzucanego czynu nie popełniono 4 
2.3. - ze względu na znikomy stopień szkodliwości czynu3/ 2 
3. Skierował wniosek o ukaranie 36 
 Razem 78 

1/ dotyczy liczby orzeczeń rzeczników dyscypliny finansów publicznych, które kończyły postępowania w danej sprawie (jest ona większa od liczby spraw 
prowadzonych przez rzeczników w związku z przekazanymi zawiadomieniami, ponieważ wystąpiły przypadki, że w jednej sprawie zostało wydanych 
kilka orzeczeń częściowych) 

2/ warunkiem przypisania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest wina sprawcy (art. 19 ust. 2), zatem także przesłanką 
niewszczynania albo umorzenia postępowania już wszczętego jest brak podmiotowego znamienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych 

3/ czyn oceniony jako znikomo szkodliwy dla finansów publicznych nie przestaje być czynem bezprawnym i zawinionym; znikoma szkodliwość czynu nie 
wyłącza jego "przestępności", pozwala jednak na odstąpienie od dochodzenia odpowiedzialności za to naruszenie 

W 2015 r. rzecznicy zawiesili dwa postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ze względu na toczące się 
o te same czyny postępowania karne. 

Dyrektorzy delegatur i departamentów NIK złożyli w ubiegłym roku 20 zażaleń do Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych na postanowienia właściwych rzeczników o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu wszczętego postępowania 
wyjaśniającego. Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych rozpatrzył dotychczas jedno zażalenie i zmienił zaskarżone 
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, wskazując na przedawnienie karalności czynu. 

Postępowania w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych są rozłożone w czasie, dlatego należy podkreślić, 
że w ubiegłym roku zakończyła się również część postępowań wszczętych przed właściwymi rzecznikami w 2014 r. Na skutek 
zawiadomień skierowanych przez Izbę w 2014 r. w ubiegłym roku rzecznicy dyscypliny finansów publicznych skierowali do komisji 
orzekających 16 wniosków o ukaranie wobec 23 osób. W dwóch przypadkach rzecznicy odmówili wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego, w tym w jednym przypadku z powodu braku znamion naruszenia, a w jednym – z powodu przedawnienia karalności. 
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Ponadto, rzecznicy wydali dwa postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego z powodu braku znamion naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych.  

W 2015 r. dyrektorzy delegatur i departamentów NIK złożyli pięć zażaleń do Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych na postanowienia właściwych rzeczników o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu wszczętego postępowania 
wyjaśniającego, wydane w zw. z zawiadomieniami skierowanymi w 2014 r.  

W 2015 r. Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w postępowaniach odwoławczych wydał 15 postanowień 
dotyczących spraw skierowanych przez NIK w 2014 r.: 
 w ośmiu przypadkach utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy; 
 w dwóch przypadkach uchylił zaskarżone postanowienie i polecił rzecznikowi wszczęcie postępowania wyjaśniającego; 
 w jednym przypadku uchylił zaskarżone postanowienie i polecił rzecznikowi wystąpić z wnioskiem o ukaranie; 
 w jednym przypadku uchylił zaskarżone postanowienie w odniesieniu do części czynów i polecił rzecznikowi uzupełnić 

postępowanie wyjaśniające oraz utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy w pozostałym zakresie; 
 w jednym przypadku zmienił zaskarżone postanowienie w odniesieniu do części czynów poprzez odmowę wszczęcia 

postępowania wyjaśniającego, z powodu przedawnienia karalności oraz utrzymał zaskarżone postanowienia w mocy 
w pozostałym zakresie; 

 w jednym przypadku zmienił zaskarżone postanowienie w odniesieniu do jednego czynu poprzez umorzenie 
postępowania wyjaśniającego, z powodu przedawnienia karalności oraz uchylił zaskarżone postanowienie w odniesieniu 
do pozostałych czynów i polecił rzecznikowi wszczęcie postępowania wyjaśniającego; 

 w jednym przypadku zmienił zaskarżone postanowienie i odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego, z powodu 
przedawnienia karalności. 

W 2015 r. siedem postępowań przed komisją orzekającą, wszczętych w związku z zawiadomieniami skierowanymi przez NIK 
w 2014 r., zakończyło się uznaniem obwinionego za winnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w tym w czterech 
przypadkach odstąpiono od wymierzenia kary, w dwóch – wymierzono karę upomnienia i w jednym – wymierzono karę 
nagany. W trzech przypadkach postępowanie przed komisją orzekającą zakończyło się uniewinnieniem obwinionego, 
a w dwóch postępowanie wobec obwinionego zostało umorzone.  

Należy również wskazać, iż w obecnym brzmieniu art. 101 ust. 1 oraz art. 108 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zarówno postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego, jak i postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego doręcza się zawiadamiającemu, a w tym 
przypadku NIK. Zawiadamiającemu służy zażalenie na te postanowienia. Natomiast orzeczenia komisji orzekających wraz 
z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie po sporządzeniu uzasadnienia (art. 137 ust. 4a), ale już tylko stronom. Stroną 
postępowania przed komisją orzekającą i Główną Komisją Orzekającą jest obwiniony o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych oraz oskarżyciel (art. 73 ust. 1). Nie jest nią natomiast zawiadamiający, w tym przypadku NIK. 
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Realizacja zadań państwa  
w świetle kontroli NIK 

 
 
 

  1.      Budżet 
  2.      Finanse publiczne, instytucje finansowe 
  3.  Administracja publiczna, sprawy zagraniczne, mniejszości narodowe i etniczne 
  4.  Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

oraz mieszkalnictwo 
  5.  Gospodarka, rozwój regionalny  
  6. Informatyzacja i łączność  
  7.  Kultura fizyczna i turystyka 
  8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
  9.  Nauka i szkolnictwo wyższe 
10.  Oświata i wychowanie 
11.  Praca i zabezpieczenie społeczne 
12.  Rodzina 
13. Rolnictwo, rozwój wsi, rybołówstwo 
14. Skarb Państwa 
15.  Obrona narodowa, sprawy wewnętrzne, sprawiedliwość 
16.  Środowisko, gospodarka wodna 
17.  Transport 
18.  Zdrowie 
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Najwyższa Izba Kontroli w 2015 r. przeprowadziła szereg kontroli dotyczących istotnych obszarów funkcjonowania państwa. 
W ramach 117 kontroli planowych oraz kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 roku u dysponentów 111 części budżetu 
państwa i w jednostkach bezpośrednio wykorzystujących środki publiczne oraz w 144 kontrolach doraźnych 
NIK przeprowadziła 2501 kontroli jednostkowych w 1980 podmiotach. W rozdziale III Sprawozdania z działalności Najwyższej 
Izby Kontroli w 2015 roku – „Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK” przedstawione zostały najważniejsze ustalenia 
z kontroli planowych i wybranych kontroli doraźnych przeprowadzonych w ubiegłym roku i zakończonych informacją lub 
wystąpieniem pokontrolnym w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. 

Wyniki kontroli, zarówno planowych, jak i doraźnych, zostały zaprezentowane w skrótowej, syntetycznej formule, w podziale na 
działy administracji rządowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej1, które Najwyższa 
Izba Kontroli objęła badaniami kontrolnymi. W rozdziale tym skoncentrowano się zarówno na opisie nieprawidłowości 
stwierdzonych w trakcie badań kontrolnych, jak i dobrych praktykach wartych propagowania dla poprawy skuteczności 
i efektywności funkcjonowania organów władzy publicznej i innych kontrolowanych podmiotów. We wnioskach pokontrolnych 
kontrolerzy NIK skupiali się na wskazywaniu niedoskonałości lub braku rozwiązań prawnych i systemowych, mających istotny 
wpływ na jakość życia obywateli i funkcjonowanie państwa. Najwyższa Izba kontroli sformułowała również 87 wniosków 
de lege ferenda, prezentowanych m.in. w niniejszym rozdziale, inspirując tym samym zmiany w obowiązującym prawie, mające 
służyć korektom i uzupełnieniom systemu prawnego oraz eliminowaniu stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości. 

 

1. Budżet	

1.1. Wykonanie	budżetu	państwa	

W 2015 r. budżet państwa był realizowany w warunkach umiarkowanego wzrostu aktywności gospodarczej na świecie oraz 
wyraźnego ożywienia gospodarczego w kraju. Utrzymujący się wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych i nieco niższy 
w Unii Europejskiej, taniejące surowce, wzrost siły nabywczej wynagrodzeń, wzrost zatrudnienia, poprawiająca się 
wydajność stwarzały korzystne warunki dla wzrostu gospodarczego w Polsce w 2015 r., którego tempo utrzymywało się na 
stabilnym, relatywnie wysokim na tle innych krajów Unii Europejskiej poziomie. 

Sytuacja demograficzna w 2015 r. pozostała niekorzystna. Czwarty rok z rzędu w Polsce odnotowano spadek liczby 
ludności. Pod koniec badanego okresu rozpoczęto prace nad projektem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci2 
ukierunkowanej na wspieranie rozwoju demograficznego. 

Budżet państwa i budżet środków europejskich oraz plany finansowe pozabudżetowych jednostek sektora finansów 
publicznych zostały wykonane zgodnie z ustawą budżetową. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. przekazuje rzetelny obraz wykonania budżetu państwa. 

Zmniejszyła się nierównowaga finansów publicznych. Relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB 
w 2015 r. była niższa niż rok wcześniej. Potwierdzeniem poprawy sytuacji fiskalnej było przyjęcie w dniu 13 maja 2015 r. 
przez Komisję Europejską rekomendacji zakończenia wobec Polski procedury nadmiernego deficytu. Jednakże w ciągu 
dwóch ostatnich lat niemal w całości zredukowane zostały efekty ograniczenia zadłużenia uzyskane w wyniku przejęcia 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych aktywów do Otwartych Funduszy Emerytalnych i umorzenia obligacji skarbowych. 

Rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji Perspektywy Finansowej 2007-2013, a Perspektywa Finansowa 2014-2020 
pozostawała na początkowym etapie. 

Skala i rodzaje nieprawidłowości stwierdzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w trakcie kontroli wykonania budżetu państwa 
i budżetu środków europejskich w 2015 r były podobne do lat poprzednich. Do najczęściej pojawiających się problemów 
zaliczyć można nieprzestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzenie ksiąg rachunkowych niezgodnie 
z przepisami, błędy w sprawozdaniach budżetowych, a także niedochodzenie należności budżetowych. W dalszym ciągu 
rosły zaległości podatkowe i obniżała się ściągalność podatków. 

                                                            
1  Dz.U. z 2016 r. poz. 543. 
2  Prace sfinalizowano w 2016 r. - ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195). 
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We wszystkich miesiącach 2015 r. roczne wskaźniki inflacji przedstawiające tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
kształtowały się na poziomie od -1,6% do -0,5%, tj. poniżej dolnej granicy przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%). 
W 2015 r. Rada Polityki Pieniężnej jeden raz obniżyła stopy procentowe i w sytuacji przyjęcia w Założeniach polityki pieniężnej na 
2015 r. celu polityki pieniężnej w perspektywie średniookresowej uznała, że głębsza reakcja nie jest potrzebna. Źródłem deflacji były 
bowiem czynniki pozostające poza sferą oddziaływania polityki pieniężnej i nie powodowała ona negatywnych skutków dla 
gospodarki. W ten sposób realny poziom stóp procentowych w Polsce pozostał jednym z najwyższych na świecie. 

Ogólna	ocena	wykonania	ustawy	budżetowej	

1 .  Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie ustawy budżetowej na rok 2015. Ogólną ocenę potwierdzają 
oceny wykonania budżetu państwa w poszczególnych częściach budżetu państwa. 

2. Budżet państwa w 2015 r. został wykonany zgodnie z ustawą budżetową po nowelizacji. Dochody budżetu państwa
wyniosły 289,1 mld zł i były o 0,8% wyższe niż zaplanowano. Nie osiągnęły one jednak poziomu zaplanowanego
w ustawie budżetowej z dnia 15 stycznia 2015 r. – były od niej niższe o 8,1 mld zł, tj. o 2,7%. Wydatki (331,7 mld zł)
były niższe o 1,5% od limitu ustawowego po nowelizacji oraz niższe o 3,4% od założonych w ustawie budżetowej.
W rezultacie deficyt wyniósł 42,6 mld zł i ukształtował się zarówno poniżej kwot planowanych w ustawie budżetowej
(92,5%), jak i poniżej kwot ustalonych w nowelizacji ustawy budżetowej (85,2%). Uzyskane dochody pozwoliły na
sfinansowanie 87,2% wydatków budżetu państwa, podczas gdy w poprzednim roku relacja ta wynosiła 90,7%.

Diagram 1. Dochody, wydatki i deficyt budżetu państwa w 2015 r.

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli w Ministerstwie Finansów. 

Prognozowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich nie zostały zmienione przy nowelizacji ustawy 
budżetowej. Dochody budżetu środków europejskich zostały wykonane w kwocie 64,5 mld zł (68,1 mld zł w 2014 r.) 
i stanowiły 82,8% planu. Zrealizowane wydatki budżetu środków europejskich wyniosły 67,7 mld zł (68,4 mld zł 
w 2014 r.), tj. 83,3% planu. Deficyt budżetu środków europejskich wynikał z decyzji Ministra Finansów o sposobie 
wykorzystania środków pochodzących z refundacji i zaliczek, przekazanych przez Komisję Europejską. W 2015 r. 
Komisja Europejska przekazała środki w kwocie 54,6 mld zł. 

Diagram 2. Dochody, wydatki i deficyt budżetu środków europejskich w 2015 r. 

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli w Ministerstwie Finansów. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli w 2015 r. przeprowadziła szereg kontroli dotyczących istotnych obszarów funkcjonowania państwa. 
W ramach 117 kontroli planowych oraz kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 roku u dysponentów 111 części budżetu 
państwa i w jednostkach bezpośrednio wykorzystujących środki publiczne oraz w 144 kontrolach doraźnych 
NIK przeprowadziła 2501 kontroli jednostkowych w 1980 podmiotach. W rozdziale III Sprawozdania z działalności Najwyższej 
Izby Kontroli w 2015 roku – „Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK” przedstawione zostały najważniejsze ustalenia 
z kontroli planowych i wybranych kontroli doraźnych przeprowadzonych w ubiegłym roku i zakończonych informacją lub 
wystąpieniem pokontrolnym w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. 

Wyniki kontroli, zarówno planowych, jak i doraźnych, zostały zaprezentowane w skrótowej, syntetycznej formule, w podziale na 
działy administracji rządowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej1, które Najwyższa 
Izba Kontroli objęła badaniami kontrolnymi. W rozdziale tym skoncentrowano się zarówno na opisie nieprawidłowości 
stwierdzonych w trakcie badań kontrolnych, jak i dobrych praktykach wartych propagowania dla poprawy skuteczności 
i efektywności funkcjonowania organów władzy publicznej i innych kontrolowanych podmiotów. We wnioskach pokontrolnych 
kontrolerzy NIK skupiali się na wskazywaniu niedoskonałości lub braku rozwiązań prawnych i systemowych, mających istotny 
wpływ na jakość życia obywateli i funkcjonowanie państwa. Najwyższa Izba kontroli sformułowała również 87 wniosków 
de lege ferenda, prezentowanych m.in. w niniejszym rozdziale, inspirując tym samym zmiany w obowiązującym prawie, mające 
służyć korektom i uzupełnieniom systemu prawnego oraz eliminowaniu stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości. 

 

1. Budżet	

1.1. Wykonanie	budżetu	państwa	

W 2015 r. budżet państwa był realizowany w warunkach umiarkowanego wzrostu aktywności gospodarczej na świecie oraz 
wyraźnego ożywienia gospodarczego w kraju. Utrzymujący się wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych i nieco niższy 
w Unii Europejskiej, taniejące surowce, wzrost siły nabywczej wynagrodzeń, wzrost zatrudnienia, poprawiająca się 
wydajność stwarzały korzystne warunki dla wzrostu gospodarczego w Polsce w 2015 r., którego tempo utrzymywało się na 
stabilnym, relatywnie wysokim na tle innych krajów Unii Europejskiej poziomie. 

Sytuacja demograficzna w 2015 r. pozostała niekorzystna. Czwarty rok z rzędu w Polsce odnotowano spadek liczby 
ludności. Pod koniec badanego okresu rozpoczęto prace nad projektem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci2 
ukierunkowanej na wspieranie rozwoju demograficznego. 

Budżet państwa i budżet środków europejskich oraz plany finansowe pozabudżetowych jednostek sektora finansów 
publicznych zostały wykonane zgodnie z ustawą budżetową. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. przekazuje rzetelny obraz wykonania budżetu państwa. 

Zmniejszyła się nierównowaga finansów publicznych. Relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB 
w 2015 r. była niższa niż rok wcześniej. Potwierdzeniem poprawy sytuacji fiskalnej było przyjęcie w dniu 13 maja 2015 r. 
przez Komisję Europejską rekomendacji zakończenia wobec Polski procedury nadmiernego deficytu. Jednakże w ciągu 
dwóch ostatnich lat niemal w całości zredukowane zostały efekty ograniczenia zadłużenia uzyskane w wyniku przejęcia 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych aktywów do Otwartych Funduszy Emerytalnych i umorzenia obligacji skarbowych. 

Rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji Perspektywy Finansowej 2007-2013, a Perspektywa Finansowa 2014-2020 
pozostawała na początkowym etapie. 

Skala i rodzaje nieprawidłowości stwierdzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w trakcie kontroli wykonania budżetu państwa 
i budżetu środków europejskich w 2015 r były podobne do lat poprzednich. Do najczęściej pojawiających się problemów 
zaliczyć można nieprzestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzenie ksiąg rachunkowych niezgodnie 
z przepisami, błędy w sprawozdaniach budżetowych, a także niedochodzenie należności budżetowych. W dalszym ciągu 
rosły zaległości podatkowe i obniżała się ściągalność podatków. 

                                                            
1  Dz.U. z 2016 r. poz. 543. 
2  Prace sfinalizowano w 2016 r. - ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195). 
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Zmiany	organizacyjne	w	administracji	rządowej	

6. W związku ze zmianami organizacyjnymi w administracji rządowej związanymi z powołaniem 16 listopada 2015 r. 
nowego Rządu, Prezes Rady Ministrów oraz Rada Ministrów wydali rozporządzenia ustalające zarówno szczegółowy 
zakres działania ministrów, jak i znoszących, przekształcających czy tworzących urzędy obsługujące ministra – 
ministerstwa. Część z tych rozporządzeń była następnie nowelizowana, a większości z nich nadano wsteczną moc 
obowiązywania. Dokonano również zmiany ustawy o działach administracji rządowej5, ustanawiając trzy nowe działy 
administracji rządowej, a w przypadku niektórych działów zmieniając ich zakres. Utworzono cztery nowe części 
budżetowe, a dwie inne uzyskały nowe brzmienie6. Niemniej jednak opisane powyżej zmiany nie pociągnęły za sobą 
odpowiedniej zmiany ustawy budżetowej na rok 2015. W znowelizowanej ustawie budżetowej7 nie uwzględniono zmian 
związanych z utworzeniem nowych działów administracji rządowej, nowych części budżetowych, a co za tym idzie ich 
zrealizowane wydatki i dochody były ujęte w innych częściach budżetowych. Tylko w jednym przypadku skorzystano 
z uprawnienia nadanego ustawą o finansach publicznych (art. 172 ust. 1 i 2) dokonując przeniesień wydatków 
pomiędzy czterema częściami budżetu państwa. Jednakże również i temu rozporządzeniu nadano moc wsteczną – 
rozporządzenie weszło w życie w dniu 29 grudnia 2015 r., z mocą obowiązywania od 16 listopada i 9 grudnia 2015 r. 
W wyniku powyższych okoliczności pomimo ustanowienia nowych dysponentów części budżetowych przypisane im 
zadania były niekiedy realizowane przez innych, w większości dotychczasowych dysponentów na podstawie 
porozumień zawartych bez podstawy prawnej. Rozwiązanie takie zapewniło co prawda kontynuację działalności, 
jednakże negatywnie wpłynęło na przejrzystość realizacji budżetu państwa. Nie kwestionując legalności nadawania 
mocy wstecznej aktom normatywnym, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, należy unikać wydawania takich 
rozporządzeń nakładających na organy administracji rządowej nowe zadania i obowiązki oraz wprowadzających 
zmiany w budżecie państwa. 

Sytuacja	społeczno‐gospodarcza	

7. W 2015 r. budżet państwa i budżet środków europejskich realizowane były w warunkach umiarkowanego wzrostu 
gospodarki europejskiej i światowej. Tempo wzrostu globalnego produktu krajowego brutto wyniosło 3,1%, wobec 3,4% 
w 2014 r. Gospodarki państw rozwijających się, przede wszystkim z obszaru Azji, Afryki Subsaharyjskiej oraz Europy 
(z wyłączeniem Wspólnoty Niepodległych Państw) rosły szybciej niż gospodarki państw wysokorozwiniętych. Produkt 
krajowy brutto w Unii Europejskiej zwiększył się w skali roku o 1,9%, w tym w strefie euro – o 1,6%. 

W Polsce utrzymywała się korzystna sytuacja gospodarcza. Obserwowano wyższy wzrost gospodarczy niż 
w poprzednich trzech latach, a stopa bezrobocia według BAEL8 zmniejszyła się z 8,1% do 6,9%. Od czasu 
transformacji ustrojowej tak niską stopę bezrobocia zanotowano w Polsce tylko raz – w 2008 r. Realne wynagrodzenia 
rosły najszybciej od 2008 roku, a wartość eksportu przewyższała – po raz pierwszy od lat dziewięćdziesiątych  
– wartość  importu. Jednocześnie po raz pierwszy po roku 1989 roku wystąpiła w Polsce w ujęciu rocznym deflacja. 

Założenia	makroekonomiczne	

8. Parametry makroekonomiczne do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2015 r. przyjęto mając na uwadze 
prognozy Narodowego Banku Polskiego, Komisji Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego i analityków 
bankowych, jednak część z nich nie okazała się trafna. Dotyczyło to tak istotnych wielkości jak stopa bezrobocia, 
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, czy kształtowanie się kursów walutowych. Przyczynami tego stanu 
były przede wszystkim korzystniejsza niż oczekiwano sytuacja na rynku pracy, niższe ceny surowców energetycznych 
oraz niechęć inwestorów do podejmowania ryzyka finansowego. 

 

 
                                                            
5  Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1960). 
6  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia 

ich dysponentów (Dz.U. poz. 2050). 
7  Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 (Dz.U. poz. 2195). 
8  Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. 

 

 

Łączne dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniosły 353,6 mld zł i były wyższe od dochodów 
osiągniętych rok wcześniej o 0,6%. Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniosły 399,4 mld zł 
i były również wyższe od wydatków poniesionych w 2014 r. – o 18,5 mld zł, to jest o 4,9%. Łączny wynik budżetu 
państwa i budżetu środków europejskich wyniósł minus 45,8 mld zł i był ponad połowę wyższy od deficytu osiągniętego 
w 2014 r. (29,3 mld zł). 

3. Zmniejszyła się nierównowaga finansów publicznych. Relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych 
do PKB w 2015 r. wyniosła 2,6% i była niższa niż w 2014 r. o 0,6 punktu procentowego3. Deficyt budżetu państwa na 
koniec 2015 r. stanowił 91,3% deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych (52,4% w 2014 r.). 

4. Na koniec 2015 r. dług publiczny oraz jego główna składowa, czyli dług Skarbu Państwa, osiągnęły wartości nieznacznie 
niższe niż na koniec 2013 r. Oznacza to, że w ciągu dwóch lat niemal w całości zredukowane zostały efekty ograniczenia 
zadłużenia uzyskane w wyniku umorzenia obligacji skarbowych, przejętych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 
Otwartych Funduszy Emerytalnych, w związku ze zmianami w systemie emerytalnym w 2014 r. 

Opinia	o	sprawozdaniach	budżetowych	

5. Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za okres od 
1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.  przedstawia rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach, informacje i dane o wysokości 
dochodów, wydatków, deficytu oraz rozchodów i źródeł finansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa. 

Na podstawie obiektywnych dowodów uzyskanych w trakcie badań kontrolnych, Najwyższa Izba Kontroli wyraża również 
pozytywną opinię o rzetelności i zgodności z przepisami prawa, sporządzonych przez dysponentów części, sprawozdań 
budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Badanie powyższych sprawozdań zostało zaplanowane 
i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie o nich opinii. 

Najwyższa Izba Kontroli zaopiniowała pozytywnie sprawozdania sporządzone przez 100 dysponentów części 
budżetowych (99,0% skontrolowanych), w tym 19 z 20 dysponentów, u których przeprowadzono badanie ksiąg 
rachunkowych oraz przez 140 dysponentów III stopnia (93,3% skontrolowanych) stwierdzając, że dane wykazane 
w sprawozdaniach były zgodne z kwotami wynikającymi z ewidencji księgowej. 

Ustalono, że w koncepcji systemu kontroli zarządczej ustanowiono mechanizmy, które powinny w sposób racjonalny 
zapewnić prawidłowość sporządzonych sprawozdań. Jednak w 13 jednostkach zgłoszone zostały zastrzeżenia i uwagi 
w tym zakresie. Stwierdzono, że pomimo ustanowienia w systemie kontroli zarządczej mechanizmów zapobiegania 
znaczącym ryzykom zidentyfikowanym w obszarze sporządzania sprawozdań, okazały się one niewystarczające lub 
nie działały skutecznie i w konsekwencji nie zdołały zapobiec stwierdzonym nieprawidłowościom. 

U siedemnastu z 20 dysponentów, u których kontrolowano księgi rachunkowe, nie zidentyfikowano nieprawidłowości, 
które wskazywałyby, że księgi stanowiące podstawę sporządzenia sprawozdań, obejmujące zapisy dotyczące dochodów 
i wydatków oraz związanych z nimi należności i zobowiązań prowadzone były nieprawidłowo. W jednym przypadku 
stwierdzono, że księgi dysponenta części nie były prowadzone, co Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie. 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości zostały skorygowane lub nie miały istotnego wpływu na rzetelność 
informacji i danych wykazanych w sprawozdaniu Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2015 r. 

Ponadto, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że dziewięciu dysponentów części budżetowych wbrew postanowieniom 
§ 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej4 nie 
sporządziło sprawozdań na dzień kończący uprawnienia do dysponowania częścią, oraz że sporządzone 
sprawozdania nie uwzględniały faktu utworzenia z dniem 27 listopada 2015 r. nowych części budżetowych. 
Spowodowało to brak przejrzystości w zakresie wykonania budżetu państwa. 

                                                            
3  Termin sektor instytucji rządowych i samorządowych według Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych oznacza zbiorowość instytucji 

podległych władzy publicznej i wykonujących zadania publiczne na zasadach niekomercyjnych. Zakres podmiotowy sektora instytucji rządowych 
i samorządowych różni się od zakresu podmiotowego pojęcia sektor finansów publicznych w polskim prawie finansowym. Inne są też zasady obliczania 
wielkości dochodów, wydatków, deficytu i długu obu sektorów. Obowiązujące Polskę kryteria konwergencji Unii Europejskiej, takie jak na przykład 
relacja deficytu i długu publicznego do PKB, odnoszą się do wielkości obliczonych według metodologii ESA2010. 

4  Dz.U. poz. 119, ze zm. 
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Zmiany	organizacyjne	w	administracji	rządowej	

6. W związku ze zmianami organizacyjnymi w administracji rządowej związanymi z powołaniem 16 listopada 2015 r. 
nowego Rządu, Prezes Rady Ministrów oraz Rada Ministrów wydali rozporządzenia ustalające zarówno szczegółowy 
zakres działania ministrów, jak i znoszących, przekształcających czy tworzących urzędy obsługujące ministra – 
ministerstwa. Część z tych rozporządzeń była następnie nowelizowana, a większości z nich nadano wsteczną moc 
obowiązywania. Dokonano również zmiany ustawy o działach administracji rządowej5, ustanawiając trzy nowe działy 
administracji rządowej, a w przypadku niektórych działów zmieniając ich zakres. Utworzono cztery nowe części 
budżetowe, a dwie inne uzyskały nowe brzmienie6. Niemniej jednak opisane powyżej zmiany nie pociągnęły za sobą 
odpowiedniej zmiany ustawy budżetowej na rok 2015. W znowelizowanej ustawie budżetowej7 nie uwzględniono zmian 
związanych z utworzeniem nowych działów administracji rządowej, nowych części budżetowych, a co za tym idzie ich 
zrealizowane wydatki i dochody były ujęte w innych częściach budżetowych. Tylko w jednym przypadku skorzystano 
z uprawnienia nadanego ustawą o finansach publicznych (art. 172 ust. 1 i 2) dokonując przeniesień wydatków 
pomiędzy czterema częściami budżetu państwa. Jednakże również i temu rozporządzeniu nadano moc wsteczną – 
rozporządzenie weszło w życie w dniu 29 grudnia 2015 r., z mocą obowiązywania od 16 listopada i 9 grudnia 2015 r. 
W wyniku powyższych okoliczności pomimo ustanowienia nowych dysponentów części budżetowych przypisane im 
zadania były niekiedy realizowane przez innych, w większości dotychczasowych dysponentów na podstawie 
porozumień zawartych bez podstawy prawnej. Rozwiązanie takie zapewniło co prawda kontynuację działalności, 
jednakże negatywnie wpłynęło na przejrzystość realizacji budżetu państwa. Nie kwestionując legalności nadawania 
mocy wstecznej aktom normatywnym, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, należy unikać wydawania takich 
rozporządzeń nakładających na organy administracji rządowej nowe zadania i obowiązki oraz wprowadzających 
zmiany w budżecie państwa. 

Sytuacja	społeczno‐gospodarcza	

7. W 2015 r. budżet państwa i budżet środków europejskich realizowane były w warunkach umiarkowanego wzrostu 
gospodarki europejskiej i światowej. Tempo wzrostu globalnego produktu krajowego brutto wyniosło 3,1%, wobec 3,4% 
w 2014 r. Gospodarki państw rozwijających się, przede wszystkim z obszaru Azji, Afryki Subsaharyjskiej oraz Europy 
(z wyłączeniem Wspólnoty Niepodległych Państw) rosły szybciej niż gospodarki państw wysokorozwiniętych. Produkt 
krajowy brutto w Unii Europejskiej zwiększył się w skali roku o 1,9%, w tym w strefie euro – o 1,6%. 

W Polsce utrzymywała się korzystna sytuacja gospodarcza. Obserwowano wyższy wzrost gospodarczy niż 
w poprzednich trzech latach, a stopa bezrobocia według BAEL8 zmniejszyła się z 8,1% do 6,9%. Od czasu 
transformacji ustrojowej tak niską stopę bezrobocia zanotowano w Polsce tylko raz – w 2008 r. Realne wynagrodzenia 
rosły najszybciej od 2008 roku, a wartość eksportu przewyższała – po raz pierwszy od lat dziewięćdziesiątych  
– wartość  importu. Jednocześnie po raz pierwszy po roku 1989 roku wystąpiła w Polsce w ujęciu rocznym deflacja. 

Założenia	makroekonomiczne	

8. Parametry makroekonomiczne do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2015 r. przyjęto mając na uwadze 
prognozy Narodowego Banku Polskiego, Komisji Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego i analityków 
bankowych, jednak część z nich nie okazała się trafna. Dotyczyło to tak istotnych wielkości jak stopa bezrobocia, 
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, czy kształtowanie się kursów walutowych. Przyczynami tego stanu 
były przede wszystkim korzystniejsza niż oczekiwano sytuacja na rynku pracy, niższe ceny surowców energetycznych 
oraz niechęć inwestorów do podejmowania ryzyka finansowego. 

 

 
                                                            
5  Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1960). 
6  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia 

ich dysponentów (Dz.U. poz. 2050). 
7  Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 (Dz.U. poz. 2195). 
8  Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. 
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w porównaniu do pierwotnego planu były niższe o 11,5 mld zł, tj. o 8,5%. Poniżej planu pierwotnego wykonano również 
dochody z podatku akcyzowego. W okresie prac planistycznych zawyżono przewidywane wykonanie dochodów z VAT 
i podatku akcyzowego za 2014 r., przyjętych jako podstawa do ich planowania na 2015 r. Nietrafna była prognoza wzrostu 
średnich cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zawarta w ustawie budżetowej z 15 stycznia 2015 r. prognoza dochodów 
podatkowych z pozostałych źródeł (podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych, 
podatek od gier, podatek od kopalin) została zrealizowana w 103,0%. 

Dochody niepodatkowe wyniosły 27,7 mld zł i były wyższe od planu określonego w znowelizowanej ustawie 
budżetowej o 0,5%. Dochody zostały zrealizowane w podobnej wielkości jak w roku poprzednim (27,2 mld zł). Były one 
jednak znacznie niższe od osiągniętych w latach 2012-2013, głównie w wyniku braku wpłaty z zysku Narodowego 
Banku Polskiego. Bank Centralny drugi rok z rzędu, tj. za 2013 r. oraz 2014 r., wykazał zerowy wynik finansowy. 
W latach 2012-2013 z tego tytułu do budżetu państwa wpłynęło odpowiednio 8,2 mld zł i 5,3 mld zł. 

11. Należności budżetu państwa w trakcie 2015 r. wzrosły o 23,0 mld zł. Przyrost należności stanowił 8,0% zrealizowanych 
dochodów budżetu państwa. Obniżyła się ściągalność przez urzędy skarbowe wpływów bieżących oraz zaległości podatkowych 
z lat ubiegłych. Pogorszenie ściągalności podatków związane było ze znacznym wzrostem wykrytych oszustw podatkowych 
i brakiem możliwości wyegzekwowania, wymierzonych w decyzjach organów kontroli skarbowej i organów podatkowych kwot. 

Zaległości podatkowe stanowiły 76,7% zaległości ogółem budżetu państwa. Efektem wysokiej częstotliwości wykrywania 
nieprawidłowości w trakcie kontroli organów kontroli skarbowej i organów podatkowych był wysoki wzrost kwot wymierzonych 
zobowiązań. Zaległości podatkowe na koniec 2015 r. wyniosły 59,0 mld zł i w porównaniu do stanu na koniec roku 
poprzedniego wzrosły o 17,9 mld zł. Przyrost zaległości stanowił 6,9% zrealizowanych dochodów podatkowych. Rosnąca 
wykrywalność oszustw podatkowych nie przełożyła się na odzyskiwanie należnych wpływów z tego tytułu. Mało skuteczne 
były postępowania egzekucyjne wobec podmiotów dokonujących oszustw podatkowych, głównie z wykorzystaniem faktur 
dokumentujących czynności fikcyjne. Możliwości odzyskania kwot wymierzonych podatków po kontrolach organów kontroli 
skarbowej oraz organów podatkowych są niewielkie, co stwarza zagrożenie ich przedawnienia w najbliższych latach. 

Największy wzrost zaległości o ponad 53,0% wystąpił w podatku od towarów i usług i wynosił 14,8 mld zł. Decydujący wpływ 
na tempo ich wzrostu miały należności pozostałe do zapłaty wynikające z decyzji wydanych przez dyrektorów urzędów 
kontroli skarbowej oraz naczelników urzędów skarbowych na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług10. Na koniec 2015 r. należności wynikające z wyżej wymienionych decyzji wyniosły 21,9 mld zł 
i w porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego były wyższe o 12,0 mld zł, tj. o 121,5%. Kwoty wyegzekwowanego 
podatku w 2015 r. wynosiły 160,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej tylko 60,3 mln zł. Działania organów kontroli skarbowej, 
chociaż rzetelne i trafne w wykrywaniu oszustw podatkowych, były przeważnie nieskuteczne i spóźnione, bowiem nie ustalały 
faktycznych organizatorów oszustw podatkowych oraz w niewielkim stopniu wyegzekwowano wymierzone kwoty podatków. 

12. Dochody budżetu środków europejskich wyniosły 64,5 mld zł, tj. 82,8% planu. W porównaniu do wykonania 2014 r. 
były one niższe o 5,3% i pozwalały na sfinansowanie 95,2% wydatków tego budżetu. W latach 2012-2015 dochody 
budżetu środków europejskich nie były tożsame z wpływami z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł 
zagranicznych. Środki europejskie stają się dochodami budżetu środków europejskich po ich przekazaniu na rachunek 
części Dochody budżetu środków europejskich, nie zaś w momencie wpływu tych środków do Polski. Pomimo 
że Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie wskazywała na brak procedur oraz nieprzejrzystość zasad dotyczących 
przekazywania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dochody budżetu 
środków europejskich, zasilanie rachunku dochodów budżetu środków europejskich nadal następowało na wniosek 
Ministra Finansów z rachunku przychodów i rozchodów (finansowanie zagraniczne). Taka praktyka pozwalała na 
dowolne kształtowanie wielkości zrealizowanych dochodów, a tym samym wyniku budżetu środków europejskich. 
Deficyt budżetu środków europejskich nie wynikał z rzeczywistego braku środków na wydatki tego budżetu, lecz był 
wynikiem przyjętego przez Ministra Finansów sposobu dysponowania środkami pochodzącymi z budżetu 
Unii Europejskiej. Na koniec 2015 r. na rachunku przychodów i rozchodów (finansowanie zagraniczne) pozostały do 
rozliczenia środki europejskie w kwocie 2,3 mld zł. W porównaniu do 2014 r. stan tych środków zmniejszył się 
dwukrotnie. Do końca 2015 r. Minister Finansów nie wypracował propozycji ustawowych określających tryb i terminy 
przekazywania środków na dochody budżetu środków europejskich. 

                                                            
10  Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm. 
 

 

 

Planowanie	budżetu	państwa	

9. Tryb opracowania ustawy budżetowej na rok 2015 nie uległ zmianie w relacji do lat poprzednich. W ustawie 
budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. dochody budżetu państwa zaplanowano w kwocie 297,2 mld zł, 
a wydatki budżetu państwa – 343,3 mld zł. Limit wydatków ustalono w warunkach obowiązywania procedury 
nadmiernego deficytu, z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej. W trakcie roku budżetowego Minister 
Finansów, na podstawie analizy danych sprawozdawczych i szacunkowych o dochodach budżetu państwa za okres od 
stycznia do października 2015 r., uznał, że istnieje ryzyko przekroczenia planowanego na rok 2015 r. deficytu w wysokości 
46,1 mld zł i przedstawił Radzie Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej, która skierowała go do Sejmu. 
W dniu 16 grudnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015. Prognozę dochodów 
zmniejszono per saldo o 10,5 mld zł do 286,7 mld zł. W największym stopniu (o 13,3 mld zł) zmniejszono plan dochodów 
z tytułu podatku od towarów i usług. Limit wydatków obniżono o 6,6 mld zł do 336,7 mld zł, uwzględniając podjęte przez 
dysponentów części budżetowych decyzje o blokowaniu wydatków (3,7 mld zł) oraz nierozdysponowanie kwoty środków 
ujętych w rezerwach celowych (2,9 mld zł). Deficyt podwyższono do kwoty 50,0 mld zł. 

Zmiana ustawy budżetowej na rok 2015 weszła w życie 29 grudnia 2015 r. i nie miała wpływu na realny przebieg 
wykonania budżetu. Kwoty planowanych dochodów i wydatków obniżono znając przebieg realizacji budżetu 
w pierwszych dziesięciu miesiącach 2015 r. 

Struktura planowanych dochodów i wydatków budżetu państwa na 2015 r. nie uległa istotnej zmianie. W strukturze 
prognozowanych dochodów przeważały dochody podatkowe, przede wszystkim podatek od towarów i usług, podatek 
akcyzowy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Wydatki zaplanowano przede wszystkim na sfinansowanie 
obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, obronę narodową, bezpieczeństwo publiczne, obsługę długu publicznego, 
pomoc społeczną, szkolnictwo wyższe oraz administrację publiczną. 

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-20179 przygotowany został, zgodnie z art. 104 ustawy o finansach 
publicznych, według nowego układu. Składa się z formalnie wyodrębnionych dwóch części: Programu konwergencji. 
Aktualizacja 2014 oraz Celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Zmiana układu i treści 
dokumentu nie doprowadziła do zwiększenia przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej państwa. Nie sformułowano 
twardych ograniczeń budżetowych, które wiązałyby planowanie roczne i wieloletnie. Tym samym nie zapewniono 
wzmocnienia nadrzędnej roli planowania wieloletniego, w realnym, wykonawczym aspekcie, nad rocznymi planami. 

Dochody	budżetu	państwa	i	budżetu	środków	europejskich	

10. Plan dochodów budżetu państwa określony w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2015 r. został wykonany 
w 100,8%. Prognoza dochodów sporządzona do projektu zmiany ustawy budżetowej była ostrożna i oparta na 
rzetelnej analizie danych o wykonaniu dochodów w pierwszych dziesięciu miesiącach 2015 r. oraz wpływów 
na rachunki budżetu państwa w listopadzie 2015 r. 

Dochody budżetu państwa wyniosły 289,1 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 5,6 mld zł, tj. o 2,0%. Decydujący 
wpływ na ich wielkość miały dochody podatkowe, które wyniosły 259,7 mld zł i były wyższe niż w roku poprzednim 
o 4,9 mld zł, tj. o 1,9%. Utrzymująca się drugi rok z rzędu stosunkowo korzystna sytuacja gospodarcza sprzyjała 
realizacji dochodów z podatków od działalności gospodarczej. Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych 
były wyższe niż w 2014 r. o 10,9% (o 2,5 mld zł), a dochody z podatku liniowego od działalności gospodarczej o 12,4% 
(o 1,0 mld zł). Na wysokie tempo wzrostu tych dochodów wpłynął wynik rozliczenia rocznego za 2014 r., który był 
o 1,5 mld zł korzystniejszy dla budżetu państwa niż w roku poprzednim. Natomiast dochody z podatku od towarów 
i usług były niższe od dochodów niż rok wcześniej o 1,1 mld zł, tj. o 0,9%. 

Znacznie zawyżona okazała się prognoza dochodów przyjęta w ustawie budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. 
w zakresie dochodów z podatku od towarów i usług (VAT). Plan dochodów podatkowych zakładający ich wzrost o 4,6%, 
oparty na poprawie dochodów z VAT o 6,8%, był bardzo optymistyczny. Zrealizowane w 2015 r. dochody podatkowe z VAT 

                                                            
9  Uchwała nr 48 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017 (M.P. poz. 319). 

Zmiany w zakresie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa zostały wprowadzone ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1646). 
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w porównaniu do pierwotnego planu były niższe o 11,5 mld zł, tj. o 8,5%. Poniżej planu pierwotnego wykonano również 
dochody z podatku akcyzowego. W okresie prac planistycznych zawyżono przewidywane wykonanie dochodów z VAT 
i podatku akcyzowego za 2014 r., przyjętych jako podstawa do ich planowania na 2015 r. Nietrafna była prognoza wzrostu 
średnich cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zawarta w ustawie budżetowej z 15 stycznia 2015 r. prognoza dochodów 
podatkowych z pozostałych źródeł (podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych, 
podatek od gier, podatek od kopalin) została zrealizowana w 103,0%. 

Dochody niepodatkowe wyniosły 27,7 mld zł i były wyższe od planu określonego w znowelizowanej ustawie 
budżetowej o 0,5%. Dochody zostały zrealizowane w podobnej wielkości jak w roku poprzednim (27,2 mld zł). Były one 
jednak znacznie niższe od osiągniętych w latach 2012-2013, głównie w wyniku braku wpłaty z zysku Narodowego 
Banku Polskiego. Bank Centralny drugi rok z rzędu, tj. za 2013 r. oraz 2014 r., wykazał zerowy wynik finansowy. 
W latach 2012-2013 z tego tytułu do budżetu państwa wpłynęło odpowiednio 8,2 mld zł i 5,3 mld zł. 

11. Należności budżetu państwa w trakcie 2015 r. wzrosły o 23,0 mld zł. Przyrost należności stanowił 8,0% zrealizowanych 
dochodów budżetu państwa. Obniżyła się ściągalność przez urzędy skarbowe wpływów bieżących oraz zaległości podatkowych 
z lat ubiegłych. Pogorszenie ściągalności podatków związane było ze znacznym wzrostem wykrytych oszustw podatkowych 
i brakiem możliwości wyegzekwowania, wymierzonych w decyzjach organów kontroli skarbowej i organów podatkowych kwot. 

Zaległości podatkowe stanowiły 76,7% zaległości ogółem budżetu państwa. Efektem wysokiej częstotliwości wykrywania 
nieprawidłowości w trakcie kontroli organów kontroli skarbowej i organów podatkowych był wysoki wzrost kwot wymierzonych 
zobowiązań. Zaległości podatkowe na koniec 2015 r. wyniosły 59,0 mld zł i w porównaniu do stanu na koniec roku 
poprzedniego wzrosły o 17,9 mld zł. Przyrost zaległości stanowił 6,9% zrealizowanych dochodów podatkowych. Rosnąca 
wykrywalność oszustw podatkowych nie przełożyła się na odzyskiwanie należnych wpływów z tego tytułu. Mało skuteczne 
były postępowania egzekucyjne wobec podmiotów dokonujących oszustw podatkowych, głównie z wykorzystaniem faktur 
dokumentujących czynności fikcyjne. Możliwości odzyskania kwot wymierzonych podatków po kontrolach organów kontroli 
skarbowej oraz organów podatkowych są niewielkie, co stwarza zagrożenie ich przedawnienia w najbliższych latach. 

Największy wzrost zaległości o ponad 53,0% wystąpił w podatku od towarów i usług i wynosił 14,8 mld zł. Decydujący wpływ 
na tempo ich wzrostu miały należności pozostałe do zapłaty wynikające z decyzji wydanych przez dyrektorów urzędów 
kontroli skarbowej oraz naczelników urzędów skarbowych na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług10. Na koniec 2015 r. należności wynikające z wyżej wymienionych decyzji wyniosły 21,9 mld zł 
i w porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego były wyższe o 12,0 mld zł, tj. o 121,5%. Kwoty wyegzekwowanego 
podatku w 2015 r. wynosiły 160,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej tylko 60,3 mln zł. Działania organów kontroli skarbowej, 
chociaż rzetelne i trafne w wykrywaniu oszustw podatkowych, były przeważnie nieskuteczne i spóźnione, bowiem nie ustalały 
faktycznych organizatorów oszustw podatkowych oraz w niewielkim stopniu wyegzekwowano wymierzone kwoty podatków. 

12. Dochody budżetu środków europejskich wyniosły 64,5 mld zł, tj. 82,8% planu. W porównaniu do wykonania 2014 r. 
były one niższe o 5,3% i pozwalały na sfinansowanie 95,2% wydatków tego budżetu. W latach 2012-2015 dochody 
budżetu środków europejskich nie były tożsame z wpływami z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł 
zagranicznych. Środki europejskie stają się dochodami budżetu środków europejskich po ich przekazaniu na rachunek 
części Dochody budżetu środków europejskich, nie zaś w momencie wpływu tych środków do Polski. Pomimo 
że Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie wskazywała na brak procedur oraz nieprzejrzystość zasad dotyczących 
przekazywania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dochody budżetu 
środków europejskich, zasilanie rachunku dochodów budżetu środków europejskich nadal następowało na wniosek 
Ministra Finansów z rachunku przychodów i rozchodów (finansowanie zagraniczne). Taka praktyka pozwalała na 
dowolne kształtowanie wielkości zrealizowanych dochodów, a tym samym wyniku budżetu środków europejskich. 
Deficyt budżetu środków europejskich nie wynikał z rzeczywistego braku środków na wydatki tego budżetu, lecz był 
wynikiem przyjętego przez Ministra Finansów sposobu dysponowania środkami pochodzącymi z budżetu 
Unii Europejskiej. Na koniec 2015 r. na rachunku przychodów i rozchodów (finansowanie zagraniczne) pozostały do 
rozliczenia środki europejskie w kwocie 2,3 mld zł. W porównaniu do 2014 r. stan tych środków zmniejszył się 
dwukrotnie. Do końca 2015 r. Minister Finansów nie wypracował propozycji ustawowych określających tryb i terminy 
przekazywania środków na dochody budżetu środków europejskich. 

                                                            
10  Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm. 
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Wydatki	budżetu	państwa	i	budżetu	środków	europejskich	

13. Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniosły 399,4 mld zł i w porównaniu do 2014 r. były wyższe 
o 4,9%. W relacji do 2014 r. najwięcej wzrosły Wydatki majątkowe o 13,8% oraz w grupie Dotacje i subwencje o 7,1% 
i Środki własne Unii Europejskiej o 5,4%. Drugi rok z rzędu zmniejszyły się wydatki w grupie Obsługa długu Skarbu 
Państwa o 15,3%. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2015 r. wyniósł 14,2% i był o 0,7 punktu 
procentowego wyższy niż w 2014 r. Nadal aktualna pozostaje konieczność podejmowania działań mających na celu 
wzmocnienie nadzoru nad procesem realizacji zadań, zwłaszcza w ramach programów wieloletnich. 

14. Wydatki na wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, ujęte w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej 
na rok 2015, wyniosły 27,5 mld zł, tj. 97,9% planu po zmianach. W porównaniu do 2014 r. były one wyższe o 1,5%. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.579,0 zł i było o 2,1% wyższe w porównaniu do 2014 r. Tendencja 
wzrostu utrzymywała się również w latach 2012-2013. 

15. W 2015 r. wydatki budżetu środków europejskich wyniosły 67,7 mld zł i były o 1,0% niższe od wydatków zrealizowanych 
w 2014 r. Stanowiły one 83,3% kwoty ujętej w ustawie budżetowej oraz 97,9% planu po zmianach. Wydatki na realizację 
programów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia stanowiły 58,2% wydatków budżetu środków 
europejskich ogółem i były niższe o 13,3% niż w 2014 r., a na Wspólną Politykę Rolną 37%. Pozostałe 4,8% stanowiły 
wydatki na Perspektywę Finansową 2014-2020, Program Operacyjny „Ryby", Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 
oraz Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG. W zakresie krajowych programów operacyjnych 
Perspektywy Finansowej 2007-2013 plan po zmianach wydatków budżetu środków europejskich został wykonany 
w 97,0% (30,5 mld zł). Wydatki te były o 16,4% (o 6,0 mld zł) niższe w porównaniu do wykonania w 2014 r. (36,5 mld zł). 
Realizacja poszczególnych krajowych programów operacyjnych w odniesieniu do planu po zmianach kształtowała się od 
93,9% (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) do 99,9% (Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej). W ramach 
Perspektywy Finansowej 2014-2020 wydatkowano 2.1 mld zł, co stanowiło 92,6% planu po zmianach. 

Wydatki na realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) wyniosły 8,8 mld zł, tj. 99,0% planu po zmianach. 
Dla poszczególnych RPO wskaźnik wykonania planu kształtował się od 92,1% (RPO Województwa Opolskiego) 
do 99,9% (RPO Województwa Podkarpackiego). 

Wydatki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej wyniosły 25,1 mld zł, tj. 99,6% planu po zmianach oraz 88,7% kwoty 
zaplanowanej w ustawie budżetowej (28,2 mld zł). Stanowiły one 37,0% wydatków budżetu środków europejskich 
i były o 3,1 mld zł (14,3%) większe niż w 2014 r. 

Deficyt	budżetu	państwa	i	budżetu	środków	europejskich	oraz	inne	potrzeby	
pożyczkowe		

16. W 2015 r. deficyt budżetu państwa wyniósł 42,6 mld zł, a budżetu środków europejskich 3.2 mld zł. Łączny deficyt 
wyniósł 45,8 mld zł i był o 16,5 mld zł wyższy niż w roku poprzednim. Stanowił on 2,6% PKB, to jest o 0,9 punktu 
procentowego więcej niż w 2014 r. 

Potrzeby pożyczkowe netto wyniosły 53,8 mld zł i były niższe od planowanych o 4,9 mld zł. Deficyt budżetu państwa 
i budżetu środków europejskich determinował 85,1% tej wielkości. Wśród pozostałych potrzeb największą stanowiła 
konieczność wsparcia Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 8,6 mld zł (16,0% potrzeb netto ogółem). Minister 
Finansów dokonał tego poprzez udzielnie pożyczek na zapewnienie wypłat z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
transfer środków na uzupełnienie ubytku składek przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do Otwartych 
Funduszy Emerytalnych. Był to siódmy rok z rzędu, w którym udzielane były pożyczki. Łączna kwota zobowiązań Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z tytułu otrzymanych pożyczek wynosiła na koniec 2015 r. 45,3 mld zł. Obie formy wsparcia nie 
są ujmowane w wydatkach, pomimo że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie ma zdolności do spłaty uzyskanych 
pożyczek, a środki na pokrycie ubytku składek pochodziły prawie w całości z emisji skarbowych papierów wartościowych. 
Gdyby powyższe transfery zostały zaliczone do wydatków nastąpiłby wzrost deficytu o 8,6 mld zł i w konsekwencji 
zwiększenie relacji deficytu budżetu państwa do PKB do 3,0%. 

17. Środki w wysokości 53,8 mld zł na finansowanie potrzeb pożyczkowych pozyskiwane były głównie poprzez emisję 
długu (35,0 mld zł), z czego z emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym pochodziło 89,5%, 
a z emisji długu na rynki zagraniczne 10,5%. Ograniczenie finansowania zagranicznego było możliwe w związku ze 
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zmniejszeniem potrzeb pożyczkowych i możliwością pozyskania na korzystnych warunkach środków na rynku 
krajowym. Do finansowania potrzeb pożyczkowych Minister Finansów wykorzystał również środki złotowe i walutowe 
zgromadzone na rachunkach w Narodowym Banku Polskim i Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykorzystanie 
środków pozyskanych z konsolidacji do bieżącego zarządzania budżetem państwa pozwoliło na zmniejszenie emisji 
skarbowych papierów wartościowych. Rozwiązanie to było korzystne, gdyż koszt pozyskania środków z emisji 
skarbowych papierów wartościowych byłby wyższy, niż koszt pozyskania środków w wyniku konsolidacji. 

Rozliczenia	z	Unią	Europejską		

18. Polska jest największym beneficjentem środków w ramach polityki spójności i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) oraz głównym odbiorcą środków z tytułu dopłat bezpośrednich w ramach WPR wśród nowych krajów 
członkowskich Unii Europejskiej. 

Od momentu akcesji do Unii Europejskiej do końca 2015 r., do Polski z budżetu Unii Europejskiej wpłynęły środki 
w wysokości 122,6 mld euro. W okresie tym do budżetu Unii Europejskiej przekazano z tytułu składek członkowskich 
kwotę 39,3 mld euro, a z tytułu zwrotów środków 151,0 mln euro. Saldo rozliczeń finansowych pomiędzy Polską a Unią 
Europejską za cały okres 2004-2015 było dodatnie i wyniosło 83,1 mld euro. 

W 2015 r. transfery z budżetu Unii Europejskiej do Polski wyniosły 13,1 mld euro, a Polska wpłaciła do budżetu UE 
z tytułu składek i dokonanych zwrotów kwotę 4,3 mld euro. Saldo bieżących rozliczeń Polski z Unią Europejską było 
dodatnie i wyniosło 8,8 mld euro, o 32,3% mniej niż w 2014 r. Obniżenie wartości dodatniego salda transferów 
wynikało z przyśpieszenia części refundacji i ich wpływu pod koniec 2014 r. Środki z tytułu refundacji wydatków na 
finansowanie programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 stanowiły 49,5% wpływów, 
a transfery w ramach WPR 37,5% wpływów. Transfery związane z Perspektywą Finansową 2014-2020 wyniosły 
1,3 mld euro i stanowiły 10,2% wszystkich transferów z budżetu Unii Europejskiej. 

W ramach NSRO 2007-2013 do końca 2015 r. zawarto 106,5 tys. umów na kwotę dofinansowania z UE 286,8 mld zł, 
a poziom wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla NSRO wynikający z kontraktacji wynosił 101,5%. Dla krajowych 
programów operacyjnych kształtował się od 99,3% (PO Pomoc Techniczna) do 106,1% (PO Europejska Współpraca 
Terytorialna), a dla 1 6  RPO wyniósł średnio 98,7%. Najwięcej umów zostało podpisanych w ramach PO Kapitał 
Ludzki (47,8 tys.), natomiast umowy na najwyższą kwotę dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zawarto 
w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (120,9 mld zł). Wartość dofinansowania Unii Europejskiej w złożonych do 
końca 2015 r. wnioskach o płatność wyniosła 263,4 mld zł i w porównaniu do 2014 r. wzrosła o 36,7 mld zł. Wydatki te 
stanowiły 92,9% alokacji na lata 2007-2013. Komisja Europejska do końca 2015 r. zrefundowała 57,8 mld euro, 
tj. 85,6% alokacji na lata 2007-2013. Kwota refundacji wraz z kwotą 6,2 mld euro z tytułu przekazanych zaliczek 
stanowi 94,9% alokacji (67,5 mld euro). Do zrefundowania przez Komisję Europejską do wysokości progowej 95,0% 
alokacji na lata 2007-2013 pozostała kwota 92,3 mln euro. W celu wykorzystania 100,0% alokacji Polska powinna 
wystąpić do Komisji Europejskiej o kwotę 4,1 mld euro. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. kwota wynikająca z zawartych umów i wydanych decyzji o przyznaniu 
pomocy w ramach PROW 2007-2013 wyniosła 74,6 mld zł, a kwota zrealizowanych płatności – 74,3 mld zł, tj. 102,9% 
limitu środków PROW 2007-2013. Komisja Europejska do końca 2015 r. zrefundowała 11,6 mld euro, co stanowiło 
86,6% przyznanego limitu środków Unii Europejskiej. 

Pozabudżetowe	jednostki	sektora	finansów	publicznych	

19. W ustawie budżetowej na rok 2015, oprócz budżetu państwa i środków europejskich zostały zamieszczone plany 
finansowe: 29 państwowych funduszy celowych, 10 agencji wykonawczych, 15 instytucji gospodarki budżetowej oraz 
38 innych państwowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych. 

20. Plany finansowe państwowych funduszy celowych wykonane zostały prawidłowo, a stwierdzone nieprawidłowości nie 
wpłynęły w zasadniczy sposób na gospodarowanie środkami publicznymi. W 2015 r. funkcjonowało 29 państwowych 
funduszy celowych, których przychody wyniosły 237,5 mld zł i były o 0,2% wyższe niż zaplanowano w ustawie 
budżetowej po zmianach. Koszty wyniosły 242,0 mld zł i w 73,1% zostały pokryte dochodami własnymi funduszy. 
Dotacje z budżetu państwa (i środki z Unii Europejskiej) wyniosły 60,7 mld zł, w tym do Funduszu Ubezpieczeń 
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Społecznych – 42,1 mld zł. Pogorszeniu uległa kondycja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o czym 
świadczy między innymi obniżenie stanu Funduszu w ciągu 2015 r. o 5,6 mld zł, mimo dotacji z budżetu państwa 
wyższej niż w 2014 r o 1 1 , 7  mld zł. W 2015 r. nie przekazywano środków z Funduszu Rezerwy Demograficznej 
(w 2014 r. 2,5 mld zł). Przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowiły 82,6% przychodów funduszy, 
a koszty 83,3%. Od 2010 r. obniża się stan środków obrotowych funduszy, a 2015 r. był trzecim z kolei rokiem, 
w którym osiągnięto wartość ujemną. Stan funduszy na koniec 2015 r. wyniósł minus 25,9 mld zł i był o 4,5 mld zł 
niższy od stanu na koniec 2014 r. Pogłębiająca się nierównowaga między przychodami i kosztami Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, powiększająca deficyt finansów publicznych, stanowi zagrożenie dla finansów publicznych. 

W 2015 r. nadwyżkę przychodów nad wydatkami uzyskało 15 funduszy. Tak jak w 2014 r. dysponenci nie przewidywali 
zagospodarowania w 2015 r. wszystkich dostępnych środków pieniężnych. Wśród funduszy, podobnie jak w dwóch 
ostatnich latach, najwyższy stan funduszu na koniec 2015 r., wystąpił w Funduszu Pracy (6,2 mld mln zł), Funduszu 
Reprywatyzacji (4,9 mld zł) i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (4,2 mld zł). Nadwyżki środków 
pieniężnych dysponenci państwowych funduszy celowych przekazywali w zarządzanie Ministrowi Finansów. Na koniec 
2015 r. dysponenci Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazali nadwyżki 
środków finansowych w zarządzanie Ministrowi Finansów w kwotach odpowiednio 5,6 mld zł i 3,4 mld zł. 

21. Państwowe osoby prawne objęte kontrolą zrealizowały plany finansowe zgodnie z założeniami przyjętymi w ustawie 
budżetowej. Ich przychody pochodziły głównie z przedsięwzięć realizowanych w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej. Dotacje z budżetu państwa przekazane 33 państwowym osobom prawnym wyniosły 297,7 mln zł 
i stanowiły 3,6% przychodów zrealizowanych przez nie w 2015 r. Udział dotacji w przychodach tych podmiotów wykazuje 
tendencję wzrostową od 2012 r. Rok 2015 był drugim z kolei rokiem, w którym państwowe osoby prawne osiągnęły 
dodatni wynik finansowy w wysokości 863,8 mln zł (w 2014 r. wynik wynosił 270,5 mln zł). Poprawa tego wyniku była 
możliwa dzięki państwowym osobom prawnym otrzymującym dotacje, w których przychody (bez dotacji) wzrosły 
w porównaniu do roku 2014 o 13,9%, a koszty zmniejszyły się o 5,2%. 

22. W działalności agencji wykonawczych nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań podczas wykonania planu 
finansowego w 2015 r. Osiągnięte zostały efekty rzeczowe prowadzonej działalności wynikające z planu finansowego 
oraz budżetu w układzie zadaniowym. Prawidłowe było także wydatkowanie środków na realizację programów 
finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Agencje wykonawcze finansowane są w znacznym stopniu z budżetu państwa. W 2015 r. udział dotacji z budżetu 
państwa w przychodach agencji wynosił 57,5% i był o 8,4 punktu procentowego wyższy niż w 2014 r. Spośród 
11 agencji wykonawczych, które funkcjonowały w 2015 r. tylko Agencja Nieruchomości Rolnych nie była dotowana. 
Pozostałe agencje otrzymały dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 7,0 mld zł, tj. o 1,1 mld zł (18,1%) wyższej 
niż w 2014 r. Podobnie jak w latach poprzednich zasadnicza część środków (72,5%) skierowana została do agencji 
realizujących ustawowe zadania w rolnictwie (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku 
Rolnego) oraz zadania badawczo-rozwojowe (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki). 
Dotacje z budżetu państwa dla tych agencji stanowiły od 85,9% do 99,9% osiągniętych przez nie przychodów, 
co oznacza utrzymujący się od lat wysoki poziom finansowania powierzonych im zadań środkami z budżetu państwa. 
Przychody agencji wykonawczych w kwocie 12,1 mld zł były wyższe o 0,8% od wykonanych w 2014 r. Koszty agencji 
wyniosły 11,1 mld zł i zostały pokryte w 46,5% przychodami własnymi. Mimo zwiększenia środków z budżetu państwa 
w przychodach agencji osiągnęły one gorszy niż zakładano w planie po zmianach wynik finansowy netto (879,4 mln zł) 
za rok 2015. 

23. Instytucje gospodarki budżetowej w 2015 r. zrealizowały przychody w wysokości 864,2 mln zł, tj. o 30,1 mln zł (o 3,4%) niższe 
niż w 2014 r. W przychodach 15,0% stanowiły dotacje z budżetu państwa przekazane do Zakładu Inwestycji Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego i Centralnego Ośrodka Sportu. Koszty działalności wyniosły 870,3 mln zł i były niższe o 4,1% 
niż w 2014 r. Obniżenie kosztów działalności miało wpływ na zmniejszenie ich deficytu z 16,8 mln zł w 2014 r. do 9,8 mln zł 
w 2015 r. Podobnie jak w latach ubiegłych straty odnotowały dwie instytucje gospodarki budżetowej – Centralny Ośrodek 
Sportu i Centrum Usług Wspólnych. Do grupy tych instytucji w 2015 r. dołączyła Podkarpacka IGB CARPATIA, która na 
koniec roku wykazała ujemny wynik finansowy netto w kwocie 2,2 mln zł. 
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Sytuacja	finansów	publicznych	

24. Z danych przedstawionych przez Radę Ministrów w Sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 
1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wynika, że dochody sektora finansów publicznych w ubiegłym roku wyniosły 
687,8 mld zł, wydatki – 731,8 mld zł, a deficyt – 44,1 mld zł. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli dochody sektora 
finansów publicznych i jego deficyt zostały obliczone nieprawidłowo z powodu niewyeliminowania z dochodów 
publicznych środków przekazywanych z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jako rekompensata 
składek utraconych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych. Prawidłowa wielkość dochodów sektora finansów 
publicznych w 2015 r. wyniosła 684,7 mld zł, co odpowiadało wartości 38,3% PKB, natomiast deficyt był równy 
47,2 mld zł. Deficyt ten w stosunku do deficytu z 2014 r. obniżył się o 0,8 mld zł. Wartość relacji dochodów publicznych 
do PKB była w 2015 r. zbliżona do średniej wartości tej relacji w ostatnich dziesięciu latach. 

25. Niepokojące jest dalsze zmniejszanie się dochodów podatkowych w relacji do PKB. W latach 2006-2008 dochody te stanowiły 
średnio 21,3% PKB, w następnych trzech latach wciąż jeszcze przekraczały 19% PKB, w 2014 r. wyniosły już tylko 18,6%, 
a w 2015 r. – zaledwie 18,3% PKB. Dalsza erozja wpływów podatkowych może zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu 
państwa, zwłaszcza że zwiększa się poziom zadłużenia, wydatki publiczne są wykonywane na stosunkowo niskim poziomie na 
tle innych państw Unii Europejskiej, w dodatku ich wartość w 2015 r. zmniejszyła się w stosunku do PKB do najniższego poziomu 
od ośmiu lat. Sytuację dochodową państwa poprawiają przede wszystkim wpływy z Unii Europejskiej. Należy również zwrócić 
uwagę na to, że stopniowe obniżanie się dochodów podatkowych w relacji do PKB nie wynikało z realizacji określonej polityki 
fiskalnej państwa, gdyż skala obciążeń podatkowych w ostatnich latach się nie zmniejszyła. 

26. W 2015 r. znacząco – do 18,2 mld zł – wzrosła wielkość łącznej nadwyżki operacyjnej w budżetach jednostek samorządu 
terytorialnego. Pomiędzy 2010 r. i 2015 r. łączna wielkość tej nadwyżki, stanowiącej różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi 
i wydatkami bieżącymi jednostek samorządu terytorialnego, podwoiła się. Należy jednak zwrócić uwagę, że nadwyżka 
operacyjna rozkłada się bardzo nieproporcjonalnie pomiędzy poszczególne gminy i powiaty. Dziesięć procent mieszkańców 
Polski z gmin i powiatów o najwyższym długookresowym potencjale inwestycyjnym zgromadziło w budżetach swoich 
lokalnych jednostek osiem razy większą nadwyżkę operacyjną od tej, jaką zgromadziło dziesięć procent mieszkańców z gmin 
i powiatów o najniższym potencjale inwestycyjnym. Dane te wskazują, że obecnie funkcjonujący mechanizm wyrównywania 
finansowego pomiędzy gminami i powiatami nie służy wyrównywaniu ich szans rozwojowych. 

27. Na koniec 2015 r. państwowy dług publiczny, liczony według metodologii krajowej, wyniósł 877,3 mld zł i wzrósł w stosunku 
do stanu na koniec 2014 r. o 50,5 mld zł, tj. o 6,1°%. Wzrost państwowego długu publicznego był przede wszystkim wynikiem 
zwiększenia zadłużenia Skarbu Państwa o 50,0 mld zł. W 2015 r. o 0,3 mld zł zwiększyło się zadłużenie samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a wzrost długu jednostek samorządu terytorialnego został zahamowany. 
Nieznacznie zmniejszyło się zadłużenie sektora ubezpieczeń społecznych, w całości wynikające z obniżenia zadłużenia 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wobec otwartych funduszy emerytalnych11. Na koniec 2015 r. relacja państwowego 
długu publicznego do PKB wzrosła do poziomu 49,0%. Zgodnie z regułą wydatkową, ustaloną w ustawie o finansach 
publicznych, taki poziom relacji państwowego długu publicznego12 do PKB powinien stanowić ograniczenie tempa wzrostu 
niektórych wydatków w latach 2016-2017 poniżej średniookresowego tempa wzrostu gospodarczego. 

Zadłużenie Skarbu Państwa wyemitowane w kraju stanowiło 65,1% długu ogółem, a za granicą 34,9%. W 2015 r. udział 
długu nominowanego w walutach obcych w długu Skarbu Państwa zmniejszył się o 0,6 punktu procentowego w stosunku 
do stanu z końca 2014 r., co jest kierunkowo zbieżne z założeniami obowiązujących strategii zarządzania długiem sektora 
finansów publicznych, przewidującymi obniżenie udziału długu zagranicznego w długu ogółem do 30%. 

28. Na koniec 2015 r. zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych, liczone według metodologii unijnej, 
wyniosło 917,8 mld zł i było wyższe do stanu na koniec roku poprzedniego o 49,8 mld zł, tj. o 5,7%. Mimo że relacja 
długu do PKB wzrosła o 0,8 punktu procentowego – z 50,5% do 51,3% – Polska pozostała na dziesiątym miejscu 
wśród krajów Unii Europejskiej o najniższym poziomie zadłużenia w relacji do PKB. 

 
                                                            
11  Wartość zadłużenia Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wykazywana w państwowym długu publicznym nie obejmuje całego zadłużenia, gdyż 

obliczana jest z uwzględnieniem eliminacji zobowiązań w sektorze finansów publicznych. W państwowym długu publicznym nie jest wykazywany dług 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wobec Skarbu Państwa z tytułu pożyczek, których łączna wartość na koniec 2015 r. wyniosła 45,3 mld zł. 

12  Po przeliczeniu państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów Narodowego Banku Polskiego w roku i pomniejszenie o wolne 
środki służące finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym. 
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 przekazaniu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych środków na refundację utraconych przez ten fundusz 
wpływów ze składki stanowiącej dochody Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz sfinansowaniu wykupu 
odroczonych płatności (voucherów B) wynikających z realizacji programu wieloletniego Wyposażenie Sił Zbrojnych 
RP w samoloty wielozdaniowe, jako rozchody, tj. z pominięciem wydatków. 

Na potrzebę podjęcia działań w celu zwiększenia przejrzystości finansów publicznych wskazują również wyniki 
przeprowadzonej pod koniec 2015 r. kontroli Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system 
sprawozdawczości finansowej. 

W świetle wyników kontroli istotne jest ponadto podjęcie działań obejmujących ujednolicenie przepisów rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa13 
w zakresie rozliczania w wydatkach i dochodach środków z tytułu kar umownych zarówno w przypadku ich otrzymania od 
wykonawców umów realizowanych w ramach projektów finansowanych środkami Unii Europejskiej, jak i w przypadku 
potrącania tych kar z wynagrodzenia wykonawcy. 

Realizacja	założeń	polityki	pieniężnej	

33. W 2015 r., trzeci rok z rzędu, inflacja kształtowała się poniżej podstawowego celu polityki pieniężnej, ustalonego 
w Założeniach polityki pieniężnej na rok 2015 na poziomie 2,5%, z dopuszczalnym przedziałem odchyleń ±1 punkt 
procentowy. Od stycznia do grudnia roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – mierzony 
poprzez porównanie cen w miesiącu bieżącym do cen w analogicznym miesiącu roku poprzedniego – był ujemny 
i kształtował się na poziomie od minus 1,6% do minus 0,5%. Rekordowe ujemne odchylenie inflacji od celu wystąpiło 
w lutym 2015 r., gdy sięgnęło minus 4,1 punktu procentowego. 

Rada Polityki Pieniężnej nie doprowadziła do powrotu inflacji do ustalonego przedziału odchyleń, gdyż wobec 
przyjętego celu inflacyjnego w perspektywie średniookresowej kierowała się założeniem o elastycznym reagowaniu na 
sytuację w zależności od natury wstrząsów powodujących odchylenie inflacji od celu. O wystąpieniu deflacji przesądził 
spadek cen surowców i żywności, czyli czynniki pozostające poza sferą oddziaływania polityki pieniężnej. Deflacja nie 
przełożyła się negatywnie na oczekiwania i decyzje konsumentów, ani nie wystąpiły istotne zaburzenia w gospodarce. 
W tej sytuacji Rada uznała, że nie jest wskazana silniejsza reakcja. 

W 2015 r. Rada Polityki Pieniężnej dostrzegając, że deflacja utrzymuje się dłużej niż prognozowano, dokonała jednej 
obniżki stóp procentowych. Realny poziom stóp procentowych w Polsce pozostał jednak nadal jednym z najwyższych 
na świecie. Utrudnieniem w podejmowaniu trafnych decyzji monetarnych były bieżące prognozy inflacyjne Narodowego 
Banku Polskiego, które okazały się przeszacowane. 

Zarząd Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami, stabilizował płynność sektora 
bankowego, efektywnie wykorzystując do tego operacje otwartego rynku, operacje depozytowo-kredytowe oraz system 
rezerwy obowiązkowej. Dzięki temu w 2015 r. osiągnięty został cel operacyjny, ustalony w tych założeniach, 
tj. utrzymanie krótkoterminowej rynkowej stopy POLONIA14 w pobliżu stopy referencyjnej Narodowego Banku 
Polskiego. Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości w stosowaniu przez Narodowy Bank Polski 
instrumentów polityki pieniężnej. 

 

                                                            
13  Dz.U. z 2016 r. poz. 69. 
14  Stawka POLONIA (ang. Polish Overnight Average) stanowi rzeczywiste średnie oprocentowanie krótkoterminowych niezabezpieczonych lokat 

międzybankowych na termin jednodniowy (overnight). 
 

 

 

29. Od 2009 r., z wyjątkiem 2014 r., powiększa się różnica pomiędzy długiem publicznym liczonym według metodologii unijnej 
i krajowej. W 2015 r. sięgnęła ona 44,5 mld zł, tj. 4,6% państwowego długu publicznego. Pozycje składające się na różnice 
metodologiczne nie mają wpływu na podejmowanie procedur sanacyjnych i ostrożnościowych, przewidzianych w ustawie 
o finansach publicznych. Są jednak ujmowane w długu, który decyduje o ocenie stopnia konwergencji w ramach Unii Europejskiej. 
Najwyższa Izba Kontroli wskazywała w przeszłości na zasadność ujednolicenia metodologii liczenia długu publicznego, 
by wszystkie składowe długu były pod kontrolą w ramach jednolitych procedur przewidzianych w ustawie o finansach publicznych. 

30. W 2015 r. Polska spełniała trzy z czterech ekonomicznych kryteriów konwergencji nominalnej: fiskalne, stabilności cen 
oraz stóp procentowych. Tym samym nastąpiło zbliżenie sytuacji fiskalnej i monetarnej do stanu wymaganego do 
pogłębienia integracji z Unią Europejską w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej. W związku z decyzją Rady Unii 
Europejskiej, podjętą 19 czerwca 2015 r., zakończono wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu, trwającą od 
maja 2009 r. Po zakończeniu procedury nadmiernego deficytu Polska podlega wymogom części prewencyjnej 
Paktu Stabilności i Wzrostu. Zadeklarowane zostały działania w celu osiągnięcia średniookresowego celu dla Polski, 
tj. obniżenia deficytu strukturalnego do poziomu 1% PKB po 2019 r. 

Nieprawidłowości	i	uwagi	

31. Stwierdzone w 2015 r. nieprawidłowości dotyczyły w większości zagadnień powtarzających się co roku w kontroli 
wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich. Również skala tych nieprawidłowości była porównywalna 
do lat ubiegłych. Powtarzalność niekiedy tych samych błędów na przestrzeni kilku lat świadczy o niewystarczającym 
stopniu realizacji wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. Nieprawidłowości najczęściej polegały na: 
 niedochodzeniu należności budżetowych; 
 błędach w zakresie udzielania dotacji, jak również niewystarczającym nadzorze nad ich wykorzystaniem; 
 nieprzestrzeganiu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych; 
 nierzetelnym planowaniu wydatków majątkowych; 
 przekraczaniu upoważnień do dokonywania wydatków; 
 późnym blokowaniu środków na wydatki; 
 prowadzeniu ksiąg rachunkowych w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości; 
 błędach w ewidencji księgowej i w sprawozdaniach budżetowych; 
 błędach w przeprowadzaniu inwestycji budowlanych; 
 niecelowym i niegospodarnym wydatkowaniu środków; 
 niewystarczającym nadzorze, w tym nad realizacją programów wieloletnich. 

Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na rosnące zaległości podatkowe, pogarszającą się skuteczność 
w poborze podatków oraz zawieranie przez ministrów objętych zmianami organizacyjnymi porozumień bez podstawy prawnej. 

Wnioski	

32. Na podstawie ustaleń kontroli wykonania budżetu państwa w 2015 r., jak również innych kontroli przeprowadzonych przez 
Najwyższą Izbę Kontroli, skierowano do właściwych organów państwa wnioski pokontrolne zalecające między innymi: 
 opracowanie i sukcesywne wdrażanie strategii uszczelniania systemu podatkowego, 
 przeprowadzenie gruntownej analizy funkcjonowania organów podległych Ministrowi Finansów i wypracowanie rozwiązań 

zapewniających skuteczne egzekwowanie należnych podatków i poprawę efektywności działania tych organów, 
 ujednolicenie krajowej metodologii liczenia długu publicznego w celu jej dostosowania do unijnych standardów, 
 unikanie wydawania obowiązujących z mocą wsteczną rozporządzeń nakładających zadania i obowiązki na organy 

administracji rządowej oraz wprowadzających zmiany w budżecie państwa. 

Najwyższa Izba Kontroli dostrzega również potrzebę wzmocnienia nadzoru dysponentów części nad realizacją planów 
finansowych, w szczególności w zakresie dochodzenia należności, wykorzystania dotacji oraz realizacji zamierzeń 
inwestycyjnych oraz kontynuowanie działań w celu poprawy prognozowania dochodów. 

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że w 2015 r. – podobnie jak w latach wcześniejszych – negatywny wpływ 
na przejrzystość realizacji budżetu mają działania, polegające na: 
 przeniesieniu części dochodów budżetowych do planu Krajowego Funduszu Drogowego, który nie jest ujmowany 

w ustawie budżetowej; 
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 przekazaniu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych środków na refundację utraconych przez ten fundusz 
wpływów ze składki stanowiącej dochody Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz sfinansowaniu wykupu 
odroczonych płatności (voucherów B) wynikających z realizacji programu wieloletniego Wyposażenie Sił Zbrojnych 
RP w samoloty wielozdaniowe, jako rozchody, tj. z pominięciem wydatków. 

Na potrzebę podjęcia działań w celu zwiększenia przejrzystości finansów publicznych wskazują również wyniki 
przeprowadzonej pod koniec 2015 r. kontroli Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system 
sprawozdawczości finansowej. 

W świetle wyników kontroli istotne jest ponadto podjęcie działań obejmujących ujednolicenie przepisów rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa13 
w zakresie rozliczania w wydatkach i dochodach środków z tytułu kar umownych zarówno w przypadku ich otrzymania od 
wykonawców umów realizowanych w ramach projektów finansowanych środkami Unii Europejskiej, jak i w przypadku 
potrącania tych kar z wynagrodzenia wykonawcy. 

Realizacja	założeń	polityki	pieniężnej	

33. W 2015 r., trzeci rok z rzędu, inflacja kształtowała się poniżej podstawowego celu polityki pieniężnej, ustalonego 
w Założeniach polityki pieniężnej na rok 2015 na poziomie 2,5%, z dopuszczalnym przedziałem odchyleń ±1 punkt 
procentowy. Od stycznia do grudnia roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – mierzony 
poprzez porównanie cen w miesiącu bieżącym do cen w analogicznym miesiącu roku poprzedniego – był ujemny 
i kształtował się na poziomie od minus 1,6% do minus 0,5%. Rekordowe ujemne odchylenie inflacji od celu wystąpiło 
w lutym 2015 r., gdy sięgnęło minus 4,1 punktu procentowego. 

Rada Polityki Pieniężnej nie doprowadziła do powrotu inflacji do ustalonego przedziału odchyleń, gdyż wobec 
przyjętego celu inflacyjnego w perspektywie średniookresowej kierowała się założeniem o elastycznym reagowaniu na 
sytuację w zależności od natury wstrząsów powodujących odchylenie inflacji od celu. O wystąpieniu deflacji przesądził 
spadek cen surowców i żywności, czyli czynniki pozostające poza sferą oddziaływania polityki pieniężnej. Deflacja nie 
przełożyła się negatywnie na oczekiwania i decyzje konsumentów, ani nie wystąpiły istotne zaburzenia w gospodarce. 
W tej sytuacji Rada uznała, że nie jest wskazana silniejsza reakcja. 

W 2015 r. Rada Polityki Pieniężnej dostrzegając, że deflacja utrzymuje się dłużej niż prognozowano, dokonała jednej 
obniżki stóp procentowych. Realny poziom stóp procentowych w Polsce pozostał jednak nadal jednym z najwyższych 
na świecie. Utrudnieniem w podejmowaniu trafnych decyzji monetarnych były bieżące prognozy inflacyjne Narodowego 
Banku Polskiego, które okazały się przeszacowane. 

Zarząd Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami, stabilizował płynność sektora 
bankowego, efektywnie wykorzystując do tego operacje otwartego rynku, operacje depozytowo-kredytowe oraz system 
rezerwy obowiązkowej. Dzięki temu w 2015 r. osiągnięty został cel operacyjny, ustalony w tych założeniach, 
tj. utrzymanie krótkoterminowej rynkowej stopy POLONIA14 w pobliżu stopy referencyjnej Narodowego Banku 
Polskiego. Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości w stosowaniu przez Narodowy Bank Polski 
instrumentów polityki pieniężnej. 

 

                                                            
13  Dz.U. z 2016 r. poz. 69. 
14  Stawka POLONIA (ang. Polish Overnight Average) stanowi rzeczywiste średnie oprocentowanie krótkoterminowych niezabezpieczonych lokat 

międzybankowych na termin jednodniowy (overnight). 
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2. Finanse	publiczne,	instytucje	finansowe	
 

1. Prawidłowość i skuteczność realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego podatków lokalnych oraz dochodów 
z majątku (P/14/005/KAP) 

2. Zamówienia publiczne typowych towarów i usług dla administracji publicznej (P/14/008/KAP) 
3. Nadzór nad publicznym obrotem instrumentami finansowymi (P/14/012/KBF) 
4. Nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa 

podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (P/14/013/KBF) 
5. Prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych w wybranych jednostkach 

budżetowych (P/14/014/KBF) oraz (P/14/077/LKA) 
6. Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez urzędy 

skarbowe i izby celne (P/14/016/KBF) 
7. Wykonywanie zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym 

z nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego (P/14/066/LBI) 
8. Obsługa programów rządowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (P/14/115/LWA) 
9. Egzekwowanie przepisów prawa wobec podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych 

(I/14/001/KBF) 
10. Sytuacja finansowa Samorządu Województwa Mazowieckiego (I/14/003/KBF) 
11. Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne (P/15/011/KBF) 
12. Realizacja wybranych dochodów budżetowych oraz działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

województwa lubuskiego w celu zmniejszenia zadłużenia (I/15/001/LZG) 
13. Działalność Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów (S/15/001/LLO) 
14. Gospodarowanie przez Urząd Miasta Łodzi nieruchomością po Gimnazjum Publicznym nr 38 zlokalizowaną w Łodzi 

przy ul. Municypalnej 4 w latach 2010-2015 (I półrocze) (S/15/006/LLO) 

 

Prawidłowość	i	skuteczność	realizacji	przez	jednostki	
samorządu	terytorialnego	podatków	lokalnych	
oraz	dochodów	z	majątku 

   Departament	
Administracji	Publicznej	 

P/14/005	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawidłowości i skuteczności pozyskiwania dochodów 
własnych z wybranych podatków lokalnych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) oraz 
dochodów z majątku. W szczególności ocenie poddano: prawidłowość wymiaru podatków lokalnych; skuteczność 
i poprawność egzekwowania zaległości podatkowych; prawidłowość stosowania ulg podatkowych; prawidłowość 
i skuteczność realizacji dochodów z majątku, w tym rzetelność ich planowania. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 28 jednostkach na terenie sześciu województw (łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, 
podlaskiego, podkarpackiego i śląskiego), z tego w 12 gminach miejskich oraz 16 gminach miejsko-wiejskich. 

Dochody własne stanowią niezbędną podstawę działalności finansowej gmin. Polityka 
finansowa jednostki samorządu terytorialnego (jst) polega na pozyskiwaniu odpowiednich środków finansowych, które 
umożliwiają realizację nałożonych na nią zadań. W istotę samorządu terytorialnego jest wpisana zasada samodzielności. 
W wymiarze praktycznym samodzielność gminy jest determinowana posiadaniem przez nią środków finansowych i majątku 
służącego do wykonywania zadań. Samodzielność finansowa gmin jest wyznaczana między innymi udziałem dochodów 
własnych w dochodach ogółem. Skuteczność realizacji dochodów własnych przesądza o samodzielności ekonomicznej jst i ma 
zasadnicze znaczenie przy konstruowaniu jej budżetu. Ustawa o finansach publicznych (ufp) wprowadziła m.in. dwie ważne 
regulacje wpływające w istotny sposób na konstruowanie budżetów jst oraz na limity określające możliwość zaciągania 

PROBLEM 
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zobowiązań. Zgodnie z art. 242 ufp od 2011 r. jst nie mogą uchwalić budżetu, w którym bieżące wydatki budżetowe nie znajdą 
pokrycia w dochodach bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz o wolne środki, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być natomiast wyższe niż  
wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową. W ostatnich latach sytuacja finansowa samorządów uległa 
pogorszeniu. W dobie spowolnienia gospodarczego nastąpiło zmniejszenie wydajności źródeł dochodów własnych jst, w tym 
dochodów z majątku, oraz obniżyła się dynamika wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działania objętych kontrolą gmin w celu prawidłowej i skutecznej realizacji dochodów 

z podatków lokalnych oraz dochodów z majątku. Gminy uchwaliły akty prawa miejscowego dotyczące wysokości stawek 
podatków oraz opublikowały je z odpowiednim wyprzedzeniem do daty wejścia w życie (z jednym wyjątkiem) w dziennikach 
urzędowych. Ponadto gminy wywiązały się z obowiązku przedłożenia powyższych uchwał właściwej regionalnej izbie 
obrachunkowej (wszystkie) oraz właściwym wojewodom (z wyjątkiem jednej). We wszystkich objętych kontrolą gminach ich rady 
określiły szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg cywilnoprawnych. 

Gminy (z wyjątkiem jednej) posiadały wymagane przepisami prawa systemy informatyczne do prowadzenia ewidencji 
podatkowej, które umożliwiały eksportowanie danych z ewidencji w formacie umożliwiającym ich porównanie z danymi 
zawartymi w ewidencji gruntów i budynków. Większość kontrolowanych gmin rzetelnie aktualizowała ewidencję podatników 
podatku od środków transportowych (z wyjątkiem dwóch) oraz podatku od nieruchomości (19 z 28 gmin). Także większość 
gmin (19 z 28) prawidłowo weryfikowała poprawność danych zawartych w informacjach i deklaracjach składanych przez 
podatników, niezbędnych do prawidłowego wymiaru podatku. 

Dochody z majątku były planowane w latach 2012-2014 (I półrocze), poza incydentalnymi przypadkami, rzetelnie. Większość 
gmin (16 z 28) wywiązała się z obowiązku opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, mających istotne 
znaczenie dla racjonalnej gospodarki w tym zakresie. Jednocześnie część działań gmin była nieprawidłowa, a niektóre z tych 
działań prowadzone były w sposób mogący podważać zaufanie obywateli do organów podatkowych. Nieprawidłowości 
wystąpiły przy wymiarze podatku, egzekwowaniu zaległości, stosowaniu ulg podatkowych oraz przy realizacji dochodów 
z majątku. W większości powyższych obszarów działalności nieprawidłowości występowały powszechnie, choć ich skala 
w poszczególnych kontrolowanych gminach była zróżnicowana. Tylko w przypadku jednej z 28 jednostek objętych kontrolą 
skala stwierdzonych nieprawidłowości uzasadniała sformułowanie oceny negatywnej. 

Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości dotyczyły m.in.: nierzetelności postępowań podatkowych w sprawach ulg (12 gmin, 
tj. 42,9%), polegającej na stosowaniu nieprzejrzystych lub niejednolitych kryteriów przy ocenie wniosków, dowolności 
w wydawaniu decyzji oraz nieprawidłowym dokumentowaniu i nieprzestrzeganiu terminów w prowadzonych postępowaniach; 
opieszałości w prowadzeniu działań windykacyjnych, co skutkowało niską skutecznością egzekwowania zaległości 
podatkowych (22 gminy, tj. 78,6% wystawiały upomnienia ze zwłoką w stosunku do terminu płatności); niewykorzystywania 
przez organ podatkowy (w 15 gminach, tj. 53,6%), przewidzianej w Ordynacji podatkowej, możliwości kontroli u podatników. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W celu prawidłowego i skutecznego realizowania przez gminy podatków lokalnych oraz dochodów z majątku, w ocenie NIK, 
konieczne jest: 
 zapewnienie przez gminy rozwiązań organizacyjnych i prawnych, które umożliwią: 

 bieżącą weryfikację zaległości podatkowych oraz terminowe i rzetelne podejmowanie czynności sprawdzających, 
co ma istotne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia należnych budżetowi gminy wpływów; 

 pełne wykorzystanie potencjału dochodowego m.in. poprzez wyegzekwowanie od wszystkich podatników, u których 
wystąpiły okoliczności skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego, wymaganych deklaracji i informacji 
podatkowych; 

 rzetelność w procesie udzielania ulg podatkowych; 
 wywiązywanie się rad gmin z ustawowego obowiązku podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy, 

przekraczających zakres zwykłego zarządu;  
 zapewnienie przez Ministra Finansów funkcjonowania spójnego i skutecznego systemu informatycznego, wspierającego 

porównywanie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków z danymi z ewidencji podatkowej nieruchomości, 
w celu umożliwienia wywiązywania się gmin z tego obowiązku, który został nałożony § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości. 
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Prawidłowość	i	skuteczność	realizacji	przez	jednostki	
samorządu	terytorialnego	podatków	lokalnych	
oraz	dochodów	z	majątku 

   Departament	
Administracji	Publicznej	 

P/14/005	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawidłowości i skuteczności pozyskiwania dochodów 
własnych z wybranych podatków lokalnych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) oraz 
dochodów z majątku. W szczególności ocenie poddano: prawidłowość wymiaru podatków lokalnych; skuteczność 
i poprawność egzekwowania zaległości podatkowych; prawidłowość stosowania ulg podatkowych; prawidłowość 
i skuteczność realizacji dochodów z majątku, w tym rzetelność ich planowania. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 28 jednostkach na terenie sześciu województw (łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, 
podlaskiego, podkarpackiego i śląskiego), z tego w 12 gminach miejskich oraz 16 gminach miejsko-wiejskich. 

Dochody własne stanowią niezbędną podstawę działalności finansowej gmin. Polityka 
finansowa jednostki samorządu terytorialnego (jst) polega na pozyskiwaniu odpowiednich środków finansowych, które 
umożliwiają realizację nałożonych na nią zadań. W istotę samorządu terytorialnego jest wpisana zasada samodzielności. 
W wymiarze praktycznym samodzielność gminy jest determinowana posiadaniem przez nią środków finansowych i majątku 
służącego do wykonywania zadań. Samodzielność finansowa gmin jest wyznaczana między innymi udziałem dochodów 
własnych w dochodach ogółem. Skuteczność realizacji dochodów własnych przesądza o samodzielności ekonomicznej jst i ma 
zasadnicze znaczenie przy konstruowaniu jej budżetu. Ustawa o finansach publicznych (ufp) wprowadziła m.in. dwie ważne 
regulacje wpływające w istotny sposób na konstruowanie budżetów jst oraz na limity określające możliwość zaciągania 

PROBLEM 
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Wnioski pokontrolne skierowane do kierowników kontrolowanych jednostek dotyczyły przede wszystkim: 
 prowadzenia rzetelnej ewidencji podatkowej nieruchomości z wykorzystaniem posiadanych przez urzędy informacji 

i bieżącego jej aktualizowania; 
 podjęcia działań zmierzających do bezzwłocznego i skutecznego egzekwowania składania przez podatników informacji 

o nieruchomościach lub deklaracji podatkowych; 
 zapewnienia prawidłowego doręczania decyzji; 
 rzetelnego weryfikowania deklaracji i informacji oraz dokumentowania czynności sprawdzających; 
 bieżącego monitorowania zaległości podatkowych oraz niezwłocznego podejmowania stosownych działań mających 

na celu ich wyegzekwowanie; 
 zachowania zasady pisemności w sprawach dotyczących postępowania w sprawach podatkowych; 
 podejmowania takich samych rozstrzygnięć w analogicznych stanach faktycznych spraw podatkowych; 
 rzetelnego przeprowadzania postępowań w sprawie udzielania ulg podatkowych; 
 wydawania decyzji w sprawie udzielania indywidualnych ulg podatkowych po spełnieniu przesłanek do ich udzielenia; 
 zapewnienia podatnikom czynnego udziału na każdym etapie postępowania; 
 sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości. 
 

Zamówienia	publiczne	typowych	towarów	i	usług	
dla	administracji	publicznej 

   Departament	
Administracji	Publicznej	 

P/14/008	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości i efektywności funkcjonowania centralnego systemu zamówień publicznych (CSZP) w wybranych 
jednostkach administracji publicznej (jap). W szczególności ocenie poddano: warunki funkcjonowania CSZP; realizację przez 
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Centrum Usług Wspólnych (CUW) i zamawiających obowiązków w zakresie 
planowania i realizacji zamówień centralnych; korzyści w porównaniu z zdecentralizowaną (dotychczasowej) formą 
udzielania zamówień publicznych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w dziewięciu jednostkach, tj.: w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych 
w trzech ministerstwach (Edukacji, Sprawiedliwości i Zdrowia) oraz w czterech urzędach wojewódzkich (Kujawsko-
-Pomorskim, Łódzkim, Mazowieckim i Zachodniopomorskim). 

Problematyka scentralizowania powtarzalnych i jednorodnych zamówień na potrzeby 
administracji państwowej jest od kilku lat przedmiotem dyskusji ukierunkowanej na oszczędności w wydatkach publicznych. 
Sformalizowany system zakupów centralnych funkcjonuje od 2011 r. W systemie tym określa się rodzaje zamówień oraz 
wskazuje jednostki zobowiązane do stosowania centralnych zamówień publicznych. Mogą do niego przystąpić także inne 
(niezobowiązane) podmioty administracji państwowej. 

Zdaniem NIK centralny system zamówień publicznych (CSZP) – pomimo że nie 
zapewnia każdorazowo sprawnych dostaw towarów i usług dla jednostek administracji 

rządowej – w przypadku zdecydowanej większości tych dostaw generuje korzyści ekonomiczne, co pozytywnie oddziałuje na 
efektywność wydatków publicznych. W związku z tym, w ocenie Izby, system zamówień centralnych powinien być dalej 
rozwijany. Konieczne jest jednak dokonanie skutecznej ewaluacji jego działania w kierunku optymalizacji struktury 
przedmiotowej zamówień centralnych pod kątem ich opłacalności, dostępności i dostosowania do potrzeb odbiorców. 

Szef KPRM w zakresie planowania i realizacji zamówień centralnych w zbyt dużym stopniu ograniczył swoją funkcję 
nadzorczą, rezygnując z wdrożenia systemowej analizy bieżącej informacji zarządczej warunkującej podejmowanie decyzji 
co do zakresu i sposobu funkcjonowania CSZP.  

W podobny sposób sporządzono obowiązujące w latach 2011-2013 wykazy zamówień centralnych, przy czym ujmowane 
w nich rodzaje dostaw i usług w coraz mniejszym stopniu odpowiadały rzeczywistemu zapotrzebowaniu. Do zamówień 
centralnych wskazanych w wykazie na 2014 r., sporządzonym przez KPRM samodzielnie, lecz bez rzetelnego rozeznania 
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potrzeb, przystąpiło zaledwie 9% objętych CSZP jednostek. Dopiero w pracach nad wykazem na 2015 r. przyjęto zasadę 
pisemnego zwracania się do jap o propozycje zamówień centralnych. 

CUW na ogół starannie przygotowywało zamówienia, o czym świadczy niewielka liczba uwag zgłaszanych przez jap do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), choć kontrola ujawniła przypadek znacznego przeszacowania wartości 
zamówienia skutkiem czego spora część jap zmuszona była do rezygnacji z udziału w tym zamówieniu. 

Jednostki administracji rządowej objęte kontrolą na ogół prawidłowo wywiązywały się z obowiązków w ramach CSZP. 
Każda z JAP współpracowała z CUW w procesie przygotowywania i realizacji zamówień centralnych oraz terminowo 
dokonywała zapłaty wynagrodzenia na rzecz CUW za przygotowanie i przeprowadzenie tych postępowań. W większości 
przypadków każda samodzielna realizacja zamówienia przez jap odbywała się za zgodą Szefa KPRM.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów NIK zwróciła się z wnioskiem o: 
 opracowywanie kompleksowych, systemowych analiz efektywności funkcjonowania CSZP, z uwzględnieniem analizy korzyści 

uzyskiwanych w ramach systemu scentralizowanego w porównaniu do zamówień realizowanych samodzielnie przez JAP; 
 określanie stawek wynagrodzenia dla CUW na podstawie pisemnych analiz uwzględniających stopień skomplikowania 

poszczególnych zamówień i ilość czasu potrzebną na ich przeprowadzenie; 
 terminowe rozpatrywanie wniosków jap o wyrażenie zgody na samodzielną realizację zamówienia; 
 podejmowanie decyzji o wydaniu zgody dla jap na samodzielną realizację zamówienia na podstawie rzetelnie 

udokumentowanych argumentów uzasadniających taką konieczność. 

Wnioski skierowane do Dyrektora Centrum Usług Wspólnych dotyczyły: 
 udostępniania ujednoliconych formularzy elektronicznych wykorzystywanych przy zbieraniu zapotrzebowań w terminach 

umożliwiających dochowanie przez jap terminów składania zapotrzebowań, określonych w zarządzeniu Prezesa RM. 

Wnioski skierowane do ministerstw i urzędów wojewódzkich dotyczyły: 
 terminowego przekazywania do CUW wstępnych i zweryfikowanych zapotrzebowań na towary i usługi, 
 rzetelnego określania potrzeb w zgłaszanych do CUW zapotrzebowaniach. 

Nadzór	nad	publicznym	obrotem	instrumentami	
finansowymi 

   Departament	Budżetu	
i	Finansów	 

P/14/012	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji przez instytucje objęte kontrolą zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu instrumentami 
finansowymi. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW SA), 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA (KDPW SA) oraz spółkę zależną KDPW _CCP SA. 

Rynek kapitałowy jest to segment rynku finansowego, na którym dokonywane są 
emisje średnio- i długoterminowych instrumentów finansowych oraz instrumentów, dla których termin wykupu nie został 
z góry ustalony. Prawidłowo rozwinięty rynek kapitałowy jest jednym z istotnych atrybutów gospodarki rynkowej. Wynika to 
przede wszystkim z funkcji, jakie rynek kapitałowy spełnia w gospodarce. Umożliwia on zwiększenie efektywności 
mobilizacji, wyceny i alokacji kapitału, a w efekcie niższą cenę kapitału dla przedsiębiorców, wzrost transparentności obrotu 
gospodarczego, optymalizację alokacji oszczędności obywateli w krajowej gospodarce, a także większą innowacyjność 
gospodarki i możliwość elastycznego reagowania na zmiany. Dobrze działający rynek kapitałowy stanowi nie tylko drożny 
kanał konwersji oszczędności w inwestycje, ale także sprzyja procesom prywatyzacyjnym, restrukturyzacji, wdrażania 
innowacji i nowych technologii oraz podnoszenia efektywności przedsiębiorstw. 

PROBLEM 



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
       2. Finanse publiczne, instytucje finansowe

70

RO
ZD

ZI
AŁ

 II
I

 

 

Aktywa rynku kapitałowego w 2014 r. wyniosły około 368 mld zł (wzrosły o 74 mld zł w stosunku do 2012 r.), co stanowiło 
prawie 17% aktywów rynku finansowego (wzrost o 3%). Na rynku funkcjonowało 58 towarzystw funduszy inwestycyjnych 
(wzrost o 4), które zarządzały 681 funduszami inwestycyjnymi (wzrost o 93), oraz 79 podmiotów maklerskich i banków 
powierniczych gromadzących na rachunkach aktywa ich klientów (zmniejszenie ilości o 5). Na Głównym Rynku GPW SA 
notowanych było 960 instrumentów finansowych (wzrost o 223 w stosunku do 2012 r.), a kapitalizacja Giełdy wyniosła 
1.785 mld zł (wzrost o 462 mld zł). 

Na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW SA w 2014 r. notowanych było 431 spółek (wzrost o 2 spółki w stosunku 
do 2012 r.), a ich kapitalizacja wyniosła prawie 9 mld zł (spadek o 2 mld zł). Na rynkach prowadzonych przez BondSpot SA 
w 2014 r. notowanych było 286 spółek (zmniejszenie ilości o 77). 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonywanie zadań mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa i uczciwości obrotu instrumentami finansowymi 

w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego sprawowała nadzór nad podmiotami 
działającymi na rynku kapitałowym, GPW SA zapewniała organizację obrotu instrumentami finansowymi, KDPW SA 
prowadził i nadzorował system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, a KDPW_CCP SA 
rozliczał transakcje i prowadził fundusz rozliczeniowy gwarantujący prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających 
z transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym. W konsekwencji rynek kapitałowy w Polsce pod nadzorem tych 
instytucji działał w sposób stabilny. Nie wystąpiły przypadki upadłości firm inwestycyjnych, które spowodowałyby wystąpienie 
strat po stronie inwestorów. 

NIK stwierdziła, że UKNF rzetelnie weryfikował kompletność informacji zawartych w prospektach i memorandach 
informacyjnych złożonych przez emitentów wnioskujących o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku 
regulowanym. Prowadzony był bieżący monitoring wywiązywania się emitentów i akcjonariuszy z obowiązków 
informacyjnych i publikacyjnych, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów. Analizowane były także 
transakcje prowadzone na rynku kapitałowym w celu ustalenia zdarzeń, mogących stanowić manipulację instrumentami 
finansowymi lub wykorzystanie informacji poufnych, a w razie ich identyfikacji podejmowane były stosowne działania. 
Niektóre czynności nadzorcze były jednak prowadzone przez UKNF w sposób długotrwały i nieprzejrzysty, co nie sprzyjało 
umacnianiu zaufania do rynku. Przedłużający się proces dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu narażał 
emitentów na ryzyka związane ze zmianą koniunktury na rynku. Długotrwałość postępowań administracyjnych, związanych 
z nałożeniem kar lub skierowaniem zawiadomienia do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wobec 
podmiotów, które dopuszczały się naruszen lub nie spełniały wymogów w zakresie bezpieczeństwa obrotu, nie sprzyjała 
efektywnemu oddziaływaniu prewencyjnemu. Nie stosowano także jednoznacznych zasad nakładania kar pieniężnych. 

W ramach corocznego badania i oceny nadzorczej domów maklerskich identyfikowane były zagrożenia wynikające 
z prowadzonej działalności, oceniano generowane ryzyko i badano  adekwatność kapitałową wynikającą z wymogów 
kapitałowych w stosunku do tego ryzyka. 

Nadzorem KNF objęta była działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz sytuacja finansowa funduszy 
inwestycyjnych. W nadzorowanych podmiotach rynku kapitałowego przeprowadzane były także kontrole problemowe, 
ale zdaniem NIK ich częstotliwość była niewystarczająca. 

W wyniku badań kontrolnych NIK zwróciła uwagę na możliwość zwiększenia bezpieczeństwa obrotu instrumentami 
finansowymi w obszarach, które mogą być polem do nadużyć z uwagi na brak odpowiednich mechanizmów nadzorczych. 
W ocenie Izby, kwestie te powinny być przedmiotem działań legislacyjnych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Przewodniczącego KNF Najwyższa Izba Kontroli sformułowała wnioski pokontrolne o: 
 podjęcie działań informacyjnych skierowanych do emitentów w celu ograniczenia ilości błędów i poprawy jakości 

prospektów emisyjnych; 
 zainicjowanie prac w celu wskazania instytucji, które sprawowałyby nadzór nad ustalaniem stawek referencyjnych 

WIBOR; 
 umieszczanie w projektach decyzji o nałożeniu kar pieniężnych przekazywanych Przewodniczącemu KNF i członkom 

KNF propozycji wysokości kar wraz z jej uzasadnieniem; 
 wprowadzenie zasady określającej rodzaj danych finansowych i okres, z którego powinny być brane pod uwagę, 

jako jeden z elementów decydujących o wysokości nakładanej kary pieniężnej; 
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 podjęcie działań w celu skrócenia czasu trwania postępowań i przygotowywania zawiadomień w związku ze sprawami 
dotyczącymi manipulacji instrumentami finansowymi i wykorzystaniem informacji poufnych oraz postępowań 
administracyjnych w sprawie nałożenia kary; 

 rozważenie celowości ponownego wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskami legislacyjnymi dotyczącymi przyznania 
w przypadku spraw dotyczących podejrzenia przestępstwa na rynku kapitałowym organom ścigania uprawnień do 
stosowania technik operacyjnych, a pracownikom UKNF prawa do przekazywania organom ścigania posiadanych 
informacji stanowiących tajemnicę zawodową; 

 uwzględnianie w szerszym zakresie, w kontrolach prowadzonych w firmach inwestycyjnych, tematyki przygotowania tych 
podmiotów do wykrywania przypadków manipulacji instrumentami finansowymi. 

Do Prezesa Zarządu GPW SA Najwyższa Izba Kontroli skierowała wnioski pokontrolne o: 
 kontynuację działań w celu doprowadzenia do wywiązania się przez monitowaną Spółkę z obowiązku zapłaty kary 

regulaminowej na konto wybranej organizacji pożytku publicznego; 
 rozważenie wprowadzenia zmian w Regulaminie ASO, tak aby Giełda mogła skutecznie egzekwować nałożone kary 

pieniężne. 

DE	LEGE	FERENDA	

NIK uznała za zasadne dokonanie zmian przepisów prawnych w następujących obszarach: 
 uregulowania udziału biegłego rewidenta w przypadkach pokrywania kapitału zakładowego poprzez potrącenie 

wierzytelności subskrybenta wobec spółki, z wierzytelnością spółki z tytułu wpłat na akcje oraz zawężenia kręgu osób 
uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych w spółkach publicznych, w celu uniknięcia obchodzenia przepisów 
ustawy o ofercie publicznej, dotyczących sporządzenia prospektów emisyjnych; 

 wskazania w przepisach prawnych podmiotu odpowiedzialnego za nadzór nad ustalaniem stawek referencyjnych rynku 
międzybankowego (WIBOR i WIBID); 

 wprowadzenia do art. 149 ustawy o obrocie uprawnienia dla organów ścigania, tj. Policji i ABW, do otrzymywania od 
UKNF informacji stanowiących tajemnicę zawodową w związku z prowadzonym postępowaniem sprawdzającym, 
bez konieczności wydawania postanowienia o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej; 

 przyznania pracownikom UKNF – w art. 150 ustawy o obrocie – możliwości przekazywania organom ścigania 
posiadanych informacji z własnej inicjatywy na etapie przedprocesowym; 

 rozszerzenia katalogu czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez Policję w przypadku przestępstw na 
rynku kapitałowym, wskazanego w art. 19 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji; 

 przyznania organom ścigania uprawnienia do kontroli i utrwalania rozmów w odniesieniu do podejrzenia popełnienia 
przestępstwa na rynku kapitałowym, tj. uprawnień określonych w art. 237 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
postępowania karnego. 

Nadzór	organów	podatkowych	i	organów	kontroli	
skarbowej	nad	prawidłowością	rozliczeń	z	budżetem	
państwa	podmiotów	z	udziałem	kapitału	zagranicznego 

   Departament	Budżetu	
i	Finansów	 

P/14/013	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena zapobiegania przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej nielegalnemu transferowi dochodów przez 
podmioty z udziałem kapitału zagranicznego oraz ocena sprawowania przez Ministra Finansów nadzoru nad organami 
podatkowymi i organami kontroli skarbowej w zakresie wykonania zadań związanych z prawidłowością rozliczeń z budżetem 
państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola została przeprowadzona w Ministerstwie Finansów w pięciu z 16 urzędów kontroli skarbowej, w pięciu z 20 
wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na terenie pięciu województw, a także w Rządowym Centrum Legislacji. 

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w wielu krajach, w celu zmniejszenia 
swoich zobowiązań podatkowych, skłonne są do stosowania agresywnego planowania podatkowego. Zjawisko to przyczynia 
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się do pomniejszania krajowej bazy podatkowej, powodując uszczuplenie wpływów z podatków. Pozwala także podmiotom 
działającym w skali międzynarodowej na osiąganie przewagi nad przedsiębiorstwami lokalnymi i prowadzi do szkodliwej 
konkurencji, gdyż obciążenia podatkowe dla podmiotów lokalnych są większe niż podmiotów międzynarodowych. 

Problem międzynarodowego unikania opodatkowania jest przedmiotem analiz i prac prowadzonych zarówno na forum 
OECD oraz Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw. Podejmowane inicjatywy zmierzają do zabezpieczenia systemów 
podatkowych przed szeroko stosowanymi przez międzynarodowe podmioty gospodarcze szkodliwymi praktykami 
powodującymi nadmierną utratę wpływów.  

Do polskiego systemu podatkowego już kilkanaście lat temu wprowadzone zostały przepisy w celu ograniczenia transferu 
zysków między powiązanymi podmiotami gospodarczymi, poprzez zawyżanie lub zaniżanie wartości transakcji w stosunku 
do wartości rynkowych. Najwyższa Izba Kontroli dotychczas nie badała skuteczności ani działań polskiej administracji 
podatkowej w przeciwdziałaniu manipulowania przychodami i kosztami uzyskania przychodów, ani strategii podejścia 
Ministra Finansów do rozliczania podatku dochodowego przez podmioty działające w skali międzynarodowej w celu 
zawężenia możliwości stosowania agresywnych praktyk podatkowych, znacząco uszczuplających krajową bazę podatkową. 

Kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy 
skarbowe nie przeprowadziły wystarczających i skutecznych działań mających na celu 

zapobieganie uchylaniu się od opodatkowania przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, poprzez transferowanie 
dochodów poza polski system podatkowy. Organy podległe Ministrowi Finansów, zgodnie z zaleceniami Ministra, 
koncentrowały swoje działania na zwalczaniu nieprawidłowości w podatku od towarów i usług.  

W badanym okresie Minister Finansów nie dysponował analizami rozmiarów skali erozji bazy podatkowej i przenoszenia 
dochodów oraz skutecznymi narzędziami prawnymi zapewniającymi szczelność systemu podatkowego.  

W 2014 r. przyspieszono prace nad uszczelnieniem polskiego systemu podatkowego oraz wypracowaniem podejścia 
jednostek podległych Ministrowi Finansów do kontroli podmiotów dokonujących transferu dochodów.  

Minister Finansów identyfikował ryzyka związane z rozliczaniem podatku dochodowego przez podmioty z udziałem kapitału 
zagranicznego oraz przygotował zmiany legislacyjne mające na celu wyeliminowanie mechanizmów agresywnego 
planowania podatkowego. Zmiany zmierzające do ograniczenia zmniejszania się podstawy opodatkowania w podatku 
dochodowym i transferu dochodów poza polski system podatkowy były spójne z rozwiązaniami zalecanymi przez organy Unii 
Europejskiej oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej były 
niedostatecznie przygotowane do prowadzenia kontroli prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem 
kapitału zagranicznego. Przeprowadzono nieliczne kontrole mające na celu weryfikację legalności transferu dochodów przez 
podmioty gospodarcze. Na zbyt małą liczbę planowanych kontroli, poza niewystarczającym przygotowaniem organów 
podatkowych oraz organów kontroli skarbowej do prowadzenia kontroli tych zagadnień, wpływ miały ograniczenia czasowe 
wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz koncentrowanie się przez te organy, zgodnie z zaleceniami 
Ministra Finansów, na zwalczaniu nieprawidłowości w podatku od towarów i usług. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wyniku ustaleń kontroli NIK wystąpiła do Ministra Finansów o:  
 wdrażanie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie zmniejszaniu się podstawy opodatkowania podatku 

dochodowego, spójnych z zaleceniami wypracowywanymi na forum UE i OECD;  
 zintensyfikowanie działań kontrolnych wobec podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, w których zidentyfikowano 

wysokie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości; 
 przygotowanie organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej do monitorowania i kontroli rozliczeń podatku 

dochodowego przez podmioty działające w skali międzynarodowej;  
 przeprowadzenie analizy zagrożeń wynikających z ograniczenia czasu kontroli prawidłowości stosowania cen 

transferowych, wynikającego z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w związku z niewielką liczbą 
prowadzonych kontroli w tym zakresie lub niepodejmowaniem takich działań przez niektóre organy podatkowe. 

W wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do dyrektorów urzędów kontroli skarbowej NIK wnioskowała o: 
 podjęcie skutecznych działań w celu zwiększenia liczby prowadzonych postępowań kontrolnych dotyczących cen 

transferowych i optymalizacji podatkowej; 
 doskonalenie kwalifikacji pracowników z problematyki transferu dochodów za granicę poprzez udział w szkoleniach; 

SYNTEZA	
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 dopracowanie systemu selekcji podmiotów do kontroli, tak aby jasno wynikało, dlaczego z określonej zbiorowości 
podmiotów wytypowano do kontroli ten, a nie inny podmiot (ten, a nie inny problem); 

 kontynuowanie zmian organizacyjnych w celu wyeliminowania przewlekłości we wszczynaniu postępowań 
przygotowawczych w sprawach karnych skarbowych.  

W wystąpieniach skierowanych do naczelników urzędów skarbowych NIK sformułowała wnioski zmierzające do: 
 wykorzystywania w szerszym zakresie informacji, do których organy podatkowe mają dostęp w celu typowania do 

kontroli podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi oraz wzmocnienia współpracy z organami 
kontroli skarbowej; 

 objęcia kontrolą podatkową podmiotów wykazujących największe przychody w sytuacjach wystąpienia przesłanek 
wskazujących na możliwość wystąpienia nieprawidłowości, w tym wymienionych w wytycznych Ministra Finansów; 

 usprawnienia prowadzenia postępowań podatkowych oraz postępowań karnych skarbowych; 
 doskonalenia kwalifikacji pracowników z problematyki transferu dochodów za granicę poprzez udział w szkoleniach. 

Prawidłowość	prowadzenia	rachunkowości	
i	sporzadzania	sprawozdań	finansowych	w	wybranych	
jednostkach	budżetowych 

   Departament	Budżetu	
i	Finansów	oraz	Delegatura	
w	Katowicach	

 

P/14/014	oraz	P/14/077	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych przy zastosowaniu 
zasad rachunkowości memoriałowej (P/14/014) oraz ocena wykorzystania informacji zawartych w tych sprawozdaniach 
(P/14/077). 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto 14 jednostek, w tym pięć ministerstw (Infrastruktury i Rozwoju, Sportu i Turystyki, Skarbu Państwa, Spraw 
Zagranicznych oraz Środowiska), siedem urzędów wojewódzkich (Dolnośląski, Lubuski, Małopolski, Opolski, Śląski, 
Wielkopolski i Zachodniopomorski), a także dwa regionalne zarządy gospodarki wodnej. 

Podstawowym celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie rzetelnej i jasnej 
informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Stanowią więc one ważny element w procesie zarządzania finansami 
publicznymi.  

W wyniku kryzysu zadłużeniowego, na forum UE podjęto prace zmierzające do poprawy monitorowania poziomu długów 
i deficytów publicznych, aby móc z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na przyszłe kryzysy. Wprowadzono dyrektywę 
85/2011/UE w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, która wymaga, aby kraje dysponowały 
systemami rachunkowości zawierającymi informacje niezbędne do generowania danych w ujęciu memoriałowym. Ponadto 
od 2012 roku prowadzone są prace przygotowawcze w celu harmonizacji rachunkowości w jednostkach sektora publicznego 
w całej UE. Harmonizacja ta ma polegać na opracowaniu Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego 
(EPSAS). Na ich bazie każda jednostka w sektorze publicznym ma sporządzać sprawozdania finansowe, które następnie 
podlegać będą konsolidacji na poziomie kraju, tak aby stworzyć pełny, rzetelny i porównywalny obraz sytuacji finansowej 
całego sektora publicznego. Z uwagi na powyższe rola sprawozdań finansowych jednostek sektora publicznego nabiera 
szczególnego znaczenia. 

Zdaniem NIK sprawozdania finansowe za 2013 r. sporządzone przez kontrolowane 
jednostki nie przedstawiały rzetelnie i jasno obrazu ich sytuacji finansowo-majątkowej. 

Tym samym nie spełniały funkcji informacyjnej, dokumentacyjnej, analitycznej ani kontrolnej. Niska jakość sprawozdań 
wynikała zarówno z błędów w sporządzaniu sprawozdań, jak i nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 
W każdej z 14 jednostek objętych kontrolą Izba stwierdziła nieprawidłowości. Księgi rachunkowe prowadzone były 
z naruszeniem nadrzędnych zasad rachunkowości, tj. memoriału, współmierności, wiernego i rzetelnego obrazu, treści 
ekonomicznej, ciągłości bilansowej, ostrożnej wyceny, zakazu kompensat i kompletności. Sporządzając sprawozdania, dane 
prezentowano niezgodnie z ich treścią ekonomiczną. Nie prezentowano również rzeczywistego, występującego na dzień 
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sprawozdawczy, stanu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych do obsługi dochodów i wydatków, 
ze względu na ujęcie w księgach rachunkowych operacji zaliczanych do tzw. okresu przejściowego, dokonanych po dniu 
bilansowym. Skala stwierdzonych nieprawidłowości, jak również przeprowadzone w ramach kontroli badanie systemu 
kontroli zarządczej jednoznacznie wskazały, że ustanowione mechanizmy kontrolne nie stanowiły wystarczającej odpowiedzi 
na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych. 

Najistotniejsze nieprawidłowości polegały na: 
 ewidencjonowaniu operacji gospodarczych z naruszeniem zasad rachunkowości, tj. memoriału, współmierności, 

wiernego i rzetelnego obrazu, treści ekonomicznej, ciągłości bilansowej, ostrożnej wyceny, zakazu kompensat oraz 
kompletności; 

 wykazywaniu w bilansie zawyżonych bądź zaniżonych wartości aktywów i pasywów;  
 nieprawidłowym prezentowaniu stanu przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat, a także tytułów zwiększeń 

i zmniejszeń funduszu jednostki w zestawieniu zmian funduszu; 
 nierzetelnym przeprowadzeniu, udokumentowaniu lub rozliczeniu inwentaryzacji; 
 nie w pełni skutecznym systemie kontroli prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. 

Jedocześnie w 12 jednostkach NIK zgłosiła zastrzeżenia (tj. stwierdziła nieprawidłowości lub wniosła uwagi) do organizacji 
systemu rachunkowości. Stwierdzone nieprawidłowości częściowo wynikały z braku jasnych i precyzyjnych przepisów 
regulujących zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności oraz przepisów ustalających terminy inwentaryzacji. 

Występujące nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w tym dotyczące ewidencji majątku trwałego jednostki, 
wskazują, że jednostki budżetowe nie przykładają należytej wagi do prowadzania rachunkowości w zakresie wykraczającym 
poza potrzeby sprawozdawczości budżetowej. Zdaniem NIK negatywny wpływ na prawidłowość zarówno prowadzonych 
ksiąg, jak i sporządzanych sprawozdań finansowych miały również nieprecyzyjne przepisy oraz niewystarczające 
przygotowanie merytoryczne w zakresie rachunkowości finansowej pracowników pionów finansowo-księgowych. 

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono przypadki nienależytego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa, nieskutecznej 
windykacji należności, czy też utrzymywania nadmiernych zapasów. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Zdaniem NIK kierownicy kontrolowanych jednostek powinni podjąć działania polegające na: 
 zapewnieniu kadrze pionów finansowo-księgowych odpowiedniego przygotowania do sporządzania sprawozdań 

finansowych; 
 dostosowaniu organizacji rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych, w tym zapewnieniu adekwatnych 

mechanizmów kontrolnych zapobiegających tak licznym nieprawidłowościom. 

DE	LEGE	FERENDA	

 Opracowanie wytycznych w zakresie ujmowania w księgach rachunkowych operacji okresu przejściowego, o którym 
mowa w rozdziale 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu 
państwa oraz prezentowania w sprawozdaniach finansowych stanu środków pieniężnych pozostających na dzień 
bilansowy na rachunkach bankowych do obsługi budżetu państwa. 

 Doprecyzowanie art. 35b ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości tak, aby z treści tego przepisu, w powiązaniu ze zdaniem 
pierwszym art. 35b ust. 1, wyraźnie wynikało, że wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień 
prawdopodobieństwa ich zapłaty, w odniesieniu do należności kwestionowanych przez dłużników, niezależnie od oceny 
ich sytuacji majątkowej i finansowej. 

 Doprecyzowanie postanowień art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości dotyczących terminu przeprowadzenia 
inwentaryzacji aktywów w drodze uzyskania potwierdzenia salda, w taki sposób, aby z przepisu wynikało, 
że inwentaryzacja ta powinna być przeprowadzona na dzień przypadający nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem 
roku obrotowego i nie później niż w dniu kończącym ten rok, jednak bez wskazania, iż inwentaryzacja w drodze 
potwierdzenia salda ma zostać zakończona fizycznie do 15. dnia następnego roku, oraz doprecyzowanie postanowień 
art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości o wskazanie terminu przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów drogą 
porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników w taki 
sposób, aby z przepisu wynikało, że inwentaryzacja na dzień bilansowy powinna być przeprowadzona w terminie 
umożliwiającym sporządzenie sprawozdania finansowego na podstawie ksiąg rachunkowych uwzględniających 
zweryfikowane wartości aktywów i pasywów. 
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 Określenie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kryteriów przesądzających o ujęciu w księgach 
rachunkowych jednostki budżetowej akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz sposobów 
zapewnienia kompletności ujęcia udziałów i akcji będących własnością Skarbu Państwa w księgach rachunkowych. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

NIK skierowała dwa zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionych okolicznościach 
wskazujących na popełnienie czynu określonego w art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zawiadomienia dotyczyły niedopełnienia przez Dyrektora RZGW w Gliwicach 
obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych występujących na obszarze zlewni oraz ujawnionych 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki okoliczności wskazujących na przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób niezgodny 
z przepisami art. 26 ust. 1 pkt 1 oraz art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości. 

ZAWIADOMIENIA		DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W związku z ustaleniami kontroli, NIK skierowała do Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na tym, że w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu dopuszczono do prowadzenia ksiąg rachunkowych tej jednostki za 2013 r. niezgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości oraz do podania w tych księgach nierzetelnych danych (tj. danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym), 
co stanowiło czyny z art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 61 § 1 kodeksu karnego skarbowego w związku 
z art. 8 kks, a także dopuszczono do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. niezgodnie z przepisami ustawy 
oraz zawarcia w nim nierzetelnych danych, co stanowiło czyny z art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości. 

Wykonywanie	wyroków	wojewódzkich	
sądów	administracyjnych	i	Naczelnego	
Sądu	Administracyjnego	przez	urzędy	
skarbowe	i	izby	celne 

   Departament	Budżetu	
i	Finansów	 

P/14/016	

 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena wykonywania wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez urzędy 
skarbowe i izby celne. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola została przeprowadzona w Ministerstwie Finansów, w pięciu z 16 izb celnych (31,3% populacji) oraz w sześciu 
urzędach skarbowych (1,5% populacji) na terenie pięciu województw. 

Kontrolę nad legalnością działania administracji publicznej sprawują sądy 
administracyjne. Zasady postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi (WSA) oraz Naczelnym Sądem 
Administracyjnym (NSA) określono w przepisach ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Do kompetencji 16 wojewódzkich sądów administracyjnych należy m.in. orzekanie w sprawach skarg na decyzje 
administracyjne i postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, postanowienia wydane w trybie egzekucyjnym 
i zabezpieczającym. Środki odwoławcze od orzeczeń WSA (skargi kasacyjne) rozpoznaje NSA. 

Skala spraw, w których podatnicy zaskarżają decyzje wymiarowe organów podatkowych i w których orzekają sądy 
administracyjne, jest znaczna. Decyzje te i wyroki opiewają na duże kwoty, a ich wykonanie ma istotny wpływ na poziom 
dochodów budżetu państwa, a także na kondycję finansową wielu przedsiębiorców. 

W 2013 r. podatnicy wnieśli do WSA 13 143 skargi na decyzje wymiarowe organów podatkowych, co oznaczało wzrost 
o 27,0% w stosunku do 2012 r. W izbach celnych wzrost ten wyniósł 8,9%, w izbach skarbowych 42,2%. W relacji do 
wydanych w 2013 r. decyzji, skargi złożone do WSA dotyczyły 39,0% decyzji dyrektorów izb skarbowych i dyrektorów izb 
celnych (odpowiednio 38,6% i 45,5%).  

PROBLEM 
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WSA w 2013 r. rozstrzygnęły 13 224 spraw, tj. o 19,5% więcej niż w 2012 r. W relacji do spraw rozpatrzonych przez WSA 
odsetek orzeczeń niekorzystnych dla organów podatkowych (3 047) wyniósł 23,0%, co w porównaniu z 2012 r. oznacza 
wzrost o 3,4 punktu procentowego. Odsetek orzeczeń WSA niekorzystnych dla dyrektorów izb skarbowych wyniósł 25,8% 
(wzrost o 3 punkty procentowe), a dyrektorów izb celnych 18,9% (wzrost o 3,5 punktu procentowego).  

NSA w 2013 r. wydał 3 678 orzeczeń w wyniku rozpatrzenia skarg kasacyjnych od wyroków WSA. Liczba niekorzystnych dla 
organów podatkowych orzeczeń NSA wyniosła 991. W relacji do spraw rozpatrzonych przez NSA odsetek orzeczeń 
niekorzystnych dla organów podatkowych wyniósł 26,9% (w porównaniu z 2012 r. wzrost o 10,8 punktu procentowego). 
Orzeczenia NSA niekorzystne dla dyrektorów izb skarbowych wynosiły 29,7% (wzrost o 9,2 punktu procentowego), 
a orzeczenia niekorzystne dla dyrektorów izb celnych – 19,7% ) wzrost o 10,8 punktu procentowego). 

Zdaniem NIK objęte kontrolą izby celne i urzędy skarbowe, w analizowanym okresie, 
prawidłowo wykonywały wyroki sądów administracyjnych korzystne dla organów 

podatkowych. Przypadki przewlekłego działania i innych nieprawidłowości, nie stanowiących jednakże rażącego naruszenia 
prawa, dotyczyły wykonania wyroków korzystnych dla podatników. 

W wielu przypadkach na ostateczne załatwienie swojej sprawy podatnicy oczekiwali wiele lat, co było niezgodne z zasadą 
szybkości postępowania, określoną w art. 125 ordynacji podatkowej, a także nie budowało zaufania do organów 
podatkowych i negatywnie wpływało na ich wizerunek. Przyczyną tego stanu rzeczy (w badanych sprawach) była 
niewłaściwa praktyka (w poprzednich latach) obejmowania kontrolą i postępowaniem podatkowym rozliczeń za odległe 
okresy rozliczeniowe, a także niska jakość przepisów prawa oraz jego niespójność z prawem wspólnotowym, na co NIK 
wielokrotnie zwracała uwagę po poprzednich kontrolach. Mało precyzyjne i nieprzejrzyste przepisy sprawiały wiele 
problemów organom podatkowym. Także sądy administracyjne nie były zgodne w zakresie ich stosowania, co wyrażało się 
w orzeczeniach WSA uchylonych przez NSA w postępowaniach kasacyjnych. W wielu przypadkach przyczyną uchylania 
wadliwych decyzji było także naruszanie przez organy podatkowe zasad ogólnych postępowania podatkowego, a głównie 
braki w postępowaniu dowodowym, co naruszało przepisy prawa i było działaniem nierzetelnym. Organy podatkowe 
w ostatnich latach podjęły wiele starań w celu podniesienia profesjonalizmu działania i zaufania do organów podatkowych, 
co jednak nie zapobiegło wzrostowi liczby skarg podatników na decyzje do sądów administracyjnych i wzrostowi liczby 
uchylonych decyzji. W ocenie NIK niezbędne są dalsze działania w celu usunięcia barier ograniczających poprawność 
postępowania organów podległych Ministrowi Finansów. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie jasnego, precyzyjnego 
prawa, spójnego z prawem wspólnotowym, a także dalsze szkolenia pracowników podległych organów w zakresie ich 
stosowania, zwłaszcza w obszarze kontroli podatkowej i orzecznictwa. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W ocenie NIK – w obliczu stwierdzonych problemów – konieczne jest przede wszystkim zapewnienie jasnego i precyzyjnego 
prawa, spójnego z prawem wspólnotowym. Istnieje także potrzeba dalszych szkoleń dla pracowników izb celnych i urzędów 
skarbowych w zakresie stosowania tych przepisów. 

W wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym do Ministra Finansów, NIK wniosła o: 
 zwiększenie nadzoru nad terminowością postępowań podatkowych prowadzonych przez Ministra Finansów po 

otrzymaniu wyroków sądów administracyjnych i zawiadamianie stron postępowania o nowym terminie załatwienia sprawy 
stosownie do art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa, a także o kontynuowanie działań zmierzających do zwiększenia 
nadzoru nad prawidłowością decyzji wydawanych przez jednostki podległe Ministrowi Finansów.  

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów skarbowych NIK 
wnioskowała m.in. o: 
 terminowe dokonywanie zwrotów nadpłat podatku w przypadku uchylenia decyzji organu podatkowego pierwszej 

instancji (IC w Warszawie i IC w Szczecinie, US Warszawa-Targówek, US Pabianice);  
 zapewnienie realizowania dyspozycji zawartych w wyrokach sądów administracyjnych (IC w Gdyni, US Warszawa-Targówek).  

Ponadto NIK wystąpiła do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie o: 
 podjęcie działań w celu pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zaniedbań za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych w związku z wypłatą odsetek od nieterminowych zwrotów nadpłat, a także o poinformowanie NIK o wynikach 
postępowań dyscyplinarnych podjętych wobec funkcjonariuszy Urzędu Celnego I w Warszawie, odpowiedzianych za 
nieterminowe wszczęcie postępowania. 

SYNTEZA	
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ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

W związku z wypłatą odsetek od nieterminowych zwrotów nadpłat, na wniosek NIK, Dyrektor Izby Celnej w Warszawie złożył 
zawiadomienie o popełnieniu przez funkcjonariusza celnego czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Międzyresortowa Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów 
uznała funkcjonariusza Urzędu Celnego I w Warszawie za winnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych i ukarała go 
karą upomnienia. 

Wykonywanie	zadań	regionalnych	izb	obrachunkowych	
w	zakresie	przeciwdziałania	zagrożeniom	wynikającym	
z	nadmiernego	zadłużania	się	jednostek	samorządu	
terytorialnego 

   Delegatura	w	Białymstoku	
 

P/14/066	

 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena przeciwdziałania regionalnych izb obrachunkowych narastaniu długu publicznego w jednostkach samorządu 
terytorialnego. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Osiem regionalnych izb obrachunkowych. Izby w Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach i w Szczecinie objęto kontrolą głównie 
ze względu na dużą liczbę nadmiernie zadłużonych gmin i powiatów; RIO w Rzeszowie – z powodu dużej liczby jst 
niespełniających wymogu posiadania nadwyżki operacyjnej, zaś RIO w Opolu – ze względu na jedno z najbardziej 
zadłużonych województw samorządowych. Oprócz tych jednostek kontrole przeprowadzono także w RIO w Łodzi 
i w Poznaniu. W ramach kontroli pozyskano również informacje z Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, 
Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także stowarzyszeń zrzeszających jst. 

Na koniec 2014 roku zobowiązania jst wyniosły w Polsce ogółem 72.109,9 mln zł 
i były wyższe niż na koniec poprzedniego roku o 4,3% (69.159,1 mln zł). Wg wieloletniej prognozy finansowej jednostki 
prognozowały zamknięcie 2014 roku z zadłużeniem w wysokości 75.037 mln zł, a w kolejnych latach uzyskać systematyczny 
jego spadek (w 2015 roku do 72.747 mln zł, w 2016 roku do 67.727 mln zł, a w 2017 roku – 61.708 mln zł). 

Zadłużenie jst w relacji do wykonanych dochodów w poszczególnych województwach nie ulegało większym zmianom. 
Najniższa relacja w latach 2011-2014 występowała w województwie opolskim (29,0% – 32,2% ogółem i 26,2% – 27,6% 
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) i podlaskim (odpowiednio: 26,4% – 31,1% i 24,7% – 29,3%), a najwyższa 
w województwie kujawsko-pomorskim (44,3% – 46,2% i 35,0% – 39,1%) i zachodniopomorskim (42,4% – 43,2% i 36,1% – 
38,4%). W skali kraju wskaźnik zadłużenia ogółem do wykonanych dochodów w 2014 roku wyniósł 37,2%. Dla porównania 
w trzech poprzednich latach wynosił kolejno: 38,4%, 38,2% i 37,7%. 

Regionalne izby obrachunkowe zgodnie z prawem i adekwatnie do posiadanych 
narzędzi wykonywały zadania ustawowe w zakresie przeciwdziałania nadmiernemu 

narastaniu długu w jst. Oceniano stan zadłużenia jst i wyniki tych ocen wykorzystywano w działalności nadzorczej, 
opiniodawczej oraz szkoleniowo-informacyjnej. W sytuacjach gdy zobowiązania jst przekraczały ustawowe limity (wskaźniki) 
zadłużenia – stosowano właściwe środki oddziaływania. Stwierdzano nieważność uchwał i zarządzeń organów jst, 
sporządzano raporty o stanie gospodarki finansowej oraz wzywano do sporządzenia programów postępowania 
naprawczego. Właściwemu wykonywaniu zadań sprzyjała dobra organizacja pracy izb oraz zatrudnienie 
wysokokwalifikowanych specjalistów.  

Dalece spóźnione były środki podejmowane w latach 2011-2012 przez RIO w Szczecinie wobec najbardziej (w skali kraju) 
zadłużonych gmin Ostrowice i Rewal. Organy RIO nie zareagowały bowiem w porę na narastanie zadłużenia tych gmin 
i brak możliwości spłaty zobowiązań. W szczególności nie wykorzystano takich środków oddziaływania, jak kontrole 
gospodarki finansowej, kierowanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz wnioskowanie 
o wszczęcie procedury zawieszenia organów gmin. W województwach objętych kontrolą nastąpił wzrost zadłużenia jst 
z 23.618,8 mln zł (na koniec 2011 roku) do 27.530,8 mln (na koniec 2014 roku), to jest o 16,6%. W relacji do wykonanych 
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WSA w 2013 r. rozstrzygnęły 13 224 spraw, tj. o 19,5% więcej niż w 2012 r. W relacji do spraw rozpatrzonych przez WSA 
odsetek orzeczeń niekorzystnych dla organów podatkowych (3 047) wyniósł 23,0%, co w porównaniu z 2012 r. oznacza 
wzrost o 3,4 punktu procentowego. Odsetek orzeczeń WSA niekorzystnych dla dyrektorów izb skarbowych wyniósł 25,8% 
(wzrost o 3 punkty procentowe), a dyrektorów izb celnych 18,9% (wzrost o 3,5 punktu procentowego).  

NSA w 2013 r. wydał 3 678 orzeczeń w wyniku rozpatrzenia skarg kasacyjnych od wyroków WSA. Liczba niekorzystnych dla 
organów podatkowych orzeczeń NSA wyniosła 991. W relacji do spraw rozpatrzonych przez NSA odsetek orzeczeń 
niekorzystnych dla organów podatkowych wyniósł 26,9% (w porównaniu z 2012 r. wzrost o 10,8 punktu procentowego). 
Orzeczenia NSA niekorzystne dla dyrektorów izb skarbowych wynosiły 29,7% (wzrost o 9,2 punktu procentowego), 
a orzeczenia niekorzystne dla dyrektorów izb celnych – 19,7% ) wzrost o 10,8 punktu procentowego). 

Zdaniem NIK objęte kontrolą izby celne i urzędy skarbowe, w analizowanym okresie, 
prawidłowo wykonywały wyroki sądów administracyjnych korzystne dla organów 

podatkowych. Przypadki przewlekłego działania i innych nieprawidłowości, nie stanowiących jednakże rażącego naruszenia 
prawa, dotyczyły wykonania wyroków korzystnych dla podatników. 

W wielu przypadkach na ostateczne załatwienie swojej sprawy podatnicy oczekiwali wiele lat, co było niezgodne z zasadą 
szybkości postępowania, określoną w art. 125 ordynacji podatkowej, a także nie budowało zaufania do organów 
podatkowych i negatywnie wpływało na ich wizerunek. Przyczyną tego stanu rzeczy (w badanych sprawach) była 
niewłaściwa praktyka (w poprzednich latach) obejmowania kontrolą i postępowaniem podatkowym rozliczeń za odległe 
okresy rozliczeniowe, a także niska jakość przepisów prawa oraz jego niespójność z prawem wspólnotowym, na co NIK 
wielokrotnie zwracała uwagę po poprzednich kontrolach. Mało precyzyjne i nieprzejrzyste przepisy sprawiały wiele 
problemów organom podatkowym. Także sądy administracyjne nie były zgodne w zakresie ich stosowania, co wyrażało się 
w orzeczeniach WSA uchylonych przez NSA w postępowaniach kasacyjnych. W wielu przypadkach przyczyną uchylania 
wadliwych decyzji było także naruszanie przez organy podatkowe zasad ogólnych postępowania podatkowego, a głównie 
braki w postępowaniu dowodowym, co naruszało przepisy prawa i było działaniem nierzetelnym. Organy podatkowe 
w ostatnich latach podjęły wiele starań w celu podniesienia profesjonalizmu działania i zaufania do organów podatkowych, 
co jednak nie zapobiegło wzrostowi liczby skarg podatników na decyzje do sądów administracyjnych i wzrostowi liczby 
uchylonych decyzji. W ocenie NIK niezbędne są dalsze działania w celu usunięcia barier ograniczających poprawność 
postępowania organów podległych Ministrowi Finansów. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie jasnego, precyzyjnego 
prawa, spójnego z prawem wspólnotowym, a także dalsze szkolenia pracowników podległych organów w zakresie ich 
stosowania, zwłaszcza w obszarze kontroli podatkowej i orzecznictwa. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W ocenie NIK – w obliczu stwierdzonych problemów – konieczne jest przede wszystkim zapewnienie jasnego i precyzyjnego 
prawa, spójnego z prawem wspólnotowym. Istnieje także potrzeba dalszych szkoleń dla pracowników izb celnych i urzędów 
skarbowych w zakresie stosowania tych przepisów. 

W wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym do Ministra Finansów, NIK wniosła o: 
 zwiększenie nadzoru nad terminowością postępowań podatkowych prowadzonych przez Ministra Finansów po 

otrzymaniu wyroków sądów administracyjnych i zawiadamianie stron postępowania o nowym terminie załatwienia sprawy 
stosownie do art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa, a także o kontynuowanie działań zmierzających do zwiększenia 
nadzoru nad prawidłowością decyzji wydawanych przez jednostki podległe Ministrowi Finansów.  

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów skarbowych NIK 
wnioskowała m.in. o: 
 terminowe dokonywanie zwrotów nadpłat podatku w przypadku uchylenia decyzji organu podatkowego pierwszej 

instancji (IC w Warszawie i IC w Szczecinie, US Warszawa-Targówek, US Pabianice);  
 zapewnienie realizowania dyspozycji zawartych w wyrokach sądów administracyjnych (IC w Gdyni, US Warszawa-Targówek).  

Ponadto NIK wystąpiła do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie o: 
 podjęcie działań w celu pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zaniedbań za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych w związku z wypłatą odsetek od nieterminowych zwrotów nadpłat, a także o poinformowanie NIK o wynikach 
postępowań dyscyplinarnych podjętych wobec funkcjonariuszy Urzędu Celnego I w Warszawie, odpowiedzianych za 
nieterminowe wszczęcie postępowania. 

SYNTEZA	
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dochodów kształtowało się ono na koniec 2014 roku na poziomie od 26,4% (woj. podlaskie) do 45,3% (woj. kujawsko-
-pomorskie). W skali kraju zadłużenie jst na koniec 2014 roku wyniosło 72.109,9 mln zł (było wyższe o 4,3% niż na koniec 
2013 roku i o 9,7% niż na koniec 2011 roku), a mierzone w relacji do dochodów jst zmniejszyło się z 38,4% na koniec 
2011 roku do 37,2% na koniec 2014 roku.  

NIK zwróciła uwagę na zagrożenia wynikające z nadmiernego zadłużenia – główne w zakresie możliwości rozwojowych 
wspólnot samorządowych, w tym wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie finansowania. Utrzymanie w latach 
2015-2020 wydatków inwestycyjnych samorządów na poziomie z lat 2007-2011 może spowodować w ponad 900 jst 
naruszenie zasady równoważenia wydatków bieżących budżetu – wyrażonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych. 
Nadmierne zadłużenie może powodować także utratę płynności finansowej i tym samym stwarzać zagrożenie dla 
prawidłowej realizacji przez jednostkę ustawowych zadań. 

W ocenie NIK regionalne izby obrachunkowe nie dysponowały odpowiednimi instrumentami do skutecznego 
przeciwdziałania nadmiernemu zadłużaniu się jednostek samorządu terytorialnego. Nie miały również możliwości 
wyegzekwowania ustawowego wymogu realizmu wieloletniej prognozy finansowej. Organy samorządu, mimo narastania 
zadłużenia, nie stosowały się do wniosków wynikających z raportów o stanie gospodarki finansowej i wystąpień 
pokontrolnych, a rzeczywiste zadłużenie „ukrywały” w zobowiązaniach komunalnych osób prawnych. 

Niekorzystny wpływ na skuteczne wykonywanie zadań regionalnych izb obrachunkowych miały sporządzane oceny stanu 
zadłużenia na podstawie sprawozdań i dokumentów jst, których rzetelność może być zweryfikowana dopiero w toku kontroli. 
Skuteczne wykonywanie zadań utrudniła też podatność na manipulacje wskaźników zadłużenia, ustalonych w ustawie 
o finansach publicznych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Ze względu na stwierdzone w kontroli przypadki opieszałości działań organów nadzoru w sytuacji braku skuteczności 
wykonywania zadań publicznych przez organy jst Prezes Rady Ministrów, Minister Administracji i Cyfryzacji oraz 
wojewodowie powinni podejmować działania w celu skrócenia procedury związanej z zawieszaniem organów jst 
i wprowadzeniem zarządu komisarycznego. 

Regionalne izby obrachunkowe powinny w większym niż dotychczas stopniu wykorzystywać dostępne środki oddziaływania 
w stosunku do najbardziej zadłużonych jst, w tym: 
 przeprowadzać więcej kontroli problemowych i doraźnych; 
 wyniki działalności nadzorczej i kontrolnej wykorzystywać do sporządzania – z własnej inicjatywy – raportów o stanie 

gospodarki finansowej jst; 
 kierować do rzeczników dyscypliny finansów publicznych zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, wskazujących 

na naruszenie takiej dyscypliny, częściej i skuteczniej wnioskować o zastosowanie środków wynikających z ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

 skutecznie monitorować zadłużenie komunalnych osób prawnych (gdzie skrywane jest rzeczywiste zadłużenie jst) 
i publikować informacje na ten temat w rocznych sprawozdaniach z działalności RIO; 

 rozwijać działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową. 

Do prezesa RIO w Bydgoszczy wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do terminowego przedkładania do 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej RIO, zaś do prezesa 
RIO w Kielcach o wywiązywanie się z obowiązku sporządzania programów kontroli kompleksowych, problemowych 
i doraźnych, zgodnie z § 6 i § 7 ust. 1 i 2 regulaminu przeprowadzania kontroli przez RIO. 

DE	LEGE	FERENDA	

Minister Finansów powinien rozważyć: 
 zmianę art. 242 ustawy o finansach publicznych, poprzez wyłączenie wolnych środków (pochodzących z nierozliczonych 

pożyczek, kredytów i papierów wartościowych), jako jednego z czynników mających równoważyć wydatki bieżące budżetu. 
Pozwoli to na zapobieganie sytuacjom, w których jst świadomie zaciągały nadmierne kredyty i pożyczki, tylko po to, aby 
spełnić wymóg art. 242 ufp (co skutkowało nieuzasadnionym zwiększeniem zadłużenia i kosztów jego obsługi) oraz na 
zachowanie zasady nieangażowania środków pozyskiwanych z tytułów dłużnych do finansowania wydatków bieżących; 

 nowelizację art. 243 ust. 2 ufp, poprzez zastąpienie planowanych dochodów budżetowych, przyjmowanych do obliczenia 
wskaźnika z art. 243 ust. 1 ufp na następny rok budżetowy, dochodami rzeczywiście wykonanymi. Pozwoli to na znaczne 
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ograniczenie możliwości obchodzenia art. 243 ust. 1 ufp przez zawyżanie planowanych dochodów (głównie 
majątkowych) oraz ułatwi ocenę spełnienia wymogu realizmu wieloletniej prognozy finansowej (art. 226 ufp). Warto też 
rozważyć możliwość ograniczenia praktyk polegających na przesuwaniu terminów spłaty zadłużenia − tylko w celu 
zachowania relacji z art. 243 ufp − i to pomimo realnych możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązań. 

Obsługa	programów	rządowych	
przez	Bank	Gospodarstwa	Krajowego 

   Delegatura	w	Warszawie	
 

P/14/115	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena efektywności programów rządowych, których realizację powierzono Bankowi Gospodarstwa Krajowego. W trakcie 
kontroli dokonano analizy ciągu działań związanych z wdrażaniem, monitorowaniem i ewaluacją programów rządowych. 
Dokonano oceny przygotowania Banku do realizacji programów, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności organizacyjnej 
i merytorycznej. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Czynności kontrolne prowadzono w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a także w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Urzędzie 
Miasta i Gminy w Bogatyni i Urzędzie Miasta Tychy. 

Kontrola została podjęta w związku z wynikami kontroli NIK z lat wcześniejszych, 
które wskazywały na niedostateczne dostosowanie warunków programów do potrzeb beneficjentów oraz nieprawidłowości 
w procesie wdrażania i monitorowania ich realizacji. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły również bieżącej współpracy 
BGK z ministerstwami odpowiedzialnymi za realizację programów rządowych. Programy rządowe wdrażane przez BGK, 
kierowane są do różnych grup odbiorców – samorządów, przedsiębiorców i osób fizycznych. Dotyczą one wielu obszarów 
i wspierają rozwiązywanie specyficznych problemów. 

NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, przygotowanie 
organizacyjne i merytoryczne BGK do wdrażania programów rządowych. Zarząd Banku 

monitorował wdrażane programy, informował resorty odpowiedzialne o stanie ich realizacji oraz zgłaszał propozycje zmian 
mające na celu ich usprawnienie. Rozwiązania przyjęte w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali, dotyczące programu 
budownictwa socjalnego, nie były atrakcyjne dla inwestorów, co potwierdziły m.in. opinie gmin wyrażone w badaniu ankietowym. 
Stwierdzono, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie podejmowało działań w celu zwiększenia zainteresowania inwestorów 
uczestnictwem w tym programie. W konsekwencji nie w pełni (87,8%) zostały wykorzystane środki z Funduszu Dopłat na 
realizację tego programu. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli niedokonywanie analiz zapotrzebowania na pożyczki studenckie, 
przy malejącej liczbie wniosków o kredyt studencki, niezapewnienie środków na pożyczki w planie finansowym Funduszu 
Pożyczek i Kredytów Studenckich oraz ich nieudzielanie, niekontrolowanie zasadności umorzeń kredytów studenckich 
dokonanych na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, wpłynęło 
negatywnie na skuteczną realizację programu pożyczek i kredytów studenckich.  

NIK negatywnie ocenia również zarządzanie czasowo niewykorzystywanymi środkami Funduszu Kredytu Technologicznego. 
W badanym okresie Minister Gospodarki nie założył lokat, a BGK nie przekazał wolnych środków w zarządzanie terminowe 
Ministrowi Finansów, co uszczupliło dochody FKT o kwotę 2,2 mln zł. Natomiast pozytywna ocena NIK dotyczyła 
monitorowania przyjętych wskaźników realizacji celu programu kredytu technologicznego w perspektywie dłuższej niż jeden 
rok budżetowy. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W ocenie NIK konieczne jest podjęcie przez Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego następujących działań:  
 dokonywanie kontroli prawidłowości podejmowania i realizacji decyzji o umorzeniach kredytów studenckich przez banki 

komercyjne; 

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 

dochodów kształtowało się ono na koniec 2014 roku na poziomie od 26,4% (woj. podlaskie) do 45,3% (woj. kujawsko-
-pomorskie). W skali kraju zadłużenie jst na koniec 2014 roku wyniosło 72.109,9 mln zł (było wyższe o 4,3% niż na koniec 
2013 roku i o 9,7% niż na koniec 2011 roku), a mierzone w relacji do dochodów jst zmniejszyło się z 38,4% na koniec 
2011 roku do 37,2% na koniec 2014 roku.  

NIK zwróciła uwagę na zagrożenia wynikające z nadmiernego zadłużenia – główne w zakresie możliwości rozwojowych 
wspólnot samorządowych, w tym wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie finansowania. Utrzymanie w latach 
2015-2020 wydatków inwestycyjnych samorządów na poziomie z lat 2007-2011 może spowodować w ponad 900 jst 
naruszenie zasady równoważenia wydatków bieżących budżetu – wyrażonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych. 
Nadmierne zadłużenie może powodować także utratę płynności finansowej i tym samym stwarzać zagrożenie dla 
prawidłowej realizacji przez jednostkę ustawowych zadań. 

W ocenie NIK regionalne izby obrachunkowe nie dysponowały odpowiednimi instrumentami do skutecznego 
przeciwdziałania nadmiernemu zadłużaniu się jednostek samorządu terytorialnego. Nie miały również możliwości 
wyegzekwowania ustawowego wymogu realizmu wieloletniej prognozy finansowej. Organy samorządu, mimo narastania 
zadłużenia, nie stosowały się do wniosków wynikających z raportów o stanie gospodarki finansowej i wystąpień 
pokontrolnych, a rzeczywiste zadłużenie „ukrywały” w zobowiązaniach komunalnych osób prawnych. 

Niekorzystny wpływ na skuteczne wykonywanie zadań regionalnych izb obrachunkowych miały sporządzane oceny stanu 
zadłużenia na podstawie sprawozdań i dokumentów jst, których rzetelność może być zweryfikowana dopiero w toku kontroli. 
Skuteczne wykonywanie zadań utrudniła też podatność na manipulacje wskaźników zadłużenia, ustalonych w ustawie 
o finansach publicznych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Ze względu na stwierdzone w kontroli przypadki opieszałości działań organów nadzoru w sytuacji braku skuteczności 
wykonywania zadań publicznych przez organy jst Prezes Rady Ministrów, Minister Administracji i Cyfryzacji oraz 
wojewodowie powinni podejmować działania w celu skrócenia procedury związanej z zawieszaniem organów jst 
i wprowadzeniem zarządu komisarycznego. 

Regionalne izby obrachunkowe powinny w większym niż dotychczas stopniu wykorzystywać dostępne środki oddziaływania 
w stosunku do najbardziej zadłużonych jst, w tym: 
 przeprowadzać więcej kontroli problemowych i doraźnych; 
 wyniki działalności nadzorczej i kontrolnej wykorzystywać do sporządzania – z własnej inicjatywy – raportów o stanie 

gospodarki finansowej jst; 
 kierować do rzeczników dyscypliny finansów publicznych zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, wskazujących 

na naruszenie takiej dyscypliny, częściej i skuteczniej wnioskować o zastosowanie środków wynikających z ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

 skutecznie monitorować zadłużenie komunalnych osób prawnych (gdzie skrywane jest rzeczywiste zadłużenie jst) 
i publikować informacje na ten temat w rocznych sprawozdaniach z działalności RIO; 

 rozwijać działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową. 

Do prezesa RIO w Bydgoszczy wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do terminowego przedkładania do 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej RIO, zaś do prezesa 
RIO w Kielcach o wywiązywanie się z obowiązku sporządzania programów kontroli kompleksowych, problemowych 
i doraźnych, zgodnie z § 6 i § 7 ust. 1 i 2 regulaminu przeprowadzania kontroli przez RIO. 

DE	LEGE	FERENDA	

Minister Finansów powinien rozważyć: 
 zmianę art. 242 ustawy o finansach publicznych, poprzez wyłączenie wolnych środków (pochodzących z nierozliczonych 

pożyczek, kredytów i papierów wartościowych), jako jednego z czynników mających równoważyć wydatki bieżące budżetu. 
Pozwoli to na zapobieganie sytuacjom, w których jst świadomie zaciągały nadmierne kredyty i pożyczki, tylko po to, aby 
spełnić wymóg art. 242 ufp (co skutkowało nieuzasadnionym zwiększeniem zadłużenia i kosztów jego obsługi) oraz na 
zachowanie zasady nieangażowania środków pozyskiwanych z tytułów dłużnych do finansowania wydatków bieżących; 

 nowelizację art. 243 ust. 2 ufp, poprzez zastąpienie planowanych dochodów budżetowych, przyjmowanych do obliczenia 
wskaźnika z art. 243 ust. 1 ufp na następny rok budżetowy, dochodami rzeczywiście wykonanymi. Pozwoli to na znaczne 
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 wprowadzenie zasady uruchamiania środków z Funduszu Dopłat po zaangażowaniu środków własnych inwestora 
w wysokości co najmniej 30%, w przypadku dofinansowania przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3 oraz 4 
ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali, bez konieczności wnioskowania przez inwestora; 

 analizowanie stanu środków zarządzanych funduszy i efektywne wykorzystywanie wolnych środki w celu optymalizacji 
przychodów.  

Egzekwowanie	przepisów	prawa	wobec	podmiotów	
prowadzących	działalność	w	zakresie	zakładów	
wzajemnych 

  Departament	Budżetu	
i	Finansów	 

I/14/001/KBF	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności organów państwa w zakresie zwalczania zjawiska nielegalnego organizowania zakładów wzajemnych 
za pośrednictwem sieci Internet. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Finansów oraz Izba Celna w Szczecinie. 

Z dniem 1 stycznia 2010 r. przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych wprowadzono przepisy regulujące zasady prowadzenia zakładów wzajemnych. Na podstawie art. 29 ustawy 
zabroniono reklamy i promocji zakładów wzajemnych oraz informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący 
działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych. Zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy działalność w zakresie 
zakładów wzajemnych może być prowadzona na podstawie udzielonego zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych, 
wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych i niektórych 
innych ustaw zakazane jest urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet oraz zakazane jest uczestniczenie w grach 
hazardowych urządzanych przez sieć Internet. Zakazy te nie dotyczą urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet 
na podstawie udzielonego zezwolenia. Niezależnie od tych zmian wprowadzono również zmiany w ustawie Kodeks karny 
skarbowy, w którym zdefiniowano przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych oraz 
określono wysokość kar za czyny zabronione. 

Pomimo wprowadzenia tego zakazu, w ocenie jednej z firm doradczych, firmy zagraniczne opanowały 90% rynku tych gier, 
działając bez wymaganych, ustawowych zezwoleń. Zauważalne jest zjawisko wypierania z rynku podmiotów polskich, które 
ze względu na wysokie koszty działalności, wynikające z konieczności opłacenia wysokich podatków, nie są w stanie 
konkurować z podmiotami działającymi bez zezwoleń Ministra Finansów. Jednocześnie proponowane radykalne środki 
zwalczania tego rodzaju przestępczości, w postaci wprowadzenia możliwości blokady stron internetowych przez organy 
państwa, postrzega się jako zamach na sferę podstawowych praw obywatelskich. 

Pomimo wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających zwalczanie zjawiska 
nielegalnego urządzania zakładów wzajemnych organy Służby Celnej nie są w stanie 

zapobiec nielegalnemu urządzaniu oraz reklamowaniu zakładów wzajemnych za pośrednictwem sieci Internet w sytuacji, gdy 
siedziby podmiotów urządzających nielegalne zakłady wzajemne oraz serwery wykorzystywane do organizowania tych 
zakładów w sieci Internet znajdują się poza granicami RP. Pomimo uznania za priorytetowe działań kontrolnych 
ukierunkowanych na zwalczanie zjawiska organizowania zakładów wzajemnych, w latach 2012-2014 liczba zidentyfikowanych 
przez Służbę Celną podmiotów zagranicznych urządzających nielegalne gry hazardowe wzrosła z 86 do 156. W przypadku 
stwierdzenia, że serwer, hostingodawca oraz abonent strony nie podlegają jurysdykcji państwa polskiego, organy Służby Celnej 
odstępowały od prowadzenia postępowań karnych skarbowych bądź też wszczęte postępowania karne skarbowe nie kończyły 
się skierowaniem aktu oskarżenia, ze względu na brak dostatecznego materiału dowodowego, czyli dowodów jednoznacznie 
wskazujących na sprawstwo osób organizujących z zagranicy gry hazardowe na terenie RP. 

Służba Celna nieskutecznie przeciwdziałała nielegalnej reklamie zakładów wzajemnych. Organy Służby Celnej w przypadku 
stwierdzenia, że hosting z reklamą gier hazardowych miał miejsce poza granicami RP, nie podejmowały dalszych działań, 
z uwagi na fakt, że podmioty te nie podlegają jurysdykcji państwa polskiego. Ponieważ w znaczącej części hosting z reklamą 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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gier hazardowych miał miejsce poza granicami RP, uniemożliwiało to organom Służby Celnej podjęcie szybkich 
i skutecznych działań. Od 2014 r. wzrasta natomiast skuteczność zwalczania zjawiska uczestnictwa obywateli RP w tych 
zakładach. Większą skuteczność organy Służby Celnej osiągnęły również w działaniach prewencyjnych wobec podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie organizowania zakładów wzajemnych na terenie RP. W efekcie powyższych czynności 
zablokowano lub usunięto 53% linków, na serwerach zidentyfikowanych przez Służbę Celną w kontrolowanym okresie. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym do Ministra Finansów NIK zwróciła się z wnioskiem o: 
 rozważenie opracowania analizy rozmiarów nielegalnych działań w obszarze urządzania i reklamowania zakładów 

wzajemnych w sieci Internet; 
 opracowanie i wdrożenie programu zwalczania nielegalnego reklamowania, promocji i urządzania zakładów wzajemnych 

poprzez sieć Internet oraz uczestnictwa polskich graczy w zawieraniu zakładów wzajemnych z firmami nieposiadającymi 
zezwoleń na prowadzenie działalności w Polsce. 

DE	LEGE	FERENDA	

W wyniku kontroli NIK wskazała, że niezbędne jest opracowanie nowych rozwiązań prawnych, które uniemożliwiłyby 
stosunkowo łatwe obchodzenie obowiązujących przepisów. Konieczne jest przeprowadzenie przez Ministra Finansów analiz 
prawnych pozwalających na ustalenie, czy i w jakim zakresie możliwe jest wdrożenie kolejnych instrumentów prawnych, 
za pomocą których nastąpiłoby ograniczenie nielegalnych działań podmiotów organizujących zakłady wzajemne 
za pośrednictwem sieci Internet. 

Sytuacja	finansowa	Samorządu	Województwa	
Mazowieckiego 

   Departament	Budżetu	
i	Finansów	 

I/14/003/KBF	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości realizacji budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w latach 2011-2013 i w pierwszym 
półroczu 2014 r., z uwzględnieniem przyczyn nadmiernego zadłużenia. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

Gospodarka finansowa województwa podlegała rygorom wynikającym między innymi 
z ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy 
ustrojowej o samorządzie województwa. Główne źródło dochodów województwa stanowiły udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje i subwencja 
ogólna dla województw. Województwo zobowiązane zostało do dokonywania, na zasadach określonych w ustawie 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną 
subwencji ogólnej dla województw. Podstawę do wyliczenia należnej wpłaty stanowiły dochody wykazane za rok 
poprzedzający rok bazowy w sprawozdaniach jst. 

Postępowanie Województwa Mazowieckiego podejmowane w związku z jego trudną 
sytuacją finansową, skutkującą powstaniem zobowiązań wobec budżetu państwa 

i przekroczeniem dopuszczalnego poziomu zadłużenia, nie może być ocenione jednoznacznie pozytywnie lub negatywnie. 
Istotny wpływ na tę sytuację wywarły bowiem czynniki niezależne od decyzji jego organów. Jedną z przyczyn złej sytuacji 
finansowej Województwa Mazowieckiego był wadliwy system dochodów podatkowych, oparty przede wszystkim na bardzo 
zmiennym, trudnym do prognozowania podatku dochodowym od osób prawnych, korygowanym o obowiązkowe wpłaty do 
budżetu państwa. Na niskie możliwości finansowe tego województwa wpływ miała także znacząco niższa od średniej 
subwencja ogólna, która niemal w całości zniwelowała jego przewagę nad innymi województwami pod względem wyższych 
dochodów podatkowych netto. Bezsporny jest jednak fakt, że działania zaradcze organów województwa okazały się 
nieskuteczne, przyczyniając się do powstania problemów finansowych w badanej jednostce. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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W latach 2010-2012 Województwo Mazowieckie znajdowało się blisko granicy dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Mimo to 
Zarząd Województwa Mazowieckiego nie podjął skutecznych działań zapobiegających przekroczeniu tego poziomu. 
W 2013 r., w związku z pogarszającą się koniunkturą gospodarczą, zmniejszyły się dochody województwa, co przy braku 
odpowiedniej redukcji wydatków skutkowało przekroczeniem dopuszczalnego progu zadłużenia oraz powstaniem 
zobowiązań wymagalnych wobec budżetu państwa. Sytuacja ta wynikała zarówno ze słabości systemu dochodów 
województw, jak i z niedostosowania przez Zarząd skali wydatków do zmniejszonych możliwości finansowych województwa. 
Szczególnie istotny dla sytuacji finansowej Województwa Mazowieckiego okazał się rok 2010, w którym płatność na rzecz 
budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw zaabsorbowała aż 37% 
dochodów i spowodowała konieczność zaciągnięcia dodatkowego kredytu. W roku tym wskaźnik zadłużenia Województwa 
Mazowieckiego osiągnął wartość 57% dochodów, w latach 2011-2012 kształtował się na poziomie zbliżonym do granicznego 
pułapu 60% dochodów, by w 2013 r. osiągnąć poziom 73% dochodów.  

Zdaniem NIK, Zarząd Województwa Mazowieckiego ustalił dochody na rok 2013 z pominięciem zasady ostrożnego 
planowania. W czwartym kwartale 2012 r. pojawiły się poważne symptomy spowolnienia gospodarczego, a prognozy 
makroekonomiczne na rok 2013 zostały znacząco obniżone przez najważniejsze krajowe i międzynarodowe instytucje 
zajmujące się analizami gospodarczymi, w tym przez Komisję Europejską i Organizację Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju. W związku z tym znacząco wzrosło ryzyko zmniejszenia dochodów własnych województwa, w których największy 
udział mają wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, bardzo podatne na zmianę koniunktury. Mimo tych 
sygnałów w uchwale budżetowej na 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął bardzo optymistyczną prognozę 
dochodów, czego konsekwencją było zaplanowanie wydatków przewyższających możliwości finansowe województwa. 
Zarząd podjął wprawdzie w 2013 r. starania mające na celu zmniejszenie wpłaty do budżetu państwa przeznaczonej na 
część regionalną subwencji ogólnej dla województw i pozyskanie pożyczki ze Skarbu Państwa na sfinansowanie zobowiązań 
z tytułu tej wpłaty oraz w ostatnich miesiącach roku ograniczył wydatki. Jednak działania te nie były wystarczające, 
by zapobiec powstaniu zobowiązań wymagalnych.  

Zarząd Województwa Mazowieckiego w niewielkim stopniu mógł przeciwdziałać zmniejszaniu się dochodów, natomiast miał 
istotny wpływ na poziom wydatków. Z analizy danych wynika, że po roku 2009, ze względu na niskie dochody netto, 
Województwa Mazowieckiego nie stać było na utrzymanie wydatków na wcześniejszym poziomie. W kontrolowanym okresie 
Województwo Mazowieckie przeznaczało stosunkowo wysokie kwoty na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, 
kolejowych przewozów pasażerskich, dróg wojewódzkich, szpitali ogólnych oraz muzeów. Duże środki przeznaczono na: 
wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym wydatki na wynagrodzenia, wydatki rzeczowe, wydatki na pokrycie ujemnego 
wyniku finansowego podległych jednostek i wydatki na pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 
jednostkach; dotacje na zadania bieżące; wydatki na realizację nowych zadań inwestycyjnych, finansowanych wyłącznie za 
pomocą środków krajowych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Ministra Finansów NIK zwróciła się z wnioskiem o podjęcie prac nad projektem systemu dochodów województw, który 
eliminowałby największe wady obecnego systemu, czyli:  
 dużą zmienność dochodów własnych, a w konsekwencji także dużą zmienność obowiązkowych wpłat do budżetu 

państwa, spowodowaną oparciem tych dochodów na jednym, w dodatku bardzo niestabilnym i trudnym do 
prognozowania w perspektywie wieloletniej, podatku dochodowym od osób prawnych; 

 brak koordynacji różnych algorytmów podziału środków z budżetu państwa między samorządy województw; w wyniku 
nałożenia na siebie efektów niekorzystnych algorytmów podziału środków z tytułu części wyrównawczej i części 
regionalnej subwencji ogólnej, a także sposobu podziału dotacji celowych oraz środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy 
zagranicznej. 
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Przeciwdziałanie	wprowadzaniu	do	obrotu	
gospodarczego	faktur	dokumentujących	
czynności	fikcyjne 

   Departament	Budżetu	
i	Finansów	 

P/15/011	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena rzetelności i skuteczności działań organów kontroli skarbowej, służących zapobieganiu wprowadzania do obrotu 
gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Finansów, pięć urzędów kontroli skarbowej oraz sześć urzędów skarbowych z terenu pięciu województw. 

Oszustwa podatkowe przybierają różną formę, począwszy od prowadzenia nieujawnionej 
działalności gospodarczej do oszustw związanych z fikcyjnymi fakturami. Obszarem, w którym w ostatnich latach zidentyfikowane 
zostało największe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, rozumiane zarówno jako największe prawdopodobieństwo wystąpienia 
nieprawidłowości, jak i potencjalnych skutków ich wystąpienia, był podatek od towarów i usług, a ujawniane nieprawidłowości 
dotyczyły głównie wprowadzania do obrotu gospodarczego faktur VAT nieodzwierciedlających realnych zdarzeń gospodarczych 
oraz odliczania podatku naliczanego z takich faktur. Problem strat spowodowanych tymi oszustwami w ostatnich latach narastał, 
a rozmiary oszukańczych praktyk wpływały na pogorszenie się ściągalności dochodów podatkowych. 

Niewystarczającą szybkość i skuteczność reakcji organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w zwalczaniu oszustw, 
karaniu sprawców przestępstw i wykroczeń oraz pozbawianiu ich korzyści z nielegalnej działalności wykazały także wyniki 
poprzednich kontroli NIK.  

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie skuteczność działania Ministra Finansów 
i podległych mu organów w przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu gospodarczego 

faktur dokumentujących czynności fikcyjne.  

Badane urzędy kontroli skarbowej, zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, koncentrowały swoje działania na zwalczaniu 
nieprawidłowości w podatku od towarów i usług. Do kontroli typowano podmioty o wysokim ryzyku wystąpienia 
nieprawidłowości, a kontrole kończyły się ustaleniami nieprawidłowości. Kontrolowane urzędy skarbowe prowadziły 
postępowania zabezpieczające oraz egzekucyjne rzetelnie, zgodnie z obowiązującą procedurą. Jednak działania te były 
przeważnie nieskuteczne. Od podmiotów uczestniczących w oszukańczym procederze, głównie firm „słupów”, 
nie wyegzekwowano wymierzonych w wyniku działań kontrolnych podatków. W większości badanych przypadków organy 
kontroli skarbowej nie ustaliły także faktycznych organizatorów oszustw podatkowych.  

W okresie objętym badaniami NIK, tj. w 2014 r. oraz w I półroczu 2015 r., wyraźnie wzrosła, liczona kwotowo, wielkość 
ujawnianego przez organy kontroli skarbowej procederu wystawiania fikcyjnych faktur VAT. W 2013 r. organy kontroli skarbowej 
wykryły fikcyjne faktury na kwotę 19,7 mld zł, w 2014 r. na kwotę 33,7 mld zł, w I półroczu 2015 r. na kwotę 28,2 mld zł, 
a w całym 2015 r. na kwotę 81,9 mld zł. Na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług wymierzyły one w związku 
z tym należny podatek w kwotach odpowiednio: 2,3 mld zł w 2013 r., 5,2 mld zł w 2014 r. oraz 4,9 mld zł w I półroczu 2015 r. 
Wpłaty do budżetu w latach 2013-2014 i w I półroczu 2015 r. wyniosły jednak zaledwie 162,3 mln zł, tj. 1,3% kwot wynikających 
z decyzji wymiarowych urzędów kontroli skarbowej. Niska skuteczność w odzyskiwaniu należnego podatku spowodowała 
gwałtowny wzrost zaległości w VAT z decyzji wydanych z tego tytułu z 5,1 mld zł na koniec 2013 r. do 14,1 mld zł na koniec 
czerwca 2015 r. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli możliwości odzyskania tych kwot są niewielkie. 

Zaproponowane przez Ministra Finansów mechanizmy uszczelniające skierowane zostały na obszary działalności 
gospodarczej, w których zidentyfikowano istotne nieprawidłowości, nie umożliwiały natomiast ograniczenia oszustw 
w sposób systemowy, to znaczy niezależny od towarów wykorzystywanych w przestępczym procederze. 

Zastosowane rozwiązania systemowe – mechanizm odwrotnego obciążenia oraz instytucja odpowiedzialności solidarnej 
nabywcy – i organizacyjne okazały się niewystarczające dla poprawy skuteczności zwalczania oszustw popełnianych 
z wykorzystaniem faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji. 

Pomimo zwiększenia liczby i kwot wykrytych w wyniku postępowań kontrolnych fikcyjnych transakcji nie uzyskano poprawy 
w zapobieganiu wprowadzania do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne. 

PROBLEM 

SYNTEZA	



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
       2. Finanse publiczne, instytucje finansowe

84

RO
ZD

ZI
AŁ

 II
I

 

 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK wnioskowała do Ministra Finansów o:  
 szybkie wdrożenie rozwiązań mających na celu poprawę skuteczności w zwalczaniu oszustw podatkowych popełnianych 

z wykorzystaniem faktur dokumentujących czynności fikcyjne; 
 zwiększenie współpracy organów kontroli skarbowej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej; 
 zintensyfikowanie współpracy między służbami podległymi Ministrowi Finansów oraz z prokuraturą i Policją; 
 szybsze pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych przy planowaniu kontroli w celu przyspieszenia reakcji na rozpoznane 

zagrożenia; 
 skoncentrowanie działań podległych służb na wykrywaniu organizatorów procederu wyłudzania podatku zamiast na 

firmach „słupach”; 
 poprawę skuteczności w odzyskiwaniu należnych kwot wymierzonych w decyzjach pokontrolnych. 

Realizacja	wybranych	dochodów	budżetowych	
oraz	działań	podejmowanych	przez	jednostki	
samorządu	terytorialnego	województwa	lubuskiego	
w	celu	zmniejszenia	zadłużenia 

   Delegatura	w	Zielonej	
Górze	 

I/15/001/LZG	

 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena przestrzegania przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) ustawowo wyznaczonych limitów zadłużenia oraz 
ocena realizacji wybranych dochodów własnych w latach 2013-2014 i w I kwartale 2015 r. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Sześć gmin z województwa lubuskiego: Bojadła, Bytnica, Lubsko, Kolsko, Nowe Miasteczko i Witnica. W Informacji zostały 
zaprezentowane również wyniki kontroli doraźnej, przeprowadzonej w 2014 r. (I/14/002) pt. Realizacja wybranych dochodów 
i wydatków w latach 2011-2013, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w celu zmniejszenia zadłużenia. 
Kontrola ta została przeprowadzona w pięciu gminach: Nowej Soli, Sulechówku, Szprotawie, Torzymiu i Zbąszynku. 

Rok 2013 był dla samorządu terytorialnego ostatnim, w którym obowiązywały jednolite 
dla każdej jednostki samorządu terytorialnego ilościowe wskaźniki ograniczające zadłużenie, stanowiące bądź relację długu, 
bądź kosztów jego obsługi do dochodów, tzw. limit 60% i limit 15%. Limity te ograniczały dług jednostek, jednak nie 
uwzględniały ich indywidualnej kondycji finansowej i groziły zadłużaniem się ponad faktyczne możliwości spłaty długu. 
Zasadniczym celem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych miało być 
m.in. wzmocnienie norm ostrożnościowych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. W konsekwencji przyjętych 
regulacji prawnych, począwszy od budżetów uchwalanych na 2014 r., zaczął obowiązywać tzw. indywidualny wskaźnik 
zadłużenia.  

Nowa konstrukcja wskaźnika z jednej strony miała znieść ograniczenia wiążące jednostki samorządu terytorialnego 
o znacznym potencjale rozwojowym, dla których zaciąganie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych może być 
instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej, z drugiej zaś – dyscyplinować jednostki, których wysokie obciążenie 
dochodów spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek. Dodatkowo od 
2011 r. jako instrument wieloletniego planowania finansowego w samorządzie terytorialnym wprowadzono wieloletnią 
prognozę finansową, obejmującą również prognozę kwoty długu. W ramach tej ostatniej, jeszcze przed obowiązywaniem 
normy dotyczącej indywidualnego wskaźnika zadłużenia, samorządy zostały zobligowane do określania jego wielkości 
według reguł przewidzianych przepisami prawa. Również od 2011 r. zobowiązano samorządy terytorialne do równoważenia 
budżetu w zakresie wydatków bieżących, uzasadniając to względami racjonalnej gospodarki finansowej.  

W latach 2012-2014 łączne zadłużenie gmin województwa lubuskiego zmniejszyło się 
z kwoty 1.327,9 mln zł do 1.296,6 mln zł, a zrealizowane dochody wzrosły z 3. 244,8 mln 

 do 3.626,7 mln zł. W konsekwencji obniżyła się relacja długu do dochodów z 40,9% do 35,7%. Przeciętnie, na jednego  
 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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mieszkańca województwa lubuskiego przypadał w 2012 r. dług gminny wynoszący 1.298 zł. Dwa lata później kwota ta była 
o 27 zł niższa. Powyższa tendencja miała także miejsce w przypadku skontrolowanych jedenastu gmin. Łączne zadłużenie 
kontrolowanych jednostek w relacji do dochodów wykonanych zmalało z 59% do 52%. 

Z ustaleń kontroli NIK wynikało, że siedem spośród jedenastu kontrolowanych gmin nieprawidłowo sfinansowało deficyt budżetu, 
stosując źródła jego finansowania niedopuszczalne w świetle ustawy o finansach publicznych, a pięć jednostek posiadało 
zobowiązania wymagalne. Wystąpienie tych nieprawidłowości świadczy o problemach z zarządzaniem płynnością finansową 
w kontrolowanych samorządach. Wprawdzie zadłużenie gmin się zmniejszyło, jednak trzy z jedenastu kontrolowanych jednostek 
samorządu terytorialnego w 2013 r. nie przestrzegały wiążącego je do końca roku limitu spłat zadłużenia i odsetek. Wynikało to 
z podjętych przez gminy działań naprawczych, zmierzających do spełnienia od 1 stycznia 2014 r. nowych, ustawowych wymogów 
w zakresie wielkości dopuszczalnych spłat zadłużenia. W efekcie, wprawdzie spełniono te wymagania, jednakże kosztem 
wydłużenia terminów ostatecznej spłaty zobowiązań i poniesienia dodatkowych nakładów finansowych.  

W trzech gminach nie stosowano wymogu zachowania realizmu przygotowywanych wieloletnich prognoz finansowych. 
Zawyżanie prognoz dochodów budżetowych pozwalało na formalne spełnienie przez nie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. 
Realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych nie zawsze była poprzedzona rzetelną analizą możliwości 
finansowych gminy. W efekcie, w jednej z gmin dopuszczono do sytuacji, gdy w obliczu braku środków na dokończenie 
inwestycji pozyskano je kosztem terminowej wypłaty wynagrodzeń oraz przekazania należnych składek od wynagrodzeń.  

Realizując dochody własne, sześć gmin nie wykazywało wystarczającej aktywności w ich egzekwowaniu, skutkiem czego 
w dwóch jednostkach dopuszczono do przedawnienia należności. Wszystkie kontrolowane gminy nierzetelnie przedstawiły 
w sprawozdaniach dane dotyczące wielkości długu lub jego kosztów, a w ewidencji księgowej czterech urzędów nierzetelnie 
wykazano stan zaległości podatkowych.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Zdaniem NIK należy rozważyć podjęcie dyskusji na temat możliwości krótkoterminowego korzystania przez jednostki 
samorządu terytorialnego ze środków zgromadzonych na rachunkach depozytów. Ewentualnemu wprowadzeniu 
instrumentów ułatwiających zarządzanie płynnością w samorządzie terytorialnym powinno towarzyszyć równoczesne 
wprowadzenie mechanizmów gwarantujących bezpieczeństwo zwrotu tych środków na rachunek depozytów, a także 
ochronę własności prywatnej, w sposób zapewniający zgodność proponowanych rozwiązań z Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

ZAWIADOMIENIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W wyniku kontroli zostały skierowane trzy zawiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze o podejrzeniu 
popełnienia wykroczenia z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 
Wykroczenia polegały na nieprzekazaniu w wymaganym terminie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 
wyodrębniony rachunek bankowy w Urzędzie Miejskim w Lubsku, w Urzędzie Miejskim w Torzymiu i w Urzędzie Gminy w Bytnicy.  

Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała o przeprowadzeniu kontroli u pracodawcy, w wyniku której wobec osoby 
działającej w imieniu pracodawcy zastosowano odpowiednio: środek oddziaływania wychowawczego, ukaranie mandatem 
karnym lub przekazano sprawę do sądu. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

NIK złożyła zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o popełnieniu czynów noszących znamiona 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych polegających na: 
 nieopłaceniu w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpieczenia społeczne, składek na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy (art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) w Urzędzie Gminy w Kolsku, w Urzędzie Miejskim 
w Torzymiu oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Torzym (w jednostkach oświatowych, OPS i ZGKiM). Rzecznik 
wystąpił o ukaranie kierowników ww. jednostek, w przypadku Gminy Torzym burmistrz został ukarany naganą; 

 niezamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych wymaganego przepisem art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy pzp 
ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp) w Urzędzie Gminy w Nowej Soli. Regionalna 
Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych uznała wójta gminy za winnego tego 
naruszenia, lecz odstąpiono od wymierzenia kary; 

 

 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK wnioskowała do Ministra Finansów o:  
 szybkie wdrożenie rozwiązań mających na celu poprawę skuteczności w zwalczaniu oszustw podatkowych popełnianych 

z wykorzystaniem faktur dokumentujących czynności fikcyjne; 
 zwiększenie współpracy organów kontroli skarbowej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej; 
 zintensyfikowanie współpracy między służbami podległymi Ministrowi Finansów oraz z prokuraturą i Policją; 
 szybsze pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych przy planowaniu kontroli w celu przyspieszenia reakcji na rozpoznane 

zagrożenia; 
 skoncentrowanie działań podległych służb na wykrywaniu organizatorów procederu wyłudzania podatku zamiast na 

firmach „słupach”; 
 poprawę skuteczności w odzyskiwaniu należnych kwot wymierzonych w decyzjach pokontrolnych. 

Realizacja	wybranych	dochodów	budżetowych	
oraz	działań	podejmowanych	przez	jednostki	
samorządu	terytorialnego	województwa	lubuskiego	
w	celu	zmniejszenia	zadłużenia 

   Delegatura	w	Zielonej	
Górze	 

I/15/001/LZG	

 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena przestrzegania przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) ustawowo wyznaczonych limitów zadłużenia oraz 
ocena realizacji wybranych dochodów własnych w latach 2013-2014 i w I kwartale 2015 r. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Sześć gmin z województwa lubuskiego: Bojadła, Bytnica, Lubsko, Kolsko, Nowe Miasteczko i Witnica. W Informacji zostały 
zaprezentowane również wyniki kontroli doraźnej, przeprowadzonej w 2014 r. (I/14/002) pt. Realizacja wybranych dochodów 
i wydatków w latach 2011-2013, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w celu zmniejszenia zadłużenia. 
Kontrola ta została przeprowadzona w pięciu gminach: Nowej Soli, Sulechówku, Szprotawie, Torzymiu i Zbąszynku. 

Rok 2013 był dla samorządu terytorialnego ostatnim, w którym obowiązywały jednolite 
dla każdej jednostki samorządu terytorialnego ilościowe wskaźniki ograniczające zadłużenie, stanowiące bądź relację długu, 
bądź kosztów jego obsługi do dochodów, tzw. limit 60% i limit 15%. Limity te ograniczały dług jednostek, jednak nie 
uwzględniały ich indywidualnej kondycji finansowej i groziły zadłużaniem się ponad faktyczne możliwości spłaty długu. 
Zasadniczym celem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych miało być 
m.in. wzmocnienie norm ostrożnościowych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. W konsekwencji przyjętych 
regulacji prawnych, począwszy od budżetów uchwalanych na 2014 r., zaczął obowiązywać tzw. indywidualny wskaźnik 
zadłużenia.  

Nowa konstrukcja wskaźnika z jednej strony miała znieść ograniczenia wiążące jednostki samorządu terytorialnego 
o znacznym potencjale rozwojowym, dla których zaciąganie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych może być 
instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej, z drugiej zaś – dyscyplinować jednostki, których wysokie obciążenie 
dochodów spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek. Dodatkowo od 
2011 r. jako instrument wieloletniego planowania finansowego w samorządzie terytorialnym wprowadzono wieloletnią 
prognozę finansową, obejmującą również prognozę kwoty długu. W ramach tej ostatniej, jeszcze przed obowiązywaniem 
normy dotyczącej indywidualnego wskaźnika zadłużenia, samorządy zostały zobligowane do określania jego wielkości 
według reguł przewidzianych przepisami prawa. Również od 2011 r. zobowiązano samorządy terytorialne do równoważenia 
budżetu w zakresie wydatków bieżących, uzasadniając to względami racjonalnej gospodarki finansowej.  

W latach 2012-2014 łączne zadłużenie gmin województwa lubuskiego zmniejszyło się 
z kwoty 1.327,9 mln zł do 1.296,6 mln zł, a zrealizowane dochody wzrosły z 3. 244,8 mln 

 do 3.626,7 mln zł. W konsekwencji obniżyła się relacja długu do dochodów z 40,9% do 35,7%. Przeciętnie, na jednego  
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 niewykluczeniu w Urzędzie Miejskim w Szprotawie wykonawcy, który nie wykazał spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu (art. 17 ust. 1c uondfp); Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych uznała burmistrza Szprotawy za winnego tego naruszenia, odstąpiono od wymierzenia kary. 

Działalność	Fundacji	Rozwoju	Gminy	Kleszczów 

   Delegatura	w	Łodzi	
 

S/15/001/LLO	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów środków finansowych 
przekazanych przez Gminę Kleszczów na realizację zadań własnych gminy, w tym w szczególności: zgodności zakresu 
rzeczowego i finansowego realizowanych zadań z celami i zakresem działalności Fundacji oraz zawartymi z Gminą 
Kleszczów umowami; zgodności sprawozdań sporządzanych przez Fundację z wykonania umowy dotacji oraz kosztów 
administracyjnych jej funkcjonowania; prawidłowości rozliczeń wykorzystanych środków przekazanych przez Gminę 
Kleszczów. Ocenie podlegała również skuteczność sprawowania przez Gminę Kleszczów nadzoru i kontroli realizacji przez 
Fundację postanowień umów zawartych z gminą. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, Urząd Gminy w Kleszczowie. 

Fundacja powołana została w 1994 r. przez Radę Gminy Kleszczów w celu udzielania 
pomocy finansowej m.in. w zakresie: ochrony zdrowia, nauki, oświaty i wychowania, ochrony środowiska, osobom, firmom 
pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą, wyszukiwania nowych miejsc pracy dla bezrobotnych i innych. Majątek 
Fundacji stanowił fundusz założycielski w wysokości 1 mld zł (przed denominacją). Głównym źródłem pozyskiwania środków 
finansowych na działalność statutową Fundacji były uzyskiwane odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych. 
Lokowane środki pochodziły z budżetu Gminy Kleszczów i zostały przekazane w latach 1994-1995 i w 2001 r. w formie 
dotacji na zadania zlecone na okres 10 lat. Na realizację poszczególnych zadań w maju 2001 r. gmina przekazała Fundacji 
dotacje (od 1 do 14 mln zł) w łącznej wysokości 20 mln zł. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów. Fundacja po preferencyjnych cenach sprzedawała grunty bez 

sprawdzenia wiarygodności finansowej inwestorów, którzy mieli uruchamiać na nich produkcję i tworzyć miejsca pracy. 
Mimo, że w żadnej z dziewięciu zbadanych przez NIK spraw przedsiębiorcy nie wywiązali się z zawartych umów Zarząd 
Fundacji nie skorzystał z możliwości odkupu ziemi. Fundacja straciła w ten sposób ponad 9 mln zł, a przedsiębiorcy 
wykorzystali możliwość zakupu taniego gruntu do osiągnięcia ogromnych korzyści finansowych, np. poprzez jego sprzedaż 
lub rynkowy wzrost cen tych nieruchomości. Wykryty przez NIK mechanizm spekulacyjnego obrotu nieruchomościami mógł 
powodować wielomilionowe straty należności, które powinny wpływać do budżetu państwa. W większości (7 z 9) zbadanych 
aktów notarialnych, podpisanych pomiędzy Fundacją a inwestorami, zamieszczony był warunek, że w wypadku 
niezrealizowania inwestycji przedsiębiorca zobowiązuje się do odsprzedania gruntu Fundacji po cenie zakupu. Jednak 
w żadnym przypadku Zarząd Fundacji z tej możliwości nie skorzystał.  

Zbadane przez Izbę transakcje sprzedaży nieruchomości zostały ocenione jako działanie na szkodę gospodarczych 
i finansowych interesów Fundacji. NIK zwróciła też uwagę, że Zarząd Fundacji, podpisując umowy, powinien był zadbać 
o zabezpieczenie interesów Fundacji. Z ustaleń NIK wynika, że Zarząd Fundacji nie sprawdzał wiarygodności finansowej 
przyszłych inwestorów. Z dziewięciu skontrolowanych transakcji wynika, że już w momencie podpisywania umów z Fundacją 
inwestorzy mieli bardzo słabą kondycję finansową, co nie pozostało bez wpływu na niepowodzenie inwestycji. Zarząd 
Fundacji nie prowadził także monitoringu realizacji przez spółki zadań inwestycyjnych zgodnie z terminami określonymi 
w umowach o współpracy i sprzedaży nieruchomości. W umowach zawieranych z inwestorami nie było także mowy 
o sankcjach finansowych za nieterminową realizację zadań inwestycyjnych oraz za niezatrudnienie deklarowanej liczby 
mieszkańców gminy w powstałych zakładach produkcyjnych. 
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NIK negatywnie oceniła również politykę wynagrodzeń prowadzoną w Fundacji. Zdaniem NIK działaniem na szkodę Fundacji 
było wypłacenie w 2014 r. byłemu prezesowi Fundacji, który za porozumieniem stron odchodził z Fundacji, odszkodowania 
w wysokości ponad 600 tys. zł brutto. Z trzema pracownikami Fundacji także zawarto umowy przyznające im prawo do 
odszkodowania w wysokości 25 tys. zł w momencie rozwiązania umów o pracę niezależnie od przyczyny. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów NIK wystąpiła o:  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych Fundacji zgodnie z obowiązującymi 

Fundację przepisami prawa; 
 podjęcie działań w celu określenia w statucie Fundacji organu uprawnionego do zatwierdzania sprawozdań finansowych Fundacji; 
 wprowadzenie w Fundacji wymogu przeprowadzania analizy wiarygodości finansowej inwestorów z punktu widzenia 

możliwości realizacji przez nich planowanych przedsięwzięć oraz monitorowanie już realizowanych inwestycji; 
 rozważenie wprowadzenia do umów o współpracy sankcji finansowych za niezrealizowanie zadeklarowanych inwestycji; 
 wprowadzenie obowiązku wpisywania do aktów notarialnych sprzedawanych nieruchomości zapisów dot. prawa odkupu 

gruntu w przypadku niezrealizowania przez kupującego zadeklarowanych w umowie o współpracy inwestycji; 
 rozważenie wystąpienia na drogę sądową o zwrot bezpodstawnie wypłaconego wynagrodzenia byłemu prezesowi Fundacji; 
 opracowywanie i wdrażanie corocznych planów prowadzenia przez Fundację działań promocyjnych z uwzględnieniem 

zakładanych efektów; 
 opracowanie i wdrożenie regulaminu określającego: 

 zasady postępowania reprezentantów Fundacji w radach nadzorczych i na walnych zgromadzeniach spółek, 
w których Fundacja posiada udziały; 

 zasady składania do Zarządu Fundacji pisemnych sprawozdań dot. sytuacji w spółkach oraz sporządzania przez 
Zarząd Fundacji pisemnych instrukcji co do sposobu głosowania na zgromadzeniach wspólników; 

 opracowanie i wdrożenie procedur przekazywania przez Fundację darowizn; 
 stosowanie przepisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi; 
 składanie oświadczeń majątkowych zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W wyniku kontroli NIK skierowała:  
 zawiadomienie do CBA,  
 wniosek do Prokuratora Generalnego o zbadanie w trybie nadzoru postępowań prowadzonych w sprawie FRGK, 
 pismo do Ministrstwa Finansów o zlecenie przeprowadzenia kontroli (art. 12 pkt. 3 ustawy o NIK). 

Gospodarowanie	przez	Urząd	Miasta	Łodzi	
nieruchomością	po	Gimnazjum	Publicznym	nr	38	
zlokalizowaną	w	Łodzi	przy	ul.	Municypalnej	4	
w	latach	2010‐2015	(I	półrocze) 

   Delegatura	w	Łodzi	
 

S/15/006/LLO	

 
 

CEL	OGÓLNY	

Zbadanie i dokonanie oceny prawidłowości i gospodarności ponoszonych nakładów inwestycyjnych (budowlanych) 
w przedmiotowej nieruchomości oraz efektywności wykorzystania tego obiektu. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Urząd Miasta Łodzi. 

Występujący z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli wskazał na podejrzenie 
niegospodarności oraz brak wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta Łodzi w związku z prowadzeniem przez samorząd do 
2013 roku inwestycji na obiekcie zajmowanym przez Gimnazjum nr 38 przy ulicy Municypalnej w Łodzi, a następnie  
– zlikwidowaniu tej placówki. Ponadto wnioskodawca zauważył, iż obiekt od 2013 roku nie jest wykorzystywany, a plan 
ulokowania w nim komisariatu policji spowoduje to, że wiele poniesionych nakładów inwestycyjnych nie będzie wykorzystanych 
zgodnie z ich przeznaczeniem.  
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III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
       2. Finanse publiczne, instytucje finansowe

88

RO
ZD

ZI
AŁ

 II
I

 

 

Z analizy przepisów prawa wynika m.in. iż do zadań własnych gminy należy utrzymanie gminnych obiektów użyteczności 
publicznej oraz obieków administracyjnych, gmina może oddać swoją nieruchomość m.in. w trwały zarząd. Jednostka 
samorządu terytorialnego w zakresie planowania, wydatkowania i rozliczenia środków, w tym na inwestycje – uwzględnia 
zasady wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a konieczność ponoszenia nakładów na 
inwestycje i remonty w zakresie budynków wykorzystywanych na cele oświatowe wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 
 zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 
 wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 
 zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki; 
 wyposażanie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania, 

programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań 
statutowych. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania Urzędu w zakresie 
gospodarowania ww. nieruchomością. Podejmując decyzję o przeniesieniu Publicznego 

Gimnazjum nr 38 do siedziby przy ul. Stanisława Dubois 7/9, nie zapewniono właściwego wykorzystania i zabezpieczenia 
pozostawionego majątku. Nie uwzględniono również uwag i wniosków zgłaszanych w tej sprawie przez radnych Rady Miejskiej 
oraz przedstawicieli Rady Osiedla Ruda w Łodzi wskazujących na możliwość degradacji ww. obiektu oraz niegospodarność 
samorządu, w związku z poniesionymi w poprzednich latach nakładami, m.in. na budowę boiska wielofunkcyjnego 
i modernizację sali gimnastycznej (obecnie niewykorzystywanymi). Decyzja o przeniesieniu Gimnazjum nr 38 do obiektu przy 
ul. St. Dubois 7/9 spowodowała też pogorszenie warunków do uprawiania sportu przez młodzież (brak było boiska przy 
ww. budynku szkolnym) przy jednoczesnym niewykorzystaniu wybudowanych w 2009 r. (przy współudziale środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki) obiektów sportowych oraz wyremontowanych pomieszczeń przy ul. Municypalnej 4. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Prezydenta Miasta Łodzi NIK wystąpiła z wnioskiem o podjęcie skutecznych działań w celu zagospodarowania 
niruchomości przy ul. Municypalnej 4 (budynku szkoły oraz boiska wielofunkcyjnego) w sposób zapobiegający jej dalszej 
degradacji. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W dniu 3 marca 2016 r. Delegatura NIK w Łodzi złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury 
Rejonowej Łódź-Śródmieście. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa – Postanowienie z dnia 15 kwietnia 2016 r. 
Sygn. Akt PR 2 Ds. 243.2016. 
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3. Administracja	publiczna,	sprawy	zagraniczne,	
mniejszości	narodowe	i	etniczne	

1. Wykonywanie zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą ukierunkowanych na podtrzymywanie więzi 
z krajem i wspomaganie migracji powrotnych (P/14/010/KAP) 

2. Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach administracji rządowej (P/14/011/KBF) 
3. Organizacja i finansowanie szkoleń dla pracowników administracji publicznej (P/14/037/LBY) 
4. Realizacja zadań Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi w zakresie legalizacji i kontroli urządzeń pomiarowych do odmierzania 

paliw płynnych (P/14/095/LLO) 
Świadczenie usług publicznych osobom posługującym się językiem migowym (P/14/105/LPO) 

5. Działalność administracji publicznej na rzecz ochrony praw mniejszości romskiej w Polsce (P/14/119/LWR) 
6. Udzielanie zamówień publicznych na usługi zewnętrzne przez podmioty sektora publicznego (D/14/506/LWA) 
7. Usuwanie przez gminy skutków zdarzeń kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej 

(I/14/008/LKI) 
8. Dotacje jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

(P/15/005/KAP) 
9. Finansowanie straży miejskich (P/15/006/KAP) 
10. Zlecanie podstawowych zadań organów władzy publicznej (P/15/010/KBF) 

Wykonywanie	zadań	w	zakresie	współpracy	
z	Polonią	i	Polakami	za	granicą	ukierunkowanych	
na	podtrzymywanie	więzi	z	krajem	i	wspomaganie	
migracji	powrotnych 

  Departament	
Administracji	Publicznej	 

P/14/010	

 
 

CEL	OGÓLNY	

Celem kontroli była ocena działań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą ukierunkowanych na 
podtrzymywanie więzi z krajem i wspomaganie migracji powrotnych. W skontrolowanych jednostkach ocenie poddano 
rozwiązania organizacyjne oraz skuteczność działań dotyczących współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Dotyczyła ona 
m.in.: wspierania działalności prowadzonej przez organizacje polonijne i pozarządowe w zakresie podtrzymywania więzi 
z krajem i wspomagania migracji poworotnych; zapewnienia dzieciom i młodzieży polskiej i polonijnej możliwości nauki 
języka polskiego oraz szeroko rozumianej wiedzy o Polsce; umacniania więzi Polonii i Polaków za granicą z kulturą ojczystą; 
promowania warunków życia w Polsce oraz wykorzystania środków publicznych przekazywanych przez MSZ na realizację 
projektów o charakterze oświatowym i kulturalnym. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 15 jednostkach, w tym: w czterech ministerstwach (Spraw Zagranicznych – MSZ, Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego – MNiSW, Edukacji Narodowej – MEN oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego – MKiDN); w trzech 
Ambasadach RP – w Niemczech (Berlin), w Wielkiej Brytanii (Londyn) oraz w Irlandii (Dublin), w jednej jednostce podległej 
MEN (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Zagranicą, w uczelni publicznej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), 
w uczelni niepublicznej (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie), w instytucie badawczym (Instytut Naukowo Badawczy 
im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu) oraz w czterech organizacjach pozarządowych realizujących zadania zlecone 
na rzecz Polonii i Polaków za granicą. 

Poza granicami Polski mieszka liczne grono Polaków, co jest związane m.in. z kilkoma 
falami emigracji, w tym z ostatnią związaną z wejściem Polski do UE. W związku z tym Polska stoi przed wyzwaniem 
właściwego zorganizowania współpracy z Polonią. W obecnej sytuacji demograficznej Polski zachodzi też konieczność 
wypracowania systemowych rozwiązań zachęcających Polaków i osoby polskiego pochodzenia do uznania Polski za docelowe  
miejsce zamieszkania. Kompetencje w zakresie kreowania i koordynowania polityki w tym obszarze należą do Ministra Spraw  
Zagranicznych. Należy jednak zauważyć, że dokument pn. Priorytety polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016 nie określa 

PROBLEM 
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celu, ani zadań państwa w zakresie wspierania migracji powrotnych Polaków, nie zobowiązuje administracji rządowej do 
podejmowania działań ukierunkowanych na zachęcanie Polaków nowej emigracji i Polonii do powrotów i osiedlania się 
w Polsce. Do czasu zakończenia kontroli nie przyjęto dokumentu strategicznego dotyczącego współpracy z Polonią i Polakami 
za granicą obejmującego okres po 2012 r. Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą na lata 2015-2020 
został przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2015 r., tj. po zakończeniu kontroli NIK. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, działania administracji rządowej na rzecz Polonii 
i Polaków za granicą ukierunkowane na podtrzymywanie więzi z krajem 

i wspomaganie migracji powrotnych nie miały charakteru systemowego.  

Realizując liczne zadania na rzecz Polonii i Polaków za granicą m.in. wspierające oświatę, naukę i kulturę, nie dokonywano 
kompleksowej oceny skuteczności tych działań i postępu w osiąganych rezultatach. NIK stwierdziła, że skontrolowane 
organy administracji rządowej i podmioty im podległe wyznaczając cele i zadania w ww. zakresie najczęściej określały ich 
rezultaty rzeczowe, nie definiując wskaźników oceny skuteczności prowadzonych działań, co uniemożliwia dokonanie 
jednoznacznej oceny stopnia realizacji zakładanych celów.  

Nieopracowanie od 2012 r. jednolitego strategicznego dokumentu rządu, wyznaczającego długofalowe kierunki działania 
państwa polskiego oraz określającego wskaźniki oceny ich skuteczności w obszarach dotyczących współpracy z Polonią 
i Polakami za granicą, utrudniało zarówno koordynację jak i ocenę przez Ministra Spraw Zagranicznych działań w tym zakresie. 

W opinii NIK, w okresie objętym kontrolą, administracja rządowa nie w pełni korzystała z możliwości konsultowania 
projektowanych działań z organizacjami polonijnymi. Nie stosowano też przejrzystych zasad dotyczących ubiegania się 
organizacji polonijnych o wsparcie ich działalności ze środków finansowych placówki.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Do Prezesa Rady Ministrów o zintensyfikowanie prac prowadzących do przyjęcia nowego Rządowego Programu 
Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Wniosek NIK został zrealizowany po zakończeniu kontroli NIK, 
tj. 18 sierpnia 2015 r. poprzez przyjęcie przez Radę Ministrów Rządowego programu współracy z Polonią i Polakami za 
granicą na lata 2015-2020. 

 Do Ministra Spraw Zagranicznych o:  
 dokonanie kompleksowej oceny skuteczności dotychczas podejmowanych działań na rzecz Polonii i Polaków za 

granicą ukierunkowanych na podtrzymywanie więzi z krajem i wspomaganie migracji powrotnych, w tym 
skuteczności zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w celu określenia całościowej i spójnej strategii działań 
stymulujących migracje powrotne;  

 opracowanie systemu zapewniającego monitorowanie postępu i ocenę skuteczności działań podejmowanych na 
rzecz Polonii i Polaków za granicą;  

 umożliwienie udziału w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą przedstawicieli 
środowisk polonijnych jako członków grupy najbardziej zainteresowanej pomocą ze strony rządu RP. 

 Do Ministra Edukacji Narodowej o rozważenie opracowania strategii rozwoju oświaty polskiej za granicą, uwzględniającej 
ocenę stopnia zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży polskiej i polonijnej w zakresie nauczania języka polskiego 
i szeroko rozumianej wiedzy o Polsce.  

 Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uwzględnianie w przedsięwzięciach na rzecz Polonii i Polaków 
za granicą oferty kulturalnej dostosowanej także do potrzeb tzw. nowej emigracji. 

 Do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wspieranie działań zachęcających środowiska tzw. nowej emigracji 
do studiowania w Polsce. 
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1. Wykonywanie zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą ukierunkowanych na podtrzymywanie więzi 
z krajem i wspomaganie migracji powrotnych (P/14/010/KAP) 

2. Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach administracji rządowej (P/14/011/KBF) 
3. Organizacja i finansowanie szkoleń dla pracowników administracji publicznej (P/14/037/LBY) 
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paliw płynnych (P/14/095/LLO) 
Świadczenie usług publicznych osobom posługującym się językiem migowym (P/14/105/LPO) 

5. Działalność administracji publicznej na rzecz ochrony praw mniejszości romskiej w Polsce (P/14/119/LWR) 
6. Udzielanie zamówień publicznych na usługi zewnętrzne przez podmioty sektora publicznego (D/14/506/LWA) 
7. Usuwanie przez gminy skutków zdarzeń kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej 

(I/14/008/LKI) 
8. Dotacje jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

(P/15/005/KAP) 
9. Finansowanie straży miejskich (P/15/006/KAP) 
10. Zlecanie podstawowych zadań organów władzy publicznej (P/15/010/KBF) 

Wykonywanie	zadań	w	zakresie	współpracy	
z	Polonią	i	Polakami	za	granicą	ukierunkowanych	
na	podtrzymywanie	więzi	z	krajem	i	wspomaganie	
migracji	powrotnych 

  Departament	
Administracji	Publicznej	 

P/14/010	

 
 

CEL	OGÓLNY	

Celem kontroli była ocena działań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą ukierunkowanych na 
podtrzymywanie więzi z krajem i wspomaganie migracji powrotnych. W skontrolowanych jednostkach ocenie poddano 
rozwiązania organizacyjne oraz skuteczność działań dotyczących współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Dotyczyła ona 
m.in.: wspierania działalności prowadzonej przez organizacje polonijne i pozarządowe w zakresie podtrzymywania więzi 
z krajem i wspomagania migracji poworotnych; zapewnienia dzieciom i młodzieży polskiej i polonijnej możliwości nauki 
języka polskiego oraz szeroko rozumianej wiedzy o Polsce; umacniania więzi Polonii i Polaków za granicą z kulturą ojczystą; 
promowania warunków życia w Polsce oraz wykorzystania środków publicznych przekazywanych przez MSZ na realizację 
projektów o charakterze oświatowym i kulturalnym. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 15 jednostkach, w tym: w czterech ministerstwach (Spraw Zagranicznych – MSZ, Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego – MNiSW, Edukacji Narodowej – MEN oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego – MKiDN); w trzech 
Ambasadach RP – w Niemczech (Berlin), w Wielkiej Brytanii (Londyn) oraz w Irlandii (Dublin), w jednej jednostce podległej 
MEN (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Zagranicą, w uczelni publicznej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), 
w uczelni niepublicznej (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie), w instytucie badawczym (Instytut Naukowo Badawczy 
im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu) oraz w czterech organizacjach pozarządowych realizujących zadania zlecone 
na rzecz Polonii i Polaków za granicą. 

Poza granicami Polski mieszka liczne grono Polaków, co jest związane m.in. z kilkoma 
falami emigracji, w tym z ostatnią związaną z wejściem Polski do UE. W związku z tym Polska stoi przed wyzwaniem 
właściwego zorganizowania współpracy z Polonią. W obecnej sytuacji demograficznej Polski zachodzi też konieczność 
wypracowania systemowych rozwiązań zachęcających Polaków i osoby polskiego pochodzenia do uznania Polski za docelowe  
miejsce zamieszkania. Kompetencje w zakresie kreowania i koordynowania polityki w tym obszarze należą do Ministra Spraw  
Zagranicznych. Należy jednak zauważyć, że dokument pn. Priorytety polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016 nie określa 
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Adekwatność	i	efektywność	systemu	kontroli	zarządczej	
w	wybranych	jednostkach	administracji	rządowej 

  Departament	Budżetu	
i	Finansów	 

P/14/011	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena zapewnienia adekwatności i efektywności systemu kontroli zarządczej, a w szczególności ocena: 
 zgodności z wymogami prawa i standardami kontroli zarządczej wprowadzonych rozwiązań organizacyjnych systemu 

kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych i w dziale administracji rządowej; 
 adekwatności i efektywności mechanizmów kontroli z punktu widzenia reakcji na ryzyko; 
 działań audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w celu usprawnienia systemu kontroli zarządczej. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w ośmiu jednostkach, w tym w sześciu ministerstwach (Ministerstwie Finansów, Ministerstwie 
Gospodarki, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Sprawiedliwości), a także w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Głównym Urzędzie 
Statystycznym. 

W jednostkach sektora finansów publicznych ze względu na potrzebę poprawy 
realizacji zadań publicznych istotną rolę odgrywa kontrola zarządcza. Definicja kontroli zarządczej podkreśla, że jest nią 
każde działanie jednostki, wszystkie niepisane i pisane zasady w niej obowiązujące, wszystko, co służy zapewnieniu 
realizacji celów i zadań. Zgodnie z art. 68 ustawy o finansach publicznych kontrolę zarządczą w jednostkach sektora 
finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny 
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Kontrola zarządcza jest związana bezpośrednio z zarządzaniem w sferze 
publicznej i ma zapewniać realizację celów jednostki poprzez maksymalizację szans i minimalizację zagrożeń. Ma ona 
nieustannie sprawiać, że osiągane są cele postawione przed jednostką. Tym samym podstawowym zadaniem kontroli 
zarządczej jest skuteczna realizacja celów zaplanowanych przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych. 

Kontrola ta jest procesem zintegrowanym z bieżącą działalnością jednostki, stanowi zbiór wielu czynności wykonywanych 
przez organ zarządzający, kierowników komórek organizacyjnych i poszczególnych pracowników. Elementy kontroli 
zarządczej wbudowane są w strukturę, procedury funkcjonowania i praktykę jednostki organizacyjnej. Natomiast czynności 
i mechanizmy kontroli stanowią integralną część poszczególnych procesów i operacji prowadzonych w jednostce. 

W ocenie NIK kierownicy kontrolowanych jednostek wywiązywali się z zobowiązań 
nałożonych przez ustawodawcę i wprowadzili do zarządzania zarówno jednostką 

organizacyjną, jak i działem administracji rządowej poszczególne elementy budujące system kontroli zarządczej. 
Opracowano je w oparciu o polskie i międzynarodowe standardy, dostosowując do specyfiki potrzeb konkretnej jednostki 
organizacyjnej, działu administracji rządowej oraz do zakresu wykonywanych zadań. 

Jednak pomimo ustanowienia i wdrożenia takich elementów systemu kontroli zarządczej, jak ogólne zasady, procedury, 
instrukcje i określone mechanizmy kontroli, system w wielu przypadkach był nieskuteczny, nie zapewniał bowiem realizacji 
celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Tezę tę potwierdziła, przeprowadzona po 
zakończeniu kontroli, analiza wniosków pokontrolnych kierowanych przez NIK w latach 2013-2014 do kierowników jednostek 
kontrolowanych z obszaru kontroli wykonywania zadań. 

Podstawowym problemem w działaniu systemu kontroli zarządczej jest, zdaniem NIK, brak właściwej i spójnej definicji celów 
i zadań oraz mierników monitorujących stopień ich osiągania, jak również nieprawidłowa metoda przeprowadzania analizy 
ryzyk związanych z osiąganiem wyznaczonych celów, w tym określenia akceptowanego poziomu zidentyfikowanych ryzyk. 

Badania kontrolne wskazały na brak informacji niezbędnych do oceny efektywności funkcjonowania stosowanych 
mechanizmów kontroli zarządczej, co spowodowało odstąpienie od dokonania oceny efektywności. 

Ponadto, jak wykazały ustalenia kontroli, kierownicy kontrolowanych jednostek byli wspierani przez czynności audytu 
wewnętrznego i instytucjonalnej kontroli wewnętrznej. Ich działania miały wpływ na usprawnianie funkcjonowania 
kontrolowanych jednostek. 
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WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do Ministra Finansów NIK zwróciła o: 
 ustalenie miernika mierzącego realizację działania 4.1.1.3, w sposób umożliwiający Ministerstwu Finansów wpływ na 

jego realizację; 
 doprowadzenie do zgodności metody liczenia miernika wysokość kwoty wpływów z tytułu należności stanowiących 

dochód budżetu państwa do wysokości kwoty należności budżetowych przez wszystkie jednostki go realizujące; 
 dokonanie aktualizacji procedur kontroli zarządczej w administracji celnej i podatkowej do zmian w systemie kontroli 

zarządczej wprowadzonych w grudniu 2013 r. i zmian organizacyjnych roku 2014; 
 scentralizowanie zarządzania ryzykami związanymi z realizacją celu ujętego w planie działalności Ministra Finansów 

pn. Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych; 
 zapewnienie ciągłości bieżącej centralnej optymalizacji pracy infolinii Krajowej Informacji Podatkowej. 

Wnioski skierowane do Ministra Gospodarki dotyczyły: 
 przeanalizowania zakresów czynności pracowników MG w celu ich zaktualizowania; 
 sporządzania harmonogramów działań przy opracowywaniu programów rządowych. 

We wnioskach skierowanych do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego NIK zwracała się o: 
 wprowadzenie do stosowania w Urzędzie formalnych procedur dotyczących identyfikacji oraz analizy ryzyka, w tym jego oceny; 
 dokumentowanie procesu identyfikacji i analizy ryzyka. 

Organizacja	i	finansowanie	szkoleń	dla	pracowników	
administracji	publicznej 

   Delegatura	w	Bydgoszczy	
 

P/14/037	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena adekwatności prowadzonej polityki szkoleniowej do właściwej realizacji zadań administracji publicznej, 
a w szczególności ocena: procesu diagnozowania i planowania potrzeb w zakresie rozwoju zawodowego pracowników; 
zasad oraz spełniania warunków uczestnictwa pracowników w szkoleniach i innych formach podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych; przydatności szkoleń i wykorzystania nabytej wiedzy dla realizacji zadań i celów jednostki; wydatkowania 
środków przeznaczonych na szkolenia. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola została przeprowadzona przez dziewięć jednostek organizacyjnych NIK w 26 instytucjach administracji publicznej, 
w tym: w dziewięciu państwowych jednostkach budżetowych (urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, jednostka administracji 
skarbowej) oraz trzech pozostałych jednostkach państwowych (państwowe osoby prawne i inne państwowe jednostki 
organizacyjne); w 14 jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy gmin, miast i starostwa powiatowe). 

Zachodzące w Polsce zmiany ekonomiczne i społeczne stawiają przed administracją 
publiczną szereg wyzwań. Potrzebuje ona dobrych i wszechstronnie wykształconych pracowników. Instytucje publiczne 
powinny więc prowadzić przemyślaną i skuteczną politykę szkoleniową, aby zapewnić sobie fachową kadrę i dobrze 
wykorzystać jej potencjał do osiągania celów jednostki. Różne formy dokształcania, w tym szkolenia, są tego nieodłącznym 
elementem. Ze względu na obowiązek racjonalnego i gospodarnego wydatkowania środków budżetowych jednostki powinny 
jednak przy planowaniu i realizacji szkoleń kierować się zasadą maksymalizacji efektów z danych nakładów.  

Tymczasem w doniesieniach medialnych pojawiały się informacje wskazujące na występowanie nieprawidłowości w tym 
obszarze, m.in. na przypadki organizowania przez urzędy administracji publicznej pod szyldem działalności szkoleniowej 
przedsięwzięć o charakterze wypoczynkowym, przeznaczania środków budżetowych na finansowanie drogich szkoleń 
indywidualnych, wnioskowanych ze względu na zainteresowania lub prywatne potrzeby konkretnych osób, wynikające 
np. z planowanej zmiany pracodawcy, bez związku z interesem i potrzebami instytucji finansującej szkolenia (np. studia 
MBA, kursy biegłych rewidentów), a także niejasne i nie zawsze właściwe kryteria wyboru organizatorów szkoleń. 
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Wskazywano ponadto na ryzyko braku wystarczającej dbałości o zabezpieczenie interesów zamawiającego przed 
nienależytym wykonaniem usługi szkoleniowej oraz niewyciągania wniosków z przeprowadzanej ewaluacji szkoleń.  

W wyniku kontroli NIK oceniła, że polityka szkoleniowa prowadzona 
w 26 skontrolowanych urzędach była z reguły adekwatna do potrzeb, zadań i celów 

tych instytucji, a pracodawcy ułatwiali swoim pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Tematy szkoleń 
finansowanych ze środków publicznych wpisywały się – poza nielicznymi wyjątkami – w zakres zadań publicznych 
realizowanych przez urząd i zakres obowiązków pracowników skierowanych na szkolenie. Wśród ponad 750 
skontrolowanych szkoleń dominowały te dotyczące finansów publicznych, prawa administracyjnego, udzielania zamówień 
publicznych czy dostępu do informacji publicznej. Nieco rzadziej rozwijano umiejętności praktyczne, m.in. w zakresie obsługi 
programów informatycznych, posługiwania się językiem obcym czy obsługi klienta.  

Izba pozytywnie oceniła rozwiązania stosowane w korpusie służby cywilnej, gdzie podstawą kierowania pracownika na 
szkolenie był ustalony dla niego indywidualny program rozwoju zawodowego, powiązany m.in. z oceną okresową 
i planowaną ścieżką awansu, jak również potrzebami i możliwościami urzędu.  

Najsłabszym ogniwem systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych była ewaluacja szkoleń: 20 z 26 skontrolowanych 
jednostek nie oceniało ich przydatności i osiągniętych efektów, nie weryfikując tym samym korzyści z ich przeprowadzenia 
i sfinansowania. Istotne zastrzeżenia NIK dotyczyły ponadto braku systematycznego planowania potrzeb szkoleniowych 
w połowie skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego.  

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła znaczące dysproporcje w realizacji polityki szkoleniowej w poszczególnych podmiotach 
na etapie diagnozowania potrzeb i planowania rozwoju zawodowego pracowników. W skontrolowanych jednostkach – poza 
samorządowymi – szkolenia z reguły planowano systematycznie i adekwatnie do potrzeb, sporządzając plany szkoleń na 
poszczególne lata. Istotne nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono natomiast w siedmiu z 14 skontrolowanych 
jednostek samorządu terytorialnego. Tam analiza rzeczywistych potrzeb instytucji oraz organizacja systemu podnoszenia 
kwalifikacji pracowników nie były prowadzone w sposób systematyczny; planów szkoleń nie opracowywano, a podstawą 
planu wydatków na ten cel były najczęściej koszty poniesione w latach poprzednich. W ocenie Izby nierzetelna analiza 
potrzeb oraz brak wyznaczania celów w działalności szkoleniowej świadczyły o braku odpowiednich mechanizmów kontroli 
zarządczej, nie zapewniając efektywnej alokacji ograniczonych zasobów. W tym kontekście NIK zwróciła uwagę na system 
szkoleń praktykantów w zawodzie kontrolerów ruchu lotniczego, który nie uwzględniał faktycznych potrzeb obsługi ruchu 
lotniczego. Skutkuje to obowiązkiem wykonywania pracy przez kontrolerów w dużej liczbie nadgodzin oraz delegowaniem 
pracowników innych służb do obsługi kontroli lotów. W ocenie Izby stan ten może wpływać na poziom bezpieczeństwa 
w ruchu lotniczym, stwarzając realne zagrożenie dla zdrowia i życia pasażerów. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wyniku kontroli NIK wskazała konieczność podjęcia następujących działań na rzecz efektywnego wykorzystania środków 
przeznaczonych na szkolenia pracowników: 
 dokonywanie – w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego – rzetelnych analiz rzeczywistych potrzeb 

szkoleniowych oraz sporządzanie na ich podstawie okresowych planów szkoleń; 
 określenie mechanizmów i procedur kontrolnych zapewniających efektywne wykorzystanie środków finansowych, w tym 

przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników; 
 wypracowanie instrumentów ewaluacji szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, 

pozwalających na dokonanie oceny, czy przyniosły one zamierzone rezultaty. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W związku z ustaleniami kontroli NIK skierowała do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zawiadomienie o popełnieniu czynu: 
z art. 271 § 3 Kodeksu karnego (kk), z art. 18 § 2 kk w związku z art. 271 § 3 kk oraz art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości i art. 61 
§ 1 Kodeksu karnego skarbowego. Postępowanie w tej sprawie, po umorzeniu, na skutek działań NIK zostało podjęte na nowo. 
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Realizacja	zadań	Okręgowego	Urzędu	Miar	w	Łodzi	
w	zakresie	legalizacji	i	kontroli	urządzeń	pomiarowych	
do	odmierzania	paliw	płynnych 

   Delegatura	w	Łodzi	
 

P/14/095	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości legalizacji i kontroli urządzeń pomiarowych paliw ciekłych na obszarze działania Okręgowego Urzędu 
Miar w Łodzi. Główne zagadnienia objęte kontrolą dotyczyły: 
 systemu organizacyjnego Urzędu Miar i procedur obowiązujących w procesie legalizacji i kontroli odmierzaczy paliw 

płynnych, 
 rzetelności świadectw legalizacyjnych urządzeń pomiarowych wydawanych wnioskodawcom, 
 prawidłowości odmierzania ilości sprzedawanych paliw płynnych na stacjach paliw, 
 prawidłowości wymierzania i pobierania opłat za czynności urzędowe związane z legalizacją urządzeń pomiarowych 

paliw oraz dochodzenie należności z tego tytułu. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi oraz podległych mu pięciu obwodowych urzędach miar w: 
Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Zduńskiej Woli, Łowiczu i Kielcach. 

Zakup paliw do pojazdów należy do codziennych czynności obywateli, instytucji 
i przedsiębiorstw. Koszty zakupu paliw wpływają na koszty produkcji i utrzymania, a zatem na poziom życia obywateli. O ile 
wysokość cen paliw uzależniona jest od wielu czynników, często niezależnych od sprzedawcy, o tyle rzetelność odmierzania 
paliwa zależy od prawidłowości działania urządzeń objętych prawną kontrolą metrologiczną.  

Okresowe informacje prezentowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wskazują na występowanie 
przypadków sprzedaży złej jakości paliw, tj. benzyn, oleju napędowego i gazu propan-butan (LPG). Brakuje natomiast 
informacji o prawidłowości odmierzania paliw na stacjach paliw. Pojedyncze sygnały na forach Internetu informowały 
o przypadkach „przekroczenia” podczas tankowania maksymalnej pojemności zbiorników samochodowych, na skutek 
zawyżonych wskazań dystrybutorów. Przekrojowe wyniki kontroli stacji paliw przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową 
i Główny Urząd Miar w zakresie rzetelności odmierzania paliw dotyczą roku 2003, a więc nie są już aktualne. 

Nadzór Okręgowego Urzędu Miar nad prawidłowym działaniem urządzeń 
pomiarowych do odmierzania paliw ciekłych był niepełny i nieefektywny. Podległe 

Dyrektorowi OUM w Łodzi obwodowe urzędy miar prawidłowo wykonywały czynności legalizacyjne urządzeń pomiarowych, 
jednak w niewystarczającym zakresie przeprowadzały kontrole tych urządzeń.  

Częstotliwość kontroli odmierzaczy paliw była niewystarczająca. Były one przeprowadzane przez obwodowe urzędy miar nie 
częściej niż raz na 5 lat, a w skrajnych przypadkach raz na 14 lat. Kontrole te obejmowały tylko wybrane urządzenia na 
stacjach paliw i były wcześniej – zgodnie z wymogiem ustawowym – zapowiadane właścicielom z co najmniej 
siedmiodniowym wyprzedzeniem, wobec czego ich wyniki, potwierdzające na ogół prawidłowe działanie urządzeń, nie były 
w pełni miarodajne.  

W wyniku ww. zapowiedzianych kontroli organów administracji miar, przeprowadzonych w 2014 r. (do zakończenia kontroli 
NIK) na 139 stacjach paliw i obejmujących łącznie 2 100 odmierzaczy benzyny i oleju napędowego, nieprawidłowości 
polegające na zawyżeniu wskazań (od 0,6% do 5,6%) stwierdzono w przypadku 3 odmierzaczy (0,2% badanych) na 
3 stacjach paliw. W jednym przypadku odmierzacz zaniżał wskazania (na niekorzyść sprzedającego) o 1,5%. Natomiast 
kontrole stacji paliw przeprowadzone bez zapowiedzi na 28 stacjach, przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej 
w Łodzi (WIIH) w 2014 r., obejmujące 77 odmierzaczy benzyny i oleju napędowego, potwierdziły rzetelne odmierzanie paliw 
na 24 stacjach oraz ujawniły zawyżanie wskazań (od 4,3% do 5,6%) w przypadku 48 odmierzaczy (aż 62,3% badanych) na 
4 stacjach. Znamienne jest, że przeprowadzone przez WIIH kontrole nie wykazały ani jednego przypadku, aby odmierzacze 
paliw „myliły się” na niekorzyść sprzedającego. 

Skontrolowane przez NIK organy administracji miar nie były właściwie wyposażone, pod względem kadrowym i sprzętowym, 
do sprawowania nadzoru nad prawidłowym stosowaniem na stacjach paliw przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r.  
– Prawo o miarach. Ograniczony stan etatowy obwodowych urzędów miar niekorzystnie wpływał na częstotliwość kontroli 
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odmierzaczy paliw. Z powodu braku niezbędnych urządzeń sprawdzających cztery z pięciu kontrolowanych obwodowych  
urzędów miar nie prowadziły na nadzorowanym terenie kontroli metrologicznych odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan. 
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi nie wyposażył bowiem podległych jednostek w mobilne urządzenia do kontroli przepływu 
gazu. Kontrole metrologiczne odmierzaczy gazu na obszarze województw łódzkiego i świętokrzyskiego były podejmowane 
wyłącznie przez dwa urzędy (Okręgowy Urząd Miar w Łodzi oraz Obwodowy Urząd Miar w Łodzi), dysponujące tylko jednym 
urządzeniem sprawdzającym. Skala tych działań nie była wystarczająca w stosunku do potrzeb. W badanym okresie wydano 
bowiem 2 638 świadectw legalizacyjnych odmierzaczy gazu na stacjach paliw, a poza procedurą legalizacyjną 
skontrolowano pod względem metrologicznym tylko 71 odmierzaczy (2,7% odmierzaczy zalegalizowanych), tj. średnio 
w roku 28 odmierzaczy. Oznacza to, że kontroli poddany został tylko co 37. odmierzacz gazu. Biorąc pod uwagę ww. liczbę 
zalegalizowanych odmierzaczy gazu oraz średnią liczbę odmierzaczy skontrolowanych w ciągu roku, ustalono, że każdy 
odmierzacz kontrolowany może być co 94 lata. Świadczy to o tym, że rynek sprzedaży gazu jest faktycznie poza kontrolą 
urzędów miar. 

W związku z brakiem urządzeń do kontroli przepływu gazu cztery urzędy obwodowe dokonywały czynności legalizacyjnych 
odmierzaczy gazu, wykorzystując nieodpłatnie zaplecze techniczne firm serwisujących kontrolowane stacje paliw. 

Kolejnym istotnym problemem ograniczającym skuteczność działań kontrolnych administracji miar jest brak kompletnych 
danych o liczbie stacji paliw oraz liczbie i rodzaju urządzeń do odmierzania paliw ciekłych i gazu ciekłego propan-butan, 
funkcjonujących na terenie działania urzędów, jak również brak uprawnień tych organów do przeprowadzania kontroli 
metrologicznej nowych odmierzaczy paliw użytkowanych na stacjach (przez okres jednego roku, w przypadku odmierzaczy 
gazu i dwóch lat, w przypadku odmierzaczy benzyny i oleju napędowego). 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi Najwyższa Izba Kontroli zwróciła 
się o: 
 podjęcie działań organizacyjnych w celu dostosowania stanu zatrudnienia i wyposażenia obwodowych urzędów miar do 

realizacji nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy - Prawo o miarach, w tym wyposażenia tych urzędów 
w urządzenia do kontroli metrologicznej odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan; 

 usprawnienie procedury legalizacyjnej w podległych urzędach obwodowych w celu zapewnienia rzetelnego 
rozpatrywania wniosków pod względem kompletności i wniesienia opłaty, a także zapewnienia niezależności działania 
urzędów w zakresie wykorzystywanych urządzeń i środków transportowych; 

 wyeliminowanie przypadków opóźnień w wystawianiu tytułów wykonawczych wobec dłużników zalegających z zapłatą 
należności z tytułu wykonanych czynności legalizacyjnych. 

DE	LEGE	FERENDA	

Biorąc pod uwagę nieprawidłowości w funkcjonowaniu polskiego systemu metrologicznego w Polsce wykazane w toku 
przeprowadzonej kontroli i mając na względzie konieczność systemowych zmian w tym zakresie, Najwyższa Izba Kontroli 
skierowała następujące wnioski związane z koniecznością zmiany prawa: 
 wprowadzenie do nowej ustawy - Prawo o miarach regulacji nakazującej przedsiębiorcom prowadzącym działalność 

gospodarczą związaną z użytkowaniem odmierzaczy paliw powiadamianie właściwego organu administracji miar o fakcie 
rozpoczęcia prowadzenia, jak również zaprzestania (lub ewentualnego zawieszenia) działalności w zakresie obrotu 
paliwami ciekłymi, w tym o liczbie i rodzaju używanych odmierzaczy. Obowiązkowi temu powinny towarzyszyć 
odpowiednie uregulowania, także w ustawie - Prawo o miarach, dotyczące prowadzenia przez organy administracji miar 
baz danych o stacjach paliw prowadzonych na obszarze ich właściwości i używanych tam odmierzaczach. Szczegółowe 
zasady gromadzenia tych danych powinny być określone w rozporządzeniu wykonawczym; 

 organy administracji miar nie posiadają uprawnień do kontroli metrologicznej nowych odmierzaczy paliw. Zasadne byłoby 
dokonanie zmiany ustawy o systemie oceny zgodności, polegającej na rozszerzeniu kręgu organów właściwych do 
prowadzenia powyższych kontroli o organy administracji miar. 
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Świadczenie	usług	publicznych	osobom	posługującym	
się	językiem	migowym 

  Delegatura	w	Poznaniu	
 

P/14/105	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena przygotowania podmiotów wykonujących usługi publiczne do kontaktów z osobami posługującymi się językiem 
migowym. Kontrolą objęto w szczególności wywiązywanie się tych podmiotów z ustawowego obowiązku upowszechniania 
informacji o usługach pozwalających na komunikowanie się oraz rzetelność realizacji tego obowiązku wobec osób 
uprawnionych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 60 urzędach organów administracji publicznej, w tym w urzędach wojewódzkich (6), urzędach 
gmin (12), starostwach powiatowych (12), komendach Policji (12), urzędach skarbowych (12) oraz terenowych oddziałach 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (6) z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
lubuskiego, śląskiego i wielkopolskiego.  

Ponadto od 58 podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 57 szkół wyższych oraz 42 jednostek systemu oświaty 
z terenu ww. sześciu województw uzyskano – na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli – informacje o stosowanych w tych jednostkach rozwiązaniach ułatwiających komunikowanie się 
z osobami głuchymi, niedosłyszącymi i głuchoniewidomymi.  

Dokonano również przeglądu stron internetowych (Biuletyn Informacji Publicznej i www) 40 wybranych centralnych organów 
państwa, rzeczników (praw obywatelskich, praw pacjenta, praw dziecka), wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, straży 
miejskiej oraz ochotniczego pogotowia ratunkowego (wodnego, górskiego, tatrzańskiego). Celem przeglądu było 
sprawdzenie, czy informacje zamieszczone na stronach internetowych były dostępne i zrozumiałe dla osoby doświadczającej 
trudności w komunikowaniu się. W przeglądzie uczestniczyła osoba głucha oraz tłumacz języka migowego. 

Dostęp do informacji i komunikacji jest głównym aspektem udziału w życiu 
społecznym. Osoby niepełnosprawne, w tym głuche i niedosłyszące, powinny mieć dostęp do informacji za pośrednictwem 
odpowiednich systemów komunikacji, które umożliwią porozumiewanie się również w niewerbalnym języku migowym. 

Problemy ze słuchem ma coraz więcej Polaków. Obniża się też granica wieku osób, u których występuje niedosłuch – już 
blisko połowa osób poniżej 40. roku życia odczuwa jego skutki. Aktualnie, wg Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, 
jest niemal 850 tysięcy ludzi z różnego rodzaju wadami słuchu. 

Wprowadzenie ustawy o języku migowym w 2011 r. uzasadniono koniecznością stworzenia stanu prawnego, który zapewni 
odpowiedni poziom wsparcia w pokonywaniu barier w komunikowaniu się. 

Sygnały napływające do NIK wskazywały na trudności w komunikowaniu się osób z dysfunkcją narządów mowy i słuchu 
z podmiotami świadczącymi usługi publiczne. Osoby głuche i niedosłyszące wskazywały przede wszystkim na brak dostępu 
do usług tłumaczy języka migowego, niestosowanie przez zobowiązane podmioty udogodnień dla niesłyszących, 
niewywiązywanie się przez organy administracji publicznej z obowiązków informacyjnych, czy nieznajomość zasad obsługi 
osób głuchych lub niedosłyszących. Także Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do NIK z sugestią przeprowadzenia 
kontroli realizacji przez organy administracji publicznej przepisów ustawy o języku migowym. 

Poziom realizacji przepisów ustawy przez skontrolowane podmioty, po ponad dwóch 
latach jej obowiązywania, był bardzo niski. Nadal występowały obszary wymagające 

dostosowania do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu – nawet w tych podmiotach, które podjęły 
działania zmierzające do realizacji przepisów ustawy o języku migowym. 

Dostęp do informacji oraz możliwość komunikowania się są głównymi aspektami udziału w życiu społecznym.  

W ocenie NIK niedostosowanie form przekazu informacji i komunikowania się do potrzeb osób z wadą słuchu jest przejawem 
dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Jeśli osoby niepełnosprawne, w tym głuche i niedosłyszące, mają aktywnie 
korzystać ze swoich praw i dokonywać wyboru sposobu życia i załatwiania swoich spraw, powinny mieć dostęp do informacji 
za pośrednictwem odpowiednich systemów wspierających komunikowanie się.  

PROBLEM 
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Wyniki niniejszej kontroli wskazały, że główną przyczyną niewystarczającego przygotowania do kontaktów z osobami 
posługującymi się językiem migowym była nieznajomość specyfiki niepełnosprawności słuchu i jej wpływu na możliwość 
komunikowania się osób głuchych z otoczeniem. Dla osób głuchych nieznających w wystarczającym stopniu języka 
polskiego jedynym w pełni zrozumiałym językiem jest język migowy. Brak dostępu do informacji w tym języku wyklucza 
osoby głuche z życia społecznego i znacząco utrudnia ich samodzielność.  

Skontrolowane podmioty wykonujące usługi publiczne nie były przygotowane do kontaktów z osobami posługującymi się 
językiem migowym. W okresie od wejścia w życie ustawy o języku migowym (większość jej przepisów weszła w życie 
1 kwietnia 2012 r.) do rozpoczęcia kontroli NIK (tj. od 27 sierpnia 2014 r.) nie podjęły one wystarczających działań do 
rzetelnej i skutecznej realizacji obowiązków określonych w tej ustawie i nie zapewniły osobom posługującym się językiem 
migowym dostępu do zrozumiałej dla nich informacji. Tym samym, osobom posługującym się językiem migowym nie 
zagwarantowano dostępu do usług publicznych na równi ze słyszącą częścią społeczeństwa.  

Niemal żaden ze skontrolowanych podmiotów, w dniu wejścia w życie ustawy o języku migowym, pomimo półrocznego 
vacatio legis, nie wywiązał się z nałożonych tą ustawą obowiązków informacyjnych. Osób uprawnionych nie informowano 
o przysługujących im prawach w kontaktach z organami administracji publicznej oraz o warunkach korzystania z tych praw.  

Zamieszczane na stronach internetowych oraz w siedzibach skontrolowanych podmiotów komunikaty kierowane do osób 
uprawnionych były niezrozumiałe dla części osób głuchych. Udostępniono je bowiem tylko w języku polskim, bez tłumaczenia na 
język migowy. Co więcej, niepoinformowanie osób głuchych o przysługujących im prawach w zrozumiałym dla nich języku 
czyniło usługi świadczone przez skontrolowane podmioty praktycznie niedostępnymi dla tych osób.  

Dostęp do informacji kierowanej do osób uprawnionych był utrudniony poprzez ich niewłaściwe oznaczenie, tj. jedynie 
tekstem w języku polskim, zamiast znaków graficznych przekreślonego ucha lub „migających dłoni”, które osoby 
z niepełnosprawnością słuchu odczytują jako symbole oznaczające dostępność. 

Skontrolowane podmioty nie były przygotowane do korzystania ze środków i rozwiązań technicznych umożliwiających 
wymianę informacji w języku migowym. Wykorzystanie takich rozwiązań z udziałem certyfikowanego tłumacza lub biegle 
posługującego się językiem migowym pracownika jest rozwiązaniem zapewniającym swobodne komunikowanie się w języku 
migowym, a jednocześnie likwiduje konieczność zgłaszania chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza 
z odpowiednim wyprzedzeniem. Wystarczające było jedynie przygotowanie skontrolowanych podmiotów do komunikowania 
się, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu czy elektronicznych biur obsługi interesanta, z pozostałymi osobami 
uprawnionymi, znającymi język polski w stopniu zapewniającym możliwość posługiwania się tekstem.  

O zaniedbaniach w przygotowaniu podmiotów realizujących ważne zadania publiczne do kontaktów z osobami posługującymi 
się językiem migowym świadczą dodatkowo wyniki eksperymentu, który kontrolerzy NIK wykonali w trakcie prowadzenia badań 
kontrolnych. Zdecydowana większość stron internetowych, których przeglądu przy udziale kontrolerów NIK dokonała osoba 
głucha, nie spełniała kryterium dostępności dla osób posługujących się językiem migowym. Tym samym niedostępne dla osób 
posługujących się językiem migowym były publiczne informacje zamieszczone na tych stronach.  

DOBRE	PRAKTYKI	

 We wszystkich skontrolowanych oddziałach terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych klientom udostępniono 
samoobsługowe urządzenie informacyjne, tzw. urzędomat, które jest dostępne dla klientów ZUS siedem dni w tygodniu, 
24 godziny na dobę, i jest wyposażone w pętlę indukcyjną generującą pole elektromagnetyczne, które może być 
odbierane przez większość aparatów słuchowych. Klawiatura tego urządzenia posiada oznaczenia w języku Braille'a, 
co umożliwia korzystanie z niej przez osoby niewidome i głuchoniewidome. 

 W budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie zainstalowano urządzenie zapewniające dostęp do świadczenia 
usług tłumacza języka migowego on-line. Usługa polega na tłumaczeniu języka migowego „na żywo” na bazie 
wideokonferencji, w rzeczywistym czasie trwania rozmowy. Z urządzenia mogą korzystać klienci wszystkich jednostek 
organizacyjnych powiatu augustowskiego. 

 Przykładem dążenia do zapewnienia dostępu do usług tłumaczenia wysokiej jakości było zorganizowanie w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach stałych dyżurów tłumacza języka migowego. Od stycznia 2011 r. tłumacz języka 
migowego pełni w tym urzędzie dwa razy w tygodniu czterogodzinne dyżury. W czasie dyżuru istniała możliwość 
nawiązania kontaktu z tłumaczem za pomocą internetowego komunikatora audiowizualnego. Możliwość skontaktowania 
się za pośrednictwem komunikatora z pełniącym dyżur tłumaczem zapewniono również osobom niesłyszącym 
załatwiającym sprawy w zamiejscowych delegaturach urzędu. 
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 Jeszcze przed wejściem w życie ustawy o języku migowym, w styczniu 2008 r., Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej 
Górze nawiązał współpracę z oddziałem Polskiego Związku Głuchych w Zielonej Górze, w ramach której osobom 
uprawnionym zaproponowano m.in. obsługę poza kolejnością, w wydzielonym pomieszczeniu w urzędzie. Wyznaczono 
też urzędnika odpowiedzialnego za współpracę z przedstawicielem PZG. W okresie składania zeznań podatkowych za 
2013 r. pracownicy tego urzędu spotykali się z zainteresowanymi osobami uprawnionymi w siedzibie oddziału PZG, 
gdzie udzielali odpowiedzi na pytania i służyli pomocą w sporządzeniu rozliczeń podatkowych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Poszczególni ministrowie powinni utworzyć centralne, resortowe repozytoria dokumentów przetłumaczonych na język 
migowy, do których dostęp powinny mieć podległe ministrom jednostki oraz jednostki samorządu terytorialnego. 
Zwiększy to dostępność dokumentów tłumaczonych na język migowy oraz obniży koszty ich wytworzenia.  

 Kierownicy wszystkich publicznych instytucji powinni zadbać o dostępność dla osób głuchych stron internetowych tych 
podmiotów. W języku migowym na stronach tych powinny być umieszczone przynajmniej podstawowe informacje 
o działalności tych jednostek, o możliwości nawiązania kontaktu przez osobę głuchą i o sposobie załatwienia sprawy. 
Informacje te, dla łatwego odszukania, powinny być oznaczone symbolem dostępności dla osób głuchych. Wszelkie 
elementy multimedialne (filmy, pliki dźwiękowe) powinny być wyposażone również w napisy, przez co zostaną 
dostosowane do potrzeb osób niedosłyszących i słabosłyszących.  

DE	LEGE	FERENDA	

Aby zapobiec dyskryminacji osób z wadą słuchu w dostępie do życia publicznego oraz do usług świadczonych przez 
podmioty publiczne, zdaniem NIK, niezbędne jest podjęcie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej działań, które 
doprowadzą do zmian w ustawie o języku migowym, polegających na:  
 wprowadzeniu do treści art. 9 ust. 3 oraz art. 14 ust. 2 ustawy o języku migowym: 

 obowiązku upowszechniania informacji o usłudze pozwalającej na komunikowanie się oraz pozostałych informacji 
o sposobach realizacji ustawy o języku migowym, również w formie komunikatu audiowizualnego nagranego 
w języku migowym, tj. w formie zrozumiałej dla osób posługujących się sprawnie jedynie tym językiem,  

 obowiązku oznaczania informacji kierowanych do osób uprawnionych odpowiednim znakiem graficznym, 
tj. symbolem przekreślonego ucha lub symbolem „migających dłoni”, w celu umożliwienia osobom uprawnionym 
łatwego odszukania skierowanych do nich informacji zamieszczonych w BIP, na stronie internetowej oraz w siedzibie 
podmiotu zobowiązanego; 

 określeniu w treści art. 11 ww. ustawy: 
 obowiązku udostępniania środków umożliwiających komunikację audiowizualną, w celu zapewnienia możliwości 

zdalnej wymiany informacji w języku migowym, z udziałem posługującego się biegle tym językiem pracownika lub 
certyfikowanego tłumacza języka migowego, co osobom posługującym się językiem migowym zapewni swobodne 
(tj. niewiążące się z koniecznością bezpośredniej obecności w siedzibie podmiotu zobowiązanego) komunikowanie 
się w celu załatwienia sprawy, 

 poziomu znajomości języka migowego przez pracownika podmiotu zobowiązanego, uprawniającego do 
tłumaczenia i obsługi osób głuchych w zastępstwie certyfikowanego tłumacza, co zapewni odpowiednią jakość 
tłumaczenia;  

 doprecyzowaniu treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy, odnoszącego się do sposobu udostępnienia osobom uprawnionym 
dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy poprzez dodanie po słowach: „(…) w formie dostępnej dla osób 
uprawnionych”, słów: „w tym w formie przetłumaczonej na język migowy”. Wobec nieznajomości lub ograniczonej 
znajomości języka polskiego przez część osób uprawnionych, przez formę dostępną należy rozumieć nie tylko dokument 
w języku polskim, ale również jego tłumaczenie na język migowy. 

 

 

 

 

 

Wyniki niniejszej kontroli wskazały, że główną przyczyną niewystarczającego przygotowania do kontaktów z osobami 
posługującymi się językiem migowym była nieznajomość specyfiki niepełnosprawności słuchu i jej wpływu na możliwość 
komunikowania się osób głuchych z otoczeniem. Dla osób głuchych nieznających w wystarczającym stopniu języka 
polskiego jedynym w pełni zrozumiałym językiem jest język migowy. Brak dostępu do informacji w tym języku wyklucza 
osoby głuche z życia społecznego i znacząco utrudnia ich samodzielność.  

Skontrolowane podmioty wykonujące usługi publiczne nie były przygotowane do kontaktów z osobami posługującymi się 
językiem migowym. W okresie od wejścia w życie ustawy o języku migowym (większość jej przepisów weszła w życie 
1 kwietnia 2012 r.) do rozpoczęcia kontroli NIK (tj. od 27 sierpnia 2014 r.) nie podjęły one wystarczających działań do 
rzetelnej i skutecznej realizacji obowiązków określonych w tej ustawie i nie zapewniły osobom posługującym się językiem 
migowym dostępu do zrozumiałej dla nich informacji. Tym samym, osobom posługującym się językiem migowym nie 
zagwarantowano dostępu do usług publicznych na równi ze słyszącą częścią społeczeństwa.  

Niemal żaden ze skontrolowanych podmiotów, w dniu wejścia w życie ustawy o języku migowym, pomimo półrocznego 
vacatio legis, nie wywiązał się z nałożonych tą ustawą obowiązków informacyjnych. Osób uprawnionych nie informowano 
o przysługujących im prawach w kontaktach z organami administracji publicznej oraz o warunkach korzystania z tych praw.  

Zamieszczane na stronach internetowych oraz w siedzibach skontrolowanych podmiotów komunikaty kierowane do osób 
uprawnionych były niezrozumiałe dla części osób głuchych. Udostępniono je bowiem tylko w języku polskim, bez tłumaczenia na 
język migowy. Co więcej, niepoinformowanie osób głuchych o przysługujących im prawach w zrozumiałym dla nich języku 
czyniło usługi świadczone przez skontrolowane podmioty praktycznie niedostępnymi dla tych osób.  

Dostęp do informacji kierowanej do osób uprawnionych był utrudniony poprzez ich niewłaściwe oznaczenie, tj. jedynie 
tekstem w języku polskim, zamiast znaków graficznych przekreślonego ucha lub „migających dłoni”, które osoby 
z niepełnosprawnością słuchu odczytują jako symbole oznaczające dostępność. 

Skontrolowane podmioty nie były przygotowane do korzystania ze środków i rozwiązań technicznych umożliwiających 
wymianę informacji w języku migowym. Wykorzystanie takich rozwiązań z udziałem certyfikowanego tłumacza lub biegle 
posługującego się językiem migowym pracownika jest rozwiązaniem zapewniającym swobodne komunikowanie się w języku 
migowym, a jednocześnie likwiduje konieczność zgłaszania chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza 
z odpowiednim wyprzedzeniem. Wystarczające było jedynie przygotowanie skontrolowanych podmiotów do komunikowania 
się, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu czy elektronicznych biur obsługi interesanta, z pozostałymi osobami 
uprawnionymi, znającymi język polski w stopniu zapewniającym możliwość posługiwania się tekstem.  

O zaniedbaniach w przygotowaniu podmiotów realizujących ważne zadania publiczne do kontaktów z osobami posługującymi 
się językiem migowym świadczą dodatkowo wyniki eksperymentu, który kontrolerzy NIK wykonali w trakcie prowadzenia badań 
kontrolnych. Zdecydowana większość stron internetowych, których przeglądu przy udziale kontrolerów NIK dokonała osoba 
głucha, nie spełniała kryterium dostępności dla osób posługujących się językiem migowym. Tym samym niedostępne dla osób 
posługujących się językiem migowym były publiczne informacje zamieszczone na tych stronach.  

DOBRE	PRAKTYKI	

 We wszystkich skontrolowanych oddziałach terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych klientom udostępniono 
samoobsługowe urządzenie informacyjne, tzw. urzędomat, które jest dostępne dla klientów ZUS siedem dni w tygodniu, 
24 godziny na dobę, i jest wyposażone w pętlę indukcyjną generującą pole elektromagnetyczne, które może być 
odbierane przez większość aparatów słuchowych. Klawiatura tego urządzenia posiada oznaczenia w języku Braille'a, 
co umożliwia korzystanie z niej przez osoby niewidome i głuchoniewidome. 

 W budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie zainstalowano urządzenie zapewniające dostęp do świadczenia 
usług tłumacza języka migowego on-line. Usługa polega na tłumaczeniu języka migowego „na żywo” na bazie 
wideokonferencji, w rzeczywistym czasie trwania rozmowy. Z urządzenia mogą korzystać klienci wszystkich jednostek 
organizacyjnych powiatu augustowskiego. 

 Przykładem dążenia do zapewnienia dostępu do usług tłumaczenia wysokiej jakości było zorganizowanie w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach stałych dyżurów tłumacza języka migowego. Od stycznia 2011 r. tłumacz języka 
migowego pełni w tym urzędzie dwa razy w tygodniu czterogodzinne dyżury. W czasie dyżuru istniała możliwość 
nawiązania kontaktu z tłumaczem za pomocą internetowego komunikatora audiowizualnego. Możliwość skontaktowania 
się za pośrednictwem komunikatora z pełniącym dyżur tłumaczem zapewniono również osobom niesłyszącym 
załatwiającym sprawy w zamiejscowych delegaturach urzędu. 
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Działania	administracji	publicznej	na	rzecz	ochrony	
praw	mniejszości	romskiej	w	Polsce 

   Delegatura	we	Wrocławiu	
 

P/14/119	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości realizacji przez właściwych ministrów, wojewodów oraz organy samorządowe i jednostki im podległe, 
zadań publicznych na rzecz mniejszości romskiej. wynikających z ustawy o mniejszościach i Programu romskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem jego ewaluacji końcowej. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji sześć urzędów wojewódzkich, sześć urzędów miast i siedem organizacji spoza 
sektora finansów publicznych. Delegatura NIK we Wrocławiu skontrolowała ponadto działania administracji rządowej 
i samorządowej, podejmowane wobec grupy rumuńskich Romów, zamieszkujących nielegalne koczowiska we 
Wrocławiu. 

Romowie to członkowie najliczniejszej mniejszości etnicznej w Polsce, do której 
przynależność podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało 
16.723 obywateli polskich. Przyjmuje się, że mniejszość romska w Polsce liczy od 20.000 do 30.000 osób. 

Rząd, uchwałą Rady Ministrów z 2003 r. ustanowił Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013, 
którego celem było zapewnienie pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic 
dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. Jego kontynuacją jest przyjęty przez Radę Ministrów w 2014 r. Program 
integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. W uzasadnieniu do Programu zapisano m.in. że pomimo 
podejmowania od początku lat 90 XX wieku szeregu działań w zakresie integracji społeczności romskiej w Polsce oraz jej 
zmian w położeniu społecznym i ekonomicznym, Romowie wciąż pozostają grupą zmarginalizowaną społecznie. 
Marginalizacja i zapóźnienia tej grupy mają źródła m.in. w niskim statusie socjalnym, braku wykształcenia oraz wysokim 
bezrobociu. Nie bez znaczenia pozostaje również utrzymywanie się wysokiego poziomu niechęci do Romów. 

W ocenie NIK, mniejszości romskiej zostały stworzone warunki umożliwiające 
zachowanie tożsamości etnicznej, obyczajów, tradycji i kultury. Zapewniono jej prawo 

do edukacji, opieki zdrowotnej i uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności. Realizowany w latach 2004-2013 Program 
romski, wykonywany był prawidłowo, aczkolwiek nie w pełni skutecznie. Osiągnięte zostały efekty poprawiające sytuację 
mniejszości romskiej, zwłaszcza w zakresie spraw bytowych, obejmujących m.in. modernizację, remonty i przydziały 
mieszkań socjalnych. Zwiększył się również dostęp Romów do opieki lekarskiej, wyposażono dzieci i młodzież romską 
w podręczniki i przybory szkolne, wskutek czego nie odczuwały one zróżnicowania materialnego w tym przedmiocie. Jednak 
na niezmienionym poziomie pozostawała realizacja obowiązku szkolnego dzieci romskich. 

Minister Administracji i Cyfryzacji prawidłowo realizował ustawowe zadania w zakresie utrwalania tożsamości etnicznej oraz 
ochrony, zachowania i rozwoju kultury romskiej, a także równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne. 
Współpracował z organami administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania naruszeniu praw mniejszości romskiej. 
Realizacja tych zadań, których część ujęta była również w Programie romskim, polegała w głównej mierze na 
dofinansowaniu przedsięwzięć zmierzających do poprawy edukacji wśród Romów i inicjatyw artystycznych, organizacji 
imprez propagujących historię Romów, wspieraniu działalności wydawniczej oraz badań naukowych dotyczących historii 
i kultury Romów. 

Wojewodowie, powołali pełnomocników ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Ułatwiło to w znacznym stopniu 
koordynowanie działań organów administracji rządowej w województwie, dotyczących m.in. respektowania praw mniejszości 
romskiej i rozwiązywania jej problemów. Jednak żaden ze skontrolowanych wojewodów nie określił katalogu potrzeb 
i oczekiwań mniejszości romskiej i nie wypracował kompleksowego systemu działań ukierunkowanych na rozwiązywanie 
problemów tej mniejszości w województwie. 

Skontrolowane gminy, zdaniem Izby, nie postrzegały w sposób wystarczający i nie w pełni identyfikowały problemów 
mniejszości romskiej, zamieszkałej na ich terenach, jako problemu wspólnoty samorządowej, z uwagi na niewielką 
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populację Romów w stosunku do pozostałej ludności. W związku z tym działania zmierzającej do ochrony, zachowania i 
rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości romskiej oraz działania na rzecz jej integracji obywatelskiej i społecznej były  
w ocenie NIK, w części gmin, niewystarczające. 

DOBRE	PRAKTYKI	

 Współpraca Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z mniejszością romską na terenie Przemkowskiego Parku 
Krajobrazowego. 

 Prowadzenie, od maja 2014 r., przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, dla mieszkańców Gminy Wrocław 
bezpłatnych warsztatów Stereotypy – Uprzedzenia – Dyskryminacja, których celem jest uwrażliwienie na zagrożenia 
dyskryminacją oraz jej przeciwdziałanie. 

 Prowadzenie przez Fundację Integracji Społecznej PROM we Wrocławiu, kampanii społecznej Jedni z wielu. 
Przedstawienie pierwotnie w formie albumu oraz wystawy zdjęć Chada Evansa Wyatta, a następnie na billboardach, 
zdjęć Romów z całej Polski, którzy przyznali się do swojej romskiej tożsamości. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wyniku kontroli NIK skierowała wnioski do: 
 Ministra Administracji i Cyfryzacji  - wniosek dotyczył opracowania i wdrożenia działań sprzyjających objęciu dzieci 

romskich wychowaniem przedszkolnym jako warunku wyeliminowania trudności uczniów romskich w przyswajaniu 
materiału szkolnego. 

 Ministra Spraw Wewnętrznych - wniosek dotyczył wypracowania spójnej procedury postępowania władz 
rządowych i samorządowych w odniesieniu do grupy rumuńskich Romów nieposiadających statusu cudzoziemcy, 
a zamieszkujących na nielegalnych koczowiskach, w tym określenia zasad finansowania wydatków związanych 
z ich pobytem. 

Udzielanie	zamówień	publicznych	na	usługi	zewnętrzne	
przez	podmioty	sektora	publicznego	

  Delegatura	w	Warszawie	
 

D/14/506	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań podejmowanych przez jednostki objęte kontrolą w związku z udzielaniem zamówień publicznych na usługi 
zewnętrzne. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto 13 jednostek sektora finansów publicznych, dwa ministerstwa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dwa urzędy centralne: Główny Urząd Statystyczny i Urząd Komunikacji Elektronicznej, 
cztery urzędy miasta oraz cztery spółki jednostek samorządu terytorialnego i jedną spółkę SP. 

Jednostki sektora finansów publicznych realizują zadania publiczne, finansowanie 
których podlega zasadom wydatkowania środków publicznych określonym w ustawie uofp oraz przepisach wykonawczych do tej 
ustawy. Zgodnie z tymi zasadami jednostki te są zobowiązane do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych oraz 
dokonywania wydatków publicznych 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 oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2014 r. 
do ustawy Pzp wprowadzono 6 zmian, z czego istotne znaczenie miały te dot.: m. in. podniesienia progu stosowania ustawy 
z kwoty 14 000 euro do 30 000 euro, zamawiający zostali zobowiązani do ustalania innych niż wyłącznie cena kryteriów wyboru 
wykonawcy zamówienia publicznego, a cena ma nie mieć decydującego znaczenia. Nowelizacja wprowadziła instrumenty 
eliminowania rażąco niskiej ceny; uprościła procedurę udzielania zamówień publicznych m.in. na usługi prawnicze, szkoleniowe, 
restauracyjne; zwiększyła odpowiedzialność podmiotu, który odpowiada solidarnie z wykonawcą składajacym ofertę 
przetargową za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów (art. 26 ust. 2b), chyba 
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wprowadzony został obowiązek uwzględnienia waloryzacji wynagrodzeń 
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wykonawców oraz stosowania wzorcowych dokumentów w zamówieniach publicznych. Ponadto weszły w życie nowe dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego w zakresie zamówień publicznych. Polska ma 2 lata na implementację nowych rozwiazań 
wprowadzonych tymi dyrektywami (do 18 kwietnia 2016 r.). 

Wszystkie objęte kontrolą podmioty (13 jednostek) wprowadziły regulacje wewnętrzne 
dotyczące udzielania zamówień publicznych (w tym zlecania usług). W większości 

objętych badaniem jednostek organizacja procesu planowania i udzielania zamówień publicznych na wykonanie usług przez  
podmioty zewnętrzne była nieefektywna. W 11 jednostkach regulacje te nie uwzględniały obowiązku dokonywania na etapie 
planowania zamówień, analiz zasadności oraz kosztów i korzyści zlecania usług podmiotom zewnętrznym. W około 50% 
badanych jednostek sporządzano plany zamówień publicznych na dany rok, obejmujące wszystkie planowane zamówienia 
niezależnie od ich wartości, natomiast w pozostałych plan zamówień publicznych obejmował zamówienia o wartości powyżej 
określonej kwoty bądź wcale go nie sporządzano. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wyniku kontroli NIK wskazała na potrzebę eliminowania z systemu zamówień rozwiązań, które dają jednostkom sektora 
finansów publicznych możliwość dzielenia zamówienia na części i udzielenia go bez stosowania zasad i procedur 
określonych przepisami ustawy – Prawo zamówien publicznych. 

DE	LEGE	FERENDA	

W wyniku kontroli NIK wnioskowała o: 
 modyfikację art. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczącego wstępnych ogłoszeń 

informacyjnych, aby publikacja ogłoszeń stała się obligatoryjna; 
 doprecyzowanie w ustawie prawo zamówień publicznych przepisów regulujących powoływanie i pracę komisji 

przetargowych (art. 19, 20, 21) poprzez nałożenie na kierownika zamawiającego obowiązku dokonania imiennego 
podziału zadań i odpowiedzialności poszczególnych członków komisji za konkretne czynności w postępowaniu. 

Usuwanie	przez	gminy	skutków	zdarzeń	kryzysowych	
związanych	z	przerwami	w	dostawach	energii	
elektrycznej	

   Delegatura	w	Kielcach	
 

I/14/008/LKI	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w sytuacji przerw w dostawach energii elektrycznej. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn oraz w Urzędzie Gminy w Waśniowie. 

Podjęcie kontroli było związane z wieloma trudnościami, jakich doświadczyli 
mieszkańcy województwa świętokrzyskiego w związku z wywołanymi opadami atmosferycznymi i niskimi temperaturami 
powietrza przerwami w dostawach energii elektrycznej. W wielu miejscowościach uniemożliwiało to normalne 
funkcjonowanie lokalnych społeczności, brak prądu paraliżował życie mieszkańców, co sygnalizowano w wielu doniesieniach 
medialnych.  

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. 
Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.) należy m.in.: 
 kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy; 
 realizacja zaleceń starosty do gminnego planu zarządzania kryzysowego oraz opracowywanie i przedkładanie staroście 

do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego; 
 zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego; 
 organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

SYNTEZA	
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Powyższe zadania wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy, przy pomocy komórki 
organizacyjnej urzędu gminy (miasta) właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym wójta 
w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest, zgodnie z art. 19 ust. 4-7 ustawy, gminny zespół 
zarządzania kryzysowego powoływany przez wójta, który też określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. 

W wyniku kontroli ustalono, iż Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zgodnie 
z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zrealizował zadania w zakresie 

utworzenia Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, opracowania gminnego planu zarządzania kryzysowego 
oraz koordynacji działań prowadzonych przez Urząd w sytuacji kryzysowej związanej z przerwami w dostawach energii  
elektrycznej na terenie gminy Bodzentyn w styczniu 2014 r. Burmistrz nie zasięgał opinii specjalistów na temat ryzyka awarii 
w sieciach energetycznych. W Urzędzie nie dysponowano dokumentacją w zakresie punktów szczególnie wrażliwych na 
uszkodzenia sieci energetycznej zaopatrującej gminę Bodzentyn, ani informacjami na temat sposobów zabezpieczenia 
Urzędu i innych instytucji zlokalizowanych na terenie gminy przed długotrwałym brakiem energii elektrycznej.  

Urząd nie działał efektywnie w trakcie usuwania skutków przerw w dostawach energii elektrycznej. Dzięki wyposażeniu 
w odpowiednią liczbę agregatów prądotwórczych, możliwe byłoby uniknięcie bądź znaczące ograniczenie przerw 
w dostawach wody (zakup dwóch agregatów prądotwórczych w dniu 12 czerwca 2014 r. nie rozwiązuje powyższej kwestii). 
Ocenę tę potwierdzały wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy Bodzentyn: 55% ankietowanych nie 
zgodziło się ze stwierdzeniem, że służby gminne prawidłowo wykonywały działania w zakresie udzielania pomocy 
mieszkańcom, a 50% źle oceniło dostępność informacji przekazywanych wówczas przez te służby.  

Stwierdzona w trakcie kontroli nieprawidłowość, dotycząca braku aktualizacji gminnego planu zarządzania kryzysowego, 
miała charakter formalny. 

Wójt Gminy Waśniów zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, utworzył Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego, opracował gminny plan zarządzania kryzysowego oraz koordynował działania w sytuacji kryzysowej 
związanej z przerwami w dostawach energii elektrycznej na terenie gminy Waśniów w styczniu 2014 r. Urząd Gminy 
nie był odpowiednio przygotowany do usuwania skutków przerw w dostawach energii elektrycznej. Wójt nie zasięgał 
opinii specjalistów na temat ryzyka awarii w sieciach energetycznych. Nie dysponowano dokumentacją dotyczącą 
punktów szczególnie wrażliwych na uszkodzenia sieci energetycznej zaopatrującej gminę Waśniów ani informacjami 
na temat sposobów zabezpieczenia Urzędu i innych instytucji przed długotrwałym brakiem energii elektrycznej. Dzięki 
wyposażeniu w odpowiednią liczbę agregatów prądotwórczych w trakcie sytuacji kryzysowej można było uniknąć 
przerw w dostawach wody.  

NIK zwróciła uwagę na oceny, formułowane przez 100 ankietowanych w trakcie kontroli mieszkańców Nowego Skoszyna: 
30% z nich źle oceniło dostępność informacji przekazywanych przez służby gminne w trakcie sytuacji kryzysowej, również 
30% nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że służby gminne prawidłowo wykonywały działania w zakresie udzielania pomocy 
mieszkańcom. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wystąpieniu do Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn NIK wnioskowała o aktualizację gminnego planu zarządzania 
kryzysowego, zgodnie z wymogiem art. 5 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Nie formułowano wniosków 
pokontrolnych w wystąpieniu do Wójta Gminy Waśniów. 

 

 

 

 

SYNTEZA	



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK 
     3. Administracja publiczna, sprawy zagraniczne, mniejszości narodowe i etniczne

106

RO
ZD

ZI
AŁ

 II
I

 

 

Dotacje	jednostek	samorządu	terytorialnego	na	zadania	
zlecone	podmiotom	niezaliczanym	do	sektora	finansów	
publicznych 

   Departament	
Administracji	Publicznej	 

P/15/005	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości udzielania i rozliczania przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji celowych 
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań zleconych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Urzędy marszałkowskie województw: mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego i wielkopolskiego, cztery urzędy miejskie  
– m.st. Warszawy, Krakowa, Katowic oraz Poznania i 16 organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone. 

Problematykę związaną z dotacjami udzielanymi przez jednostki samorządu 
terytorialnego organizacjom pozarządowym regulują przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dotacje na cele 
publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji mających związek z realizacją tych 
zadań. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań, niż określone w tej ustawie – na podstawie umowy jednostki samorządu 
terytorialnego z organizacją pozarządową. 

O dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ufp, z budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych 
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. 

Uprawnionymi do otrzymania dotacji są również: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego (czyli działalności społecznie użytecznej w sferze objętych ustawą zadań publicznych); stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 
kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, o ile nie działają w celu osiągnięcia 
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między 
swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Objęte kontrolą jednostki samorządu terytorialnego w zdecydowanej większości 
podejmowały działania w celu zorganizowania w sposób właściwy współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. We wszystkich jednostkach tryb konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 
z organizacjami pozarządowymi, w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, a także radami działalności pożytku 
publicznego, został określony w stosownych uchwałach oraz w szczegółowych uregulowaniach wewnętrznych. W okresie 
objętym kontrolą konsultacjom poddano łącznie 449 projektów aktów prawa miejscowego. 

Stosownie do wymogów określonych w art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organy 
stanowiące kontrolowanych jst uchwaliły roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi. W trzech 
przypadkach skorzystano także z możliwości uchwalenia wieloletnich programów współpracy. We wszystkich 
kontrolowanych jednostkach przy tworzeniu programów współpracy stosowano się do wynikających z ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie zasad, zapewniając partnerskie i jawne warunki prac nad tworzeniem programów.  

Organizacje pozarządowe złożyły w kontrolowanych jednostkach samorządu terytorialnego łącznie 26 659 ofert realizacji zadań 
publicznych. Z liczby tej 23 219 ofert zostało rozpatrzonych w ramach 616 otwartych konkursów, natomiast 3 440 w trybie 
pozakonkursowym. W wyniku konkursów wybrano 10 653 oferty (45,9% ofert złożonych) zawierając łącznie 10 483 umowy. 
Poza konkursem wybrano 1 670 ofert (48,5% ofert złożonych) zawierając ogółem 1 636 umów. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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We wszystkich kontrolowanych jednostkach, w komisjach konkursowych opiniujących oferty zapewniono udział zarówno 
przedstawicieli organów wykonawczych samorządów, jak i osób wskazanych przez organizacje pozarządowe. 

W pięciu jednostkach wystąpiły nieprawidłowości w organizacji i przebiegu konkursów ofert na realizację zadań publicznych, 
m.in. ogłoszono dwa konkursy przed przekazaniem projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu, nie zamieszczono 
ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej urzędu, nieprawidłowo weryfikowano bezstronność członków komisji 
konkursowych oraz nierzetelnie dokonywano oceny objętych badaniem ofert.

Wszystkie objęte kontrolą organizacje pozarządowe spełniały wymogi ubiegania się o uzyskanie dotacji z budżetu jednostek
samorządowych na realizację zadań zleconych. Posiadały one wymaganą podmiotowość, a także prowadziły działalność 
pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
We wszystkich objętych kontrolą organizacjach pozarządowych osiągnięto zakładane w umowach cele zleconych zadań. 
Kontrolowani w większości przypadków przestrzegali warunków określonych w umowach i wydatkowali środki z dotacji zgodnie 
z celem, na jaki je uzyskano. W 10 z 16 kontrolowanych organizacjach pozarządowych ewidencja ksiegowa realizowanych 
zadań publicznych była prowadzona z naruszeniem przepisów ustawy o rachunkowości. 

DOBRE	PRAKTYKI	

Jako dobrą praktykę jednostek samorządu terytorialnego, należy wskazać określanie w programach współpracy mierników 
oceny ich realizacji. Wyznaczanie tych mierników może korzystnie wpłynąć m.in. na rzetelność oceny założeń współpracy 
określonych w programach, skuteczność monitoringu wykonania zleconych zadań publicznych oraz rzetelność ich 
rozliczania. W 4 kontrolowanych jednostkach samorządu terytorialnego wyznaczono mierniki, odnoszące się do zadań 
objętych programem oraz mierniki dotyczące działań monitorujących ich realizację. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do kierowników jednostek samorządu terytorialnego NIK wystąpiła o: 
 zawieranie umów z oferentami bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert;
 rzetelne sporządzanie sprawozdań z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz

terminowe ich publikowanie w BIP;
 dokonywanie zmian umów dotacji w formie pisemnej przed realizacją zadania w zmienionym zakresie;
 podejmowanie działań w celu zapewnienia publikowania treści ofert w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty

ich wpływu;
 podawanie do publicznej wiadomości wszystkich zmian dotyczących wyników otwartego konkursu ofert zgodnie

z wymogami określonymi w udpp;
 wszczynanie bez zbędnej zwłoki postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu dotacji;
 zapewnienie bezzwłocznego egzekwowania odsetek od niewykorzystanych środków dotacji.

Wnioski do kierowników organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego 
wskazywały na potrzebę: 
 dostosowania zasad prowadzenia ewidencji księgowej do wymogów określonych w przepisach prawa;
 określenia w statucie lub innym akcie wewnętrznym zakresu prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku

publicznego;
 wyeliminowania niezgodnego z ustawą o rachunkowości ewidencjonowania w księgach rachunkowych wydatków na

podstawie niewłaściwie zadekretowanych i opisanych dowodów księgowych;
 rzetelnego i terminowego sporządzania sprawozdań z wykonania zadań publicznych w sposób zgodny z wymogami

rozporządzenia MPiPS w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy, szczególnie w zakresie zgodnego ze stanem
faktycznym dokumentowania niewykorzystanych środków z dotacji.

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W dniu 4 lutego 2016 r. Delegatura NIK w Krakowie skierowała do Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta 
zawiadomienie w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości 
oraz art. 61 § 1 ustawy - Kodeks karny skarbowy. W kontrolowanym podmiocie dopuszczono do prowadzenia ksiąg 
rachunkowych wbrew przepisom ustawy o rachunkowości oraz nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych poprzez: 
 niezatwierdzenie zasad (polityki) rachunkowości;
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 niezamieszczenie na badanych dokumentach potwierdzenia sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach 
rachunkowych poprzez wskazanie miesiąca oraz sposobu jego ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja); 

 nieujmowanie w księgach rachunkowych kosztów (zdarzeń gospodarczych) wynikających z dowodów źródłowych. 

W dniu 1 kwietnia 2016 r. Departament Administracji Publicznej NIK skierował do Urzędu Skarbowego Warszawa-
-Śródmieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 61 § 1 
ustawy Kodeks karny skarbowy. W kontrolowanym podmiocie dopuszczono do prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew 
przepisom ustawy o rachunkowości (uor) oraz nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych poprzez:  
 posiadanie przez Stowarzyszenie polityki rachunkowości  niespełniającej wymogów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, c oraz pkt 4 uor; 
 sporządzanie zbiorczych dowodów księgowych niezgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1 uor; 
 prowadzenie ksiąg rachunkowych z naruszeniem art. 24 ust. 2 i 4 uor, tj. zasady rzetelności i sprawdzalności;  
 brak w dowodach księgowych niektórych elementów określonych w art. 21 ust. 1 uor (35 przypadków) oraz dokonywanie 

korekt dowodów księgowych niezgodnie z art. 22 tej ustawy (11 przypadków). 

Finansowanie	straży	miejskich 

   Departament	
Administracji	Publicznej	 

P/15/006	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena efektywności realizowanych przez straż miejską zadań, tj. osiągania z poniesionych nakładów optymalnych korzyści, 
rozumianych jako wypełnianie zadań ustawowych zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej i organów jednostek 
samorządu terytorialnego. W szczególności ocenie poddano: realizację przez straż miejską zadań ustawowych oraz 
wskazanych przez jst, adekwatność organizacji straży w odniesieniu do realizowanych zadań, rezultaty działalności straży 
miejskiej (podejmowane interwencje) oraz gospodarność wydatków, ponoszonych na funkcjonowanie tej formacji. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

16 jednostek organizacyjnych straży miejskich działających w miastach wojewódzkich. 

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie porządku publicznego, należy 
– stosownie do postanowień ustawy o samorządzie gminnym – do zadań własnych gmin. Mogą one tworzyć, w oparciu 
o przepisy ustawy o strażach gminnych, przeznaczone do ochrony porządku publicznego na terenie gmin samorządowe 
umundurowane formacje – straże gminne. Powoływanie straży jest prawem, a nie obowiązkiem gmin. 

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2010 r. kontrolę funkcjonowania straży gminnych i miejskich, która wykazała 
m.in. nieprawidłowości polegające na nadmiernej koncentracji działań Straży na ujawnianiu wykroczeń komunikacyjnych, 
w skrajnych przypadkach stanowiących od 75% do ponad 96% wszystkich ujawnionych wykroczeń.  

Na przełomie 2013-2014 r. NIK zbadała realizację wniosków sformułowanych po tej kontroli. Potwierdziła się duża aktywność 
niektórych straży w kontroli ruchu drogowego, spośród wystawionych przez straże mandatów ok. 85%, a w skrajnych 
przypadkach 95% (liczbowo i kwotowo), dotyczyło tego właśnie obszaru. W ocenie NIK, tak duża aktywność przy realizacji 
tego zadania mogła budzić uzasadnione obawy, iż inne zadania ustawowe były realizowane w stopniu niewystarczającym. 

Straże miejskie działające w miastach wojewódzkich właściwie realizowały zadania, 
zarówno ustawowe jak i wskazane przez organy samorządu terytorialnego, przy czym 

efektywność ich realizacji była zróżnicowana. Przy realizacji zadań kierowano się dobrze rozpoznanymi potrzebami 
i oczekiwaniami społeczności lokalnych oraz skutecznie współpracowano z innymi służbami, w tym z Policją. 

Komendanci kontrolowanych straży podejmowali właściwe działania, kierując do realizacji zadań dobrze wykwalifikowaną, 
wyszkoloną i wyposażoną kadrę strażników, skutecznie interweniujących w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych. 
Kształtujący się w ten sposób pozytywny wizerunek strażników wzmacniano także innymi, „pozaoperacyjnymi” działaniami, 
w szczególności udziałem w lokalnych spotkaniach i imprezach okolicznościowych. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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Do realizacji zadań zapewniono w większości przypadków, odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne. Na ogół 
racjonalnie gospodarowano środkami przeznaczonymi na ustawową i statutową działalność, poprzedzając dokonywanie 
wydatków konkurencyjnym trybem wyboru wykonawców. 

Wśród podstawowych niedomagań funkcjonowania części straży NIK wskazała na przypadki braku monitorowania i pomiaru 
stopnia realizacji dokonań, w tym m.in. szczególnie istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli czasu reakcji 
Straży na zgłoszenia naruszeń porządku. Brak rozwiązań w tym zakresie osłabia skuteczność nadzoru organów gmin, 
a w konsekwencji możliwość skutecznej reakcji na negatywne zjawiska w pracy straży i ich eliminowanie. 

Poza jednym, nie stwierdzono przypadków niezrealizowania przypisanych straży zadań. Nie stwierdzono też przypadków wykonywania 
przez Straż zadań należących do kompetencji innych organów i wykraczających poza zakres ochrony porządku publicznego.  

Struktura podejmowanych przez straże interwencji wynikała m.in. ze zgłoszeń mieszkańców i nie uległa w okresie objętym 
kontrolą istotnym zmianom. Największy udział w stwierdzonych wykroczeniach (62%) miały wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, w tym wykroczenia ujawnione urządzeniami rejestrującymi prędkość pojazdów. 
Stosowanie takich urządzeń nie miało jednak powszechnego i dominującego charakteru. W 5 spośród 16 objętych kontrolą 
Strażach w ogóle nie korzystano z takich urządzeń, a w pozostałych stopień ich wykorzystania był zróżnicowany. 

Wszystkie skontrolowane straże współdziałały z instytucjami realizującymi lokalne programy prewencyjne, mające na celu 
ochronę porządku oraz ograniczenie patologii społecznych. straże wspomagały niejednokrotnie w akcjach i programach 
prewencyjnych Policję. 

W większości badanych straży struktura organizacyjna została dostosowana do aktualnych zadań. W 15 spośród 
16 kontrolowanych straży zorganizowano pracę w systemie całodobowym, w tym w dni powszednie i święta. Natomiast Straż 
Miejska w Zielonej Górze wykonywała swe czynności od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 22, nie zapewniając 
tym samym ciągłości reagowania na naruszenia porządku publicznego. Opinia Prezydenta Zielonej Góry, że taki stan jest 
adekwatny do poziomu zagrożeń i możliwości budżetowych miasta wymaga – zdaniem NIK – weryfikacji, zwłaszcza 
uwzględniając fakt, że Straż Miejska w Zielonej Górze w porównaniu z pozostałymi kontrolowanymi formacjami wykazała się 
najniższą wydajnością i efektywnością.  

Wyposażenie Straży w środki przymusu bezpośredniego oraz środki transportu było wystarczające do realizacji zadań, poza 
jednym przypadkiem Straży Miejskiej w Rzeszowie, która do doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca 
zamieszkania korzystała z radiowozów policyjnych, gdyż nie dysponowała wyspecjalizowanym do tego celu pojazdem. W pięciu 
Strażach stwierdzono przypadki nieefektywnego wykorzystywania posiadanych pojazdów (niska sprawność techniczna 
pojazdów, a także niepełne wykorzystanie pojazdów sprawnych). 

Porównanie przyjętych na potrzeby kontroli NIK wskaźników obrazujących skalę i koszty podstawowej działalności straży 
wykazało w okresie objętym kontrolą ich znaczne zróżnicowanie. Na jednego strażnika przypadało od 1 133 mieszkańców 
w Warszawie do 4 628 w Zielonej Górze (średnia wartość wskaźnika 2 449) oraz od 0,34 km2 powierzchni miasta w Warszawie, 
poprzez 2,27 km2 w Zielonej Górze do 2,44 km2 w Szczecinie (średnia wartość wskaźnika 1,3 km2). Wydajność strażników 
mierzona liczbą podjętych przez nich interwencji przeliczeniowych wyniosła średnio 1 554. Najwięcej interwencji podejmowali 
strażnicy w Szczecinie (2 005), Warszawie (1 977), Wrocławiu (1 970), Krakowie (1 834) i Poznaniu (1 740). 

Duże różnice w zatrudnieniu i płacach przekładały się na zróżnicowanie kosztów utrzymania straży. Wyniosły one na 
jednego mieszkańca od 75,24 zł w Warszawie do 14,12 zł w Zielonej Górze (średnia wartość wskaźnika 33,25 zł). Analiza 
porównawcza powyższych wskaźników pozwala na uzasadnienie relatywnie wysokich kosztów utrzymania Straży Miejskiej 
w Szczecinie najwyższą efektywnością strażników. Wskazuje także, że niewielkie koszty utrzymania nie muszą odbić się 
negatywnie na efektywności strażników (Poznań i Lublin), a z drugiej strony droga w utrzymaniu straż wcale nie musi być 
liderem efektywności (Opole). 

DOBRE	PRAKTYKI	

W Straży Miejskiej w Łodzi zidentyfikowano dobrą praktykę polegającą na poddawaniu przez straż wnikliwej analizie skarg 
i wniosków, które w świetle przepisów kpa nie podlegają rozpatrzeniu. W tej jednostce zapewniono także wiele sposobów ich 
przyjmowania: osobiście, listownie – zarówno tradycyjnie jak i elektronicznie, przy czym zgłoszenie elektroniczne nie 
wymagało dla rozpatrzenia certyfikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP, telefonicznie oraz przez 
portale społecznościowe – Facebook. Osiągnięcie przez Straż Miejską w Bydgoszczy wysokiego wskaźnika zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych odpowiednio na koniec 2012 r., 2013 r., i 2014 r. wynoszącego: 8,7%, 8,6%, 10%, tj. w wysokości 
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wyższej od 6%, uprawniającego ją do zwolnienia z miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Po odliczeniu strażników, zatrudnienie osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych na 
stanowiskach urzędniczych, pomocy i obsługi kształtowało się na poziomie średnio z trzech lat wynoszącym 39,1%. Osoby 
te zatrudnione były głównie przy obsłudze monitoringu. Straże miejskie w Rzeszowie, Lublinie oraz Łodzi bezpłatnie 
znakowały rowery celem ograniczenia ryzyka kradzieży oraz zwiększenia szansy na odzyskanie skradzionego roweru. 
Straże (zwłaszcza w okresie zimowym) udzielały mieszkańcom pomocy w uruchamianiu samochodów. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Kontynuowanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji działań nad doskonaleniem koncepcji Programu 
Standaryzacji Straży Gminnych, tak aby w niedalekiej przyszłości w sposób jednoznaczny identyfikował i porządkował 
wszystkie elementy niezbędne dla sprawnie funkcjonującej straży. 

 Uzupełnienie obowiązującej straże ewidencji i sprawozdawczości poprzez wprowadzenie jednolitego pomiaru 
i prezentacji przez Straże danych dotyczących działalności, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli prewencyjnej. 

DE	LEGE	FERENDA	

Do Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia do ustawy o strażach gminnych przepisu, 
który umożliwiałby zwolnienie ze szkolenia podstawowego osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do pracy w straży 
niezależnie od formy zatrudnienia – na umowie na czas określony lub na czas nieokreślony. 

Zlecanie	podstawowych	zadań	organów	władzy	
publicznej 

   Departament	Budżetu	
i	Finansów	 

P/15/010	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Sprawdzenie czy zlecanie prac przez organy władzy publicznej innym podmiotom oraz własnym pracownikom było 
uzasadnione i przyniosło oczekiwane efekty przy zachowaniu zasady należytego zarządzania finansami. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola została przeprowadzona w trzech ministerstwach – Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska, w dwóch 
urzędach wojewódzkich – w Łodzi i w Poznaniu oraz w dziewięciu sądach rejonowych i okręgowych z terenu czterech 
województw – mazowieckiego, pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego 

W ostatnich latach, szczególnie w 2011 r., w Polsce nastąpił znaczący wzrost liczby 
osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, niezwiązanych z żadnym pracodawcą stosunkiem pracy. Według 
danych GUS liczba takich osób w Polsce w 2014 r. wyniosła 1,3 mln. Jednocześnie liczba zatrudnionych na podstawie 
stosunku pracy w latach 2010-2013 utrzymywała się na niemal niezmienionym poziomie 10,3-10,4 mln osób, a na koniec 
2014 r. wzrosła do 10,7 mln osób. 

Zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, pozbawiającym 
go wielu uprawnień wynikających z Kodeksu pracy i przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, w tym praw 
do urlopu wypoczynkowego i do zachowania okresu wypowiedzenia oraz wynagrodzenia za czas choroby. 

Zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi dotyczy nie tylko przedsiębiorców prywatnych, ale również 
jednostek sektora finansów publicznych. Wydatki z budżetu państwa na wynagrodzenia bezosobowe – obejmujące między 
innymi wypłaty z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło – w ciągu czterech lat (2008-2011) wzrosły z 658,5 mln zł do 
1.008,3 mln zł. 

NIK zbadała, czy wytypowane jednostki budżetowe efektywnie gospodarują środkami na realizację swoich podstawowych 
zadań, jakiego rodzaju zadania są zlecane własnym pracownikom, innym osobom fizycznym oraz podmiotom 
gospodarczym. Jednym z elementów kontroli było sprawdzenie, czy występują przypadki zastępowania umów o pracę 
umowami cywilnoprawnymi. 

PROBLEM 
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Z usług podmiotów zewnętrznych i osób zaangażowanych na podstawie umów 
cywilnoprawnych korzystały wszystkie skontrolowane podmioty, w tym przy realizacji 

zadań podstawowych – większość z nich. 

Przedmiot i zakres zadań zlecanych przez jednostki budżetowe osobom fizycznym i podmiotom zewnętrznym w zakresie 
działalności podstawowej były, w ocenie NIK, adekwatne do potrzeb tych jednostek i służyły realizacji ich zadań. 
W większości przypadków jednostki należycie zarządzały środkami przeznaczonymi na realizację swoich podstawowych 
zadań. Z wyjątkiem nielicznych przypadków, badane umowy zostały prawidłowo sformułowane, zrealizowane i rozliczone. 

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK oraz dane pochodzące ze specjalnie przygotowanych ankiet wskazują na 
występowanie przypadków zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. W ramach kontroli P/15/010, P/15/001 
i S/15/001/KSI NIK ujawniła, że w sześciu kontrolowanych jednostkach zawarto umowy cywilnoprawne, których treść 
spełniała warunki umowy o pracę określone w Kodeksie pracy, co jest działaniem niedopuszczalnym. Ponadto stwierdzono 
26 przypadków zawarcia umów z pracownikami na zadania należące do ich obowiązków służbowych. 

W kontrolowanych 14 jednostkach, poza osobami zatrudnionymi na umowę o pracę, zadania na rzecz tych jednostek 
wykonywało około 1,0-1,3 tys. osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych lub poprzez agencje pracy 
tymczasowej, w tym zadania podstawowe wykonywało przeciętnie około 400 osób. 

NIK zwróciła uwagę, że przy zawieraniu umów cywilnoprawnych obowiązują inne procedury niż przy zatrudnianiu 
pracowników na podstawie umów o pracę. Zawarcie umowy cywilnoprawnej pozwala np. na ominięcie konkursowych 
procedur naboru pracowników i zatrudnienie dowolnie wybranych osób. 

W ocenie NIK informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w jednostkach budżetowych nie odzwierciedla rzeczywistej liczby 
osób wykonujących pracę na rzecz tych jednostek ani środków wydatkowanych na ten cel, co nie sprzyja przejrzystości 
finansów publicznych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Jednostki budżetowe powinny ograniczyć korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej tylko do przypadków 
niezbędnych dla realizacji podstawowych zadań. 

 Administracja publiczna powinna ograniczyć zatrudnianie osób na podstawie umów-zleceń w miejsce umów o pracę.  
 Minister Finansów, w przypadku powrotu do praktyki limitowania wydatków na wynagrodzenia bezosobowe poprzez 

przepisy ustaw okołobudżetowych, w projektach tych ustaw powinien formułować reguły określające te limity w sposób 
umożliwiający jednoznaczne wskazanie, czy adresatami tych reguł są dysponenci części budżetowych czy poszczególne 
jednostki budżetowe. 
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4. Budownictwo,	lokalne	planowanie	i	zagospodarowanie	
przestrzenne	oraz	mieszkalnictwo	

1. Energooszczędne inwestycje w budynkach użyteczności publicznej (P/14/017/KGP) 
2. Gospodarowanie zasobami najstarszych budynków komunalnych (P/14/032/KIN) 
3. Przygotowanie i realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury komunalnej w Szczecinie (P/14/112/LSZ) 
4. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości (I/14/010/LKI) 
5. Nadzór nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym nadmorskich miejscowości turystycznych (P/15/099/LSZ) 
6. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (P/15/107/LWR) 
7. Realizacja programów wieloletnich z zakresu inwestycji budowlanych (D/15/501/KIN) 

Energooszczędne	inwestycje	w	budynkach	użyteczności	
publicznej 

   Departament	Gospodarki,	
Skarbu	Państwa	
i	Prywatyzacji	

 

P/14/017	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena efektów energetycznych i ekonomicznych inwestycji energooszczędnych przeprowadzonych w ramach programu 
poprawy efektywności energetycznej. Ocena była przeprowadzana w aspekcie uzyskanych oszczędności, wydajności 
i skuteczności inwestycji, z uwzględnieniem kryteriów gospodarności, legalności, celowości i rzetelności działania. 
W szczególności oceną objęto działania kontrolowanych podmiotów w trzech podobszarach – planowania, realizacji 
i monitorowania. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Skontrolowano 15 podmiotów – NFOŚiGW jako operatora Systemu zielonych inwestycji (GIS) oraz 14 beneficjentów. 
Zbadanych zostało 30 przedsięwzięć termomodernizacyjnych finansowanych m.in. w formie dotacji w ramach GIS, w tym 
kontrolą krzyżową objęto 15 przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Skontrolowano inwestycje, w których planowany i/lub 
realny termin zakończenia realizacji inwestycji określony został na koniec 2012 r. oraz o najwyższej wartości dotacji 
finansowanej ze środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym.  

Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z kluczowych działań UE mających 
na celu ograniczenie lub redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki UE. W 2006 r. dyrektywą 2006/32/WE19 
Unia Europejska zobowiązała kraje członkowskie do ograniczenia zużycia energii finalnej przez odbiorców końcowych o 9% 
w kolejnych dziewięciu latach jej obowiązywania. Jednocześnie zobowiązała kraje członkowskie do utworzenia krajowych 
planów działań efektywności energetycznej (EEAP). 

W okresie 2007-2014 Ministerstwo Gospodarki opracowało trzy plany działań, w których zawarto zadania mające na celu 
osiągnięcie do 2016 r. oszczędności energii końcowej w ilości nie mniejszej niż 9% w relacji do średniego zużycia tej energii 
z lat 2001-2005 (tj. 53 452 GWh). Jednym z priorytetowych działań EEAP było zwiększenie efektywności energetycznej 
budynków sektora publicznego. Inwestycje finansowane były m.in. w ramach Systemu zielonych inwestycji. Środki finansowe 
uzyskane ze sprzedaży jednostek AAU były gromadzone na rachunku klimatycznym zarządzanym przez NFOŚiGW, 
a następnie przeznaczane na realizację inwestycji w ramach GIS. 

W latach 2010-2014 (I kwartał) w ramach projektów Systemu zielonych inwestycji Część 1 – Zarządzanie energią 
w budynkach użyteczności publicznej oraz Systemu zielonych inwestycji Część 5 – Zarządzanie energią w budynkach 
wybranych podmiotów sektora finansów publicznych NFOŚiGW dofinansował w formie bezzwrotnej dotacji 

                                                            
19  Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 

energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz.Urz. UE L 114 z 27.04.2006) str. 64, ze zm. 
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296 przedsięwzięć20. Łączna kwota dotacji wynosiła 480,3 mln zł i pochodziła ze sfinalizowania ośmiu umów sprzedaży 
jednostek AAU podpisanych przez Polskę z kontrahentami zagranicznymi. Na koniec III kw. 2014 r. środki pozyskane 
w ramach siedmiu umów AAU na zadania z zakresu termomodernizacji zostały rozdysponowane w całości, natomiast 
w przypadku jednej umowy AAU w 67%. 

Inwestycje energooszczędne realizowane w ramach projektów Systemu zielonych 
inwestycji (GIS) cz. 1 i cz. 5 przyczyniały się do osiągnięcia głównego celu polityki 

efektywności energetycznej państwa, jakim jest ograniczenie zużycia energii pierwotnej. Tym samym realizowały one 
założenie GIS jakim było ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej.  

Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji (NFOŚiGW) w wysokim stopniu wykorzystał pozyskane środki, w tym na 
termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Inwestycje zostały zrealizowane w sposób oszczędny, a ich efektem 
było zmniejszenie ilości zużywanej energii w zaplanowanej wielkości. W konsekwencji obniżono również koszty eksploatacji 
poddanych termomodernizacji obiektów. Nie uda się jednak zrealizować w pełnym zakresie pierwotnie założonej wielkości 
ograniczenia zużycia energii i emisji CO2. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że kontroli poddano początkową fazę realizacji 
GIS. Stan zaawansowania działań wskazuje, że obecnie przyjęty przez Fundusz, obniżony wskaźnik realizacji celu GIS 
zostanie osiągnięty. Należy jednak zauważyć, że rzeczywiste wielkości zaoszczędzonej energii pierwotnej są zdecydowanie 
niższe od nominalnych przedstawianych w raportach z monitorowania wielkości redukcji emisji. Zniekształcenie w wyliczaniu 
osiągniętych efektów termomodernizacji wynika z przyjęcia niemiarodajnego systemu, w którym porównaniu podlegają 
wielkości obliczane według różnych metodologii i w konsekwencji przedstawiających nietożsame wielkości.  

Stwierdzono niską wydajność zainwestowanych nakładów. W większości przypadków w początkowym okresie eksploatacji 
inwestycje nie skutkowały zmniejszeniem kosztów eksploatacji w takiej kwocie, aby nakłady inwestycyjne zwróciły się 
w standardowym szacunkowym ekonomicznym cyklu życia budynku. Powyższe wynikało z nieuwzględniania w procesie 
planowania inwestycji, jak również w procesie selekcji projektów inwestycyjnych, takich czynników, jak potencjał budynku 
w zakresie uzyskania oszczędności energetycznych czy termin zwrotu planowanych do poniesienia nakładów 
inwestycyjnych. Wyliczony w audytach energetycznych prosty okres zwrotu z inwestycji bazował na danych obliczeniowych 
w niskim stopniu uwzględniających dotychczasowe rzeczywiste zużycie energii przez budynek. W większości przypadków 
podniesienie efektywności energetycznej nie było czynnikiem decydującym o podjęciu inwestycji. Jej realizacja wynikała 
z konieczności modernizacji w związku ze złym stanem technicznym budynku. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wystąpieniu skierowanym do NFOŚiGW Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się m.in. o: 
 wprowadzenie zmian organizacyjnych i proceduralnych skutkujących realnym skróceniem terminów oraz podniesieniem 

jakości rozpatrywania wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach GIS; 
 rozważenie wprowadzenia zmian do programów priorytetowych, a następnie do regulaminów konkursów, które 

skutkowałyby stworzeniem bodźców do inwestowania w nowoczesne, niestandardowe, ale efektywne i wydajne 
technologie mające na celu obniżenie zapotrzebowania na energię, jak również przyszłych kosztów eksploatacyjnych; 

 rozważenie wprowadzenia dodatkowego kryterium selekcji projektów lub zmodyfikowania obecnego kryterium w taki 
sposób, aby inwestycje dotowane przez Fundusz były opłacalne ekonomicznie; 

 rozpatrzenie zasadności, po uprzedniej analizie danych empirycznych, podwyższenia dotychczasowego wskaźnika 
wymaganej oszczędności energii, zawartego w programach priorytetowych GIS cz. 1 i cz. 5; 

 przeprowadzenie analizy dokumentacji wymaganej od wnioskodawcy w celu wyeliminowania dokumentów zbędnych 
z punktu widzenia celu udzielanej dotacji oraz etapu rozpatrywania wniosku; 

 dokonanie zmian umów na dofinansowanie w formie dotacji i/lub pożyczki, które zostały zawarte z beneficjentami 
wyłonionymi w ramach I konkursu GIS cz. 1, w taki sposób, aby Fundusz zagwarantował sobie monitoring trwałości 
inwestycji w okresie 5 lat po jej zakończeniu; 

 wprowadzenie zmian organizacyjnych i proceduralnych umożliwiających terminowe uznawanie umów pod względem 
rzeczowym oraz ekologicznym; 

                                                            
20  Wysokość dotacji finansowanych środkami z rachunku klimatycznego wynosiła 30–50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć 

finansowanych w ramach GIS cz. 1 oraz 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć finansowanych w ramach GIS cz. 5. 
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 rozważenie wprowadzenia zmian proceduralnych skutkujących bieżącym informowaniem beneficjenta przez 
koordynatora projektu o statusie umowy i wyniku stopniowego jej uznawania za wykonaną pod względem rzeczowym, 
finansowym i ekologicznym; 

 przeprowadzenie analizy zapisów Metodyki, a następnie dokonanie jednoznacznych interpretacji jej zapisów w celu 
ujednolicenia metodologii rozliczania efektów ekologicznych inwestycji w zakresie wymiany oświetlenia wewnętrznego, 
jak również wprowadzenie niezbędnych objaśnień jej zapisów celem poprawności jej stosowania przez beneficjentów. 

Wnioski w wystąpieniach skierowanych do beneficjentów dotyczyły: 
 sporządzenia korekty raportu z monitorowania redukcji emisji; 
 przeprowadzenia weryfikacji raportu z monitorowania; 
 określenia pracownikom jednostki, wymienionym imiennie w załączniku do wniosku o dotację, zadań w zakresie 

monitorowania, przetwarzania danych i raportowania zużycia paliw i energii w budynkach poddanych termomodernizacji;  
 podjęcia działań w celu aktualizacji wartości scenariuszy bazowych w zakresie efektów ekologicznych określonych 

w umowach zawartych z NFOŚiGW; 
 utworzenia i wprowadzenia w życie systemu wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi służącymi do monitorowania. 

Gospodarowanie	zasobami	najstarszych	budynków	
komunalnych 

   Departament	
Infrastruktury	 

P/14/032	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena, czy działania zarządców nieruchomości komunalnych, na rzecz utrzymania w dobrym stanie technicznym 
najstarszych budynków komunalnych, oddanych do użytkowania przed dniem 14 sierpnia 1961 r., zapewniły warunki 
bezpiecznego użytkowania, poprawę standardu ich wyposażenia i racjonalizację kosztów utrzymania. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 22 podmiotach, tj.: u 21 zarządców nieruchomości gminnych (na terenie jednej gminy – 
w Bytomiu – u dwóch zarządców, ze względu na zmianę podmiotu w okresie objętym kontrolą) oraz w jednym przypadku 
tj. Konstantynowie Łódzkim, niezbędne było przeprowadzenie tych działań również w urzędzie gminy. 

W zasobie komunalnym występuje najwięcej budynków najstarszych, znajdujących 
się w złym stanie technicznym, niedostatecznie wyposażonych i niespełniających obowiązujących norm mieszkaniowych. 
Niski standard istniejących zasobów mieszkaniowych, w tym zasobów komunalnych, powoduje konieczność wycofania 
z eksploatacji do 2020 r. ok. 200 tys. lokali mieszkalnych. Utrzymywanie obiektów budowlanych w nieodpowiednim stanie 
technicznym zagraża życiu lub zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia. Plany modernizacji i remontów obiektów 
budowlanych nie są dostosowane do potrzeb wynikających z ich stanu technicznego. Postępująca degradacja i uszczuplanie 
zasobów mieszkaniowych wobec niezaspokojonych potrzeb budzi obawy mieszkańców co do gospodarności i prawidłowości 
działania władz publicznych, a jednocześnie wskazuje na potrzebę poszukiwania skutecznych rozwiązań tego problemu. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, zarządcy nie podejmowali skutecznych działań dla 
zahamowania procesu dekapitalizacji najstarszych budynków komunalnych, a także 

dla poprawy warunków życia w tych budynkach. 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., skontrolowane podmioty zarządzały 9 238 budynkami stanowiącymi 100% własności 
gmin, w tym 6 953, tj. 75% zasobu, stanowiły najstarsze budynki. W badanym okresie jedynie w przypadku dwóch gmin 
zasób się zwiększył. W pozostałych przypadkach liczba budynków komunalnych uległa zmniejszeniu o 862 i wg stanu na 
dzień 31 grudnia 2013 r., wynosiła 8 376. W okresie objętym kontrolą, nie nastąpiła poprawa stanu technicznego 
użytkowanych budynków, a proces degradacji najstarszego zasobu nie został zahamowany. W badanym okresie do 90% 
wzrosła liczba najstarszych budynków zakwalifikowanych do różnego rodzaju napraw. Stały niedobór środków na remonty 
i modernizację budynków powodował pogarszanie się ich stanu technicznego, co w konsekwencji prowadziło do rezygnacji 
z przeprowadzania remontów, i konieczność podejmowania decyzji o wyłączeniu budynków z użytkowania poprzez rozbiórkę 
lub sprzedaż zdekapitalizowanych obiektów z zasobu mieszkaniowego gmin. Działania zarządców i gmin, podejmowane 
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296 przedsięwzięć20. Łączna kwota dotacji wynosiła 480,3 mln zł i pochodziła ze sfinalizowania ośmiu umów sprzedaży 
jednostek AAU podpisanych przez Polskę z kontrahentami zagranicznymi. Na koniec III kw. 2014 r. środki pozyskane 
w ramach siedmiu umów AAU na zadania z zakresu termomodernizacji zostały rozdysponowane w całości, natomiast 
w przypadku jednej umowy AAU w 67%. 

Inwestycje energooszczędne realizowane w ramach projektów Systemu zielonych 
inwestycji (GIS) cz. 1 i cz. 5 przyczyniały się do osiągnięcia głównego celu polityki 

efektywności energetycznej państwa, jakim jest ograniczenie zużycia energii pierwotnej. Tym samym realizowały one 
założenie GIS jakim było ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej.  

Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji (NFOŚiGW) w wysokim stopniu wykorzystał pozyskane środki, w tym na 
termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Inwestycje zostały zrealizowane w sposób oszczędny, a ich efektem 
było zmniejszenie ilości zużywanej energii w zaplanowanej wielkości. W konsekwencji obniżono również koszty eksploatacji 
poddanych termomodernizacji obiektów. Nie uda się jednak zrealizować w pełnym zakresie pierwotnie założonej wielkości 
ograniczenia zużycia energii i emisji CO2. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że kontroli poddano początkową fazę realizacji 
GIS. Stan zaawansowania działań wskazuje, że obecnie przyjęty przez Fundusz, obniżony wskaźnik realizacji celu GIS 
zostanie osiągnięty. Należy jednak zauważyć, że rzeczywiste wielkości zaoszczędzonej energii pierwotnej są zdecydowanie 
niższe od nominalnych przedstawianych w raportach z monitorowania wielkości redukcji emisji. Zniekształcenie w wyliczaniu 
osiągniętych efektów termomodernizacji wynika z przyjęcia niemiarodajnego systemu, w którym porównaniu podlegają 
wielkości obliczane według różnych metodologii i w konsekwencji przedstawiających nietożsame wielkości.  

Stwierdzono niską wydajność zainwestowanych nakładów. W większości przypadków w początkowym okresie eksploatacji 
inwestycje nie skutkowały zmniejszeniem kosztów eksploatacji w takiej kwocie, aby nakłady inwestycyjne zwróciły się 
w standardowym szacunkowym ekonomicznym cyklu życia budynku. Powyższe wynikało z nieuwzględniania w procesie 
planowania inwestycji, jak również w procesie selekcji projektów inwestycyjnych, takich czynników, jak potencjał budynku 
w zakresie uzyskania oszczędności energetycznych czy termin zwrotu planowanych do poniesienia nakładów 
inwestycyjnych. Wyliczony w audytach energetycznych prosty okres zwrotu z inwestycji bazował na danych obliczeniowych 
w niskim stopniu uwzględniających dotychczasowe rzeczywiste zużycie energii przez budynek. W większości przypadków 
podniesienie efektywności energetycznej nie było czynnikiem decydującym o podjęciu inwestycji. Jej realizacja wynikała 
z konieczności modernizacji w związku ze złym stanem technicznym budynku. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wystąpieniu skierowanym do NFOŚiGW Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się m.in. o: 
 wprowadzenie zmian organizacyjnych i proceduralnych skutkujących realnym skróceniem terminów oraz podniesieniem 

jakości rozpatrywania wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach GIS; 
 rozważenie wprowadzenia zmian do programów priorytetowych, a następnie do regulaminów konkursów, które 

skutkowałyby stworzeniem bodźców do inwestowania w nowoczesne, niestandardowe, ale efektywne i wydajne 
technologie mające na celu obniżenie zapotrzebowania na energię, jak również przyszłych kosztów eksploatacyjnych; 

 rozważenie wprowadzenia dodatkowego kryterium selekcji projektów lub zmodyfikowania obecnego kryterium w taki 
sposób, aby inwestycje dotowane przez Fundusz były opłacalne ekonomicznie; 

 rozpatrzenie zasadności, po uprzedniej analizie danych empirycznych, podwyższenia dotychczasowego wskaźnika 
wymaganej oszczędności energii, zawartego w programach priorytetowych GIS cz. 1 i cz. 5; 

 przeprowadzenie analizy dokumentacji wymaganej od wnioskodawcy w celu wyeliminowania dokumentów zbędnych 
z punktu widzenia celu udzielanej dotacji oraz etapu rozpatrywania wniosku; 

 dokonanie zmian umów na dofinansowanie w formie dotacji i/lub pożyczki, które zostały zawarte z beneficjentami 
wyłonionymi w ramach I konkursu GIS cz. 1, w taki sposób, aby Fundusz zagwarantował sobie monitoring trwałości 
inwestycji w okresie 5 lat po jej zakończeniu; 

 wprowadzenie zmian organizacyjnych i proceduralnych umożliwiających terminowe uznawanie umów pod względem 
rzeczowym oraz ekologicznym; 

                                                            
20  Wysokość dotacji finansowanych środkami z rachunku klimatycznego wynosiła 30–50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć 

finansowanych w ramach GIS cz. 1 oraz 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku przedsięwzięć finansowanych w ramach GIS cz. 5. 

SYNTEZA	
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w  celu poprawy stanu technicznego tych budynków, jak i odtworzenia zasobu poprzez prowadzenie nowych inwestycji  
mieszkaniowych, m.in. z udziałem środków Banku Gospodarstwa Krajowego, nie zrównoważyły skali degradacji i wyłączeń 
budynków z użytkowania. Sytuacja ta nabiera szczególnego znaczenia wobec stale rosnących w gminach niezaspokojonych 
potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach. 

W okresie objętym kontrolą różnica między rzeczywistymi potrzebami remontowymi a możliwościami finansowymi gmin 
utrzymania zasobu w należytym stanie technicznym utrzymywała się na poziomie ok. 1 mld zł. Brak środków finansowych 
nie pozwalał na przeprowadzanie remontów w pełnym zakresie, a tym samym nie gwarantował utrzymania najstarszych 
budynków w stanie technicznym zapewniającym, bezpieczne dla życia i zdrowia osób użytkowanie obiektów.  

Podmioty, którym gminy powierzyły zarządzanie zasobem budynków komunalnych, w tym budynków najstarszych, 
nie wywiązywały się w pełni z przyjętych zadań i nie realizowały niektórych obowiązków w zakresie prawidłowego utrzymania 
budynków w należytym stanie technicznym i bezpiecznego ich użytkowania. Wzrost kosztów zarządu i bieżącej eksploatacji 
budynków w kosztach ogólnych utrzymania zasobu powodował, że coraz mniejsze środki przeznaczane były na remonty. 
W okresie objętym kontrolą koszty te, w stosunku do ogólnych kosztów utrzymania zasobu, wzrosły z 70,4% w 2011 r. 
do 78,1% w 2013 r. 

Działania podejmowane w zakresie remontów nie doprowadziły do poprawy stanu technicznego zasobu i standardu 
zamieszkiwania. Niedobór środków finansowych powodował brak realizacji pełnego zakresu robót wynikających 
z okresowych kontroli i przeglądów stanu technicznego budynków. Ponadto, plany remontowe nie były sporządzane na 
podstawie zaleceń zawartych w protokołach z kontroli okresowych budynków, co stanowiło naruszenie postanowień 
rozporządzenia w sprawie użytkowania budynków. Dodatkowo, protokoły z okresowych kontroli stanu technicznego obiektów 
nie zawierały niektórych wymaganych prawem danych, nie pozwalając na rzetelne określenie stanu technicznego budynków. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK sformułowała wnioski pokontrolne do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie konieczności wprowadzenia rozwiązań 
systemowych służących w szczególności: 
 stworzeniu jednolitego systemu określania na poziomie krajowym rzeczywistych potrzeb remontowych w segmencie 

najstarszych budynków komunalnych, zobowiązującego zarządców do szacowania tych wielkości w wyznaczonych 
okresach; 

 stworzeniu zasilanego środkami z budżetu państwa instrumentu finansowego (w miejsce wielu obecnie istniejących, 
rozproszonych i o niskiej efektywności i dostępności źródeł finansowych), wspierającego działania gmin (zarządców) 
w zakresie kompleksowych remontów i modernizacji najstarszego zasobu komunalnego, służącego poprawie stanu 
technicznego, bezpieczeństwa i warunków zamieszkiwania w tych obiektach. 

Wnioski pokontrolne do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dotyczyły m.in.: 
 zahamowania dekapitalizacji najstarszych budynków komunalnych; 
 wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością podmiotów, którym powierzone zostało zarządzanie zasobem 

budynków komunalnych, a w szczególności w zakresie przeprowadzanych okresowych kontroli stanu technicznego, 
rzetelnego prowadzenia książek obiektu budowlanego oraz realizacji zaleceń pokontrolnych. 

Wnioski pokontrolne sformułowane wobec podmiotów zarządzających powierzonym przez gminy zasobem budynków 
komunalnych, dotyczyły w szczególności: 
 wykonywania decyzji wydanych przez organ nadzoru budowlanego, w tym doprowadzenie do pilnej realizacji decyzji 

PINB, których termin wykonania upłynął; 
 rzetelności prowadzenia książek obiektu budowlanego i terminowości przeprowadzania okresowych kontroli, rocznych 

i pięcioletnich, stanu technicznego budynków; 
 sporządzania planów remontów budynków na podstawie kompletnych i rzetelnie sporządzanych protokołów 

z okresowych kontroli, zawierających wskazania dotyczące kolejności wykonywania robót; 
 pełnej realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w protokołach z przeprowadzanych okresowych kontroli stanu 

technicznego; 
 wprowadzenia zasady dokumentowania wszystkich przeglądów i zdarzeń oraz określania stanu budynków 

i rzeczywistych potrzeb w zakresie ich remontów, niezależnie od limitu potencjalnych środków finansowych 
przeznaczanych na utrzymanie przez gminę zasobu. 
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DE	LEGE	FERENDA	

Wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, w zakresie: 
 doprecyzowania obowiązku i formy dokumentowania oraz załączania do książek obiektów budowlanych wyników 

wszystkich dokonywanych przeglądów budynków i ich elementów; 
 zobowiązania gmin do zatwierdzania planu remontów budynków komunalnych, sporządzanych przez zarządcę na 

podstawie rzetelnych i kompletnych protokołów kontroli okresowych oraz udokumentowanych przeglądów. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

Wykroczenie: dotyczy Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., zawiadomienie skierowano do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla z art. 93 pkt 8 prawa budowlanego, rezultat: PINB dla Miasta 
Przemyśla nałożył na zarządcę mandat karny. 

Przygotowanie	i	realizacja	inwestycji	z	zakresu	
infrastruktury	komunalnej	w	Szczecinie 

  Delegatura	w	Szczecinie	
 

P/14/112	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena procesu planowania, przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Ponadto ocenie podlegał system kontroli 
zarządczej w zakresie zagadnień objętych kontrolą oraz nadzór Prezydenta Miasta nad prowadzonymi inwestycjami. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w: Urzędzie Miasta Szczecin; Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie; Miejskim Ośrodku 
Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie; Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym Spółka z o.o. 

W ostatnich pięciu latach samorząd Szczecina rozpoczął realizację inwestycji z zakresu 
infrastruktury komunalnej o łącznej wartości ok. 2 mld zł. Były to m.in. budowa nowego cmentarza, modernizacja kąpieliska 
„Arkonka", budowa hali widowiskowo-sportowej, centrum żeglarskiego, przebudowa bulwaru nad Odrą oraz budowa Technoparku.  

Realizacja wymienionych zadań została powierzona jednostkom podległym gminie i spółce komunalnej. Liczne publikacje prasowe 
wskazywały, że w realizacji praktycznie wszystkich inwestycji z zakresu infrastruktury komunalnej na terenie miasta (z wyjątkiem 
dróg) występują liczne nieprawidłowości. Terminy zakończenia prac nie były dotrzymywane i zlecane były dodatkowe roboty.  

Zgodnie z przepisem art. 44 ust. 3 ufp oraz projektem dokumentu pn. Krajowa 
Polityka Miejska władze samorządowe powinny brać odpowiedzialność za ogólny 

kształt inwestycji i dopilnować, aby były one realizowane zgodnie z zasadami racjonalności i optymalizowania relacji korzyści 
do kosztów. Program inwestycyjny gminy wynikający z Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (WPRS) oparto m.in. na 
założeniu systematycznego przejmowania przez spółki z udziałem gminy ciężaru inwestowania lub współudziału 
w finansowaniu zadań. Przekazywanie realizacji inwestycji jednostkom organizacyjnym podległym gminie – jak wskazały 
wyniki kontroli – związane było m.in. z tzw. optymalizacją podatkową (VAT). Przyjęta przez miasto koncepcja realizacji 
inwestycji wymagała od jego władz właściwego i skutecznego nadzoru. 

Prezydent Miasta jest odpowiedzialny za zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej 
w urzędzie, a także w jednostce samorządu terytorialnego. Obowiązkiem Prezydenta Miasta było też zapewnienie realizacji 
celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (art. 44 ust. 3, art. 68 ust 1 i art. 69 ust 1 pkt 2 
ustawy o finansach publicznych). 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, sposób przygotowania i realizacji ważnych dla mieszkańców Szczecina przedsięwzięć 
inwestycyjnych nie zapewniał efektywnego i oszczędnego wykonywania zadań. Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły:  
 sposobu wyboru wykonawców, który nie gwarantował prawidłowego i terminowego realizowania zadań;  
 nieegzekwowania warunków umów w trakcie ich wykonywania; 
 podejmowania robót budowlanych w oparciu o projekty wymagające znaczących zmian. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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System zarządzania procesami inwestycyjnymi nie był wystarczająco skuteczny. Wynikało to m.in. z powierzania 
prowadzenia inwestycji podmiotom, które nie były do tego w pełni przygotowane. 

Nieprawidłowe działania miały wpływ na wielomiesięczne, a nawet kilkuletnie, opóźnienia oraz wzrost kosztów o ponad 
15 mln zł. Ponadto miasto utraciło część dotacji z funduszy UE w kwocie 5,3 mln zł, a wskutek zbyt późno podjętych działań 
w ramach zarządzania projektami zapłacono odsetki w wysokości 377,5 tys. zł od zwrotu części środków unijnych. 

Stwierdzono także przypadki działań nielegalnych naruszających przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy - Prawo 
zamówień publicznych oraz noszących znamiona niegospodarności. W ocenie NIK wyniki kontroli wskazały, że miasto 
powinno skuteczniej egzekwować sposób realizacji zadań inwestycyjnych przez wykonawców, w szczególności 
terminowość, i nie dopuszczać do niezasadnego przedłużania terminów wykonywania robót budowlanych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Ustalenia kontroli stanowiły podstawę do sformułowania w wystąpieniach pokontrolnych dziewięć wniosków dotyczących 
m.in.: 
 wyjaśniania, w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, elementów ofert mających 

wpływ na wysokość ceny;  
 udzielania zamówienia jedynie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami pzp;  
 wprowadzania do umów na wykonanie projektów budowlanych zapisów mających na celu zapobieganie ponoszenia 

przez gminę dodatkowych kosztów wskutek błędów projektowych; 
 przestrzegania zapisów umów na roboty budowlane w przypadku zawierania aneksów w zakresie zmiany terminów 

wykonania robót budowlanych oraz zwiększania wynagrodzenia za przedmiot zamówienia; 
 finansowania ZUK wyłącznie w sposób przewidziany w ustawie o finansach publicznych; 
 składania wniosków o płatność w terminach wynikających z umów o dofinansowanie.  

Gospodarowanie	gminnym	zasobem	nieruchomości 

  Delegatura	w	Kielcach	
 

I/14/010/LKI	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena gospodarowania przez wójtów nieruchomościami gminnymi, w zakresie ich ewidencjonowania oraz planowania 
i sposobu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

Ustawowa definicja mienia komunalnego została zawarta w art. 43 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którą mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe 
należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. 
Art. 44 ustawy określa sposoby nabycia mienia komunalnego. Do majątku gminnego należą nieruchomości, które – według 
art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (kc) – są częściami powierzchni ziemskiej stanowiącymi odrębny przedmiot własności 
(grunty), jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych 
stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Organem uprawnionym do zarządzania mieniem oraz sprawami 
majątkowymi gminy w zakresie tzw. „zwykłego zarządu” jest wójt (art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym), 
a w pozostałych sprawach – rada gminy (art. 11a ust. 1 pkt 1). Do zadań wójta należy (art. 30 ust. 2) m.in. przygotowywanie 
projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, 
wykonywanie budżetu. 

W dniu wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym 
i ustawę o pracownikach samorządowych, właściwe gminy – zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 – stały się (jeżeli dalsze przepisy 
ustawy nie stanowiły inaczej) z mocy prawa właścicielami mienia ogólnonarodowego (państwowego). Zgodnie z art. 17 
ww. ustawy, rady gmin powołują komisje inwentaryzacyjne, których zadaniem jest sporządzenie (w ciągu trzech miesięcy od 

PROBLEM 
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daty powołania komisji) spisów inwentaryzacyjnych mienia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i 2. Natomiast w art. 17a 
ww. ustawy zobowiązano gminy do przekazania wojewodom spisów inwentaryzacyjnych nieruchomości, które stały się 
własnością gmin z mocy prawa na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 w terminie do 31 grudnia 2005 r. W stosunku do nieruchomości, 
nieobjętych powyższymi spisami przekazanymi do dnia 31 grudnia 2005 r., wojewoda wszczyna z urzędu postępowanie 
w sprawie potwierdzenia nabycia przez gminy własności nieruchomości. Wojewoda wydaje decyzje w sprawie stwierdzenia 
nabycia mienia z mocy prawa, w sprawie jego przekazania – w zakresie unormowanym ustawą (art. 18). Prawomocną 
decyzję w sprawie stwierdzenia nabycia mienia komunalnego z mocy prawa lub przekazania, przesyła się w terminie 30 dni 
od jej uprawomocnienia do właściwego sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste. Stanowi ona podstawę do wpisu 
w księdze wieczystej (art. 20). 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną, nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu jednostek samorządu 
terytorialnego, niestanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa 
własnością jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej 
przejścia na własność jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości jest ostateczna decyzja wojewody. 

Gmina Ostrowiec Św. m.in. prowadziła ewidencję nieruchomości gminy Ostrowiec 
Świętokrzyski oraz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości, 

w latach 2013-2014 (I półrocze) wystąpiła do wojewody świętokrzyskiego o wydanie decyzji potwierdzających nabycie 
z mocy prawa własności 53 działek o łącznej pow. 7 ha, przeprowadziła inwentaryzację nieruchomości gminnych, rzetelnie 
sporządziła informacji o stanie mienia komunalnego, sporządziła plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 
lata 2013-2015 i rzetelnie ustaliła plan dochodów, uwzględniając dane wynikające z planu wykorzystania gminnego zasobu 
nieruchomości oraz z prognozy dochodów, przekazywane przez podległe jednostki organizacyjne. Prezydent Miasta nie 
wystąpił do wojewody świętokrzyskiego o wydanie decyzji stwierdzających nabycie przez gminę z mocy prawa 
nieruchomości o powierzchni 78 ha, chociaż od wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych minęło ponad 20 lat. 

W latach 2013-2014 Gmina Busko-Zdrój skomunalizowała 176 działek o łącznej powierzchni 56 ha. Burmistrza podejmował 
działania w celu zakończenia procesu komunalizacji mienia gminy. Jednak do 31 grudnia 2014 r. nie wystąpił do wojewody 
świętokrzyskiego o wydanie decyzji stwierdzających nabycie przez gminę z mocy prawa nieruchomości o pow. 86,6326 ha 
pomimo, iż od wejścia w życie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę 
o pracownikach samorządowych minęło ponad 20 lat. Urząd prawidłowo ewidencjonował nieruchomości gminne, w tym 
nieruchomości należące do gminnego zasobu nieruchomości. Prawidłowo przeprowadzano inwentaryzację nieruchomości 
gminnych. Gmina planowała dochody z gospodarowania nieruchomościami, uwzględniając dane wynikające z planu oraz 
prognozę dochodów przekazywaną przez podległe jednostki organizacyjne. Urząd właściwie planował aktualizację opłat 
rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK wystapiła z wnioskami m.in. o: 
 złożenie wniosków o założenie ksiąg wieczystych o ujawnienie w księgach prawa własności nieruchomości gminnych; 
 wykazywanie w Informacji o stanie mienia komunalnego, danych o będących własnością gminy budynkach i budowlach 

oraz wierzytelnościach zabezpieczonych hipoteką; 
 dokonanie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 29 marca 2007 r. w celu zniesienia obowiązku 

pobierania od zainteresowanych nabyciem nieruchomości, kaucji na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem operatu 
szacunkowego dla potrzeb ustalenia wartości nieruchomości oraz podziałem nieruchomości gruntowej na kilka działek; 

 podjęcie działań w celu zrealizowania dotychczas niewykonanych w pełni wniosków sformułowanych po kontroli 
nr P/06/132. 

 

 

SYNTEZA	

 

 
 

System zarządzania procesami inwestycyjnymi nie był wystarczająco skuteczny. Wynikało to m.in. z powierzania 
prowadzenia inwestycji podmiotom, które nie były do tego w pełni przygotowane. 

Nieprawidłowe działania miały wpływ na wielomiesięczne, a nawet kilkuletnie, opóźnienia oraz wzrost kosztów o ponad 
15 mln zł. Ponadto miasto utraciło część dotacji z funduszy UE w kwocie 5,3 mln zł, a wskutek zbyt późno podjętych działań 
w ramach zarządzania projektami zapłacono odsetki w wysokości 377,5 tys. zł od zwrotu części środków unijnych. 

Stwierdzono także przypadki działań nielegalnych naruszających przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy - Prawo 
zamówień publicznych oraz noszących znamiona niegospodarności. W ocenie NIK wyniki kontroli wskazały, że miasto 
powinno skuteczniej egzekwować sposób realizacji zadań inwestycyjnych przez wykonawców, w szczególności 
terminowość, i nie dopuszczać do niezasadnego przedłużania terminów wykonywania robót budowlanych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Ustalenia kontroli stanowiły podstawę do sformułowania w wystąpieniach pokontrolnych dziewięć wniosków dotyczących 
m.in.: 
 wyjaśniania, w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, elementów ofert mających 

wpływ na wysokość ceny;  
 udzielania zamówienia jedynie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami pzp;  
 wprowadzania do umów na wykonanie projektów budowlanych zapisów mających na celu zapobieganie ponoszenia 

przez gminę dodatkowych kosztów wskutek błędów projektowych; 
 przestrzegania zapisów umów na roboty budowlane w przypadku zawierania aneksów w zakresie zmiany terminów 

wykonania robót budowlanych oraz zwiększania wynagrodzenia za przedmiot zamówienia; 
 finansowania ZUK wyłącznie w sposób przewidziany w ustawie o finansach publicznych; 
 składania wniosków o płatność w terminach wynikających z umów o dofinansowanie.  

Gospodarowanie	gminnym	zasobem	nieruchomości 

  Delegatura	w	Kielcach	
 

I/14/010/LKI	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena gospodarowania przez wójtów nieruchomościami gminnymi, w zakresie ich ewidencjonowania oraz planowania 
i sposobu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

Ustawowa definicja mienia komunalnego została zawarta w art. 43 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którą mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe 
należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. 
Art. 44 ustawy określa sposoby nabycia mienia komunalnego. Do majątku gminnego należą nieruchomości, które – według 
art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (kc) – są częściami powierzchni ziemskiej stanowiącymi odrębny przedmiot własności 
(grunty), jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych 
stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Organem uprawnionym do zarządzania mieniem oraz sprawami 
majątkowymi gminy w zakresie tzw. „zwykłego zarządu” jest wójt (art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym), 
a w pozostałych sprawach – rada gminy (art. 11a ust. 1 pkt 1). Do zadań wójta należy (art. 30 ust. 2) m.in. przygotowywanie 
projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, 
wykonywanie budżetu. 

W dniu wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym 
i ustawę o pracownikach samorządowych, właściwe gminy – zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 – stały się (jeżeli dalsze przepisy 
ustawy nie stanowiły inaczej) z mocy prawa właścicielami mienia ogólnonarodowego (państwowego). Zgodnie z art. 17 
ww. ustawy, rady gmin powołują komisje inwentaryzacyjne, których zadaniem jest sporządzenie (w ciągu trzech miesięcy od 
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Nadzór	nad	inwestycjami	w	pasie	nadbrzeżnym	
nadmorskich	miejscowości	turystycznych 

   Delegatura	w	Szczecinie	
 

P/15/099	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji podejmowanych przez organy administracji publicznej zadań w zakresie planowania przestrzennego, 
nadzoru budowlanego oraz gospodarowania nieruchomościami w pasie nadbrzeżnym nadmorskich miejscowości 
turystycznych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto łącznie 18 jednostek, w tym: cztery starostwa powiatowe, dziewięć urzędów gmin (jeden urząd w ramach 
kontroli rozpoznawczej), czetry powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego oraz jeden gminny ośrodek sportu i rekreacji. 

Pas nadbrzeżny jest obszarem lądowym przyległym do brzegu morskiego, który 
wyróżnia się walorami turystyczno-przyrodniczymi. Zagospodarowanie pasa nadbrzeżnego bezpośrednio wpływa na 
atrakcyjność nadmorskich miejscowości, a co za tym idzie na ich kondycję gospodarczą. Są to tereny znaczące dla 
inwestorów zainteresowanych zarówno zabudową mieszkaniową, jak i realizacją innych inwestycji (takich jak pensjonaty, 
hotele, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe). Zapewnienie ładu przestrzennego na obszarze gminy należy do jej zadań 
własnych. Jednym z narzędzi wspomagających jego utrzymanie są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
Ustala się w nich przeznaczenie, sposób zagospodarowania, warunki zabudowy terenów oraz rozmieszczenie inwestycji 
celu publicznego. Pomimo, że ustawa o planowaniu obowiązuje już od 2004 r., to jednak nie wszystkie gminy posiadają 
miejscowe plany. Ich brak powoduje konieczność lokalizacji inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, 
wydawanych po przeprowadzeniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. Taką możliwość 
zagospodarowania terenu wprowadził ustawodawca do czasu uchwalenia miejscowego planu. Wójt nie może odmówić 
wydania decyzji WZ, jeżeli spełnione są wymagania określone w ustawie o planowaniu. Skutkuje to możliwością ustalania 
lokalizacji inwestycji (często o różnym charakterze) w sposób przypadkowy i nieprzewidywalny. Znaczącą rolę 
w kształtowaniu ładu przestrzennego w pasie nadbrzeżnym pełnią organy administracji architektoniczno-budowlanej, 
m.in. starostowie wydający decyzje o pozwoleniu na budowę oraz powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego sprawujący 
nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizowanych inwestycji. Także organy administracji morskiej (dyrektorzy urzędów 
morskich) mają wpływ na prawidłowe zagospodarowanie wskazanego powyżej obszaru. Organy te określają warunki 
i udzielają zgody w przypadkach wykorzystania pasa technicznego dla celów innych niż utrzymanie brzegu w stanie 
zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ponadto wydawanie decyzji WZ, pozwoleń na budowę oraz 
obrót nieruchomościami wymaga uzgodnień z właściwymi terytorialnie dyrektorami urzędów morskich. 

Zdaniem NIK, organy administracji publicznej powinny zwrócić uwagę na zwiększenie 
wykorzystania dostępnych narzędzi w celu zagwarantowania właściwego 

kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania pasa nadbrzeżnego. Najbardziej skutecznym działaniem dla 
osiągnięcia tego celu jest objęcie obszaru pasa nadbrzeżnego miejscowymi planami.  

Z ustaleń kontroli wynika jednak, że planowanie przestrzenne na obszarze pasa nadbrzeżnego realizowano w ograniczonym 
zakresie, gdyż około 80% jego powierzchni nie było objęte miejscowymi planami. Inwestycje wykonywane były głównie na 
podstawie indywidualnych decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy. Kontrolowane podmioty nie miały wiedzy 
o nieruchomościach zlokalizowanych w pasie nadbrzeżnym, pomimo że obszar ten ma szczególne znaczenie dla ich 
funkcjonowania i rozwoju. Nie miały jej nawet gminy, mimo uzgadniania granic pasów technicznego i ochronnego 
z dyrektorami właściwych urzędów morskich. Organy administracji publicznej, kształtując ład przestrzenny i gospodarując 
nieruchomościami, nierzetelnie prowadziły postępowania w sprawie wydawania decyzji dotyczących warunków zabudowy, 
pozwoleń na budowę, jak również samowoli budowlanych. Starostwa powiatowe i większość jednostek gminnych naruszały 
ustawowe obowiązki w zakresie uzgodnień i porozumień z właściwymi organami administracji morskiej. Badane jednostki 
sporadycznie podejmowały działania nadzorcze i kontrolne w zakresie inwestycji i gospodarowania nieruchomościami.  

PINB wywiązywały się z ustawowego wymogu przeprowadzania obowiązkowych kontroli inwestycji realizowanych na terenie 
pasa ochronnego. Natomiast w ocenie NIK, inne działania podejmowane na tym terenie były niewystarczające, głównie 
z powodu nieuwzględniania w planach kontroli – jako szczególnego kryterium – ryzyka występowania samowoli 
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budowlanych. Brak tych działań sprzyjał nielegalnej zabudowie. Organy wykonawcze gmin i powiatów nie określiły jasnych 
i przejrzystych zasad udostępniania nieruchomości na sezon letni, zwłaszcza atrakcyjnych terenów plaż i ich okolic, 
przeznaczonych do prowadzenia działalności sezonowej. Ustalono, że nawet określenie minimalnych stawek czynszu 
za najem lub dzierżawę było działaniem niewystarczającym. W dokumentach tych zawarto uregulowania umożlwiające 
organom wykonawczym ustalanie ich poniżej stawek minimalnych. 

Wyniki kontroli wskazały na możliwość występowania mechanizmów korupcjogennych polegających na słabości 
mechanizmów kontroli zarządczej w badanych obszarach, dowolności postępowania oraz braku wymaganej jawności 
działania. Świadczyć o tym może przeznaczanie nieruchomości na inne cele niż określone w umowach, brak jasnych 
i transparentnych zasad ich udostępniania na sezon letni, jak również określenie minimalnych stawek czynszu za najem lub 
dzierżawę nieruchomości i jednocześnie umożliwienie organom wykonawczym ich obniżenie. Mimo prawnie dopuszczalnej 
uznaniowości rozstrzygnięcia, sytuacja ta w sprzyjających ku temu warunkach może przeradzać się w niedopuszczalną 
dowolność. Stwierdzone istotne nieprawidłowości w 11 (z 18) jednostkach wskazują, że mimo określenia w formie pisemnej 
procedur kontroli zarządczej nie zapewniono zgodności kontrolowanej działalności z przepisami prawa i procedurami 
wewnętrznymi oraz skuteczności działania, stosownie do art. 68 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wyniku kontroli NIK zwróciła uwagę na: 
 nieprecyzyjnie określone zasady przeprowadzania analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego 

zabudowy na potrzeby wydania decyzji o warunkach zabudowy. Umożliwiają one wydawanie decyzji na podstawie 
nieprawidłowej (nierzetelnej) analizy przeprowadzonej na potrzeby inwestora, a nie dla zachowania ładu przestrzennego. 
Stosownie do § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania 
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy, o której mowa w art. 52 
ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem 
o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów. Określenie jedynie minimalnej granicy obszaru 
analizowanego umożliwia dowolne wyznaczanie jego maksymalnej granicy w celu spełnienia oczekiwań inwestora; 

 brak podstaw prawnych do przymuszenia inwestora do złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 
obiektu budowlanego lub jego części w przypadku ujawnienia przez organy nadzoru budowlanego przystąpienia do 
użytkowania tego obiektu lub jego części bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie (z naruszeniem przepisów art. 54 
i 55 prawa budowlanego). Właściwy organ po wymierzeniu kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego 
i jej wyegzekwowaniu nie może udzielić tego pozwolenia z urzędu. Decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie może 
być wydana wyłącznie na wniosek inwestora. Brakuje skutecznych narzędzi umożliwiających przymuszenie inwestora do 
złożenia wniosku (ponieważ powtórnie nie można wymierzyć kary z tytułu nielegalnego użytkowania), co sprzyja 
kontynuacji nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego, a nawet uzyskiwania korzyści z tego tytułu; 

 brak obowiązku sporządzania wykazu nieruchomości zlokalizowanych w pasach technicznym i ochronnym. Przepisy 
prawa nie nakładają takiego obowiązku na organy administracji publicznej. Informacji w takim zakresie nie zawiera 
również powiatowa ewidencja gruntów i budynków, która stanowi bazę danych zarówno dla inwestorów, gmin, organów 
administracji architektoniczno-budowlanej, jak i nadzoru budowlanego. Brak szczegółowych danych o lokalizacji 
nieruchomości w pasie nadbrzeżnym, utrudnia realizację ustawowych obowiązków mających na celu ochronę tego 
obszaru, w sposób określony w ustawach o obszarach morskich i gospodarce nieruchomościami; 

 zasadność opracowywania miejscowych planów. Wyniki niniejszej kontroli oraz innych przeprowadzonych przez NIK 
w zakresie planowania przestrzennego wskazują na konieczność opracowywania miejscowych planów. Ich brak stwarza 
zagrożenie dla ładu przestrzennego oraz ogranicza możliwość jego kształtowania przez organy gmin i społeczność 
lokalną. Posiadanie przez gminy miejscowych planów miałoby istotny wpływ na wyeliminowanie nadużyć w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego. 

DE	LEGE	FERENDA	

W celu zapewnienia poprawy warunków gwarantujących prawidłowe zagospodarowanie obszaru pasa nadbrzeżnego, 
konieczne jest aby Minister Infrastruktury i Budownictwa kontynuował działania legislacyjne w celu zmiany: 
 przepisu § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia 

wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego poprzez jego uzupełnienie o określenie maksymalnej granicy obszaru, który właściwy  
organ wyznacza do analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, sporządzanej na potrzeby 
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   Delegatura	w	Szczecinie	
 

P/15/099	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji podejmowanych przez organy administracji publicznej zadań w zakresie planowania przestrzennego, 
nadzoru budowlanego oraz gospodarowania nieruchomościami w pasie nadbrzeżnym nadmorskich miejscowości 
turystycznych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto łącznie 18 jednostek, w tym: cztery starostwa powiatowe, dziewięć urzędów gmin (jeden urząd w ramach 
kontroli rozpoznawczej), czetry powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego oraz jeden gminny ośrodek sportu i rekreacji. 

Pas nadbrzeżny jest obszarem lądowym przyległym do brzegu morskiego, który 
wyróżnia się walorami turystyczno-przyrodniczymi. Zagospodarowanie pasa nadbrzeżnego bezpośrednio wpływa na 
atrakcyjność nadmorskich miejscowości, a co za tym idzie na ich kondycję gospodarczą. Są to tereny znaczące dla 
inwestorów zainteresowanych zarówno zabudową mieszkaniową, jak i realizacją innych inwestycji (takich jak pensjonaty, 
hotele, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe). Zapewnienie ładu przestrzennego na obszarze gminy należy do jej zadań 
własnych. Jednym z narzędzi wspomagających jego utrzymanie są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
Ustala się w nich przeznaczenie, sposób zagospodarowania, warunki zabudowy terenów oraz rozmieszczenie inwestycji 
celu publicznego. Pomimo, że ustawa o planowaniu obowiązuje już od 2004 r., to jednak nie wszystkie gminy posiadają 
miejscowe plany. Ich brak powoduje konieczność lokalizacji inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, 
wydawanych po przeprowadzeniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. Taką możliwość 
zagospodarowania terenu wprowadził ustawodawca do czasu uchwalenia miejscowego planu. Wójt nie może odmówić 
wydania decyzji WZ, jeżeli spełnione są wymagania określone w ustawie o planowaniu. Skutkuje to możliwością ustalania 
lokalizacji inwestycji (często o różnym charakterze) w sposób przypadkowy i nieprzewidywalny. Znaczącą rolę 
w kształtowaniu ładu przestrzennego w pasie nadbrzeżnym pełnią organy administracji architektoniczno-budowlanej, 
m.in. starostowie wydający decyzje o pozwoleniu na budowę oraz powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego sprawujący 
nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizowanych inwestycji. Także organy administracji morskiej (dyrektorzy urzędów 
morskich) mają wpływ na prawidłowe zagospodarowanie wskazanego powyżej obszaru. Organy te określają warunki 
i udzielają zgody w przypadkach wykorzystania pasa technicznego dla celów innych niż utrzymanie brzegu w stanie 
zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ponadto wydawanie decyzji WZ, pozwoleń na budowę oraz 
obrót nieruchomościami wymaga uzgodnień z właściwymi terytorialnie dyrektorami urzędów morskich. 

Zdaniem NIK, organy administracji publicznej powinny zwrócić uwagę na zwiększenie 
wykorzystania dostępnych narzędzi w celu zagwarantowania właściwego 

kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania pasa nadbrzeżnego. Najbardziej skutecznym działaniem dla 
osiągnięcia tego celu jest objęcie obszaru pasa nadbrzeżnego miejscowymi planami.  

Z ustaleń kontroli wynika jednak, że planowanie przestrzenne na obszarze pasa nadbrzeżnego realizowano w ograniczonym 
zakresie, gdyż około 80% jego powierzchni nie było objęte miejscowymi planami. Inwestycje wykonywane były głównie na 
podstawie indywidualnych decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy. Kontrolowane podmioty nie miały wiedzy 
o nieruchomościach zlokalizowanych w pasie nadbrzeżnym, pomimo że obszar ten ma szczególne znaczenie dla ich 
funkcjonowania i rozwoju. Nie miały jej nawet gminy, mimo uzgadniania granic pasów technicznego i ochronnego 
z dyrektorami właściwych urzędów morskich. Organy administracji publicznej, kształtując ład przestrzenny i gospodarując 
nieruchomościami, nierzetelnie prowadziły postępowania w sprawie wydawania decyzji dotyczących warunków zabudowy, 
pozwoleń na budowę, jak również samowoli budowlanych. Starostwa powiatowe i większość jednostek gminnych naruszały 
ustawowe obowiązki w zakresie uzgodnień i porozumień z właściwymi organami administracji morskiej. Badane jednostki 
sporadycznie podejmowały działania nadzorcze i kontrolne w zakresie inwestycji i gospodarowania nieruchomościami.  

PINB wywiązywały się z ustawowego wymogu przeprowadzania obowiązkowych kontroli inwestycji realizowanych na terenie 
pasa ochronnego. Natomiast w ocenie NIK, inne działania podejmowane na tym terenie były niewystarczające, głównie 
z powodu nieuwzględniania w planach kontroli – jako szczególnego kryterium – ryzyka występowania samowoli 
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wydania decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek NIK jest zbieżny z projektem zmiany tego rozporządzenia, 
przedłożonym przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 30 lipca 2015 r. Sekretarzowi Rady Ministrów w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowana zmiana § 3 ust. 2 rozporządzenia obejmuje określenie maksymalnej 
granicy obszaru analizowanego (tj. nie więcej niż 100 metrów). 

NIK wnioskowała również, aby Minister Infrastruktury i Budownictwa podjął działania legislacyjne mające na celu korektę: 
 przepisu art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane polegającą na wyeliminowaniu możliwości 

nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, po zapłaceniu przez inwestora kary z tytułu jego 
użytkowania bez uzyskania wymaganego pozwolenia; 

 przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne lub przepisów wykonawczych poprzez 
dodanie w powiatowej ewidencji gruntów i budynków informacji o lokalizacji nieruchomości w pasach technicznym lub 
ochronnym. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez Wójta Gminy Puck skutkującego szkodą majątkową o wartości 
co najmniej 1.577,2 tys. zł, NIK skierowała zawiadomienie do właściwej miejscowo prokuratury. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych zawiadomienie w sprawie zaniżenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego na kwotę 1.577,2 tys. zł.  

 NIK przygotowała dwa zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w związku z niesporządzaniem 
przez Powiatowego Inspektora w Kołobrzegu i nieprzekazywaniem Staroście Kołobrzeskiemu sprawozdań budżetowych 
Rb 27 ZZ oraz niedochodzeniem przez Wójta Gminy Rewal należności z tytułu udostępniania nieruchomości. 

Wydawanie	decyzji	o	pozwoleniu	na	budowę	
oraz	decyzji	o	pozwoleniu	na	użytkowanie	obiektów	
mieszkaniowego	budownictwa	wielorodzinnego	
wraz	z	infrastrukturą	towarzyszącą 

   Delegatura	we	Wrocławiu	
 

P/15/107	

 
 

CEL	OGÓLNY	

Realizacja przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego zadań dotyczących budowy 
oraz użytkowania obiektów mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola została przeprowadzona w sześciu urzędach miast, obsługujących organy administracji architektoniczno-
-budowlanej (prezydentów miast) i sześciu powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego, pełniących funkcję aparatu 
pomocniczego powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. 

Do zadań starosty, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, należy 
m.in. wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Starosta sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów 
prawa budowlanego w toku prowadzonej działalności budowlano-inwestycyjnej, związanej w szczególności 
z przygotowaniem inwestycji. Zachowanie przez ten organ wymaganej dbałości przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na 
budowę – z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa – przesądza o prawidłowym zainicjowaniu procesu 
inwestycyjnego przez inwestora i minimalizuje ryzyko unieważnienia ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Zadania w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powierzono powiatowym inspektorom nadzoru 
budowlanego. Prawidłowe wykonywanie obowiązków przez te organy, w związku z prowadzonymi postępowaniami 
w sprawach o wydanie pozwolenia na użytkowanie, ma niebagatelne znaczenie w procesie inwestycyjnym. Na tym etapie 
występuje bowiem ostatnia możliwość skontrolowania realizacji budowy obiektu przed oddaniem go do użytkowania.  

PROBLEM 
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Organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego biorą tym samym udział w realizowanym przez 
inwestora procesie inwestycyjnym, związanym z budową obiektów mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, w celu 
umożliwienia wykonania prac budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.  

W skontrolowanych urzędach miast nie realizowano w pełni i prawidłowo zadań 
związanych z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów 

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego. Analogiczna sytuacja wystąpiła w objętych kontrolą powiatowych 
inspektoratach nadzoru budowlanego w toku wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla tego rodzaju obiektów 
budowlanych. 

Funkcjonujący nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów ustawy - Prawo budowlane nie gwarantowały 
w wystarczającym stopniu poprawnego wykonywania zadań przez kontrolowanych. 

W toku prowadzonych postępowań administracyjnych organy administracji architektoniczno-budowlanej w sposób 
niedostateczny wywiązywały się z obowiązków nałożonych na nie ustawą - Prawo budowlane. Spośród poddanych badaniu 
91 postępowań w sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę stwierdzono, że wbrew postanowieniom 
kpa w 22 przypadkach nierzetelnie dokumentowano fakt przeprowadzenia czynności formalnej weryfikacji wniosku 
o pozwolenie na budowę, a w dziewięciu przypadkach, wbrew postanowieniom prawa budowlanego, nie wzywano 
inwestorów do usunięcia braków w przedłożonych projektach. 

Organy administracji architektoniczno-budowlanej nie zawsze stosowały jednolite zasady oceny zamierzeń inwestycyjnych 
w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Stwierdzone nieprawidłowości 
świadczą o nierzetelnym działaniu organów oraz wskazują na ryzyko korupcjogennej dowolności postępowania. 
W przypadku jednej z inwestycji organ administracji stwierdził, że przyczyną odmowy pozwolenia na budowę nie może być 
niezgodność projektu budowlanego z przeznaczeniem, wynikającym z decyzji lub umowy użytkowania wieczystego, 
a jednocześnie ten sam organ odmówił w innej sytuacji pozwolenia na budowę właśnie ze względu na niezgodność 
projektowanej inwestycji z celem zawartym w umowie użytkowania wieczystego. 

Organy nadzoru budowlanego nie były dostatecznie przygotowane, pod względem merytorycznym i kadrowym, do realizacji 
zadań związanych z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

W trzech powiatowych inspektoratach nierzetelnie wywiązywano się z obowiązku wynikającego z prawa budowlanego, 
przeprowadzania kontroli budów, w dwóch nie zapewniono w pełni prawidłowej kontroli wyrobów budowlanych 
wbudowanych w obiekt o charakterze wielorodzinnym. 

Na 30 zbadanych spraw w 15 przypadkach nierzetelnie sprawdzano wyroby budowlane szczególnie istotne dla 
bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego. W dwóch z 15 zbadanych spraw, mimo stwierdzenia w toku 
kontroli nieprawidłowości, nie podejmowano efektywnych działań mających na celu doprowadzenie do stanu zgodnego 
z prawem. Charakter dokonanych ustaleń świadczy o nierzetelnym przeprowadzaniu obowiązkowej kontroli i działań 
następczych oraz może wskazywać na występowanie korupcjogennego mechanizmu słabości kontroli. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o: 
 znowelizowanie rozporządzenia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, poprzez uzupełnienie wzoru 
decyzji o pozwoleniu na budowę o niezbędny w świetle art. 32 ust. 6 ustawy - Prawo budowlane element przeznaczony 
do wskazania danych osobowych lub nazw innych, niż inwestor, stron postępowania; 

 rozważenie przeprowadzenia nowelizacji rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych od użytkowania obiektów budowlanych, w celu dopuszczenia, 
oprócz obecnie obowiązującej ewidencji w formie trwałej – księgi w formacie A4, możliwości fakultatywnego prowadzenia 
przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego ewidencji w jednolitej formie elektronicznej.  

DE	LEGE	FERENDA	

Do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o: 
 znowelizowanie rozporządzenia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na 

SYNTEZA	

 

 
 

wydania decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek NIK jest zbieżny z projektem zmiany tego rozporządzenia, 
przedłożonym przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 30 lipca 2015 r. Sekretarzowi Rady Ministrów w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowana zmiana § 3 ust. 2 rozporządzenia obejmuje określenie maksymalnej 
granicy obszaru analizowanego (tj. nie więcej niż 100 metrów). 

NIK wnioskowała również, aby Minister Infrastruktury i Budownictwa podjął działania legislacyjne mające na celu korektę: 
 przepisu art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane polegającą na wyeliminowaniu możliwości 

nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, po zapłaceniu przez inwestora kary z tytułu jego 
użytkowania bez uzyskania wymaganego pozwolenia; 

 przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne lub przepisów wykonawczych poprzez 
dodanie w powiatowej ewidencji gruntów i budynków informacji o lokalizacji nieruchomości w pasach technicznym lub 
ochronnym. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez Wójta Gminy Puck skutkującego szkodą majątkową o wartości 
co najmniej 1.577,2 tys. zł, NIK skierowała zawiadomienie do właściwej miejscowo prokuratury. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych zawiadomienie w sprawie zaniżenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego na kwotę 1.577,2 tys. zł.  

 NIK przygotowała dwa zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w związku z niesporządzaniem 
przez Powiatowego Inspektora w Kołobrzegu i nieprzekazywaniem Staroście Kołobrzeskiemu sprawozdań budżetowych 
Rb 27 ZZ oraz niedochodzeniem przez Wójta Gminy Rewal należności z tytułu udostępniania nieruchomości. 

Wydawanie	decyzji	o	pozwoleniu	na	budowę	
oraz	decyzji	o	pozwoleniu	na	użytkowanie	obiektów	
mieszkaniowego	budownictwa	wielorodzinnego	
wraz	z	infrastrukturą	towarzyszącą 

   Delegatura	we	Wrocławiu	
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CEL	OGÓLNY	

Realizacja przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego zadań dotyczących budowy 
oraz użytkowania obiektów mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola została przeprowadzona w sześciu urzędach miast, obsługujących organy administracji architektoniczno-
-budowlanej (prezydentów miast) i sześciu powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego, pełniących funkcję aparatu 
pomocniczego powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. 

Do zadań starosty, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, należy 
m.in. wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Starosta sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów 
prawa budowlanego w toku prowadzonej działalności budowlano-inwestycyjnej, związanej w szczególności 
z przygotowaniem inwestycji. Zachowanie przez ten organ wymaganej dbałości przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na 
budowę – z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa – przesądza o prawidłowym zainicjowaniu procesu 
inwestycyjnego przez inwestora i minimalizuje ryzyko unieważnienia ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Zadania w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powierzono powiatowym inspektorom nadzoru 
budowlanego. Prawidłowe wykonywanie obowiązków przez te organy, w związku z prowadzonymi postępowaniami 
w sprawach o wydanie pozwolenia na użytkowanie, ma niebagatelne znaczenie w procesie inwestycyjnym. Na tym etapie 
występuje bowiem ostatnia możliwość skontrolowania realizacji budowy obiektu przed oddaniem go do użytkowania.  

PROBLEM 
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budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, poprzez uzupełnienie wzoru 
decyzji o pozwoleniu na budowę o niezbędny w świetle art. 32 ust. 6 ustawy Prawo budowlane element przeznaczony do 
wskazania danych osobowych lub nazw innych, niż inwestor, stron postępowania; 

 rozważenie przeprowadzenia nowelizacji rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych od użytkowania obiektów budowlanych, w celu dopuszczenia, 
oprócz obecnie obowiązującej ewidencji w formie trwałej – księgi w formacie A4, możliwości fakultatywnego prowadzenia 
przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego ewidencji w jednolitej formie elektronicznej.  

Realizacja	programów	wieloletnich	z	zakresu	inwestycji	
budowlanych 

  Departament	
Infrastruktury	 

D/15/501	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań podmiotów publicznych na rzecz prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi wydatkowanymi na 
inwestycje budowlane oraz dokonanie oceny realizacji tych inwestycji. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono u pięciu inwestorów z zakresu szkolnictwa wyższego, tj. na: Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy i Uniwersytecie 
Medycznym w Białymstoku, realizujących siedem przedsięwzięć inwestycyjnych, finansowanych ze środków publicznych, 
w ramach programów wieloletnich, ujętych w załączniku Nr 10 lub Nr 11 m.in. do ustaw budżetowych na lata 2012-2014. 
Dodatkową kontrolę przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, realizującym przebudowę szpitala 
w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Wydatki środków publicznych na inwestycje budowlane są obarczone znacznym 
ryzykiem występowania nieprawidłowości polegających na: podejmowaniu przez dysponentów części budżetowych decyzji 
o finansowaniu inwestycji z wykorzystaniem środków budżetu państwa, pomimo braku właściwego ich przygotowania do 
realizacji, a w tym nieprzedstawiania przez inwestorów dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych 
przepisami prawa. Ponadto stwierdza się brak właściwego nadzoru dysponentów części budżetowych oraz inwestorów nad 
realizacją inwestycji oraz gospodarnym wydatkowaniem środków publicznych. 

W wyniku kontroli stwierdzono, że nastąpiła poprawa w realizacji wieloletnich 
programów z zakresu inwestycji budowlanych. Inwestorzy posiadali kompletną 

i aktualną dokumentację inwestycji, a wykonawców robót budowlanych wybierano w trybach określonych w przepisach 
o zamówieniach publicznych. Na programy ustalono konkretne środki budżetowe do wykorzystania na poszczególne lata, 
co z kolei narzucało pewien rygor inwestycyjny. Jednak z tym inwestorzy najczęściej sobie nie radzili. Wyniki przeprowadzonych 
kontroli 7 programów wieloletnich, dotyczących budowy lub rozbudowy 5 szpitali oraz dwóch uniwersytetów wskazują, że mimo 
posiadania – poza nielicznymi przypadkami – aktualnych i uzgodnionych programów inwestycyjnych, nadzór inwestorów nad 
przygotowaniem inwestycji do realizacji oraz przebiegiem procesów inwestycyjnych w większości przypadków był 
niewystarczający. Skutkowało to wystąpieniem szeregu nieprawidłowości oraz wpłynęło na nieterminową realizację robót 
i niepełne wykorzystanie środków finansowych przyznanych na sfinansowanie tych programów, a w konsekwencji na znaczne 
opóźnienia w uzyskaniu efektów rzeczowych, tj. w rozpoczęciu użytkowania obiektów budowlanych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wyniku kontroli NIK skierowała do Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wnioski o: 
 wzmocnienie nadzoru nad procesem realizacji zadań w ramach programów wieloletnich, w tym nad efektywnym wykorzystaniem 

środków budżetu państwa, przeznaczonych na ten cel oraz terminowym przebiegiem realizacji poszczególnych zadań; 
 przekazywanie środków publicznych na finansowanie inwestycji budowlanych, wyłącznie na zadania prawidłowo 

przygotowane do realizacji, dla których inwestorzy posiadają uzgodnione programy inwestycji. 

PROBLEM 
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5. Gospodarka,	rozwój	regionalny	

1. Realizacja inwestycji dotyczących budowy terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (P/13/058/KGP) 
2. Zamówienia publiczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (P/14/009/KAP) 
3. Realizacja rządowego programu wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa 

Krajowego (P/14/015/KBF) 
4. Zapewnienie mocy wytwórczych w elektroenergetyce konwencjonalnej (P/14/018/KGP) 
5. Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (P/14/019/KGP) 
6. Restrukturyzacja przedsiębiorców przez Agencję Restrukturyzacji Przemysłu SA finansowanej ze środków Funduszu 

Restrukturyzacji Przedsiębiorców (P/14/020/KGP) 
7. Wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw środkami Unii Europejskiej w ramach Działania 4.3 i 4.5 Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (P/14/021/KGP) 
8. Odwadnianie nieczynnych zakładów górniczych prowadzone w związku z likwidacjami kopalń (P/14/079/LKA) 
9. Realizacja inwestycji gminnych w województwie łódzkim (P/14/094/LLO) 
10. Wpływ projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

2007-2013 na wzrost atrakcyjności gospodarczej województwa opolskiego (P/14/101/LOP) 
11. Prawidłowość nadzoru nad bezpieczeństwem eksploatowanych gazociągów oraz prowadzenia nowych inwestycji przez 

spółkę GAZ-SYSTEM SA (I/14/003/KGP) 
12. Realizacja Programu „Inwestycje Polskie” (P/15/009/KBF) 
13. Alternatywne metody wykorzystania węgla kamiennego do produkcji paliw gazowych i płynnych (P/15/016/KGP) 
14. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym w sprzedaży bezpośredniej (P/15/019/KGP) 
15. Budowa tras rowerowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (P/15/090/LOL) 
16. Realizacja zadań z zakresu użyteczności publicznej przez spółki tworzone z udziałem samorządu terytorialnego Miasta 

Szczecinek i Powiatu Szczecineckiego (S/15/001/LSZ) 

Realizacja	inwestycji	dotyczących	budowy	terminalu	
regazyfikacyjnego	do	odbioru	skroplonego	gazu	
ziemnego	w	Świnoujściu 

  Departament	Gospodarki,	
Skarbu	Państwa	
i	Prywatyzacji	

 

P/13/058	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena przebiegu realizacji inwestycji – Terminal w Świnoujściu w odniesieniu do przyjętego terminu rozpoczęcia dostaw 
gazu LNG w ramach zawartych umów. 

Cele szczegółowe kontroli obejmowały ocenę: 
 realizacji poszczególnych inwestycji składających się na budowę Terminalu w Świnoujściu w odniesieniu do projektu 

i harmonogramu; 
 zagrożeń dla realizacji przedsięwzięcia w kontekście ogłoszenia upadłości wykonawców inwestycji; 
 nadzoru i koordynacji działań związanych z realizacją ww. inwestycji. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Skontrolowano Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) oraz Transportowy Dozór 
Techniczny (TDT), a także spółki odpowiedzialne za poszczególne inwestycje: GAZ-SYSTEM SA (GAZ-SYSTEM SA 
dodatkowo pełniła też rolę koordynatora całego przedsięwzięcia), Polskie LNG SA (PLNG) oraz Zarząd Morskich Portów 
Szczecin i Świnoujście SA (ZMPSiŚ). 

Terminal w Świnoujściu to kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego 
Polski w zakresie paliw gazowych. Umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską z dowolnego kierunku na świecie, 
co znacznie zdywersyfikuje źródła importu gazu do Polski. 

PROBLEM 
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Działania zmierzające do wybudowania w Polsce terminalu LNG zostały zapoczątkowane przyjęciem w dniu 3 stycznia 2006 r. 
przez Radę Ministrów (RM) uchwały nr 3/2006 w sprawie działań mających na celu dywersyfikację dostaw nośników energii, 
zobowiązującej do przygotowania decyzji inwestycyjnych i handlowych dla dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, 
w szczególności budowy terminalu LNG na terytorium RP. W uchwale nr 77/2006 z dnia 31 maja 2006 r. Rada Ministrów uznała 
za zgodne z polityką rządu podjęcie przez PGNiG SA działań związanych z budową terminalu LNG na wybrzeżu Polski 
i powierzyła Ministrowi Gospodarki monitorowanie tych działań. 

W celu budowy i eksploatacji terminalu LNG PGNiG SA powołało w 2007 r. Polskie LNG Sp. z o.o. W dniu 19 sierpnia 2008 r. 
RM podjęła uchwałę nr 167/2008 w sprawie działań mających na celu dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Polski 
i zobowiązała Ministra Skarbu Państwa do zapewnienia kontroli Skarbu Państwa nad terminalem w perspektywie wieloletniej 
poprzez przekazanie większościowego pakietu udziałów w spółce Polskie LNG Sp. z o.o. do GAZ-SYSTEM SA (operatora 
systemu przesyłowego gazu ziemnego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne) oraz 
zapewnienia nadzoru nad procesem negocjacyjnym wieloletniego kontraktu na dostawy skroplonego gazu ziemnego oraz na 
budowę terminalu. GAZ-SYSTEM SA nabył w dniu 8 grudnia 2008 r. 100% udziałów Polskiego LNG Sp. z o.o. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu określiła zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji – Terminal w Świnoujściu. 

W ocenie NIK spółki GAZ-SYSTEM SA oraz PLNG, odpowiedzialne za kluczowe 
działania w ramach tej inwestycji, niewłaściwie wywiązywały się ze swoich zadań. 

Nadzór i koordynacja w zakresie realizacji inwestycji wykonywane przez kolejnych ministrów Gospodarki, a następnie 
Skarbu Państwa oraz GAZ-SYSTEM SA były nieskuteczne, gdyż nie zapobiegły powstaniu opóźnienia. 

Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wraz z instalacjami, urządzeniami i obiektami, 
niezbędnymi dla jego uruchomienia i funkcjonowania, nie został oddany do eksploatacji do końca 2014 r., czyli w terminie, 
gdy miały rozpocząć się dostawy gazu LNG dla PGNiG SA. Przekroczenie planowanego terminu odsunęło w czasie 
możliwość dywersyfikacji dostaw gazu poprzez umożliwienie dostaw do Polski gazu skroplonego oraz może spowodować 
konsekwencje finansowe dla PLNG oraz PGNiG SA. 

W przypadku dalszego opóźnienia oddania do użytkowania może powstać ryzyko utraty środków UE, wykorzystanych do 
współfinansowania inwestycji. 

Kontrola NIK wykazała, że przygotowanie i realizacja skomplikowanych projektów inwestycyjnych, szczególnie tych 
o znaczeniu strategicznym, wymaga od administracji rządowej zapewnienia sobie wewnętrznych, bardziej 
wyspecjalizowanych zasobów kadrowych w celu dokonywania bieżących analiz oraz weryfikowania opinii i stanowisk 
uczestników procesu inwestycyjnego. Wsparcie eksperckie powinno zawierać rozszerzoną analizę ryzyk i projektowanie 
skutecznych narzędzi minimalizujących te ryzyka – na każdym etapie procesu inwestycyjnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem przygotowań i weryfikacji wykonania zadań. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Ministra Skarbu Państwa o: 
 podjęcie działań, przy współpracy ze wszystkimi uczestnikami przedsięwzięcia, w celu stworzenia realistycznego planu 

zminimalizowania opóźnień w realizacji tej inwestycji; 
 wypracowanie mechanizmów minimalizujących potencjalne negatywne konsekwencje związane z niedotrzymaniem 

terminu oddania do eksploatacji Terminalu w Świnoujściu; 
 wyegzekwowanie od GAZ-SYSTEM SA harmonogramu uwzględniającego wszystkie najistotniejsze ryzyka dla projektu 

i metody zarządzania nimi oraz zawierającego wszystkie działania niezbędne do oddania do eksploatacji tej inwestycji; 
 sprawowanie bieżącego nadzoru nad działaniami PGNiG SA w zakresie renegocjacji z Qatargas warunków kontraktu na 

dostawy gazu LNG oraz udzielanie wsparcia w tych działaniach. 

Do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o: 
 wzmocnienie mechanizmów kontroli zarządczej na styku obszarów działań prowadzonych przez TDT jako jednostkę 

notyfikowaną oraz jako jednostkę inspekcyjną. 

Do Prezesa GAZ-SYSTEM SA o: 
 podjęcie prac, we współpracy z innymi podmiotami realizującymi inwestycje, nad ustaleniem wiarygodnego 

harmonogramu, w celu stworzenia rzetelnego narzędzia nadzoru i koordynacji realizowanego przedsięwzięcia. 

SYNTEZA	
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Do Prezesa Polskiego LNG SA o: 
 spowodowanie opracowania przez GRI planu awaryjnego, określającego realistyczną strategię zarządzania projektem, 

ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z TDT; 
 wzmocnienie mechanizmów nadzoru i kontroli nad realizacją projektu, w tym efektywne wykorzystanie instrumentów 

wpływu na GRI określonych w umowie; 
 wystąpienie do PGNiG SA w sprawie ryzyka zagrożenia terminu rozpoczęcia dostaw gazu dla tej spółki z dniem 

1 stycznia 2015 r. 

Do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA o: 
 wykonywanie zadań audytowych i prowadzenie kontroli wewnętrznych w zakresie przygotowania, realizacji oraz 

finansowania inwestycji. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

NIK od września 2014 r. współpracuje z Prokuraturą Okręgową w Warszawie w związku z prowadzonym śledztwem 
w sprawie przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, mających związek 
z budową Terminalu LNG w Świnoujściu i możliwością dopuszczenia w ten sposób do opóźnienia realizacji tej inwestycji, 
a w konsekwencji do konieczności zapłaty przez stronę polską za dostawy nieodebranego gazu, czym miano działać na 
szkodę interesu publicznego (czyn określony w art. 231 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny). 

Zamówienia	publiczne	współfinansowane	
z	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego 

   Departament	
Administracji	Publicznej	 

P/14/009	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości udzielania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) w perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach projektów kluczowych współfinansowanych 
z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), których beneficjentami były jednostki samorządu terytorialnego na poziomie 
gminy w województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola została przeprowadzona w 15 gminach położonych w województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim, 
warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. 

Wydatki z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej muszą być dokonywane 
zgodnie z obowiązującym prawem polskim oraz prawem wspólnotowym. Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje 
obowiązek przestrzegania przepisów obowiązujących w obszarze zamówień publicznych (krajowych oraz europejskich). 
Beneficjenci zobowiązani są do zawierania umów, z tytułu których będą ponosić wydatki kwalifikowalne dla zadań objętych 
projektem, z uwzględnieniem procedur przewidzianych w ustawie - Prawo zamówień publicznych (Pzp). Na przestrzeganie 
procedur zamówieniowych ogromny nacisk kładzie Komisja Europejska, która w wyniku prowadzonych audytów opracowała 
„Wytyczne do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych w przypadku 
naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych”. Na tej podstawie Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał dokument 
pn.: Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów 
współfinansowanych ze środków funduszy UE.  

W 2013 r. Komitet Kontaktowy Prezesów Najwyższych Organów Kontroli UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
(ETO) upoważnił Grupę Roboczą ds. Funduszy Strukturalnych do przeprowadzenia kontroli równoległej w zakresie „Analizy 
błędów przy udzielaniu unijnych i krajowych zamówień publicznych w programach współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych”. W pracach Grupy Roboczej w latach 2014-2015 wzięły udział Najwyższe Organy Kontroli (NOK) z: Czech, 
Niemiec, Włoch, Łotwy, Malty, Holandii, Polski, Portugalii i Słowacji. W skład Grupy Kierowniczej weszły NOK Niemiec 
(przewodniczący) i NOK Holandii. NOK Bułgarii, Estonii, Finlandii, Węgier i Szwecji pełniły funkcję obserwatora, podobnie jak 
Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO). 

PROBLEM 

 

 

Działania zmierzające do wybudowania w Polsce terminalu LNG zostały zapoczątkowane przyjęciem w dniu 3 stycznia 2006 r. 
przez Radę Ministrów (RM) uchwały nr 3/2006 w sprawie działań mających na celu dywersyfikację dostaw nośników energii, 
zobowiązującej do przygotowania decyzji inwestycyjnych i handlowych dla dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, 
w szczególności budowy terminalu LNG na terytorium RP. W uchwale nr 77/2006 z dnia 31 maja 2006 r. Rada Ministrów uznała 
za zgodne z polityką rządu podjęcie przez PGNiG SA działań związanych z budową terminalu LNG na wybrzeżu Polski 
i powierzyła Ministrowi Gospodarki monitorowanie tych działań. 

W celu budowy i eksploatacji terminalu LNG PGNiG SA powołało w 2007 r. Polskie LNG Sp. z o.o. W dniu 19 sierpnia 2008 r. 
RM podjęła uchwałę nr 167/2008 w sprawie działań mających na celu dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Polski 
i zobowiązała Ministra Skarbu Państwa do zapewnienia kontroli Skarbu Państwa nad terminalem w perspektywie wieloletniej 
poprzez przekazanie większościowego pakietu udziałów w spółce Polskie LNG Sp. z o.o. do GAZ-SYSTEM SA (operatora 
systemu przesyłowego gazu ziemnego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne) oraz 
zapewnienia nadzoru nad procesem negocjacyjnym wieloletniego kontraktu na dostawy skroplonego gazu ziemnego oraz na 
budowę terminalu. GAZ-SYSTEM SA nabył w dniu 8 grudnia 2008 r. 100% udziałów Polskiego LNG Sp. z o.o. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu określiła zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji – Terminal w Świnoujściu. 

W ocenie NIK spółki GAZ-SYSTEM SA oraz PLNG, odpowiedzialne za kluczowe 
działania w ramach tej inwestycji, niewłaściwie wywiązywały się ze swoich zadań. 

Nadzór i koordynacja w zakresie realizacji inwestycji wykonywane przez kolejnych ministrów Gospodarki, a następnie 
Skarbu Państwa oraz GAZ-SYSTEM SA były nieskuteczne, gdyż nie zapobiegły powstaniu opóźnienia. 

Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wraz z instalacjami, urządzeniami i obiektami, 
niezbędnymi dla jego uruchomienia i funkcjonowania, nie został oddany do eksploatacji do końca 2014 r., czyli w terminie, 
gdy miały rozpocząć się dostawy gazu LNG dla PGNiG SA. Przekroczenie planowanego terminu odsunęło w czasie 
możliwość dywersyfikacji dostaw gazu poprzez umożliwienie dostaw do Polski gazu skroplonego oraz może spowodować 
konsekwencje finansowe dla PLNG oraz PGNiG SA. 

W przypadku dalszego opóźnienia oddania do użytkowania może powstać ryzyko utraty środków UE, wykorzystanych do 
współfinansowania inwestycji. 

Kontrola NIK wykazała, że przygotowanie i realizacja skomplikowanych projektów inwestycyjnych, szczególnie tych 
o znaczeniu strategicznym, wymaga od administracji rządowej zapewnienia sobie wewnętrznych, bardziej 
wyspecjalizowanych zasobów kadrowych w celu dokonywania bieżących analiz oraz weryfikowania opinii i stanowisk 
uczestników procesu inwestycyjnego. Wsparcie eksperckie powinno zawierać rozszerzoną analizę ryzyk i projektowanie 
skutecznych narzędzi minimalizujących te ryzyka – na każdym etapie procesu inwestycyjnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem przygotowań i weryfikacji wykonania zadań. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Ministra Skarbu Państwa o: 
 podjęcie działań, przy współpracy ze wszystkimi uczestnikami przedsięwzięcia, w celu stworzenia realistycznego planu 

zminimalizowania opóźnień w realizacji tej inwestycji; 
 wypracowanie mechanizmów minimalizujących potencjalne negatywne konsekwencje związane z niedotrzymaniem 

terminu oddania do eksploatacji Terminalu w Świnoujściu; 
 wyegzekwowanie od GAZ-SYSTEM SA harmonogramu uwzględniającego wszystkie najistotniejsze ryzyka dla projektu 

i metody zarządzania nimi oraz zawierającego wszystkie działania niezbędne do oddania do eksploatacji tej inwestycji; 
 sprawowanie bieżącego nadzoru nad działaniami PGNiG SA w zakresie renegocjacji z Qatargas warunków kontraktu na 

dostawy gazu LNG oraz udzielanie wsparcia w tych działaniach. 

Do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o: 
 wzmocnienie mechanizmów kontroli zarządczej na styku obszarów działań prowadzonych przez TDT jako jednostkę 

notyfikowaną oraz jako jednostkę inspekcyjną. 

Do Prezesa GAZ-SYSTEM SA o: 
 podjęcie prac, we współpracy z innymi podmiotami realizującymi inwestycje, nad ustaleniem wiarygodnego 

harmonogramu, w celu stworzenia rzetelnego narzędzia nadzoru i koordynacji realizowanego przedsięwzięcia. 

SYNTEZA	
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, zamawiający realizujący wybrane do kontroli 
zadania określone w umowach o dofinansowanie projektów współfinansowanych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Warmińsko-
-Mazurskiego, Wielkopolskiego, przeprowadzili objęte kontrolą postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Stwierdzone nieprawidłowości, poza jednym przypadkiem, nie miały 
istotnego wpływu na wynik skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

W szczególności zamawiający: wykonywali kontrolę zarządczą dla zapewnienia realizacji zadań w sposób zgodny z prawem, 
efektywny, oszczędny i terminowy, ustalając w regulacjach wewnętrznych urzędu komórki organizacyjne i obowiązki dla 
pracowników, którzy realizowali zadania związane ze zlecaniem usług podmiotom zewnętrznym; opisali przedmiot 
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ 
na sporządzenie oferty; prawidłowo ustalili wartość zamówienia; przygotowali i przeprowadzili postępowania o udzielenie 
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; określili 
warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i kryteria oceny oferty; sporządzili protokół 
postępowania o udzielenie zamówienia; zawierali umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Nieprawidłowości wykryte przez NIK nie wpływały na prawidłowość wyboru wykonawcy, dotyczyły one pojedynczych 
przypadków u siedmiu beneficjentów, a w szczególności: 
 niestarannego oszacowania wartości zamówienia; 
 zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego trzy dni wcześniej przed publikacją w Dzienniku 

Urzędowym UE, nieudzielenia odpowiedzi wykonawcy na pytanie do SIWZ; 
 ujawnienia źródła zapytania w trakcie wyjaśniania treści SIWZ; 
 wskazania w SIWZ krótszego od dopuszczalnego terminu ważności dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu;  
 nierzetelnego sporządzenia protokołów postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia przez jednego zamawiającego 

umowy z wykonawcą z naruszeniem art. 145 ust. 2 ustawy Pzp; 
 przyjęcia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o udzielenie zamówienia wniesionego w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej, które zawierało zapisy ograniczające uprawnienia zamawiającego do zaspokojenia roszczeń z tego 
zabezpieczenia; 

 niewyegzekwowania od wykonawcy przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
 podzielenia zamówienia w ramach wykonawstwa zastępczego na 10 części w taki sposób, że realizację każdej z nich 

powierzono różnym wykonawcom bez stosowania podstawowych, konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia; 
 zawarcia przez jednego zamawiającego umowy o udzielenie zamówienia, po wyborze oferty najkorzystniejszej, 

na warunkach innych niż zawarte w SIWZ, w ogłoszeniu o zamówieniu i w zaakceptowanym wzorze umowy 
stanowiącym załącznik do SIWZ – w części dotyczącej terminu wykonania zamówienia. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do zamawiających, by: 
 na etapie przygotowania zamówienia publicznego częściej wykorzystywali instrument wstępnego ogłoszenia 

o planowanych zamówieniach, co pozwoli wykonawcom na lepsze przygotowanie ofert; 
 podejmowali działania w celu uniknięcia nieuzasadnionego podziału zamówień publicznych na części lub zaniżania jego 

wartości na etapie przygotowania zamówienia publicznego;  
 w szerszym zakresie wykorzystywali inne kryteria wyboru oferty poza kryterium najniższej ceny; 
 żądali jedynie niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, adekwatne 

wobec przedmiotu zamówienia oraz stosowali kryteria w sposób przejrzysty i jednakowy w stosunku do wszystkich 
oferentów; 

 publikowali kompletne ogłoszenia o zamówieniu wraz ze wszystkimi zmianami odpowiednio w Dzienniku Urzędowym UE 
lub w Biuletynie Zamówień Publicznych, co zapewni równe traktowanie wykonawców. 

DE	LEGE	FERENDA	

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany art. 40 ust. 1 
ustawy Pzp poprzez skreślenie w treści tego artykułu wyrazów: „w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie”. Zmiana 
tego przepisu powoduje również konieczność zmiany w art. 12a ust. 3 (zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu), w art. 92 
ust. 2 (wybór najkorzystniejszej oferty), w art. 115 ust. 1 (zgłoszenie o konkursie).  

SYNTEZA	
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ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

Najwyższa Izba Kontroli skierowała zawiadomienie o czynie noszącym znamiona naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych, określonym w art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. W wyniku kontroli zamówienia publicznego polegającego na przebudowie ciągu drogowego ulic Brzozowej, 
Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim ustalono, że były Prezydent 
Miasta Ostrów Wielkopolski zobowiązał się do nieodpłatnego przekazania na rzecz PKP nieumorzonej wartości ulepszenia 
w obcym środku trwałym, tj. nakładów poniesionych przez miasto na przebudowę wiaduktu kolejowego nad ul. Brzozową 
w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 12.165 tys. zł, w sytuacji gdy Rada Miejska nie wydała uchwały upoważniającej 
Prezydenta do samodzielnego zaciągania tego rodzaju zobowiązań. Naruszony został art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Realizacja	rządowego	programu	wspierania	
przedsiębiorczości	z	wykorzystaniem	poręczeń	
i	gwarancji	Banku	Gospodarstwa	Krajowego	(BGK) 

  Departament	Budżetu	
i	Finansów	 

P/14/015	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena przygotowania zmian, wdrożenia i efektów Programu, a w szczególności: 
 prawidłowości przygotowania procedur i udzielania poręczeń oraz gwarancji bezpośrednio przez BGK, a także za 

pośrednictwem banków komercyjnych, w tym zapewnienie możliwości oceny efektów Programu; 
 stopnia osiągnięcia celów Programu, w tym ocena wykonania planów rzeczowo-finansowych Programu oraz 

identyfikację barier rozwojowych Programu; 
 rzetelności informacji o poręczeniach i gwarancjach przekazywanych Ministrowi Finansów przez BGK; 
 sprawowania nadzoru nad realizacją Programu przez Ministra Finansów. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w pięciu jednostkach, tj. w BGK, w Ministerstwie Finansów oraz w trzech bankach komercyjnych 
uczestniczących w Programie (Alior Bank SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, PKO BP SA). 

Kontrola miała charakter kontroli sprawdzającej wykonanie wniosków pokontrolnych 
z kontroli P/10/025 – Działania na rzecz zwiększenia dostępności kredytów dla przedsiębiorców, w której NIK oceniła 
negatywnie realizację Programu w latach 2009 i 2010. Od 2013 r. znacznie wzrósł łączny wolumen udzielanych poręczeń 
i gwarancji BGK. Wzrost wynikał z wprowadzenia do oferty BGK gwarancji de minimis. Produkt ten charakteryzuje się niskimi 
kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorców, a ryzyko związane z wypłatami gwarancji w całości obciąża Skarb Państwa. 
Kontrola miała wykazać, czy system wspierania przedsiębiorczości funkcjonujący po zmianach Programu spełnia swoje 
funkcje i czy jest efektywny, a także czy współpraca BGK z bankami komercyjnymi nie naraża Skarbu Państwa na 
nadmierne ryzyko utraty środków. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że w okresie od początku 2011 r. do końca I półrocza 
2014 r., rządowy program „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń 

i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego” był realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wyjątkiem wypełniania przez BGK 
niektórych obowiązków sprawozdawczych. Ponadto w zbyt małym stopniu korzyści związane z objęciem kredytów gwarancjami 
de minimis były przenoszone na przedsiębiorców. Jeden z trzech banków komercyjnych objętych kontrolą unikał obniżania 
marży kredytowej. Cel programu został określony w sposób ogólny i nie został zwymiarowany. W szczególności nie zostały 
ustalone mierniki rezultatu, ani oddziaływania, pozwalające na ocenę stopnia osiągnięcia celów i wpływu Programu na 
gospodarkę. Zdaniem NIK, utrudniało to dokonanie oceny skuteczności Programu oraz zasadności obciążania budżetu państwa 
ryzykiem wypłat. 

Do 2013 r. realizacja Programu cechowała się niską efektywnością. Mimo wyposażenia BGK w dodatkowe kapitały, 
pochodzące ze zlikwidowanych w 2009 r. wydzielonych funduszy poręczeniowych, skala działalności poręczeniowo-
-gwarancyjnej była niewielka. Decydowała o tym bariera w postaci relatywnie wysokich opłat za udzielenie poręczeń 
i gwarancji. Dopiero wprowadzenie nowego instrumentu w postaci gwarancji de minimis, udzielanych na warunkach znacznie 
korzystniejszych od rynkowych, na ryzyko i koszt Skarbu Państwa, spowodowało znaczący wzrost skali działalności 
poręczeniowo-gwarancyjnej BGK.  

PROBLEM 
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, zamawiający realizujący wybrane do kontroli 
zadania określone w umowach o dofinansowanie projektów współfinansowanych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Warmińsko-
-Mazurskiego, Wielkopolskiego, przeprowadzili objęte kontrolą postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Stwierdzone nieprawidłowości, poza jednym przypadkiem, nie miały 
istotnego wpływu na wynik skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

W szczególności zamawiający: wykonywali kontrolę zarządczą dla zapewnienia realizacji zadań w sposób zgodny z prawem, 
efektywny, oszczędny i terminowy, ustalając w regulacjach wewnętrznych urzędu komórki organizacyjne i obowiązki dla 
pracowników, którzy realizowali zadania związane ze zlecaniem usług podmiotom zewnętrznym; opisali przedmiot 
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ 
na sporządzenie oferty; prawidłowo ustalili wartość zamówienia; przygotowali i przeprowadzili postępowania o udzielenie 
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; określili 
warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i kryteria oceny oferty; sporządzili protokół 
postępowania o udzielenie zamówienia; zawierali umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Nieprawidłowości wykryte przez NIK nie wpływały na prawidłowość wyboru wykonawcy, dotyczyły one pojedynczych 
przypadków u siedmiu beneficjentów, a w szczególności: 
 niestarannego oszacowania wartości zamówienia; 
 zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego trzy dni wcześniej przed publikacją w Dzienniku 

Urzędowym UE, nieudzielenia odpowiedzi wykonawcy na pytanie do SIWZ; 
 ujawnienia źródła zapytania w trakcie wyjaśniania treści SIWZ; 
 wskazania w SIWZ krótszego od dopuszczalnego terminu ważności dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu;  
 nierzetelnego sporządzenia protokołów postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia przez jednego zamawiającego 

umowy z wykonawcą z naruszeniem art. 145 ust. 2 ustawy Pzp; 
 przyjęcia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o udzielenie zamówienia wniesionego w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej, które zawierało zapisy ograniczające uprawnienia zamawiającego do zaspokojenia roszczeń z tego 
zabezpieczenia; 

 niewyegzekwowania od wykonawcy przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
 podzielenia zamówienia w ramach wykonawstwa zastępczego na 10 części w taki sposób, że realizację każdej z nich 

powierzono różnym wykonawcom bez stosowania podstawowych, konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia; 
 zawarcia przez jednego zamawiającego umowy o udzielenie zamówienia, po wyborze oferty najkorzystniejszej, 

na warunkach innych niż zawarte w SIWZ, w ogłoszeniu o zamówieniu i w zaakceptowanym wzorze umowy 
stanowiącym załącznik do SIWZ – w części dotyczącej terminu wykonania zamówienia. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do zamawiających, by: 
 na etapie przygotowania zamówienia publicznego częściej wykorzystywali instrument wstępnego ogłoszenia 

o planowanych zamówieniach, co pozwoli wykonawcom na lepsze przygotowanie ofert; 
 podejmowali działania w celu uniknięcia nieuzasadnionego podziału zamówień publicznych na części lub zaniżania jego 

wartości na etapie przygotowania zamówienia publicznego;  
 w szerszym zakresie wykorzystywali inne kryteria wyboru oferty poza kryterium najniższej ceny; 
 żądali jedynie niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, adekwatne 

wobec przedmiotu zamówienia oraz stosowali kryteria w sposób przejrzysty i jednakowy w stosunku do wszystkich 
oferentów; 

 publikowali kompletne ogłoszenia o zamówieniu wraz ze wszystkimi zmianami odpowiednio w Dzienniku Urzędowym UE 
lub w Biuletynie Zamówień Publicznych, co zapewni równe traktowanie wykonawców. 

DE	LEGE	FERENDA	

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany art. 40 ust. 1 
ustawy Pzp poprzez skreślenie w treści tego artykułu wyrazów: „w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie”. Zmiana 
tego przepisu powoduje również konieczność zmiany w art. 12a ust. 3 (zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu), w art. 92 
ust. 2 (wybór najkorzystniejszej oferty), w art. 115 ust. 1 (zgłoszenie o konkursie).  

SYNTEZA	
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NIK zwróciła jednak uwagę, że w świetle badań efektów Programu blisko 2/3 udzielonych gwarancji de minimis obciążonych 
było tzw. efektem deadweight (biegu jałowego), tj. przedsiębiorca uzyskałby kredyt bez wsparcia w formie pomocy publicznej. 

Obciążenie budżetu państwa wypłatami z tytułu gwarancji okazało się być mniejsze od prognozowanego, do czego 
przyczyniło się systematyczne kontrolowanie przez BGK rzetelności ocen sytuacji finansowej kredytobiorców, dokonywanych 
przez banki kredytujące. 

Biorąc pod uwagę adresatów, cel i formułę Programu ważne jest by korzyści z udzielania gwarancji odnosili przede 
wszystkim mali i średni przedsiębiorcy, a nie banki. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, w umowach między BGK a bankami 
komercyjnymi realizującymi Program w niedostatecznym stopniu zadbano o określenie czytelnych zasad przenoszenia na 
przedsiębiorców korzyści uzyskiwanych z tytułu obniżenia ryzyka kredytowego i co za tym idzie wymogu kapitałowego 
banków. Konieczność pełnego transferu korzyści wynika z regulacji unijnych dotyczących pomocy de minimis i powinno 
stanowić istotę Programu.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Minister Finansów i BGK nie powinny koncentrować się wyłącznie na wynikach sprzedażowych Programu, tj. na liczbie 
i wartości udzielonych poręczeń i gwarancji, a na efektach rzeczowych kreowanych przez wykorzystanie instrumentów 
służących realizacji Programu. Powinny być wyznaczane cele w tym zakresie, stanowiące mierniki realizacji Programu. 
Zasadne jest systematyczne badanie efektów Programu i ocena jego wpływu na sferę realną przedsiębiorców 
korzystających z poręczeń i gwarancji udzielanych w ramach Programu. Podmioty realizujące Program powinny dążyć do 
ograniczenia efektu deadweight, prowadzącego do niezasadnego obciążania środków publicznych ryzykiem wypłat. 
BGK powinien określić w umowach podpisywanych z bankami komercyjnymi zakres podstawowych korzyści jakie powinien 
uzyskać kredytobiorca korzystający z pomocy de minimis, w szczególności w postaci obniżki marży, stanowiącej składnik 
oprocentowania kredytu. W przyszłości Program nie powinien docelowo opierać działalności poręczeniowo-gwarancyjnej 
głównie na instrumentach o charakterze pomocy publicznej finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa, gdyż może 
to powodować ponoszenie znacznych wydatków budżetowych. Dopuszczenie do ograniczenia skali pozostałej działalności 
w tym zakresie niesie z sobą ryzyko coraz trudniejszego spełnienia warunku jej samofinansowania. Należy prowadzić 
skuteczne działania zmierzające do zdywersyfikowania źródeł finansowania programów o charakterze pomocy publicznej 
oraz do wprowadzenia produktu poręczeniowego akceptowalnego w większym stopniu przez beneficjentów i przez banki, 
ale noszącego charakter rynkowy. 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra Finansów sformułowano wnioski o: 
 poprawę skuteczności nadzoru powierzonego w ramach realizacji Programu; 
 dokonywanie okresowych ocen efektywności Programu z uwzględnieniem jego rezultatów i oddziaływania na sferę 

realną oraz o stworzenie skutecznego modelu działalności poręczeniowo-gwarancyjnej, funkcjonującego z ograniczonym 
udziałem środków budżetowych; 

 w Programie brak jest określenia mierników i zasad pomiaru rezultatów osiąganych w ramach realizacji Programu. 

Po kontroli przeprowadzonej w BGK NIK skierowała wnioski o: 
 opracowanie skutecznego modelu działalności poręczeniowo-gwarancyjnej, który docelowo minimalizowałby ryzyko 

wysokich obciążeń budżetu państwa i byłby oparty o zróżnicowane źródła finansowania, a nie głównie na pomocy 
publicznej finansowanej ze środków budżetowych;  

 przeprowadzenie analizy możliwości obniżenia prowizji dla poręczeń i gwarancji udzielanych w trybie indywidualnym 
i wyznaczenie wskaźników rezultatów Programu i jego oddziaływania oraz zorganizowanie systemu zbierania danych 
o efektach realizacji programu i ich oceny; 

 zwrócono również uwagę na konieczność poprawy jakości planowania parametrów uwzględnianych w rocznych planach 
rzeczowo-finansowych działalności poręczeniowej BGK w ramach realizacji Programu oraz na urealnienie miesięcznych 
zapotrzebowań na środki służące finansowaniu PLD. 

Po kontroli przeprowadzonej w PKO BP NIK sformułowała wnioski o: 
 opracowanie skutecznego systemu nadzoru nad realizacją umów portfelowej linii poręczeniowej (PLP) i portfelowej linii 

gwarancyjnej de minimis (PLD), w celu wyeliminowania nieprawidłowości w wypełnianiu wniosków o udzielenie 
poręczenia lub gwarancji, zbyt późnego przygotowywania wezwań do zapłaty oraz obejmowania gwarancjami 
i poręczeniami umów kredytowych niezgodnie z warunkami określonymi w umowach z BGK; 
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 rozważenie możliwości wprowadzenia rozwiązań systemowych pozwalających na obniżenie pobieranych przez PKO BP 
opłat w przypadku objęcia kredytu poręczeniem lub gwarancją. 

Po kontroli przeprowadzonej w BPS SA NIK sformułowała wnioski o: 
 zamieszczanie w umowach kredytowych zapisów dotyczących ważności poręczeń/gwarancji BGK.  

Zapewnienie	mocy	wytwórczych	w	elektroenergetyce	
konwencjonalnej 

   Departament	Gospodarki,	
Skarbu	Państwa	
i	Prywatyzacji	

 

P/14/018	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności działań państwa oraz spółek energetycznych dla zapewnienia odpowiedniej produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, w tym m.in. ocena: 
 działań organów i podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienie 

dostaw energii elektrycznej na bezpiecznym poziomie i ich wpływu na decyzje inwestycyjne w nowe moce wytwórcze, 
 działań spółek elektroenergetycznych związanych z budową nowych mocy wytwórczych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola została przeprowadzona w: Ministerstwie Gospodarki (MG), Ministerstwie Skarbu Państwa (MSP), Urzędzie 
Regulacji Energetyki (URE), Polskich Sieciach Elektroenergetycznych SA (PSE) oraz w spółkach PGE SA i ENERGA SA. 

Dominującą rolę w strukturze mocy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 
(KSE) odgrywają elektrownie zawodowe opalane węglem kamiennym i brunatnym. Produkcja energii elektrycznej brutto 
w Polsce w 2013 r. wyniosła 162 501 GWh, a krajowe zużycie brutto 157 980 GWh. Około 53% produkcji energii elektrycznej 
pochodziło z zawodowych elektrowni cieplnych opalanych węglem kamiennym, a ok. 35% – węglem brunatnym. 
Duże uzależnienie polskiej energetyki od węgla, które będzie miało miejsce także w perspektywie najbliższych 
kilkudziesięciu lat, oznacza, że Polska może mieć problem z obniżeniem poziomu emisji CO2 spowodowanej produkcją 
energii. Już obecne wymagania w zakresie emisji CO2 powodują konieczność wymiany przestarzałych bloków 
energetycznych. Również duży stopień wyeksploatowania wykorzystywanych obecnie bloków w elektrowniach 
konwencjonalnych zmusza do podejmowania w najbliższych latach decyzji o budowie nowych mocy wytwórczych. Decyzje te 
muszą godzić dwa sprzeczne (w obecnych uwarunkowaniach) cele, tj. długofalowe interesy ekonomiczne wytwórców energii 
elektrycznej oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Związane z tym dylematy były 
przedstawiane w 2013 r. w medialnej dyskusji wywołanej decyzjami spółek energetycznych o wstrzymaniu budowy nowych 
bloków, m.in. w Opolu i Ostrołęce, które motywowano brakiem rentowności tych przedsięwzięć. 

W ocenie NIK skontrolowane podmioty podejmowały skuteczne, w krótkim horyzoncie 
czasowym, działania w celu zapewnienia dostaw energii elektrycznej na poziomie 

zaspokajającym zapotrzebowanie krajowe. Niewystarczające były natomiast działania Ministra Gospodarki, odpowiedzialnego 
za bezpieczeństwo energetyczne kraju, odnoszące się do nowych źródeł mocy, niezbędnych dla zapewnienia dostatecznych 
dostaw energii elektrycznej w długim horyzoncie.  

W latach od 2009 do 2014 (I półrocze) zapewnione było bezpieczeństwo bieżących oraz w perspektywie kilkuletniej – dostaw 
energii elektrycznej. Należy przy tym uwzględnić fakt mniejszego niż przewidywano zapotrzebowania na energię elektryczną 
wskutek obniżenia koniunktury gospodarczej. Negatywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, w dłuższym horyzoncie 
czasowym, ma brak instrumentów systemowych, za pomocą których organy Państwa mogą oddziaływać na zachowania 
wytwórców energii. W latach 2010-2014 przedsiębiorcy zrezygnowali z budowy 10 nowych jednostek wytwarzających energię, 
planowanych do przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) – z powodu zbyt dużego ryzyka 
regulacyjnego i cenowego.  

Minister Gospodarki, wbrew obowiązkowi wynikającemu z prawa energetycznego, nie opracował w wymaganym terminie 
polityki energetycznej Polski i nie przygotował również Programu działań wykonawczych na lata po 2012 r., stanowiącego 
część polityki energetycznej.  

PROBLEM 

SYNTEZA	
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Minister Gospodarki, Prezes URE oraz spółka PSE prawidłowo monitorowali dostawy energii elektrycznej, analizowali plany 
wytwórców i oceniali bezpieczeństwo dostaw. Dzięki rzetelnemu monitoringowi i analizie funkcjonowania KSE 
zdiagnozowano, że istnieje ryzyko występowania okresowych niedoborów rezerw mocy w szczytach zapotrzebowania 
w latach 2015-2018. NIK oceniła jako celowe działania zaradcze podejmowane przez PSE, dotyczące ograniczenia 
ryzyka wystąpienia okresowych niedoborów mocy w krótkim okresie. 

Jako niecelowe i niegospodarne NIK uznała zlecanie przez Ministra Skarbu Państwa wyłaniania kandydatów na 
reprezentantów Skarbu Państwa w radach nadzorczych spółek sektora elektroenergetyki zewnętrznym doradcom, 
a następnie rezygnowanie z powoływania rekomendowanych kandydatów do rad nadzorczych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Wyniki kontroli wskazują na potrzebę zwiększenia przez Prezesa Rady Ministrów nadzoru nad działaniami Ministra 
Gospodarki, tak aby strategiczne dokumenty programowe i sprawozdawcze dotyczące elektroenergetyki były 
przygotowane terminowo i rzetelnie. Odnosi się to także do przygotowania projektów ustaw, które dotyczą 
funkcjonowania tego sektora. Wzmocnienie nadzoru powinno doprowadzić do niezwłocznego przygotowania polityki 
energetycznej, determinującej spójność innych działań, w tym wprowadzenia narzędzi stymulujących podejmowanie 
nowych inwestycji. 

 Ze względu na planowany znaczący udział w bilansie KSE po 2025 r. energii pochodzącej z elektrowni jądrowej oraz 
ryzyka związanego z realizacją Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, Minister Gospodarki powinien szczególnie 
uważnie śledzić realizację tego programu i w razie opóźnień podejmować działania dla zapewnienia alternatywnych 
źródeł niezbędnych dla stabilnej pracy KSE.  

 Uwzględniając przedstawione wyniki kontroli, NIK dostrzega konieczność intensyfikacji prac nad wypracowaniem 
spójnego systemu instrumentów umożliwiających organom administracji motywowanie wytwórców do podejmowania 
inwestycji w celu zapewnienia dostaw energii elektrycznej na pożądanym poziomie w długim okresie. Prace te powinny 
być prowadzone przez Ministra Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa, który sprawuje funkcje 
właścicielskie wobec kluczowych spółek sektora elektroenergetyki oraz w porozumieniu z organizacjami branżowymi. 

Realizacja	zadań	publicznych	przez	spółki	tworzone	
przez	jednostki	samorządu	terytorialnego	

   Departament	Gospodarki,	
Skarbu	Państwa	
i	Prywatyzacji	

 

P/14/019	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena sposobu realizowania zadań publicznych za pośrednictwem spółek tworzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego, w szczególności tzw. spółek celowych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Skontrolowano 20 urzędów miast i 8 urzędów marszałkowskich oraz 20 spółek. 

Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, 
polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej, zostały określone w ustawie o gospodarce komunalnej. Gospodarka komunalna może być prowadzona przez 
jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa 
handlowego. 

Rosnący poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego sprawia, że mają coraz mniejsze możliwości realizacji 
zadań – zwłaszcza inwestycyjnych – ze względu na ograniczone środki niezbędne do ich sfinansowania. W tej sytuacji 
samorządy coraz częściej powołują spółki, których celem jest wykonanie określonych zadań publicznych. Spółki prawa 
handlowego nie są zaliczane do sektora finansów publicznych, więc nie obejmuje ich reżim jawności i przejrzystości 
finansów wynikający z ustawy o finansach publicznych, natomiast wchodzą w skład sektora publicznego, gdy dominuje 
w nich własność samorządowa albo państwowa. 

PROBLEM 
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W 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego wskazywały udział w 2 312 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 
były akcjonariuszami w 397 spółkach akcyjnych. W 2012 r. jst miały udział w 2 402 spółkach z o.o. oraz w 409 spółkach 
akcyjnych, a w 2013 r. – w 2 512 spółkach z o.o. oraz w 419 spółkach akcyjnych. W wielu przypadkach organy samorządu 
terytorialnego powołują do realizacji konkretnych przedsięwzięć tzw. spółki celowe. Są to podmioty ukierunkowane na 
osiągnięcie założonego i sprecyzowanego celu gospodarczego lub finansowego. Dzięki zastosowaniu formuły spółki celowej, 
przedsięwzięcie publiczne jest zarządzane zgodnie z zasadami i praktykami stosowanymi w biznesie i unika wielu 
ograniczeń, charakterystycznych dla trybu pracy urzędów administracji publicznej. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli realizacja zadań publicznych przez skontrolowane 
samorządy gmin i województw za pośrednictwem tworzonych przez nie spółek nie 

była efektywna. Nieprawidłowości, zarówno przy tworzeniu spółek, jak i w gospodarowaniu przez nie majątkiem, a także 
w wykonywaniu przez spółki poszczególnych zadań, wpłynęły na obniżenie skuteczności realizacji zadań samorządu.  

Objęte kontrolą jednostki samorządu terytorialnego w znacznym stopniu wykorzystywały spółki jako formę organizacyjno-
prawną realizacji zadań, zwłaszcza o charakterze inwestycyjnym, oraz w zakresie zarządzania infrastrukturą publiczną – 
obiektami sportowymi, obiektami kultury. Powierzanie spółkom zadań w większości nie było poprzedzone analizami 
biznesowymi i organizacyjnymi, które wskazywałyby, że poszczególne przedsięwzięcia są ekonomicznie uzasadnione, 
a przyjęty sposób realizacji – optymalny. W efekcie, blisko 40% przedsięwzięć podejmowanych przez spółki było nierzetelnie 
przygotowanych, połowa była realizowana niezgodnie z przyjętymi założeniami, a w przypadku 30% z nich przekroczono 
wyznaczony termin oraz planowane koszty.  

Łączne koszty przedsięwzięć skontrolowanych przez NIK zostały zwiększone o 223,8 mln zł (o 7%) w stosunku do 
pierwotnych planów, a średnie opóźnienie realizacji wyniosło blisko 15 miesięcy. Przyczynami tego stanu było nierzetelne 
przygotowanie podejmowanych projektów, nieprawidłowości na etapie realizacji oraz niewystarczający nadzór ze strony 
organów jednostek samorządu terytorialnego.  

Ponadto, 29% spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, których faktyczny przedmiot działalności poddano analizie 
w toku kontroli, prowadziło działalność niedozwoloną w świetle obowiązujących przepisów, wykraczając poza określoną 
przepisami sferę użyteczności publicznej oraz podejmując działalność niezwiązaną z zadaniami samorządu terytorialnego.  

Istotną motywacją powierzania przez samorządy zadań spółkom ze swoim udziałem, zwłaszcza o charakterze 
inwestycyjnym, była chęć przeniesienia poza jednostkę samorządową ryzyka finansowego i niezwiększania jej zadłużenia. 
Spółki przejmują bowiem bezpośredni ciężar sfinansowania zadań, co pozwala na uniknięcie obciążeń w budżecie jst. Ten 
sposób działania nie zabezpiecza jednak w pełni finansów samorządów, ponieważ w wielu przypadkach poręczają one 
kredyty oraz gwarantują inne zobowiązania spółek, przejmując tym samym ryzyka związane z działalnością spółek.  

W większości skontrolowanych jednostek stwierdzono brak mechanizmów wymuszających na spółkach oszczędne i wydajne 
wykonywanie zadań oraz nieskuteczny nadzór zarówno nad wykorzystywaniem powierzonego majątku, jak i jakością 
i kosztami wykonywania przez nie zadań publicznych. Kontrola wykazała jednocześnie, że powoływanie przez samorządy 
spółek celowych dla realizacji inwestycji z obszaru infrastruktury publicznej – choćby budowy linii kolejowych czy hal 
sportowych – umożliwiło i ułatwiło ich sfinansowanie i wykonanie. 

DOBRE	PRAKTYKI	

Powołanie przez prezydenta Wałbrzycha zespołów doradczych do przeprowadzenia kontroli w spółkach, w których miasto 
było jedynym udziałowcem, bowiem na podstawie ogólnych informacji zawartych w sprawozdaniach F-01 oraz corocznych 
sprawozdaniach spółek składanych walnym zgromadzeniom nie jest możliwe uzyskanie informacji, jak spółki wykorzystują 
przekazane im środki publiczne. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Zapewnienie przez wojewodów skutecznego nadzoru prawnego nad uchwałami organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego, sprawowanego na podstawie ustaw o samorządzie gminnym i o samorządzie województwa 
w sprawach tworzenia i przystępowania do spółek prawa handlowego. W szczególności niezbędna jest weryfikacja 
przedmiotu działalności spółek oraz zakresu terytorialnego działalności w świetle ograniczeń prowadzenia działalności 
gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z ustaw o gospodarce komunalnej 
i o samorządzie województwa. 

 Stosowanie przez jednostki samorządu terytorialnego analiz przesłanek prawnych i ekonomicznych tworzenia i działalności 
spółek z ich udziałem oraz zweryfikowanie działalności spółek pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami.  

SYNTEZA	
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 Rzetelne i profesjonalne przygotowywanie przez jednostki samorządu terytorialnego przedsięwzięć powierzanych 
spółkom oraz nadzór i monitorowanie ich realizacji w oparciu o parametry finansowe i ekonomiczne, w celu zapewnienia 
wysokiej jakości wykonania zadań publicznych, z uwzględnieniem właściwej skuteczności i efektywności ekonomicznej 
w realizacji zadań. 

 Przeprowadzanie przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego merytorycznej analizy zasadności 
wnoszenia poszczególnych składników mienia komunalnego do spółek oraz dofinansowania działalności spółek, a także 
skutecznej kontroli wykorzystywania przez spółki przekazanych składników majątku jst zgodnie z celem. 

DE	LEGE	FERENDA	

 Znowelizowanie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej w zakresie zmiany art. 1 ust. 2 oraz art. 10 
ust. 1 i 3 tej ustawy określających pojęcie użyteczności publicznej w odniesieniu do wszystkich szczebli jednostek 
samorządu terytorialnego, a także przesłanki tworzenia i przystępowania przez gminy do spółek prawa handlowego poza 
sferą użyteczności publicznej poprzez ich doprecyzowanie, aby nie budziły wątpliwości, jaka działalność może być 
prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w sferze użyteczności publicznej oraz poza tą sferą. Stosowana 
niejednokrotnie przez organy jednostek samorządu terytorialnego interpretacja tych przepisów jest nazbyt dowolna, 
m.in. ze względu na ich ogólne brzmienie i nieostre kryteria oceny. 

 Doprowadzenie do spójności przepisów art. 13 ust. 2 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa, a także art. 4b oraz 4c ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w odniesieniu do przekazywania 
samorządowi województwa akcji lub udziałów spółki z udziałem Skarbu Państwa. Zasady określone w art. 50 ust. 1 
ustawy o samorządzie województwa powinny uwzględniać w przypadku komunalizacji mienia w postaci akcji lub 
udziałów spółek z udziałem Skarbu Państwa wymogi określone w art. 13 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa oraz 
zapewniać przestrzeganie warunków wskazanych przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

Delegatura NIK w Szczecinie skierowała zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz zawiadomienie 
do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. 

W związku ze skierowaniem przez Delegaturę NIK we Wrocławiu do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie 
zawiadomienia o ujawnionym w trakcie kontroli Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie naruszeniu prawa 
zamówień publicznych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wszczął postępowanie administracyjne w przedmiocie 
nałożenia kar pieniężnych na ten podmiot. 

Restrukturyzacja	przedsiębiorców	przez	Agencję	
Rozwoju	Przemysłu	SA	finansowana	ze	środków	
Funduszu	Restrukturyzacji	Przedsiębiorców 

  Departament	Gospodarki,	
Skarbu	Państwa	
i	Prywatyzacji	

 

P/14/020	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań ARP związanych z udzielaniem pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną 
przedsiębiorcom oraz efektywność tej pomocy. W ramach tego m.in: 
 ocena zgodności udzielanej pomocy i wsparcia z celami procesów restrukturyzacyjnych w gospodarce, w tym zwłaszcza 

w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw przed zamierzoną ich prywatyzacją; 
 ocena działań Agencji w zakresie m.in.: wykorzystania środków pochodzących z FRP, informowania potencjalnych 

beneficjentów o możliwości i warunkach korzystania ze środków pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację lub 
na wsparcie niebędące pomocą publiczną; 

 ocena legalności i gospodarności wykorzystania przez przedsiębiorców otrzymanej pomocy publicznej lub wsparcia oraz 
jej efektów. 
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ZAKRES	PODMIOTOWY	

Agencja Rozwoju Przemysłu SA, trzej przedsiębiorcy (Grupa Azoty – Zakłady Chemiczne „Police” SA, Diora-Świdnica 
Sp. z o.o. oraz Fabryka Łożysk Tocznych „Kraśnik” SA), a także cztery jednostki ochrony zdrowia (Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne w Gdańsku, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera 
w Suwałkach i Szpital Wojewódzki im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Łomży). 

Celem pomocy publicznej udzielanej ze środków państwowego funduszu celowego, 
jakim jest Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP), jest wsparcie przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji 
ekonomiczno-finansowej w przywróceniu mu pełnej zdolności do funkcjonowania na rynku, bez konieczności dalszego 
wspierania środkami publicznymi lub w jego działalności – do czasu przygotowania planu restrukturyzacji. Celem wsparcia 
niebędącego pomocą publiczną jest umożliwienie przedsiębiorcy realizacji działań prowadzących do poprawy rentowności 
oraz efektywności prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielanie pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą 
publiczną ze środków zgromadzonych w Funduszu należy do ustawowych zadań Ministra Skarbu Państwa oraz Agencji 
Rozwoju Przemysłu SA (ARP). Minister wyznaczony został do udzielania pomocy małym lub średnim przedsiębiorcom, 
natomiast ARP do jej przekazywania dużym przedsiębiorcom bez względu na ich status własnościowy oraz do udzielania im 
wsparcia niebędącego pomocą publiczną. W latach 2011-2014 stan środków pochodzących z FRP, jakimi Agencja 
dysponowała na ten cel, utrzymywał się w wysokości ok. 1 mld zł. Zasady postępowania w sprawach udzielania pomocy 
publicznej przedsiębiorcom, w tym także pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców, reguluje ustawa z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Ustawa normuje m.in. postępowanie 
w sprawie przygotowania do notyfikacji projektów pomocy indywidualnej na restrukturyzację dla przedsiębiorców, zasady 
i tryb zwrotu pomocy publicznej, zasady monitorowania pomocy publicznej. 

Ustalenia kontroli (poza zastrzeżeniami formalnymi odnoszącymi się do udzielenia 
wsparcia w dwóch przypadkach oraz pomocy dla jednostek ochrony zdrowia) 

potwierdzają pozytywną ocenę działalności ARP SA w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z Funduszu oraz 
efektywność udzielanej pomocy i wsparcia. 

Udzielając pomocy publicznej lub wsparcia, Agencja stwarzała warunki efektywnego wykorzystania środków publicznych 
przez beneficjentów (dużych przedsiębiorców) oraz dbała o należyte zabezpieczenie ich zwrotu. Poprzez monitorowanie 
wykorzystania środków, Agencja wpływała na beneficjentów w celu wykorzystywania przez nich otrzymanych środków 
zgodnie z przeznaczeniem określonym w stosownych umowach oraz terminowego wywiązywania się z zobowiązań 
finansowych i sprawozdawczych.  

Wyniki kontroli przeprowadzonych u siedmiu beneficjentów, którzy uzyskali pomoc na łączną kwotę 432,2 mln zł, nie 
wykazały istotnych nieprawidłowości wpływających na ogólną pozytywną ocenę efektywności wykorzystania przekazanych 
środków. W dwóch przypadkach (dot. szpitali w Łomży i Bydgoszczy) przyznana pomoc nie przyniosła dotychczas 
oczekiwanych rezultatów, tj. przywrócenia trwałej płynności finansowej, przy czym w jednostkach tych nadal trwają procesy 
restrukturyzacyjne.  

Podczas tej kontroli NIK stwierdziła, że pozostaje aktualny wniosek NIK z poprzedniej kontroli przeprowadzonej 
w Ministerstwie Skarbu Państwa, dotyczący rozważenia powierzenia zadań w zakresie udzielania pomocy lub wsparcia 
niebędącego pomocą publiczną – wyspecjalizowanej w tym zakresie ARP SA 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK zgłosiła uwagę co do zgodności z celami statutowymi Agencji (powołanej przede wszystkim do wspomagania rozwoju 
poszczególnych gałęzi przemysłu i przedsięwzięć o charakterze gospodarczym) pomocy udzielanej jednostkom ochrony 
zdrowia. Jednostki te podlegają bowiem innym zasadom finansowania i wspomagania niż podmioty ze sfery przemysłu. 
Zatem udzielającym pomocy jednostkom ochrony zdrowia z przeznaczeniem na ich restrukturyzację powinny być organy 
tworzące lub Minister Zdrowia jako regulator systemu opieki zdrowotnej, ze środków przeznaczonych na ten cel, innych niż 
przychody z prywatyzacji, których dysponentem jest Minister Skarbu Państwa. 

Z uwagi na pozytywną ocenę, NIK nie sformułowała wniosków pokontrolnych, oprócz wystąpienia do ARP SA, w którym 
zwrócono m.in. o zamieszczanie w umowach ze szpitalami informacji, że udzielana pomoc nie podlega notyfikacji do Komisji 
Europejskiej w przypadku, gdy nie wpływa ona negatywnie na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi UE.  

PROBLEM 

SYNTEZA	
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Wspieranie	rozwoju	innowacyjnych	przedsiębiorstw	
środkami	Unii	Europejskiej	w	ramach	Działania	4.3	i	4.5	
Programu	Operacyjnego	Innowacyjna	Gospodarka 

   Departament	Gospodarki,	
Skarbu	Państwa	
i	Prywatyzacji	

 

P/14/021	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności wspierania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Cele szczegółowe obejmowały natomiast 
dokonanie oceny m.in: 
 działań Ministra Gospodarki i Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczących wykorzystania środków przeznaczanych na 

Działania 4.3 i 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z punktu widzenia zgodności z celami działań, 
stopnia osiągnięcia faktycznych efektów w porównaniu z zamierzonymi, a także zabezpieczenia przed niegospodarnym 
i niezgodnym z prawem dysponowaniem tymi środkami; 

 zrealizowanych projektów pod kątem zgodności z postanowieniami umów o dofinansowanie. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz u 25 beneficjentów działań 
4.3 i 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Według rankingu Innovation Union Scoreboard 20155 Polska ze wskaźnikiem 
sumarycznego indeksu innowacji (SII) w 2014 r. na poziomie 0,313 uplasowała się ex-aequo z Chorwacją na 23.-24. miejscu 
wśród 28 krajów UE, przy średniej UE na poziomie 0,555. Niższe wskaźniki uzyskały jedynie: Rumunia (0,204), Bułgaria 
(0,229), Łotwa (0,227) i Litwa (0,283). Warto przy tym zauważyć, że w przywołanym rankingu Polska w ostatnich ośmiu latach 
nie odnotowała postępu – wskaźnik SII uzyskany w 2007 r. na poziomie 0,292 osiągnął najwyższy poziom w 2011 r. (0,323). 

Niskie miejsce Polski w tym rankingu innowacyjności wskazuje na pilną konieczność podejmowania działań zaradczych, 
czyli m.in. stymulowania większego zaangażowania sektora prywatnego w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej, 
a także tworzenia powiązań i współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor nauki i gospodarki. Efektem tych 
działań powinno być zwiększenie stopnia komercjalizacji badań naukowych. 

Charakterystyczne dla polskiej gospodarki są relatywnie niewielkie wydatki firm przeznaczane na innowacje, którym towarzyszą 
niskie płace w przemyśle przetwórczym. Polska jest zaliczana do grupy krajów konkurujących kosztami, w tym kosztami pracy, 
ze względu na niski poziom udziału wynagrodzeń w wartości dodanej w przemyśle. W krótkim okresie taki poziom wynagrodzeń 
może zachęcać inwestorów zagranicznych, niemniej jednak w dłuższym okresie należy się spodziewać wyczerpania tych 
prostych rezerw. Aktualnie niskie koszty wynagrodzeń nie stanowią przeszkody dla inwestorów w poszukiwaniu miejsc produkcji 
w innych krajach, o jeszcze niższych kosztach pracy. Podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki umożliwi wzrost 
wydajności pracy i zwiększy udział wynagrodzeń w wartości dodanej. W efekcie wpłynie korzystnie na atrakcyjność kraju, jako 
miejsca do lokowania kolejnych inwestycji, a także rynku zbytu na produkowane towary. Jednocześnie wzrost innowacyjności 
powinien prowadzić do zmniejszenia ryzyka utknięcia Polski w tzw. pułapce średniego dochodu. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, zastosowane w skontrolowanych projektach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) wskaźniki rezultatu 

w postaci liczby nowych produktów lub usług (Działanie 4.3), czy też liczby utworzonych miejsc pracy, w tym w działach B+R 
(Działanie 4.5), mają ograniczony walor poznawczy – z punktu widzenia możliwości oceny wpływu tych projektów na wzrost 
innowacyjności polskiej gospodarki. 

W ocenie NIK, brak ustalenia w tych działaniach wskaźników mierzących efektywność ekonomiczną realizowanych 
przedsięwzięć nie stanowił odpowiedniej motywacji dla beneficjentów do maksymalizacji efektów. Dlatego też, zdaniem NIK, 
w nowej perspektywie finansowej, zwłaszcza w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, wskazane byłoby 
zastosowanie do oceny projektów wskaźników umożliwiających realną ocenę uzyskanych efektów ekonomicznych.  

Pełniąc funkcję Instytucji Pośredniczącej, Minister Gospodarki prawidłowo nadzorował nabory wniosków o dofinansowanie 
w ramach Działania 4.3, przeprowadzonych w latach 2008-2012, właściwie przeprowadzał kontrole Instytucji Wdrażającej  
– IW/Instytucji Pośredniczącej – IP II stopnia, którą był Bank Gospodarstwa Krajowego oraz prawidłowo monitorował 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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realizację dofinansowanych projektów. Poza jednym przypadkiem, Minister Gospodarki – jako IW/IP II przeprowadził zgodnie 
z procedurami proces naboru i oceny wnioskowanych projektów, zawierania umów o dofinansowanie, monitoring 
i rozliczenie projektów realizowanych przez beneficjentów w Działaniu 4.5. 

W wyniku przeprowadzonych pięciu naborów, w ramach Działania 4.3, na 1.528 wniosków podpisanych zostało 717 umów 
o łącznej wartości dofinansowania 1.871.746 tys. zł. W wyniku dziewięciu naborów w ramach Działania 4.5, 
przeprowadzonych w latach 2008-2012 ze złożonych 417 wniosków, zawartych zostało 161 umów o łącznej wartości 
dofinansowania 4.052.984,9 tys. zł. Wprowadzone przez Ministra Gospodarki (IW/IP II) uproszczenia w procedurach 
rozliczania wniosków o płatność dla Działania 4.5 skróciły proces ich weryfikacji. 

Przeprowadzona przez NIK kontrola 37 projektów realizowanych przez 25 przedsiębiorców, jak również wyniki kontroli 
prowadzonych przez inne upoważnione instytucje, nie wykazały, w przypadku 24 przedsiębiorców, naruszeń postanowień 
umów o dofinansowanie w stopniu który powodowałby konieczność umieszczenia ich na liście podmiotów wykluczonych na 
podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W wyniku kontroli zidentyfikowano 
natomiast nieprawidłowości i uchybienia mniejszej wagi, takie jak: niedotrzymanie zasady konkurencyjności (dwa przypadki), 
błędy przy sporządzaniu wniosków o płatność (jeden przypadek) oraz wykorzystywanie zaliczek na cele niezwiązane 
z wydatkami kwalifikowanymi (jeden przypadek).  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wystąpieniu skierowanym do Ministra Gospodarki NIK zwróciła się z wnioskiem m.in. o: 
 niezwłoczne zakończenie procedury rozliczania zaliczki wypłaconej spółce GSG Towers w dniu 3 października 2012 r.; 
 uważną analizę możliwości wykonania warunków zawartych w protestach złożonych przez beneficjentów przed 

sformułowaniem rekomendacji podpisania umowy przez IW/IP II; 
 rozważenie wystąpienia do Instytucji Zarządzającej z propozycją wprowadzenia do umów o dofinansowanie zapisu 

dotyczącego składania przez beneficjenta we wniosku o płatność informacji, w formie oświadczenia, w kwestii 
ewentualnego figurowania na liście podmiotów wykluczonych z dofinansowania; 

 rozpatrzenie kwestii ustanowienia w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 zasady wprowadzania do umów 
o dofinansowanie, dotyczących zwłaszcza sfery produkcji i usług, wskaźników rezultatu odnoszących się do 
efektywności realizowanych projektów. 

W wystąpieniu do Ministra Infrastruktury i Rozwoju NIK wnioskowała o rozważenie: 
 zmiany sposobu udzielania zaliczek w celu zminimalizowania okresu pozostawania tych środków u beneficjentów na 

rachunkach nieoprocentowanych; 
 rozpatrzenie kwestii ustanowienia w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 zasady wprowadzania do umów 

o dofinansowanie, dotyczących zwłaszcza sfery produkcji i usług, wskaźników rezultatu odnoszących się do 
efektywności realizowanych projektów; 

 wprowadzenia do umów o dofinansowanie zapisu dotyczącego składania przez beneficjenta we wniosku o płatność 
informacji, w formie oświadczenia, w kwestii ewentualnego figurowania na liście podmiotów wykluczonych 
z dofinansowania, na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 

W wystąpieniach skierowanych do ośmiu spośród 25 beneficjentów NIK sformułowała wnioski dotyczące m.in.: 
 wystąpienia do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia z wnioskiem o zmianę umowy 

o dofinansowanie w części dotyczącej wskaźników produktu, zrealizowanych w wielkościach odmiennych od przyjętych 
w tej umowie; 

 zobowiązania spółki do prawidłowego i kompletnego wypełniania wniosków o płatność; 
 zapewnienia zgodnego z umową o dofinansowanie oznaczania oryginałów dokumentów księgowych potwierdzających 

poniesienie wydatków w związku z realizacją projektu oraz właściwego ich archiwizowania; 
 przestrzegania obowiązku przekazywania do Instytucji Wdrażającej/ /Instytucji Pośredniczącej II stopnia wyników kontroli 

przeprowadzanych przez kontrole zewnętrzne. 
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Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz u 25 beneficjentów działań 
4.3 i 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Według rankingu Innovation Union Scoreboard 20155 Polska ze wskaźnikiem 
sumarycznego indeksu innowacji (SII) w 2014 r. na poziomie 0,313 uplasowała się ex-aequo z Chorwacją na 23.-24. miejscu 
wśród 28 krajów UE, przy średniej UE na poziomie 0,555. Niższe wskaźniki uzyskały jedynie: Rumunia (0,204), Bułgaria 
(0,229), Łotwa (0,227) i Litwa (0,283). Warto przy tym zauważyć, że w przywołanym rankingu Polska w ostatnich ośmiu latach 
nie odnotowała postępu – wskaźnik SII uzyskany w 2007 r. na poziomie 0,292 osiągnął najwyższy poziom w 2011 r. (0,323). 

Niskie miejsce Polski w tym rankingu innowacyjności wskazuje na pilną konieczność podejmowania działań zaradczych, 
czyli m.in. stymulowania większego zaangażowania sektora prywatnego w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej, 
a także tworzenia powiązań i współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor nauki i gospodarki. Efektem tych 
działań powinno być zwiększenie stopnia komercjalizacji badań naukowych. 

Charakterystyczne dla polskiej gospodarki są relatywnie niewielkie wydatki firm przeznaczane na innowacje, którym towarzyszą 
niskie płace w przemyśle przetwórczym. Polska jest zaliczana do grupy krajów konkurujących kosztami, w tym kosztami pracy, 
ze względu na niski poziom udziału wynagrodzeń w wartości dodanej w przemyśle. W krótkim okresie taki poziom wynagrodzeń 
może zachęcać inwestorów zagranicznych, niemniej jednak w dłuższym okresie należy się spodziewać wyczerpania tych 
prostych rezerw. Aktualnie niskie koszty wynagrodzeń nie stanowią przeszkody dla inwestorów w poszukiwaniu miejsc produkcji 
w innych krajach, o jeszcze niższych kosztach pracy. Podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki umożliwi wzrost 
wydajności pracy i zwiększy udział wynagrodzeń w wartości dodanej. W efekcie wpłynie korzystnie na atrakcyjność kraju, jako 
miejsca do lokowania kolejnych inwestycji, a także rynku zbytu na produkowane towary. Jednocześnie wzrost innowacyjności 
powinien prowadzić do zmniejszenia ryzyka utknięcia Polski w tzw. pułapce średniego dochodu. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, zastosowane w skontrolowanych projektach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) wskaźniki rezultatu 

w postaci liczby nowych produktów lub usług (Działanie 4.3), czy też liczby utworzonych miejsc pracy, w tym w działach B+R 
(Działanie 4.5), mają ograniczony walor poznawczy – z punktu widzenia możliwości oceny wpływu tych projektów na wzrost 
innowacyjności polskiej gospodarki. 

W ocenie NIK, brak ustalenia w tych działaniach wskaźników mierzących efektywność ekonomiczną realizowanych 
przedsięwzięć nie stanowił odpowiedniej motywacji dla beneficjentów do maksymalizacji efektów. Dlatego też, zdaniem NIK, 
w nowej perspektywie finansowej, zwłaszcza w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, wskazane byłoby 
zastosowanie do oceny projektów wskaźników umożliwiających realną ocenę uzyskanych efektów ekonomicznych.  

Pełniąc funkcję Instytucji Pośredniczącej, Minister Gospodarki prawidłowo nadzorował nabory wniosków o dofinansowanie 
w ramach Działania 4.3, przeprowadzonych w latach 2008-2012, właściwie przeprowadzał kontrole Instytucji Wdrażającej  
– IW/Instytucji Pośredniczącej – IP II stopnia, którą był Bank Gospodarstwa Krajowego oraz prawidłowo monitorował 
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Odwadnianie	nieczynnych	zakładów	górniczych	
prowadzone	w	związku	z	likwidacjami	kopalń 

  Delegatura	w	Katowicach	
 

P/14/079	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena rozwiązań organizacyjnych i finansowych odwadniania nieczynnych zakładów górniczych, prowadzonego w ramach 
zabezpieczania kopalń węgla kamiennego przed zagrożeniem wodnym. W ramach kontroli skoncentrowano się na 
następujących obszarach problemowych: 
 obowiązujących rozwiązaniach prawno-organizacyjnych odwadniania, 
 planowaniu rzeczowo-finansowym zadań, 
 sposobie i źródłach finansowania zadań, 
 wykonywaniu zadań finansowanych dotacjami, 
 nadzorze i kontroli nad wykorzystaniem dotacji, 
 działaniach zmierzających do ograniczenia lub rezygnacji z udzielanej pomocy. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola została przeprowadzona w następujących jednostkach: Ministerstwie Gospodarki (MG) – Minister Gospodarki jest 
dysponentem dotacji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) oraz Centralnej Pompowni Bolko Sp. z o.o. w Bytomiu (CPB), 
a także w okresie objętym kontrolą wykonywał prawa z akcji wobec SRK oraz większości podmiotów górnictwa węgla 
kamiennego; Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Oddział w Katowicach – Oddział monitoruje wykorzystanie dotacji przez 
SRK i CPB oraz weryfikuje i opiniuje związane z nimi dokumenty przedkładane Ministrowi Gospodarki; SRK – Spółka 
wykonuje zadania, m.in. związane z odwadnianiem wyrobisk po nieczynnych kopalniach węgla kamiennego, celem 
zabezpieczenia czynnych kopalń; CPB – podmiot spoza sektora prowadzący odwadnianie wyrobisk po nieczynnych 
kopalniach rud cynku i ołowiu, m.in. celem zabezpieczenia czynnych kopalń węgla kamiennego. 

W połowie 2000 r. utworzono dwie spółki: Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) 
oraz Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. (BSRK), których celem było prowadzenie likwidacji kopalń węgla 
kamiennego, zagospodarowanie ich majątku oraz realizacja zadań polikwidacyjnych. Utworzenie ww. podmiotów służyło 
oddzieleniu procesów likwidacji kopalń od procesów naprawczych w czynnych kopalniach. Spółki w ramach działań 
wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń m.in. zabezpieczały sąsiednie, czynne kopalnie przed zagrożeniem 
wodnym ze strony kopalń zlikwidowanych, poprzez odwadnianie wyrobisk nieczynnych zakładów górniczych. 

Analogiczne działania dotyczące odwadniania, lecz odnoszące się do wyrobisk nieczynnych kopalń rud cynku i ołowiu, 
prowadziła spółka Centralna Pompownia „Bolko” Sp. z o.o. (CPB). Realizowane od 1990 r. odwadniane tych wyrobisk 
zabezpieczało przed zagrożeniem wodnym czynne kopalnie eksploatujące węgiel kamienny w niższych pokładach, a także 
przed podtopieniami i tworzeniem zalewisk niżej położone tereny miast Bytomia i Piekar Śląskich – odkształcone (obniżone) 
wskutek prowadzonej eksploatacji górniczej. 

Zadania, związane m.in. z zabezpieczeniem kopalń czynnych przed zagrożeniem wodnym ze strony kopalń zlikwidowanych, 
niemal w całości były finansowane corocznie przyznawanymi SRK, BSRK i CPB dotacjami podmiotowymi z budżetu 
państwa, ze środków których dysponentem był Minister Gospodarki. Dotacjami budżetowymi finansowano także zadania 
wykonywane przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach (ARP), polegające m.in. na monitorowaniu 
procesów likwidacyjnych i polikwidacyjnych realizowanych przez ww. beneficjentów dotacji. 

Rządowy Program działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 przewidywał, że do 2010 r. 
wyspecjalizowane spółki zakończą likwidację kopalń oraz większość tzw. działań polikwidacyjnych, poza kontynuowaniem 
odwadniania kopalń zlikwidowanych finansowanego ze środków budżetowych. Z ogólnej kwoty dotacji budżetowych 
wydatkowanych przez SRK w latach 2007-2014 w wysokości ok. 1,7 mld zł ponad 1,4 mld zł zostało przeznaczonych na 
odwadnianie nieczynnych kopalń wegla kamiennego. Ponadto w tym samym okresie CPB wydatkowała ponad 0,1 mld zł 
dotacji budżetowych na odwadnianie nieczynnych kopalń rud cynku i ołowiu. 
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W ocenie NIK, organizacja odwadniania wyrobisk nieczynnych zakładów górniczych 
w celu ochrony czynnych kopalń przed zagrożeniem wodnym oraz sposób 

finansowania tego procesu niemal w całości dotacjami budżetowymi utrudnia ograniczanie kosztów wykonywania tych 
zadań, pomimo podejmowanych działań celem ich obniżenia. Zdaniem Izby, wynika to głównie z rozbieżnych interesów 
z jednej strony dysponenta środków i wykonawcy odwadniania (SRK) – dążących do obniżenia kosztów tej działalności, 
a z drugiej przedsiębiorców górniczych – prowadzących eksploatację węgla w czynnych kopalniach. Ograniczanie skali 
odwadniania nieczynnych kopalń zwiększa bowiem dopływy wód dołowych do sąsiednich kopalń czynnych, zwiększając 
koszty ich pompowania ponoszone ze środków własnych przedsiębiorców górniczych eksploatujących węgiel.  

W niektórych rejonach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego eksploatacja jednej czynnej kopalni wymagała kosztownego 
odwadniania kilku sąsiednich zlikwidowanych kopalń, finansowanego ze środków dotacji, co w praktyce prowadziło do 
pośredniego dotowania kosztów wydobycia węgla.  

W latach 2007-2014 Minister Gospodarki nie podejmował systemowych działań, w tym analitycznych, zmierzających do 
ograniczenia lub rezygnacji z pomocy państwa dla sektora górnictwa, w zakresie odwadniania wyrobisk nieczynnych 
zakładów górniczych, tj. działań ukierunkowanych na zmianę źródeł finansowania procesów odwadniania.  

NIK pozytywnie oceniła korzyści wynikające z połączenia BSRK z SRK. W ocenie Izby SRK prawidłowo wykonywała zadania 
związane z odwadnianiem wyrobisk nieczynnych kopalń węgla kamiennego, a ARP prawidłowo prowadziła monitoring tych 
procesów, jak również wykonywała inne zadania zlecone przez Ministra Gospodarki. Nadzór Ministra Gospodarki nad 
przyznawaniem i wykorzystaniem dotacji na odwadnianie realizowany był w większości badanych spraw w sposób właściwy, 
a stwierdzone nieprawidłowości nie miały istotnego znaczenia w aspekcie całości realizowanych zadań w tym obszarze. 
CPB wykonywała zadania w zakresie rzeczowym, wynikającym z umów zawieranych z Ministrem Gospodarki, jednak koszty 
realizowanych zadań mogłyby być niższe, gdyby Spółka prawidłowo udzielała zamówień publicznych oraz przestrzegała 
zasady gospodarności przy zlecaniu niektórych usług remontowych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wyniki kontroli wskazują na konieczność podjęcia następujących działań przez: 
 Ministra Skarbu Państwa, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki oraz Ministrem Finansów – zmierzających do 

doprowadzenia do przejęcia przez SRK zadań CPB dotyczących odwadniania wyrobisk nieczynnych kopalń rud cynku 
i ołowiu, w celu obniżenia kosztów prowadzonej działalności, finansowanej dotacjami budżetowymi oraz skuteczniejszej 
kontroli wydatkowania środków publicznych. Przejęcie zadań, w tym ewentualne przejmowanie infrastruktury CPB, 
powinno uwzględniać wymaganą skalę odwadniania na obszarze niecki bytomskiej, wynikającą z planowanej likwidacji 
kolejnych kopalń w tym rejonie. 

 Ministra Skarbu Państwa, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki – obejmujących uwzględnianie w decyzjach 
dotyczących dalszego funkcjonowania poszczególnych kopalń, nie tylko uwarunkowań ekonomicznych oraz 
geologicznych samej kopalni, ale także corocznych kwot dotacji z budżetu państwa na jej ochronę przed zagrożeniem 
wodnym ze strony sąsiednich, zlikwidowanych kopalń, co pozwoli na określenie rzeczywistej opłacalności ekonomicznej 
prowadzonego w takich warunkach wydobycia węgla. 

 Ministra Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa, Ministrem Środowiska oraz Ministrem Finansów – 
dotyczących wdrożenia rozwiązań, zmierzających do ograniczenia lub rezygnacji z pomocy państwa dla sektora 
górnictwa węgla kamiennego, w zakresie odwadniania wyrobisk nieczynnych zakładów górniczych, tj. ukierunkowanych 
na zmianę, a jednocześnie zapewnienie w przyszłości stabilnych źródeł finansowania tych procesów. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, NIK wystąpiła o podjęcie następujących działań w wystąpieniach pokontrolnych 
skierowanych do: 

Ministra Gospodarki o: 
 zapewnienie przyznawania dotacji na prowadzenie monitoringu górnictwa niewęglowego w oparciu o kalkulację, 

w tym wycenę realizacji zadań przewidywanych do wykonania; 
 podjęcie działań w celu zapewnienia stosowania przez CPB przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych (pzp), 

przy udzielaniu zamówień na dostawy i usługi przesyłu energii elektrycznej. 

Centralnej Pompowni Bolko Sp. z o.o. w Bytomiu o: 
 zapewnienie przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych na prace odwadniające z zachowaniem 

zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowana wykonawców, tj. zgodnie z ustawą pzp; 
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CEL	OGÓLNY	

Ocena rozwiązań organizacyjnych i finansowych odwadniania nieczynnych zakładów górniczych, prowadzonego w ramach 
zabezpieczania kopalń węgla kamiennego przed zagrożeniem wodnym. W ramach kontroli skoncentrowano się na 
następujących obszarach problemowych: 
 obowiązujących rozwiązaniach prawno-organizacyjnych odwadniania, 
 planowaniu rzeczowo-finansowym zadań, 
 sposobie i źródłach finansowania zadań, 
 wykonywaniu zadań finansowanych dotacjami, 
 nadzorze i kontroli nad wykorzystaniem dotacji, 
 działaniach zmierzających do ograniczenia lub rezygnacji z udzielanej pomocy. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola została przeprowadzona w następujących jednostkach: Ministerstwie Gospodarki (MG) – Minister Gospodarki jest 
dysponentem dotacji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) oraz Centralnej Pompowni Bolko Sp. z o.o. w Bytomiu (CPB), 
a także w okresie objętym kontrolą wykonywał prawa z akcji wobec SRK oraz większości podmiotów górnictwa węgla 
kamiennego; Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Oddział w Katowicach – Oddział monitoruje wykorzystanie dotacji przez 
SRK i CPB oraz weryfikuje i opiniuje związane z nimi dokumenty przedkładane Ministrowi Gospodarki; SRK – Spółka 
wykonuje zadania, m.in. związane z odwadnianiem wyrobisk po nieczynnych kopalniach węgla kamiennego, celem 
zabezpieczenia czynnych kopalń; CPB – podmiot spoza sektora prowadzący odwadnianie wyrobisk po nieczynnych 
kopalniach rud cynku i ołowiu, m.in. celem zabezpieczenia czynnych kopalń węgla kamiennego. 

W połowie 2000 r. utworzono dwie spółki: Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) 
oraz Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. (BSRK), których celem było prowadzenie likwidacji kopalń węgla 
kamiennego, zagospodarowanie ich majątku oraz realizacja zadań polikwidacyjnych. Utworzenie ww. podmiotów służyło 
oddzieleniu procesów likwidacji kopalń od procesów naprawczych w czynnych kopalniach. Spółki w ramach działań 
wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń m.in. zabezpieczały sąsiednie, czynne kopalnie przed zagrożeniem 
wodnym ze strony kopalń zlikwidowanych, poprzez odwadnianie wyrobisk nieczynnych zakładów górniczych. 

Analogiczne działania dotyczące odwadniania, lecz odnoszące się do wyrobisk nieczynnych kopalń rud cynku i ołowiu, 
prowadziła spółka Centralna Pompownia „Bolko” Sp. z o.o. (CPB). Realizowane od 1990 r. odwadniane tych wyrobisk 
zabezpieczało przed zagrożeniem wodnym czynne kopalnie eksploatujące węgiel kamienny w niższych pokładach, a także 
przed podtopieniami i tworzeniem zalewisk niżej położone tereny miast Bytomia i Piekar Śląskich – odkształcone (obniżone) 
wskutek prowadzonej eksploatacji górniczej. 

Zadania, związane m.in. z zabezpieczeniem kopalń czynnych przed zagrożeniem wodnym ze strony kopalń zlikwidowanych, 
niemal w całości były finansowane corocznie przyznawanymi SRK, BSRK i CPB dotacjami podmiotowymi z budżetu 
państwa, ze środków których dysponentem był Minister Gospodarki. Dotacjami budżetowymi finansowano także zadania 
wykonywane przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach (ARP), polegające m.in. na monitorowaniu 
procesów likwidacyjnych i polikwidacyjnych realizowanych przez ww. beneficjentów dotacji. 

Rządowy Program działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 przewidywał, że do 2010 r. 
wyspecjalizowane spółki zakończą likwidację kopalń oraz większość tzw. działań polikwidacyjnych, poza kontynuowaniem 
odwadniania kopalń zlikwidowanych finansowanego ze środków budżetowych. Z ogólnej kwoty dotacji budżetowych 
wydatkowanych przez SRK w latach 2007-2014 w wysokości ok. 1,7 mld zł ponad 1,4 mld zł zostało przeznaczonych na 
odwadnianie nieczynnych kopalń wegla kamiennego. Ponadto w tym samym okresie CPB wydatkowała ponad 0,1 mld zł 
dotacji budżetowych na odwadnianie nieczynnych kopalń rud cynku i ołowiu. 
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 dokonywanie zakupu energii elektrycznej i usług przesyłowych z zastosowaniem trybów określonych w ustawie pzp; 
 zapewnienie wyłączenia osoby wykonującej czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne w sytuacji zaistnienia 

okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 ustawy pzp oraz składanie oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 1 
ustawy pzp, po otwarciu ofert lub po złożeniu przez oferentów wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

 zapewnienie dokonywania analiz gospodarności przeprowadzania remontów pomp odwadniających uwzględniających, 
m.in. aktualne rynkowe ceny nowych urządzeń. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

Skierowano zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w związku z wypełnieniem dyspozycji art. 17 
ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto 
skierowano zawiadomienie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o podejrzeniu popełnienia czynów zabronionych, 
określonych w art. 200 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

Realizacja	inwestycji	gminnych	
w	województwie	łódzkim 

   Delegatura	w	Łodzi	
 

P/14/094	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena legalności, gospodarności i rzetelności działalności gmin w zakresie planowania, przygotowania i realizacji zadań 
inwestycyjnych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Dwanaście urzędów gmin województwa łódzkiego oraz dwie jednostki budżetowe, którym gminy powierzyły realizację zadań 
inwestycyjnych. 

Inwestycje realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, wpływają 
na warunki i jakość życia lokalnych społeczeństw. Mają na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb własnych wspólnot 
w newralgicznych obszarach, takich jak: zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków, unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych, zapewnienie transportu. Podstawą dobrze przeprowadzonej inwestycji jest prawidłowe jej przygotowanie 
i poprowadzenie zarówno pod względem dokumentacyjnym i finansowym (zabezpieczenie odpowiednich środków 
w budżecie gminy), jak również wybór wykonawcy gwarantującego zrealizowanie umowy. Analiza sprawozdań budżetów 
gmin województwa łódzkiego za lata 2009-2013 wykazała procentowo wysoki, lecz zmniejszający się udział wydatków 
majątkowych w wydatkach ogółem z 27,2% w 2009 roku do 22,9% w 2013 roku. W porównaniu do wielkości planowanych, 
wykonanie wydatków inwestycyjnych poszczególnych gmin oscylowało pomiędzy 83,2% a 99,7%. 

Tylko jedna na 12 skontrolowanych gmin otrzymała ocenę negatywną, 
co spowodowane było nieprawidłowościami w zakresie planowania wydatków 

inwestycyjnych (poprzez zaciąganie zobowiązań bez upoważnienia oraz zaciągnięcie zobowiązań z przekroczeniem zakresu 
upoważnienia), niewywiązywania się z obowiązków inwestora określonych w prawie budowlanym, jak i nierzetelności 
rozliczeń finansowych. Pozostałe 11 otrzymało ocenę pozytywną, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. We wszystkich 
kontrolowanych urzędach jedynym kryterium wyboru ofert była cena, co spowodowało w sześciu przypadkach 
(na 37 zbadanych) niską jakość usług powodującą przerwanie robót, przeprowadzenie ponownej procedury wyboru 
wykonawcy, wydłużenie terminu wykonania inwestycji oraz (w trzech zadaniach) wyższy niż oczekiwano koszt realizacji. 

Skontrolowane przez NIK inwestycje gminne przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców. Wszystkie były 
zaplanowane. Gminy inwestowały w takich dziedzinach, jak: budowa i modernizacja odcinków dróg lokalnych, budowa 
wodociągów i kanalizacji, budowa szkół, sal gimnastycznych, boisk i przychodni lekarskich, zmiana źródeł ogrzewania 
budynków użyteczności publicznej, zakup wozów asenizacyjnych czy sprzętu rehabilitacyjnego. NIK zauważyła, 
że w kontrolowanych gminach nie podejmowano kompleksowych działań w celu przygotowania terenów oraz infrastruktury 
na rzecz budownictwa mieszkaniowego i działalności przemysłowej. Tego typu zadania prorozwojowe nie były ujęte 

PROBLEM 
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w planach wieloletnich, pomimo że stanowią zadania własne gmin. Planowano natomiast zadania co prawda ważne, 
ale niewymagające dużego zaangażowania finansowego, co było konsekwencją ograniczeń finansowych gmin.  

Wydatki na cele inwestycyjne w budżetach gmin w latach 2010-2013 stanowiły od ok. 16% do ok. 45% (różnie w różnych 
gminach) wydatków ogółem. Gminy podejmowały skuteczne działania, aby część inwestycji dofinansować środkami 
zewnętrznymi, przy czym aby wnieść wymagany udział w projektach dofinansowywanych ze środków unijnych, zaciągały 
zobowiązania również w bankach. 

Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości w skontrolowanych 37 inwestycjach związane z niedopełnieniem obowiązków 
inwestora naruszały prawo budowlane, prawo zamówień publicznych oraz przepisy ochrony środowiska. Gminy nie 
korzystały z możliwości stosowania w postępowaniach o zamówienia publiczne również pozacenowych kryteriów wyboru 
ofert, co w niektórych przypadkach było błędem. 

Dodatkowym kosztem skutkował stwierdzony w kilku przypadkach brak powiązania planowania inwestycji z możliwościami 
finansowymi gmin. Gminy musiały porzucić realizację projektu, jednak poniosły już pewien koszt (np. dokumentacji projektowej). 

NIK zauważyła, że w małych urzędach gminnych pracownicy wykonywali wiele różnorodnych zadań, często wykraczających 
poza ich przygotowanie zawodowe. Skutkowało to m.in. tym, że w pięciu gminach nie dochowano należytej staranności 
podczas przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, np. nieprecyzyjnie opisano przedmiot zamówienia, 
powodując konieczność zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zastrzeżenia może budzić także powiatowy nadzór budowlany, którego kontrole ograniczały się do analizy dokumentacji. 
Nie przeprowadzano także kontroli w trakcie realizacji projektów. 

DOBRE	PRAKTYKI	

Zauważalne jest duże zaangażowanie pracowników, szczególnie w gminach wiejskich, w dokształcanie w zakresie 
zamówień publicznych, co faktycznie skutkowało małą liczbą popełnianych błędów w tej sferze. W dwóch urzędach gmin 
(Przedbórz oraz Kiernozia), w trosce o jakość robót oraz udokumentowanie prowadzonych czynności nadzoru 
inwestorskiego, zobowiązano inspektorów do prowadzenia dzienników budowy, mimo iż roboty wykonywane były na 
zgłoszenie i prowadzenie tego dokumentu nie było obowiązkowe. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

We wnioskach pokontrolnych do kierowników urzędów i jednostek budżetowych wskazywano na obowiązek przestrzegania 
wymogów prawa budowlanego, dołożenia staranności przy opracowaniu siwz, stosowania zasad udzielania zamówienia 
w trybie z wolnej ręki, konieczność poprawy efektywności nadzoru inwestorskiego i rzetelnego planowania wydatków 
inwestycyjnych. 

Zalecono m.in.: ograniczenie zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w uchwałach budżetowych, 
uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. 

ZAWIADOMIENIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

 Zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łęczycy w sprawie ustalonych nieprawidłowości 
podczas kontroli w Urzędzie Gminy w Łęczycy w zakresie stosowania prawa budowlanego. Z informacji, jaką NIK 
otrzymała od PINB w Łęczycy, wynikało, że w wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono jedynie uchybienie 
polegające na braku zgłoszenia rozpoczęcia robót, co skutkowało ukaraniem przedstawiciela inwestora mandatem 
karnym.  

 Zawiadomienie do Starosty Powiatu Łowickiego w sprawie podejrzenia usunięcia drzew na terenie Gminy Kiernozia bez 
wymaganego pozwolenia. Ostatecznie Starosta podjął decyzję o umorzeniu administracyjnej kary pieniężnej. 

 NIK przekazała w dniu 21 maja 2014 r., na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, kopię wystąpienia 
pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy w Żytnie, w związku z prowadzonym postępowaniem 
przygotowawczym w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników Gminy Żytno przy realizacji płatności. 

 Skierowano zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Radomsku o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez Wójta Gminy Żytno, w związku z ujawnionymi faktami wskazującymi na wykonanie robót 
budowlanych (w przypadku dwóch zadań inwestycyjnych) w warunkach samowoli budowlanej, polegającej na braku 
zgłoszenia wykonywania tych robót właściwemu organowi. Prokutarura Rejonowa w Radomsku skierowała akt 
oskarżenia do Sądu Rejonowego w Radomsku. 
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ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

Po kontroli zostały przesłane do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi dwa 
zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Żytno. Regionalna Komisja 
Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Łodzi od części zarzótów uniewinniła wójta, 
a w części uznała odpowiedzialnym i wymierzyła karę upomnienia. Rzecznik przesłał wniosek o ukaranie wójta do Regionalnej 
Komisji Orzekającej (dotyczące zaciągnięcia zobowiązań bez upoważnienia oraz zaciągnięcia zobowiązań z przekroczeniem 
zakresu upoważnienia) oraz dyrektora AZK Łódź-Śródmieście (dotyczące przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie 
z wolnej ręki, pomimo niewystąpienia przesłanek dla zastosowania tego trybu). Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach 
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Łodzi uniewinniła Dyrektora AZK Łódź-Śródmieście.  

Wpływ	projektów	współfinansowanych	w	ramach	
Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	
Opolskiego	2007‐2013	na	wzrost	atrakcyjności	
gospodarczej	województwa	opolskiego 

   Delegatura	w	Opolu	
 

P/14/101	

 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności i efektywności działań współfinansowanych w ramach RPO WO 2007-2013 na rzecz atrakcyjności 
gospodarczej regionu, w tym ocena: prawidłowości procesu wyboru projektów oraz nadzoru nad ich realizacją 
(UMWO, OCRG), pomiaru atrakcyjności gospodarczej regionu (UMWO), wpływu projektów na atrakcyjność gospodarczą 
regionu oraz trwałość osiągniętych rezultatów i produktów wynikających z umów o dofinansowanie (IOB, JBR), trwałości 
osiąganych rezultatów i produktów, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu udzielania zamówień oraz ocenę, czy projekty 
spełniały wybrane kryteria innowacyjności i posiadały dowody na ich osiąganie (przedsiębiorcy). 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola została przeprowadzona w 14 jednostkach, w tym m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 
trzech publicznych uczelniach oraz u ośmiu przedsiębiorców, realizujących 13 projektów dofinansowanych ze środków 
EFRR w ramach RPO WO 2007-2013, w wysokości 15.313,1 tys. zł. 

W trakcie kontroli zostało przeprowadzone badanie ankietowe, obejmujące 339 przedsiębiorców, w tym 171 beneficjentów 
oraz 148 podmiotów, których wnioski o dofinansowanie projektów zostały odrzucone na etapie naborów prowadzonych przez 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. 

Województwo opolskie odznacza się relatywnie wolnym tempem wzrostu 
gospodarczego oraz niedoborem znaczących inwestycji, które mogłyby stanowić dźwignię rozwoju gospodarczego. Poprawa 
atrakcyjności gospodarczej stanowi zatem jedno z kluczowych zadań Samorządu Województwa Opolskiego. Dlatego też 
jego organy ukierunkowały swoje działania na wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionu poprzez wsparcie 
przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek prowadzących działalność badawczo-rozwojową. W RPO WO 
2007-2013 na realizację tych działań przewidziano kwotę 182 343 581 euro, stanowiącą 37% środków Programu. Z uwagi na 
końcowy etap jego realizacji, zasadnym była ocena wpływu dofinansowanych projektów na wzmocnienie gospodarki regionu, 
umożliwiająca sformułowanie ewentualnych wniosków dotyczących nowego okresu programowania 2014-2020. 

Podejmując niniejszą kontrolę, NIK miała również na uwadze rozbieżności pomiędzy powszechnym rozumieniem pojęcia 
innowacyjność, a jego definicją zawartą w Podręczniku Oslo oraz w RPO WO 2007-2013. Wbrew obiegowym opiniom, 
w dokumentach tych za innowacje uznano wdrożenie przez przedsiębiorcę produktu, procesu lub metody (marketingowej lub 
organizacyjnej), które dostępne są powszechnie na rynku, jednak stanowią nowość dla tego przedsiębiorcy. Tym samym 
brak jest podstaw do uznawania za innowacyjne jedynie takich rozwiązań, które wymagają wdrożenia wyników prac 
badawczo-rozwojowych lub też dotyczą sektorów gospodarki, w których wykorzystuje się zaawansowane technologie. Mając 
powyższe na uwadze w ramach kontroli przewidziano dokonanie identyfikacji rzeczywistego zakresu działań uznanych za 
innowacyjne w kontekście wymagań Programu, w tym m.in. poprzez przeprowadzenie badania ankietowego wśród 
przedsiębiorców. 

PROBLEM 
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W wyniku kontroli stwierdzono, że nie został w pełni wykorzystany potencjał sektora 
badawczo rozwojowego oraz instytucji otoczenia biznesu w zakresie działań 

wspierających rozwój innowacyjności przedsiębiorstw. Dla większości projektów realizowanych przez uczelnie wyższe, 
udzielenie dofinansowania nie było uzależnione od przekazania przedsiębiorcom wyników prowadzonych badań. 
Nie wprowadzono również obowiązku wykazywania, jako rezultatów dofinansowanych projektów, uzyskanych przez uczelnię 
patentów lub wdrożeń. Ustalony wskaźnik rezultatu (dodatkowo wprowadzone inwestycje) nie odzwierciedlał wpływu 
projektów na otoczenie, a odnosił się jedynie do wysokości środków własnych uczelni zaangażowanych w realizację 
projektu. Dopuszczono także do swobodnego uznawania przez instytucje otoczenia biznesu rodzajów działań 
wskazywanych jako wsparcie udzielone przedsiębiorcom, tym samym brak było podstaw do uznania, że podejmowane przez 
te instytucje działania zapewniały zainteresowanym przedsiębiorcom dostęp do profesjonalnych usług okołobiznesowych. 
Ponadto przy udzielaniu dofinansowania nie zostały stworzone warunki preferujące projekty wykraczające poza 
innowacyjność na poziomie firmy, a także nie został doprecyzowany sposób dokumentowania nowatorskiego charakteru 
projektów. Na wybór projektów wpływały natomiast wskazywane prognozy przyszłych wyników finansowych firm, do których 
osiągnięcia przedsiębiorcy nie byli później zobowiązywani w zawieranych umowach. Tylko połowa ze skontrolowanych 
przedsiębiorców wdrażała wyniki prac badawczo rozwojowych, a pozostali ograniczyli się jedynie do zakupu dostępnych na 
rynku produktów i usług. Skontrolowani przedsiębiorcy udzielali zamówień w sposób przewidziany w Programie, co jednak 
nie wyeliminowało przypadku nieoszczędnego wydatkowania środków publicznych przez jednego z przedsiębiorców, 
polegającego na nieuprawnionym zawyżaniu kosztów robót budowlano-montażowych przedstawianych następnie do 
refundacji na łączną kwotę 231,8 tys. zł. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wprowadzenie przez Zarząd Województwa Opolskiego mechanizmów wzmacniających konkurencyjność poprzez: 
 ułatwienie szerokiemu kręgowi potencjalnych wykonawców dostępu do tego samego zasobu informacji o udzielanych 

zamówieniach (np. poprzez informowanie o zamieszczanych ogłoszeniach, na dedykowanych stronach internetowych 
lub stronach IZ/IP2); 

 zobowiązanie beneficjenta do zamieszczenia treści ogłoszeń o większym stopniu szczegółowości (co do opisu 
przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert), a także ich upublicznienia przez określony minimalny okres). 

W wystąpieniach pokontrolnych przekazanych kierownikom kontrolowanych jednostek zawarto wnioski pokontrolne, które 
dotyczyły m.in.: 
 podjęcia działań mających na celu osiągnięcie zakładanego poziomu wskaźnika rezultatu pn. „liczba nowych 

przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu” dla każdego z projektów; 
 dokonywania rzetelnych analiz zgodności planowanego sposobu wykorzystania infrastruktury Regionalnego Centrum 

Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie z celami realizowanego projektu; 
 dokonania rzetelnej weryfikacji prawidłowości realizacji projektu pn. Utworzenie innowacyjnej i proekologicznej stacji 

paliw w Praszce; 
 poinformowania Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki o miejscu przechowywania dokumentacji Projektu. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

Zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu o utrudnianiu wykonywania czynności służbowych przez 
uprawnioną do kontroli osobę, poprzez nieprzedstawianie do kontroli dokumentów związanych z realizacją projektu oraz 
niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka przez jednego z beneficjentów, tj. popełnienie czynu o którym 
mowa w art. 98 ustawy o NIK. W dniu 19.01.2016 r. zostało wszczęte dochodzenie przez Komendę Powiatową Policji 
w Kędzierzynie-Koźlu. 
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 Prawidłowość	nadzoru	nad	bezpieczeństwem	
eksploatowanych	gazociągów	oraz	prowadzenia	
nowych	inwestycji	przez	spółkę	GAZ‐SYSTEM	SA 

   Departament	Gospodarki,	
Skarbu	Państwa	
i	Prywatyzacji	

 

I/14/003/KGP	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości działań spółki GAZ-SYSTEM SA dotyczących prowadzenia inwestycji polegających na budowie 
nowych gazociągów, a także nadzoru nad bezpieczeństwem gazociągów już eksploatowanych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA; Ministerstwo Gospodarki. 

14 listopada 2013 r. w Jankowie Przygodzkim, podczas budowy nowego gazociągu 
DN 700 Gustorzyn-Odolanów, awarii uległ czynny gazociąg DN 500 relacji Odolanów-Adamów. W wyniku eksplozji gazu 
spowodowanej tą awarią zginęły dwie osoby oraz spłonęło sześć zabudowań. Wykop pod nowy gazociąg prowadzony był 
w sąsiedztwie gazociągu ułożonego równolegle, oddanego do użytku w czerwcu 1977 r. GAZ-SYSTEM SA jest 
jednoosobową spółką Skarbu Państwa, prowadzącą działalność w zakresie dystrybucji gazu do dnia 31 grudnia 2014 r., 
natomiast w zakresie przesyłania gazu do 31 grudnia 2030 r. Na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 
13 października 2010 r. Spółka uzyskała status operatora systemu przesyłowego – do dnia 31 grudnia 2030 r. 
Bezpieczeństwo eksploatowanych rurociągów oraz prowadzenie nowych inwestycji polegających na budowie gazociągów 
regulują przede wszystkim następujące przepisy:  
 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, obligująca operatorów systemów przesyłowych m.in. do 

opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. Instrukcje dla sieci gazowych określają szczegółowe 
warunki korzystania z sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji 
i planowania ich rozwoju, w szczególności dotyczące wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz 
z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego; 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe i ich usytuowanie, wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła nadzór spółki GAZ-SYSTEM SA nad 
zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatowanych gazociągów oraz prowadzonych nowych 

inwestycji. W sieci eksploatowanej przez GAZ-SYSTEM SA częstotliwość awarii utrzymywała się w okresie objętym kontrolą na 
względnie stałym poziomie trzydziestu kilku awarii rocznie, a ich występowanie nie miało bezpośredniego związku z wiekiem 
eksploatowanych gazociągów. W ocenie NIK w czasie prowadzenia prac w pobliżu czynnej sieci gazowej nadzór ze strony 
wykonawców nadzoru budowlanego powinien być szczególnie dokładny i możliwie stały, ze względu na zwiększone zagrożenia 
związane z budową w tych miejscach. Pracownicy GAZ-SYSTEM SA kontrolowali wprawdzie realizację obowiązków przez 
wykonawców nadzoru, ale przypadki materializacji wskazanego wyżej ryzyka (pięć awarii w 2013 r.) wskazują na słabości tej 
kontroli. W ramach realizacji zadania zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji gazociągów, w Spółce opracowane zostały 
kompleksowe procedury przeprowadzania czynności eksploatacyjnych, a także zasady nadzoru nad wykonywaniem tych prac. 
Przestrzeganie ustalonych reguł podlegało cyklicznym wewnętrznym audytom, których wyniki wykorzystywane były do usuwania 
stwierdzonych uchybień. Uchybienia te dotyczyły na ogół niepełnego dokumentowania przeprowadzanych czynności i nie 
powodowały obniżenia stopnia bezpieczeństwa gazociągów. Zasady prowadzenia inwestycji sieciowych były w Spółce ściśle 
uregulowane stosownymi procedurami, zgodnie z którymi konstruowano umowy z wykonawcami robót i firmami sprawującymi 
nadzór nad budowami. Skuteczność tych procedur zależała jednak od rygorystycznego przestrzegania przez wykonawców robót 
zarówno projektu budowlanego, jak i zasad sztuki budowlanej. Odstąpienie od wymaganego reżimu prac może skutkować 
poważnymi, katastrofalnymi wręcz konsekwencjami, czego przykładem była awaria zaistniała w 2013 r. podczas budowy gazociągu 
na terenie miejscowości Janków Przygodzki. W ocenie NIK, Spółka przedsięwzięła z należytą starannością niezbędne działania 
w celu ustalenia faktycznych przyczyn tej katastrofy (podobnie jak i innych awarii), niezależnie od wyników prac komisji powołanej 
przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. Konkluzje obydwu raportów (wewnętrznego sporządzonego 
w Spółce i opracowanego przez organ nadzoru budowlanego) w najważniejszej części były jednoznaczne i zbieżne – wskazywały 
na złamanie przez wykonawcę robót reguł obowiązujących przy prowadzeniu tego rodzaju prac w ówczesnych warunkach 
terenowych i pogodowych. W ocenie NIK zasadne było wydanie przez Ministra Gospodarki nowego rozporządzenia w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Rozporządzenie to dostosowało obowiązujące 
regulacje do obecnego stanu wiedzy technicznej i rozwoju technologii. W odniesieniu do operatora gazociągów przesyłowych część 
wprowadzonych zmian bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa eksploatacji dotychczasowych i nowych gazociągów. 
Przyczyni się też – zdaniem Spółki – do obniżenia kosztów inwestycji. 

DOBRE	PRAKTYKI	

 W Spółce, od 2006 r., obowiązywały kompleksowe, wewnętrznie spójne i wzajemnie ze sobą powiązane regulacje 
wewnętrzne normujące szczegółowo zasady wykonywania prac eksploatacyjnych na użytkowanych gazociągach 
i towarzyszących im urządzeniach (w ramach systemu SESP). Określone też zostały zasady uczestnictwa Spółki 
w procesach inwestycyjnych. Rzetelność przestrzegania procedur podlegała w Spółce cyklicznym audytom 
wewnętrznym. W ocenie NIK wewnętrzne regulacje w Spółce stwarzały przesłanki do prowadzenia bezpiecznej 
eksploatacji i budowy gazociągów przesyłowych.  

 Umowy zawierane przez Spółkę w ramach procesu inwestycyjnego (z wykonawcami robót i wykonawcami nadzoru) 
należycie zabezpieczały warunki bezpieczeństwa budowy nowych gazociągów. Wykonawcy zobowiązani byli do 
rzetelnego wykonywania niezbędnych prac oraz do ubezpieczenia wszelkich ryzyk związanych z realizacją podpisanych 
umów. Ustanowione przez GAZ-SYSTEM SA i zawarte w umowach procedury oraz sposób dokumentowania przebiegu 
prac budowlanych, co do zasady stwarzały możliwość identyfikacji nieprawidłowości i braków w procesie budowy oraz 
podejmowania środków zaradczych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Zdaniem NIK nawet najlepsze przepisy prawne, ustalenia umowne i analizy ryzyka nie mogą zapewnić pełnego 
bezpieczeństwa w trakcie eksploatowania istniejących gazociągów oraz prowadzenia nowych inwestycji. Niemniej jednak 
należy cały czas pracować nad minimalizacją ryzyka nieprzestrzegania zasad i warunków realizacji robót oraz stosowania 
niewłaściwej technologii ich prowadzenia przez wykonawców. Pracownicy GAZ-SYSTEM SA wykonywali wprawdzie kontrole 
realizacji obowiązków przez wykonawców nadzoru, ale zaistniałe awarie, spowodowane niewłaściwie prowadzoną budową, 
wskazują na potrzebę podniesienia jakości nadzoru i skuteczności tej kontroli. W ocenie NIK w czasie prowadzenia prac 
w miejscach, gdzie budowa prowadzona jest w pobliżu czynnej sieci gazowej, nadzór ze strony wykonawców nadzoru 
powinien być szczególnie dokładny i możliwie stały. Kontrole GAZ-SYSTEM SA wykonawców nadzoru powinny być 
przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka, w sposób niezapowiedziany i dotyczyć etapów robót kluczowych ze względów 
bezpieczeństwa. Sposób i częstotliwość czynności kontrolnych ze strony Spółki nie zostały określone w formie 
obowiązującego dokumentu, który tworzyłby procedurę weryfikacji sposobu wykonywania obowiązków przez wykonawcę 
nadzoru. Stąd NIK skierowała pod adresem Spółki wniosek o uregulowanie tej kwestii w formie dokumentu. Wniosek ten 
przyjęty został do realizacji. 

NIK zwróciła uwagę na poboczną, lecz istotną kwestię nieaktualności Polskich Norm powoływanych w aktach normatywnych. 
Po pierwsze, przepisy ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji pozwalają na powoływanie w przepisach prawa 
wyłącznie tych Polskich Norm, które opublikowane zostały w języku polskim. W sytuacji, w której dopuszczone jest 
wprowadzanie do polskiego obrotu norm europejskich (oznaczanych jako PN-EN) w języku oryginału, powstaje niekorzystny 
dualizm polegający na tym, że np. przedsiębiorca w swojej działalności gospodarczej może posługiwać się 
najaktualniejszymi normami, natomiast organ tworzący prawo ma możliwość powoływania wyłącznie norm, które zostały 
opublikowane w języku polskim (a nie wszystkie normy są tłumaczone). Po drugie zaś, aktach normatywnych powoływane 
są często Polskie Normy tzw. datowane. Powołanie się na normę w taki sposób powoduje, że w akcie prawnym częstokroć 
funkcjonuje norma już nieaktualna, gdyż zmiana lub aktualizacja norm następuje zazwyczaj znacznie szybciej niż zmiana 
przepisów, w których są one powołane. Funkcjonowanie w aktach prawnych norm nieaktualnych może też wywoływać 
u osób zobowiązanych do stosowania przepisów zawartych w tych aktach niesłuszne przekonanie, że powinni oni stosować 
się do zasad określonych w powołanych normach, nawet jeżeli istnieją normy nowsze, odnoszące się do tego samego 
zagadnienia. Co więcej, powołanie norm w przepisach (rangi rozporządzenia, a nie ustawy) może wywoływać przekonanie 
o obligatoryjności stosowania Polskich Norm, aczkolwiek ustawa o normalizacji wyraźnie ustanawia zasadę dobrowolności 
ich stosowania. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę de lege lata, że w praktyce stosowanie Polskich Norm stwarza 
często szereg trudności interpretacyjnych, których przyczyną jest wadliwe redagowanie przepisów wykonawczych. Należy 
zgodzić się z poglądami doktryny prawnej, że zamiast wymagań jak dana rzecz miałaby zostać wykonana, lepszym 
rozwiązaniem byłoby wskazanie, jakie cele (parametry) ma spełniać. Minister Gospodarki powinien mieć na względzie 
powyższe uwagi przy tworzeniu nowych aktów wykonawczych odwołujących się do Polskich Norm. 

 

 

 Prawidłowość	nadzoru	nad	bezpieczeństwem	
eksploatowanych	gazociągów	oraz	prowadzenia	
nowych	inwestycji	przez	spółkę	GAZ‐SYSTEM	SA 

   Departament	Gospodarki,	
Skarbu	Państwa	
i	Prywatyzacji	

 

I/14/003/KGP	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości działań spółki GAZ-SYSTEM SA dotyczących prowadzenia inwestycji polegających na budowie 
nowych gazociągów, a także nadzoru nad bezpieczeństwem gazociągów już eksploatowanych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA; Ministerstwo Gospodarki. 

14 listopada 2013 r. w Jankowie Przygodzkim, podczas budowy nowego gazociągu 
DN 700 Gustorzyn-Odolanów, awarii uległ czynny gazociąg DN 500 relacji Odolanów-Adamów. W wyniku eksplozji gazu 
spowodowanej tą awarią zginęły dwie osoby oraz spłonęło sześć zabudowań. Wykop pod nowy gazociąg prowadzony był 
w sąsiedztwie gazociągu ułożonego równolegle, oddanego do użytku w czerwcu 1977 r. GAZ-SYSTEM SA jest 
jednoosobową spółką Skarbu Państwa, prowadzącą działalność w zakresie dystrybucji gazu do dnia 31 grudnia 2014 r., 
natomiast w zakresie przesyłania gazu do 31 grudnia 2030 r. Na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 
13 października 2010 r. Spółka uzyskała status operatora systemu przesyłowego – do dnia 31 grudnia 2030 r. 
Bezpieczeństwo eksploatowanych rurociągów oraz prowadzenie nowych inwestycji polegających na budowie gazociągów 
regulują przede wszystkim następujące przepisy:  
 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, obligująca operatorów systemów przesyłowych m.in. do 

opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. Instrukcje dla sieci gazowych określają szczegółowe 
warunki korzystania z sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji 
i planowania ich rozwoju, w szczególności dotyczące wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz 
z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego; 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe i ich usytuowanie, wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła nadzór spółki GAZ-SYSTEM SA nad 
zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatowanych gazociągów oraz prowadzonych nowych 

inwestycji. W sieci eksploatowanej przez GAZ-SYSTEM SA częstotliwość awarii utrzymywała się w okresie objętym kontrolą na 
względnie stałym poziomie trzydziestu kilku awarii rocznie, a ich występowanie nie miało bezpośredniego związku z wiekiem 
eksploatowanych gazociągów. W ocenie NIK w czasie prowadzenia prac w pobliżu czynnej sieci gazowej nadzór ze strony 
wykonawców nadzoru budowlanego powinien być szczególnie dokładny i możliwie stały, ze względu na zwiększone zagrożenia 
związane z budową w tych miejscach. Pracownicy GAZ-SYSTEM SA kontrolowali wprawdzie realizację obowiązków przez 
wykonawców nadzoru, ale przypadki materializacji wskazanego wyżej ryzyka (pięć awarii w 2013 r.) wskazują na słabości tej 
kontroli. W ramach realizacji zadania zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji gazociągów, w Spółce opracowane zostały 
kompleksowe procedury przeprowadzania czynności eksploatacyjnych, a także zasady nadzoru nad wykonywaniem tych prac. 
Przestrzeganie ustalonych reguł podlegało cyklicznym wewnętrznym audytom, których wyniki wykorzystywane były do usuwania 
stwierdzonych uchybień. Uchybienia te dotyczyły na ogół niepełnego dokumentowania przeprowadzanych czynności i nie 
powodowały obniżenia stopnia bezpieczeństwa gazociągów. Zasady prowadzenia inwestycji sieciowych były w Spółce ściśle 
uregulowane stosownymi procedurami, zgodnie z którymi konstruowano umowy z wykonawcami robót i firmami sprawującymi 
nadzór nad budowami. Skuteczność tych procedur zależała jednak od rygorystycznego przestrzegania przez wykonawców robót 
zarówno projektu budowlanego, jak i zasad sztuki budowlanej. Odstąpienie od wymaganego reżimu prac może skutkować 
poważnymi, katastrofalnymi wręcz konsekwencjami, czego przykładem była awaria zaistniała w 2013 r. podczas budowy gazociągu 
na terenie miejscowości Janków Przygodzki. W ocenie NIK, Spółka przedsięwzięła z należytą starannością niezbędne działania 
w celu ustalenia faktycznych przyczyn tej katastrofy (podobnie jak i innych awarii), niezależnie od wyników prac komisji powołanej 
przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. Konkluzje obydwu raportów (wewnętrznego sporządzonego 
w Spółce i opracowanego przez organ nadzoru budowlanego) w najważniejszej części były jednoznaczne i zbieżne – wskazywały 
na złamanie przez wykonawcę robót reguł obowiązujących przy prowadzeniu tego rodzaju prac w ówczesnych warunkach 
terenowych i pogodowych. W ocenie NIK zasadne było wydanie przez Ministra Gospodarki nowego rozporządzenia w sprawie 
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Realizacja	Programu	„Inwestycje	Polskie" 

  Departament	Budżetu	
i	Finansów	 

P/15/009	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena koncepcji, przygotowania i realizacji Programu „Inwestycje Polskie” oraz efektów wykorzystania środków 
przekazanych na ten cel przez Skarb Państwa do Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskich Inwestycji Rozwojowych SA. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Skarbu Państwa, Ministerstwie Finansów, Banku Gospodarstwa Krajowego 
i w Polskich Inwestycjach Rozwojowych SA. 

Program „Inwestycje Polskie” został ogłoszony w dniu 12 października 2012 r. przez 
Prezesa Rady Ministrów, który w sejmowym exposé przedstawił plan działań zmierzających do zaangażowania aktywów 
Skarbu Państwa w celu wspierania wzrostu gospodarczego kraju oraz finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Realizacja 
Programu miała zapewnić możliwości finansowania inwestycji do kwoty 40 mld zł do 2015 r. i 90 mld zł do 2018 r.  

Rozwinięciem koncepcji przedstawionej w exposé był Program „Inwestycje Polskie”, opracowany przez Ministra Skarbu 
Państwa. Został on przedstawiony Radzie Ministrów jako załącznik do pisma Ministra Skarbu Państwa i Ministra Finansów 
z dnia 17 grudnia 2012 r. o wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na inny, niż określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, tryb zbycia akcji będących własnością Skarbu Państwa. Zgoda obejmowała 
wniesienie akcji na pokrycie kapitału Celowej Spółki Inwestycyjnej do łącznej wartości 10 mld zł oraz na wniesienie akcji Banku 
Gospodarstwa Krajowego tytułem podwyższenia funduszu statutowego o kwotę do 10 mld zł. W dniu 27 grudnia 2012 r. Rada 
Ministrów wyraziła bezterminową zgodę na zbycie akcji i wniesienie ich do CSI i BGK, nie podjęła natomiast decyzji w sprawie 
przyjęcia Programu. Program nie miał zatem statusu programu rządowego. 

Za główny cel programu przyjęto wsparcie wybranych inwestycji infrastrukturalnych w sposób uzasadniony ekonomicznie, 
niepowiększający długu publicznego oraz mobilizujący długoterminowy kapitał prywatny. Oczekiwanym efektem Programu 
miała być mobilizacja podmiotów prywatnych do zwiększenia nakładów na inwestycje infrastrukturalne poprzez inicjowanie 
bądź domykanie projektów finansowych. 

Program został oparty na dwóch filarach instytucjonalnych – Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie finansowania 
dłużnego i działalności gwarancyjnej oraz nowo utworzonej Celowej Spółce Inwestycyjnej w zakresie finansowania 
kapitałowego i miał służyć zwiększeniu efektywności wykorzystania aktywów Skarbu Państwa. 

Sposób przygotowania i realizacji Programu „Inwestycje Polskie” nie zagwarantował 
osiągnięcia efektów w wysokości planowanej do 2015 r. Co prawda, zaoferowane 

zostały instrumenty umożliwiające długoterminowe finansowanie dłużne i kapitałowe inwestycji w strategicznych sektorach 
gospodarki narodowej, zapewniono także środki na finansowanie programu, umożliwiające wsparcie inwestycji w wysokości 
około 40 mld zł do końca 2015 r., jednak w zdecydowanie niewystarczającym stopniu wzięto pod uwagę, że podjęcie decyzji 
o finansowaniu inwestycji przez Polskie Inwestycje Rozwojowe będzie procesem długotrwałym oraz że przedsiębiorstwa 
krajowe nie przedstawią dostatecznej liczby projektów spełniających wymogi PIR.  

W efekcie od 2013 r. do 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy na finansowanie inwestycji o wartości 28,9 mld zł, 
a PIR o wartości 1,6 mld zł. Łącznie stanowiło to 76% kwoty, jaka zgodnie z Programem powinna zostać zapewniona na finansowanie 
inwestycji. Dla porównania wartość krajowych nakładów inwestycyjnych ogółem w latach 2013-2014 wyniosła 481,9 mld zł. 

Program nie został rzetelnie przygotowany, gdyż nie zostały określone szczegółowe plany i mierniki działania 
poszczególnych podmiotów w nim uczestniczących, skorelowane z celem głównym Programu. Nie został także ustanowiony 
spójny system monitoringu i nadzoru, wspierający skuteczną realizację Programu. Obowiązki nadzorcze zostały rozproszone 
między Ministra Skarbu Państwa i Ministra Finansów i były realizowane w sposób niezorientowany na zapewnienie 
osiągnięcia celów Programu. Nie dokonywano także analiz związanych z oceną oddziaływania Programu na gospodarkę. 

Finansowanie udziału BGK w Programie spowodowało zwiększenie długu publicznego, co było niezgodne z jednym z jego 
założeń. Mimo że Rada Ministrów zdecydowała o przeznaczeniu na finansowanie programu akcji spółek z udziałem Skarbu 

PROBLEM 
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Państwa, Minister Finansów przekazał Bankowi obligacje skarbowe o wartości nominalnej 3 mld zł. Co prawda BGK 
z różnych tytułów wpłacił do budżetu państwa kwotę 1.961,2 mln zł, jednak obligacje nie zostały wykupione. Do 2016 r. ich 
obsługa kosztować będzie około 177 mln zł, a wydatki będą ponoszone nadal, jeśli w warunkach deficytu budżetowego dług 
zostanie zrefinansowany obligacjami kolejnych emisji. 

Dokument ustanawiający Program nie został oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów i nie był programem rządowym. Zmiany 
koncepcji Programu nie były odzwierciedlane w jego założeniach, co ograniczało jego przejrzystość i rozliczalność. 

Kontrola przeprowadzona w Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskich Inwestycjach Rozwojowych nie wykazała 
nieprawidłowości w zakresie podejmowania decyzji o udzieleniu finansowania. Wsparte zostały ważne projekty infrastrukturalne 
w branżach przewidzianych w Programie, tj. kolejnictwie, drogownictwie, przemyśle i energetyce oraz jeden projekt partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Zgodnie z założeniami Programu działalność BGK i PIR była rentowna i odbywała się na warunkach 
rynkowych. Wprowadzona w 2015 r. zmiana sposobu funkcjonowania PIR i BGK, polegająca na powołaniu funduszy 
inwestycyjnych, stworzyła warunki do bardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych na finansowanie inwestycji oraz 
łączenie finansowania publicznego z prywatnym. Barierą rozwoju pozostawało jednak nadal przygotowanie inwestorów do 
absorbcji środków na warunkach rynkowych w sposób, który nie będzie stanowił niedozwolonej pomocy publicznej.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wyniku kontroli NIK sformułowała wnioski m.in. o: 
 jednoznaczne określanie celów działania dla poszczególnych podmiotów uczestniczących w programach wspierania 

rozwoju gospodarczego, zapewniających realizację głównego zamierzenia Programu;  
 wyznaczenie mierników stopnia realizacji celów dla każdego podmiotu uczestniczącego w programach oraz ścieżek 

dochodzenia do zakładanych efektów Programu; 
 monitorowanie ewentualnych odchyleń od założonych ścieżek dojścia pod kątem ustalenia przyczyn oraz podejmowania 

działań zaradczych; 
 bezpośrednie lub pośrednie włączenie w system finansowania banku państwowego (BGK), umożliwiające 

zwielokrotnione wykorzystanie środków publicznych z zastosowaniem tzw. dźwigni finansowej; 
 przy formułowaniu programów rozwoju gospodarczego tworzenie rozwiązań pozwalających na łączenie finansowania 

publicznego z prywatnym, np. poprzez fundusze inwestycyjne; 
 ustanowienie efektywnego nadzoru nad realizacją Programu, zorientowanego na ocenę stopnia realizacji celów i wyników 

Programu oraz ryzyk im zagrażających oraz unikanie rozproszenia kompetencji nadzorczych między różne organy.  

Alternatywne	metody	wykorzystania	węgla	kamiennego	
do	produkcji	paliw	gazowych	i	płynnych 

   Departament	Gospodarki,	
Skarbu	Państwa	
i	Prywatyzacji	

 

P/15/016	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena stanu zaawansowania prac nad rozwojem czystych technologii węglowych do produkcji gazu i paliw płynnych z węgla 
kamiennego oraz ich adekwatności do przyjętych założeń i zaangażowanych środków. Cele szczegółowe kontroli odnosiły 
się do działań poszczególnych podmiotów zaangażowanych w rozwój czystych technologii węglowych (CTW).  

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Skontrolowano osiem podmiotów, w tym Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju (NCBR), cztery jednostki naukowo-badawcze oraz Katowicki Holding Węglowy SA będący jednym z partnerów 
przemysłowych w projekcie realizowanym w ramach strategicznego programu badań Zaawansowane technologie 
pozyskiwania energii. 

Polska stoi przed wyzwaniem jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych przy 
jednoczesnym wykorzystywaniu węgla jako podstawowego surowca energetycznego. Szansą na realizację obu celów są 
tzw. czyste technologie węglowe. Definiowane są one jako technologie wydobycia, przeróbki, przetwarzania oraz utylizacji 
węgla w taki sposób, aby produkty jego spalania miały minimalny wpływ na środowisko. 

PROBLEM 
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 weryfikacji bieżącego zapotrzebowania beneficjentów na środki z dotacji i przekazywania ich według harmonogramów 
uwzględniających ich wykorzystanie; 

 wprowadzenia rozwiązań zapewniających ekonomiczne i bezpieczne gospodarowanie środkami przekazanymi 
na realizację zadań badawczych. 

We wnioskach skierowanych do dyrektorów jednostek badawczo-naukowych NIK wnosiła o: 
 dokonanie korekt we wniosku o płatność w zakresie przyporządkowania wydatków do odpowiedniej kategorii kosztów; 
 weryfikację przyjętego sposobu rozliczeń wydatków i kwalifikowania kosztów poniesionych na zakup urządzeń dla 

zadania badawczego; 
 rzetelne dokumentowanie operacji gospodarczych zgodnie z postanowieniami zawieranych umów. 

Przeciwdziałanie	nieuczciwym	praktykom	rynkowym	
w	sprzedaży	bezpośredniej 

   Departament	Gospodarki,	
Skarbu	Państwa	
i	Prywatyzacji	

 

P/15/019	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności systemu ochrony praw konsumenckich przed nieuczciwymi praktykami przy sprzedaży bezpośredniej. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 29 rzeczników konsumentów – miejskich i powiatowych – działających 
w urzędach miast albo w starostwach powiatowych. 

Sprzedaż bezpośrednia to metoda marketingu i sprzedaży detalicznej towarów i usług 
bezpośrednio konsumentom, w ich domach lub w dowolnym innym miejscu, z dala od stałych lokali handlowych. W Polsce 
odbywa się przede wszystkim poprzez indywidualny kontakt sprzedawcy z klientem lub w trakcie pokazów, gdy sprzedający 
przedstawia produkty grupie konsumentów. 

W Polsce rynek sprzedaży bezpośredniej, podobnie jak w większości krajów, rośnie. Jednak dynamika wzrostu maleje. 
Podczas gdy w latach 2011-2014 średnia roczna stopa wzrostu wynosiła przeciętnie 5,2%, to w 2014 r. tylko 1,1% i była 
mniejsza niż przeciętny wskaźnik dla krajów europejskich (3,4%). Według danych Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży 
Bezpośredniej, wartość sprzedaży całego sektora sprzedaży bezpośredniej w 2014 roku wyniosła 2.886,5 mln zł. 
W prowadzenie sprzedaży bezpośredniej zaangażowanych jest w Polsce około 950 tys. osób. Łączna liczba zamówień 
w Polsce w 2014 r. wyniosła ok. 35 mln, z czego 92% zostało zrealizowanych w sprzedaży indywidualnej, a tylko 8% 
w sprzedaży grupowej podczas prezentacji organizowanych na życzenie i w domach konsumentów.  

Jednak to sprzedaż w trakcie pokazów wzbudza najwięcej kontrowersji i odczuć o nieuczciwych praktykach sprzedawców. 
W czasach gdy podaż przewyższa popyt, sprzedawca w trakcie pokazów stara się nadać oferowanemu towarowi cechy, 
które mają stworzyć wrażenie wyjątkowości i skłonić potencjalnego klienta do zakupu. Wykorzystywane argumenty 
to innowacyjność oferowanego towaru, dostępność tylko w trakcie pokazu i promocyjne, niepowtarzalne warunki cenowe. 

W roku 2011 nastąpił znaczący wzrost ilości porad konsumenckich dotyczących umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa i na odległość. O ile w roku 2010 rzecznicy odnotowali 24 800 porad konsumenckich, o tyle w roku 2011 
tychże porad było już 33 287. Obecnie liczba skarg utrzymuje się na stałym poziomie i stanowi ok. 10% spraw, z którymi 
zwracają się konsumenci do rzeczników. Przede wszystkim konsumenci skarżyli się na niedopełnienie przez sprzedających 
obowiązków informacyjnych, szczególnie w zakresie kosztów kredytu zaciągniętego na zakup towaru lub usługi oraz 
ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Konsumenci wskazywali również na niewydawanie dokumentów 
potwierdzających zawarcie umowy. 

W 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta, zastępując kilka obowiązujących do tej pory aktów prawnych, 
zawierających m.in. przepisy dotyczące praw konsumenckich. Nowa ustawa, implementując do prawa krajowego 
uregulowania europejskie określiła uprawnienia przysługujące konsumentom, w szczególności zaś zdefiniowała obowiązki 
przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem oraz ustaliła zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na 

PROBLEM 

 

 

Rozwój czystych technologii węglowych może umożliwić w przyszłości efektywne i wydajne wykorzystanie polskich zasobów 
węgla kamiennego, które stanowią ponad połowę zasobów stałych paliw kopalnych Europy. Wykorzystanie technologii 
zgazowania węgla do produkcji gazu i paliw płynnych może wpłynąć na zwiększenie możliwości dywersyfikacji dostaw 
surowców energetycznych do Polski. 

Polska ma dorobek naukowy i wdrożeniowy w stosowaniu CTW, bazujący na naziemnym zgazowaniu węgla, sięgający 
okresu przed II wojną światową. Rozwój tych technologii został jednak zaniechany. Budowa wytwórni gazu i paliw płynnych 
z węgla wymaga obecnie – oprócz sprzyjającej polityki energetycznej państwa – dużych nakładów inwestycyjnych. Na całym 
świecie wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem CTW, do których zaliczane jest zarówno naziemne jak i podziemne 
zgazowanie węgla. O ile pierwsza z tych metod jest znana od wielu lat i istnieją technologie o różnym stopniu 
zaawansowania, o tyle podziemne zgazowanie węgla nie było nigdzie wcześniej na szerszą skalę wdrażane, gdyż jego 
wykorzystanie uzależnione jest głównie od specyficznych warunków geologicznych. 

Zdaniem NIK dotychczasowe działania na rzecz rozwoju technologii zgazowania 
węgla nie przyniosły rezultatu umożliwiającego wykorzystanie tej technologii 

w gospodarce na skalę przemysłową. Pomimo realizowanych terminowo prac badawczych perspektywa wdrożenia 
przemysłowego podziemnego zgazowania węgla jest nadal odległa i niepewna. Dostrzegając postęp w rozwoju technologii 
naziemnego zgazowania węgla Izba zauważa też, iż jest ona bardzo kosztowna, a jednocześnie obarczona dużym ryzykiem 
gospodarczym. Pełne przemysłowe jej wykorzystanie warunkowane jest dodatkowo zewnętrznymi czynnikami 
ekonomicznymi, w szczególności światowymi cenami ropy oraz gazu ziemnego. 

Oceniając działania podejmowane przez Ministra Gospodarki w zakresie wspierania rozwoju CTW, należy stwierdzić, iż nie były 
one efektywne. W okresie objętym kontrolą Minister nie zapewnił przede wszystkim skutecznego planowania i monitorowania 
projektów badawczych i inwestycyjnych, a jego działania koordynacyjne dotyczące rozwoju nowych technologii sprowadzały się 
do biernego oczekiwania na wyniki prowadzonych prac badawczych. Nie została wypracowana wizja dalszego rozwoju tych 
technologii oraz ich wdrożenia w przemyśle. Pomimo ujęcia w strategicznych dokumentach rządowych zgazowania węgla jako 
czynnika zwiększającego konkurencyjność gospodarki, zabrakło spójnej polityki wymuszającej działania branż górnictwa, 
energetyki i chemii. Istnieje istotne ryzyko, iż ta sytuacja może skutkować znacznym opóźnieniem implementacji zgazowania 
węgla na skalę półprzemysłową (demonstracyjną), a w konsekwencji nie zostanie efektywnie wykorzystany potencjał 
innowacyjności, który został dotychczas wypracowany przez środowisko naukowe. 

Wykorzystanie środków finansowych zaangażowanych w realizację zadania badawczego, w świetle ustaleń kontroli, 
nie budzi większych zastrzeżeń poza nieefektywnym zarządzaniem wolnymi środkami pozostającymi w dyspozycji jednostek 
naukowo-badawczych. Przyjęty przez NCBR system finansowania badań skutkował pozostawaniem okresowo 
niewykorzystanych, wysokich kwot dotacji na kontach tych jednostek. Część środków przeznaczonych na badania została 
wykorzystana na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury Centrum CTW. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Warunkiem wdrożenia opracowanych technologii, w realnej perspektywie do około 2030 roku, jest podjęcie synergicznych 
działań administracji oraz przemysłu. Powinny one mieć na celu zapewnienie wsparcia dla przedsiębiorców w początkowym 
okresie implementacji technologii, stymulującego ich zainteresowanie inwestycjami w innowacyjne technologie. Istotna jest 
także zmiana przepisów prawa w obszarze geologii i górnictwa, tak aby zapewnić stabilność oraz przejrzystość sytuacji 
prawnej, stwarzająca gwarancję, że projekt komercyjny będzie mógł zostać zrealizowany w perspektywie długoterminowej. 

W wystąpieniu skierowanym do Ministra Gospodarki NIK zwróciła się o: 
 aktywne monitorowanie realizacji działań określonych w dokumentach strategicznych i programach wykonawczych; 
 opracowanie mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw w początkowej fazie inwestycji i wdrażania innowacyjnych 

technologii zgazowania węgla; 
 zawarcie w programie wykonawczym do polityki energetycznej państwa instrumentów realizacji celów strategicznych 

w zakresie zgazowania węgla. 

Wnioski w wystąpieniu skierowanym do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczyły m.in.: 
 zapewnienia bieżącej analizy wskaźników projektu, z uwzględnieniem weryfikacji rzetelności danych wykazywanych 

przez beneficjentów w składanych sprawozdaniach; 
 określania wskaźników realizacji zadań, w sposób adekwatny do celu projektów badawczych lub inwestycyjnych; 

SYNTEZA	



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK 
   5. Gospodarka, rozwój regionalny

155

RO
ZDZIAŁ I

RO
ZDZIAŁ III

 

 

 weryfikacji bieżącego zapotrzebowania beneficjentów na środki z dotacji i przekazywania ich według harmonogramów 
uwzględniających ich wykorzystanie; 

 wprowadzenia rozwiązań zapewniających ekonomiczne i bezpieczne gospodarowanie środkami przekazanymi 
na realizację zadań badawczych. 

We wnioskach skierowanych do dyrektorów jednostek badawczo-naukowych NIK wnosiła o: 
 dokonanie korekt we wniosku o płatność w zakresie przyporządkowania wydatków do odpowiedniej kategorii kosztów; 
 weryfikację przyjętego sposobu rozliczeń wydatków i kwalifikowania kosztów poniesionych na zakup urządzeń dla 

zadania badawczego; 
 rzetelne dokumentowanie operacji gospodarczych zgodnie z postanowieniami zawieranych umów. 

Przeciwdziałanie	nieuczciwym	praktykom	rynkowym	
w	sprzedaży	bezpośredniej 

   Departament	Gospodarki,	
Skarbu	Państwa	
i	Prywatyzacji	

 

P/15/019	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności systemu ochrony praw konsumenckich przed nieuczciwymi praktykami przy sprzedaży bezpośredniej. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 29 rzeczników konsumentów – miejskich i powiatowych – działających 
w urzędach miast albo w starostwach powiatowych. 

Sprzedaż bezpośrednia to metoda marketingu i sprzedaży detalicznej towarów i usług 
bezpośrednio konsumentom, w ich domach lub w dowolnym innym miejscu, z dala od stałych lokali handlowych. W Polsce 
odbywa się przede wszystkim poprzez indywidualny kontakt sprzedawcy z klientem lub w trakcie pokazów, gdy sprzedający 
przedstawia produkty grupie konsumentów. 

W Polsce rynek sprzedaży bezpośredniej, podobnie jak w większości krajów, rośnie. Jednak dynamika wzrostu maleje. 
Podczas gdy w latach 2011-2014 średnia roczna stopa wzrostu wynosiła przeciętnie 5,2%, to w 2014 r. tylko 1,1% i była 
mniejsza niż przeciętny wskaźnik dla krajów europejskich (3,4%). Według danych Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży 
Bezpośredniej, wartość sprzedaży całego sektora sprzedaży bezpośredniej w 2014 roku wyniosła 2.886,5 mln zł. 
W prowadzenie sprzedaży bezpośredniej zaangażowanych jest w Polsce około 950 tys. osób. Łączna liczba zamówień 
w Polsce w 2014 r. wyniosła ok. 35 mln, z czego 92% zostało zrealizowanych w sprzedaży indywidualnej, a tylko 8% 
w sprzedaży grupowej podczas prezentacji organizowanych na życzenie i w domach konsumentów.  

Jednak to sprzedaż w trakcie pokazów wzbudza najwięcej kontrowersji i odczuć o nieuczciwych praktykach sprzedawców. 
W czasach gdy podaż przewyższa popyt, sprzedawca w trakcie pokazów stara się nadać oferowanemu towarowi cechy, 
które mają stworzyć wrażenie wyjątkowości i skłonić potencjalnego klienta do zakupu. Wykorzystywane argumenty 
to innowacyjność oferowanego towaru, dostępność tylko w trakcie pokazu i promocyjne, niepowtarzalne warunki cenowe. 

W roku 2011 nastąpił znaczący wzrost ilości porad konsumenckich dotyczących umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa i na odległość. O ile w roku 2010 rzecznicy odnotowali 24 800 porad konsumenckich, o tyle w roku 2011 
tychże porad było już 33 287. Obecnie liczba skarg utrzymuje się na stałym poziomie i stanowi ok. 10% spraw, z którymi 
zwracają się konsumenci do rzeczników. Przede wszystkim konsumenci skarżyli się na niedopełnienie przez sprzedających 
obowiązków informacyjnych, szczególnie w zakresie kosztów kredytu zaciągniętego na zakup towaru lub usługi oraz 
ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Konsumenci wskazywali również na niewydawanie dokumentów 
potwierdzających zawarcie umowy. 

W 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta, zastępując kilka obowiązujących do tej pory aktów prawnych, 
zawierających m.in. przepisy dotyczące praw konsumenckich. Nowa ustawa, implementując do prawa krajowego 
uregulowania europejskie określiła uprawnienia przysługujące konsumentom, w szczególności zaś zdefiniowała obowiązki 
przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem oraz ustaliła zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na 
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Budowa	tras	rowerowych	w	ramach	Programu	
Operacyjnego	Rozwój	Polski	Wschodniej 

  Delegatura	w	Olsztynie	
 

P/15/090	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena rzeczowej i finansowej realizacji przez samorządy województw Polski wschodniej projektów budowy tras rowerowych, 
a także nadzoru sprawowanego nad nimi przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Badania kontrolne przeprowadzono w: Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (Instytucji Zarządzającej PO RPW), Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucji Pośredniczącej) oraz u wszystkich beneficjentów realizujących projekty 
regionalne. W przypadku województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego były to urzędy marszałkowskie, 
zaś w pozostałych trzech województwach – lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim – zarówno urzędy marszałkowskie jak 
i podległe im zarządy dróg wojewódzkich bezpośrednio realizujące projekty. 

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to ponadregionalny projekt liniowy, na który 
składa się pięć projektów regionalnych, realizowanych w ramach PO RPW na lata 2007-2013, w osi priorytetowej V. 
„Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne”, w działaniu V.2 „Trasy rowerowe”. 
Jego głównym celem jest zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu. Projekt budowy 
tras rowerowych swym zasięgiem obejmuje pięć województw: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie 
i warmińsko-mazurskie, z których samorządami podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 297,8 mln zł (wg stanu na 
dzień 31 marca 2015 r.). Zgodnie z założeniami projektu, trasa rowerowa maiała osiągnąć w 2015 r. docelową długość 
2.002,8 km, co w efekcie miało wpłynąć na zwiększenie długości szlaków rowerowych z istniejących 4.368 km 
(wg stanu z 2012 r.) do 6.371 km. Projekt budowy tras rowerowych realizowany był przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 
Polską Agencję Rozwoju Regionalnego, pięć urzędów marszałkowskich oraz 199 partnerów (m.in. 37 starostwa powiatowe, 
142 miasta i gminy), do zadań których należało głównie udostępnienie beneficjentowi terenów, których byli właścicielami oraz 
pomocy w uzyskaniu wymaganych decyzji i pozwoleń. Szczegółowe warunki dofinansowania projektu określała umowa 
o dofinansowanie projektu, o której stanowią postanowienia art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju. Dla beneficjenta była ona głównym dokumentem wiążącym prawnie realizację projektu, 
określającym warunki jego dofinansowania, a także prawa i obowiązki stron umowy. Określała ona w szczególności koszty 
realizacji projektu i źródła jego finansowania, wysokość i formę przekazanego dofinansowania, a także warunki jego wypłaty. 

Według stanu na koniec marca 2015 r., tj. na dziewięć miesięcy przed ostatecznym 
terminem zakończenia projektu budowy ponadregionalnej trasy rowerowej 

przebiegającej przez pięć województw regionu Polski wschodniej, żaden ze skontrolowanych samorządów województw nie 
zrealizował ani jednego odcinka inwestycyjnego, na które podzielono tę trasę. Roboty budowlane prowadzono zaledwie na 
104,8 km jej długości, (w tym: na terenie województwa warmińsko-mazurskiego roboty budowlane prowadzono na odcinkach 
o łącznej długości 56,2 km, na terenie województwa lubelskiego na odcinkach o długości 40 km, w województwie  
 

świętokrzyskim robotami budowlanymi objęto 7,3 km, a w województwie podlaskim 1,3 km) zaś na odcinkach o długości 
aż 1.898 km nie podjęto jeszcze żadnych prac – długość planowanej do wybudowania trasy rowerowej, określona 
w umowach o dofinansowanie wg stanu na dzień 31 marca 2015 r., wynosiła 2.002,8 km. 

Biorąc jednak pod uwagę specyfikę inwestycji długoterminowych, polegającą na realizacji znacznego zakresu rzeczowego 
w końcowej ich fazie, można się spodziewać, że długość wybudowanej trasy znacząco się zwiększy. Niemniej, oprócz 
wykonania robót budowlanych pełna realizacja projektu wymaga także podjęcia innych czasochłonnych czynności, 
tj. odebrania wykonanych prac, przekazania inwestycji do użytku, a także rozliczenia poniesionych nakładów finansowych. 
Należy mieć też na uwadze, że wykonywanie robót budowlanych pod presją czasu może niekorzystnie wpłynąć na jakość 
zrealizowanej infrastruktury. Dotychczasowy stan zaawansowania prowadzonych prac oraz zrealizowane do końca marca 
2015 roku płatności ze środków Unii Europejskiej (zaledwie 9,8% kwoty zaplanowanej) wskazują na ryzyko niewykorzystania 
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odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Podstawa prawna działań i zadania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów oraz rzeczników konsumentów zostały określone w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. 

W ocenie NIK, istniejący system ochrony praw konsumenckich w sprzedaży 
bezpośredniej stwarza możliwość pomocy indywidualnym konsumentom, 

oraz reagowania w przypadkach naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Nie zapewnia jednak pełnej ochrony 
wszystkim nabywcom dóbr i usług poza lokalem sprzedawcy. System zgłaszania spraw przez konsumentów i udzielania 
porad przez rzeczników konsumentów odpowiedzialnych za ochronę praw konsumenckich pozwalał zainteresowanym 
konsumentom na uzyskanie fachowej pomocy, w terminach umożliwiających skorzystanie z przysługujących im praw. 

W ramach kontroli wysłano ankiety do wylosowanych konsumentów, którzy korzystali z porad rzeczników konsumentów 
w sprawach dotyczących sprzedaży bezpośredniej. Wzięli w niej udział konsumenci, którzy kupili towary lub usługi w trakcie 
pokazów – 57,4% udzielonych odpowiedzi, klienci, którzy korzystali z usług rzecznika konsumentów w innych sprawach – 
38,9% oraz osoby, które pomagały innym w rozwiązaniu problemów związanych z zakupem – 3,7%). Analiza zebranego 
materiału wskazała, że konsumenci byli zapraszani na pokazy lub prezentacje towarów i usług głównie poprzez bezpośrednio 
do nich kierowane zaproszenia: telefoniczne (48,8%) oraz listowne (33,0%). Innymi stosowanymi metodami dotarcia do 
potencjalnych klientów były ulotki reklamowe (9,0%) oraz ogłoszenia wywieszane w miejscach publicznych (2,9%). 

Ankietowani wskazali, że prezenterzy na ogół (80,9%) nie informowali o prawach przysługujących konsumentom dokonującym 
zakupów poza siedzibą przedsiębiorcy, w tym m.in. o możliwości odstąpienia od zawartej umowy, nie udostępniali (84,6%) 
umowy do zapoznania się z jej postanowieniami przed podpisaniem, a jeśli to robili – to w opinii ponad połowy (64,0%) 
ankietowanych umowy były nieczytelne (np. wydrukowane małą czcionką) lub niezrozumiałe dla nich. Zdecydowana większość 
transakcji zawieranych na pokazach wymagała jednorazowej zapłaty (89,6%), bądź też sprzedający proponowali kredytowanie 
zakupów (81,1%). 

NIK oceniła, że sprawy kierowane do rzeczników konsumentów były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki i rzetelnie. 
Konsumenci zwracali się do rzeczników najczęściej z powodu utrudniania przez sprzedawcę odstąpienia od umowy lub 
niezwrócenia klientowi pieniędzy. Rzecznicy udzielali porad konsumentom oraz występowali do przedsiębiorców 
w zgłoszonych przez konsumentów sprawach. Jednak jedynie 11 rzeczników, na 29 skontrolowanych, przygotowywało 
pozwy dla poszkodowanych konsumentów, a tylko 5 rzeczników wytoczyło powództwa na rzecz konsumentów. 
NIK wskazała, że regułą powinno być informowanie, zwłaszcza osób starszych, nie tylko o możliwości przygotowania pozwu 
przeciwko przedsiębiorcy, ale również zaproponowanie wytoczenia powództwa i wystąpienia przed sądem w imieniu 
konsumenta. 

Prezes UOKIK rozpatrywał zawiadomienia dotyczące podejrzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz 
skargi konsumenckie. Przedmiotem zawiadomień były głównie klauzule niedozwolone w treści umów, utrudnianie 
konsumentom odstąpienia od umowy, stosowanie przez przedsiębiorców praktyk wprowadzających w błąd konsumentów. 
NIK zwróciła uwagę na długotrwałość prowadzonych postępowań wyjaśniających oraz w sprawie praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów. Postępowania wyjaśniające trwały średnio ponad 10 miesięcy, podczas gdy zgodnie 
z ówcześnie obowiązującymi przepisami postępowania powinny się zakończyć w ciągu maksimum 60 dni. 

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 21 września 2015 r. w zakresie polityki konsumenckiej nie obowiązywał żaden dokument 
rządowy o charakterze strategicznym. W aktualnie obowiązującej polityce ochrony konkurencji i konsumentów brak jest 
mierników i kryteriów, według których można by ocenić w jakim stopniu realizowane są jej założenia, co NIK ocenia jako 
istotny mankament obecnego systemu ochrony praw konsumenckich. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Uzupełnienie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu rządowej polityki konsumenckiej 
o określenie celów, środków i metod ewaluacji działań w określonym horyzoncie czasowym. Uzupełnienie to jest 
niezbędne z punktu widzenia możliwości oceny skuteczności działań realizowanych przez Prezesa UOKiK w tym 
zakresie. 

 Zapewnienie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów terminowości postępowań wyjaśniających oraz 
postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

 Prowadzenie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ewaluacji skuteczności podejmowanych przez 
Urząd działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do konsumentów, tak by wiedza o ich prawach była 
efektywnie przekazywana różnym grupom konsumentów i dotyczyła wszystkich rodzajów sprzedaży. 

SYNTEZA	
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CEL	OGÓLNY	

Ocena rzeczowej i finansowej realizacji przez samorządy województw Polski wschodniej projektów budowy tras rowerowych, 
a także nadzoru sprawowanego nad nimi przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Badania kontrolne przeprowadzono w: Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (Instytucji Zarządzającej PO RPW), Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucji Pośredniczącej) oraz u wszystkich beneficjentów realizujących projekty 
regionalne. W przypadku województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego były to urzędy marszałkowskie, 
zaś w pozostałych trzech województwach – lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim – zarówno urzędy marszałkowskie jak 
i podległe im zarządy dróg wojewódzkich bezpośrednio realizujące projekty. 

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to ponadregionalny projekt liniowy, na który 
składa się pięć projektów regionalnych, realizowanych w ramach PO RPW na lata 2007-2013, w osi priorytetowej V. 
„Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne”, w działaniu V.2 „Trasy rowerowe”. 
Jego głównym celem jest zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu. Projekt budowy 
tras rowerowych swym zasięgiem obejmuje pięć województw: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie 
i warmińsko-mazurskie, z których samorządami podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 297,8 mln zł (wg stanu na 
dzień 31 marca 2015 r.). Zgodnie z założeniami projektu, trasa rowerowa maiała osiągnąć w 2015 r. docelową długość 
2.002,8 km, co w efekcie miało wpłynąć na zwiększenie długości szlaków rowerowych z istniejących 4.368 km 
(wg stanu z 2012 r.) do 6.371 km. Projekt budowy tras rowerowych realizowany był przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 
Polską Agencję Rozwoju Regionalnego, pięć urzędów marszałkowskich oraz 199 partnerów (m.in. 37 starostwa powiatowe, 
142 miasta i gminy), do zadań których należało głównie udostępnienie beneficjentowi terenów, których byli właścicielami oraz 
pomocy w uzyskaniu wymaganych decyzji i pozwoleń. Szczegółowe warunki dofinansowania projektu określała umowa 
o dofinansowanie projektu, o której stanowią postanowienia art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju. Dla beneficjenta była ona głównym dokumentem wiążącym prawnie realizację projektu, 
określającym warunki jego dofinansowania, a także prawa i obowiązki stron umowy. Określała ona w szczególności koszty 
realizacji projektu i źródła jego finansowania, wysokość i formę przekazanego dofinansowania, a także warunki jego wypłaty. 

Według stanu na koniec marca 2015 r., tj. na dziewięć miesięcy przed ostatecznym 
terminem zakończenia projektu budowy ponadregionalnej trasy rowerowej 

przebiegającej przez pięć województw regionu Polski wschodniej, żaden ze skontrolowanych samorządów województw nie 
zrealizował ani jednego odcinka inwestycyjnego, na które podzielono tę trasę. Roboty budowlane prowadzono zaledwie na 
104,8 km jej długości, (w tym: na terenie województwa warmińsko-mazurskiego roboty budowlane prowadzono na odcinkach 
o łącznej długości 56,2 km, na terenie województwa lubelskiego na odcinkach o długości 40 km, w województwie  
 

świętokrzyskim robotami budowlanymi objęto 7,3 km, a w województwie podlaskim 1,3 km) zaś na odcinkach o długości 
aż 1.898 km nie podjęto jeszcze żadnych prac – długość planowanej do wybudowania trasy rowerowej, określona 
w umowach o dofinansowanie wg stanu na dzień 31 marca 2015 r., wynosiła 2.002,8 km. 

Biorąc jednak pod uwagę specyfikę inwestycji długoterminowych, polegającą na realizacji znacznego zakresu rzeczowego 
w końcowej ich fazie, można się spodziewać, że długość wybudowanej trasy znacząco się zwiększy. Niemniej, oprócz 
wykonania robót budowlanych pełna realizacja projektu wymaga także podjęcia innych czasochłonnych czynności, 
tj. odebrania wykonanych prac, przekazania inwestycji do użytku, a także rozliczenia poniesionych nakładów finansowych. 
Należy mieć też na uwadze, że wykonywanie robót budowlanych pod presją czasu może niekorzystnie wpłynąć na jakość 
zrealizowanej infrastruktury. Dotychczasowy stan zaawansowania prowadzonych prac oraz zrealizowane do końca marca 
2015 roku płatności ze środków Unii Europejskiej (zaledwie 9,8% kwoty zaplanowanej) wskazują na ryzyko niewykorzystania 
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części środków i konieczność sfinansowania z budżetów samorządów województw dotychczasowych wydatków, które 
w związku z niepełną rzeczową realizacją projektu uznane zostaną za wydatki niekwalifikowalne. Minister Infrastruktury 
i Rozwoju podejmował wprawdzie działania na rzecz realizacji projektów budowy tras rowerowych w Polsce wschodniej 
zarówno na etapie przygotowania, jak i ich realizacji. Nadzorował również Instytucję Pośredniczącą odpowiedzialną za 
bezpośredni nadzór nad beneficjentami realizującymi projekty regionalne. Działania te nie były jednak w pełni skuteczne. 
Nie zniwelowały one bowiem opóźnień, które wystąpiły w fazie przygotowawczej projektu i narastały w trakcie jego realizacji, 
zaś płatności dokonane na rzecz beneficjentów były na niskim poziomie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
realizowała zadania Instytucji Pośredniczącej, dotyczące m.in. przygotowania dokumentów niezbędnych do opracowania 
studium wykonalności, przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie, weryfikacji wniosków o płatność, 
monitorowania postępu rzeczowego oraz kontroli realizacji projektów regionalnych. Do końca I kwartału 2015 r. kontrolami 
na miejscu objęto wszystkich beneficjentów. Skontrolowane samorządy województw oraz zarządy dróg wojewódzkich były 
na ogół właściwie przygotowane do realizacji projektów. Jedynie w przypadku województwa podlaskiego, wprowadzone 
zmiany organizacyjne w urzędzie wpłynęły na wydłużenie procesu przygotowawczego projektu i skutkowały skróceniem 
etapu prac budowlanych.  

Główną przyczyną niskiego rzeczowego i finansowego zaawansowania projektu był fakt, iż Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego z blisko dwuletnim opóźnieniem w stosunku do założeń programowych opracowało Studium wykonalności, 
będące podstawą do określenia lokalizacji trasy rowerowej w poszczególnych województwach oraz kosztów jej budowy. 
W opinii NIK w ostatnim możliwym okresie realizacji projektów regionalnych niezbędne jest podjęcie wzmożonych, 
wykraczających poza standardowe procedury, działań na rzecz zapewnienia powodzenia przedmiotowego przedsięwzięcia. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 W wystąpieniu skierowanym do Ministra Infrastruktury i Rozwoju zwrócono się o kontunuowanie działań zmierzających 
do zapewnienia pełnej i terminowej realizacji Projektu, w tym działań dotyczących zwiększenie nadzoru nad Instytucją 
Pośredniczącą, w szczególności w zakresie przeprowadzenia przez nią kontroli na miejscu.  

 W wystąpieniu skierowanym do Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zawarto trzy wnioski dotyczące: 
kontynuowania działań zmierzających do pełnej realizacji Działania V.2 Trasy rowerowe w ramach PO RPW oraz 
wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel, przeprowadzania kontroli u beneficjentów zgodnie z Rocznym 
Planem Kontroli, wyegzekwowania kar umownych w kwocie 65,49 tys. zł od podmiotu któremu zlecono przeprowadzanie 
kontroli na miejscu u beneficjentów, za nienależyte wykonanie warunków umowy. 

 W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do marszałków województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego 
zamieszczono wnioski dotyczące zintensyfikowania działań na rzecz realizacji Projektu, w celu jego zakończenia 
w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie.  

 W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do dyrektorów zarządów dróg wojewódzkich zamieszczono wnioski 
pokontrolne dotyczące wyegzekwowania od jednego z wykonawców kary umownej w wysokości 128,7 tys. zł (Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Lublinie), dokonywania aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie 
z postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu oraz objęcie szczególnym nadzorem zadań realizowanych 
w ramach Projektu, w związku z ryzykiem niedotrzymania terminów ich realizacji i zagrożenia dla osiągnięcia celu 
Projektu (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie). 

Realizacja	zadań	z	zakresu	użyteczności	publicznej	
przez	spółki	tworzone	z	udziałem	samorządu	
terytorialnego	–	Miasta	Szczecinek	i	Powiatu	
Szczecineckiego 

  Delegatura	w	Szczecinie	
 

S/15/001/LSZ	

 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań spółki komunalnej w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej i przestrzegania 
ustawowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej poza sferą użyteczności publicznej oraz 
zatrudnienia i wynagradzania członków zarządu i rad nadzorczych. 
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ZAKRES	PODMIOTOWY	

Urząd Miejski w Szczecinku i Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku. 

Podjęcie powyższej kontroli w spółkach komunalnych uzasadniały: wniosek złożony do 
NIK przez posła Czesława Hoca o przeprowadzenie kontroli w spółkach komunalnych z siedzibą w Szczecinku, tj. KM oraz PKS 
Szczecinek, jak również ustalenia kontroli przeprowadzonych przez NIK w latach 2008-2012, w wyniku których stwierdzono 
m.in. uchybienia i nieprawidłowości dotyczące przedmiotu działalności prowadzonej przez spółki komunalne, udzielania 
zamówień publicznych, zatrudniania i wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych niezależnie od osiąganych wyników 
finansowych spółek, a także nieprawidłowości w rachunkowości, sprawozdawczości i kontroli wewnętrznej spółek.  

Samorządy gminne przystępowały do spółek, działających poza sferą użyteczności publicznej z naruszeniem ograniczeń 
określonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej. 
W przeprowadzonych kontrolach stwierdzono przypadki, gdy przedmiot oraz obszar działania spółek komunalnych wykraczał 
poza zakres zadań gminy dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w rozumieniu ustawy 
o gospodarce komunalnej. Spółki nie przestrzegały zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych oraz udzielały zamówień z pominięciem ustawy, w zakresie zakupu dostaw i usług od spółek komunalnych.  

Do rad nadzorczych spółek komunalnych przystępowały za wynagrodzeniem osoby reprezentujące inne samorządy lub 
Skarb Państwa w innych spółkach, naruszając ograniczenia ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Wysokość wynagrodzeń członków rad nadzorczych nie była uzależniona od 
zaangażowania w prace tego organu i od uzyskiwanych wyników finansowych spółki, w rezultacie odnotowano przypadki 
wypłaty nagród dla członków zarządu w spółkach, które ponosiły straty. Wiele spośród badanych spółek (w tym ze 100-
procentowym udziałem gmin) osiągało ujemny wynik finansowy i generowały straty w działalności, w wyniku niekorzystnych 
warunków realizacji zamówień publicznych lub przedsięwzięć kapitałowych realizowanych wspólnie z podmiotami 
niepublicznymi lub w ramach współpracy ze spółkami zależnymi. 

W przeprowadzonych kontrolach, NIK sprawdzała także skuteczność nadzoru właścicielskiego nad spółkami. Wyniki kontroli 
wykazały m.in., że organy wykonawcze nie wykonywały w pełni ustawowych obowiązków związanych z nadzorem nad 
działalnością spółek, w tym: nie egzekwowały od spółek wpłat opracowywania regulaminów świadczenia usług, ustalających 
m. in. prawa usługobiorców. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące przekazywania spółkom mienia komunalnego, w tym 
niewykonywaniu uchwał rad gmin o przekazaniu spółkom aportu. 

NIK pozytywnie – mimo stwierdzonych nieprawidłowości – oceniła działalność Spółki 
KM dotyczącą realizowania powierzonych zadań w zakresie świadczenia usług 

miejskiego transportu zbiorowego oraz Urzędu w zakresie nadzoru nad ich realizacją. Spółka KM w latach 2011-2014 
realizowała działalność podstawową, dotyczącą zaspokajania potrzeb zbiorowych w zakresie transportu miejskiego oraz 
działalność pozostałą dotyczącą mycia, naprawy i przegladów technicznych pojazdów mechanicznych, sprzedaży części 
samochodowych, paliwa, przewozów na zlecenie oraz usług reklamowych. Zadania realizowane przez KM zgodne były 
z umową Spółki. Osiągane przychody z działalności pozostałej w latach 2011-2014 stanowiły od 80,5% do 82,1% całości 
przychodów Spółki. Zakres działalności spółki, określony w umowie, został wpisany do KRS i wykraczał poza sferę 
użyteczności publicznej, naruszając ograniczenia określone w art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej. Majątek wnoszony do KM przez Miasto Szczecinek był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Spółka 
w latach 2011-2014 przynosiła straty, jednak jej sytuacja ekonomiczna ulegała poprawie. 

NIK pozytywnie oceniła działalność KM dotyczącą realizowania powierzonych zadań w zakresie świadczenia usług 
miejskiego transportu zbiorowego, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: 
 udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego 2 zamówień publicznych o łącznej wartości 19.564,4 tys. zł oraz 

zrealizowania zamówień w trybie bezprzetargowym na zakup auto-części na łączną kwotę 1.248,8 tys. zł z naruszeniem 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; 

 dokonania wypłaty członkowi Zarządu KM świadczeń dodatkowych w zakresie pomocy materialnej na podnoszenie 
kwalifikacji w kwocie 5.636,72 zł oraz ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do jazd lokalnych w kwocie 1.276 zł, 
z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi; 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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 dokonaniu wypłaty członkowi Zarządu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w kwocie 29.547,52 zł bez skorzystania 
z prawa wyegzekwowania obowiązku art. 1671 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. zobowiązania 
pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę do wykorzystania przysługującego mu urlopu, co było działaniem 
niegospodarnym. 

W latach 2011-2014 w składzie RN zasiadały osoby, które pełniły funkcje członków dwóch różnych rad nadzorczych 
w spółkach, będących jednoosobową spółką prawa handlowego utworzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego, 
co było niezgodne z art. 4 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły ponadto: 
 przyznania przez RN członkowi Zarządu KM świadczeń dodatkowych w zakresie pomocy materialnej na podnoszenie 

kwalifikacji w kwocie 5.636,72 zł oraz ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do jazd lokalnych w kwocie 1.276 zł, 
z naruszeniem przepisów ustawy kominowej; 

 świadczenia przez KM (zgodnie z wolą Miasta Szczecinek) usług w zakresie mycia i napraw pojazdów mechanicznych, 
wykonywania przeglądów technicznych pojazdów, sprzedaży części samochodowych, sprzedaży paliwa, usług 
przewozów na zlecenie oraz reklamy i innej sprzedaży, wykraczających poza sferę użyteczności publicznej, co było 
naruszeniem ograniczeń określonych w art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Przychody 
osiągane z tej działalności w latach 2011-2014 stanowiły od 80,5% do 82,1% całości przychodów Spółki. 

Urząd sprawował nadzór nad realizacja zadań przez Spółkę w zakresie świadczenia usług miejskiego transportu 
zbiorowego. Miasto zapewniło w umowie Spółki KM zapisy umożliwiające prowadzenie nadzoru nad nią w szczególności 
poprzez powołaną Radę Nadzorczą, której członkowie posiadali kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

We wnioskach pokontrolnych skierowanych do Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Szczecinku NIK 
zwróciła się o: 
 zapewnienie w składach powoływanych komisji przetargowych członków dysponujących niezbędną wiedzą 

umożliwiającą weryfikację spełnienia przez oferentów wymaganych warunków postępowania. Przyznawanie członkom 
Zarządu świadczeń pieniężnych z uwzględnieniem zakazów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi. 

Wnioski skierowane do Burmistrza Miasta Szczecinka dotyczyły: 
 dostosowania działalności KM do zadań mieszczących się w zakresie użyteczności publicznej; 
 zapewnienia w składach rad nadzorczych spółek kapitałowych z większościowym udziałem Miasta Szczecinek osób 

przestrzegających przepisy art. 4 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy kominowej; 
 podjęcia działań organizacyjnych, zmierzających do eliminacji przyznawania członkom Zarządu KM świadczeń 

pieniężnych, naruszających zakazy ustawy kominowej. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

W listopadzie 2015 r. NIK skierowała do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Szczecinie dwa zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez 2 osoby pełniące obowiązki 
dyrektorów Zarządu Spółki KM w badanym okresie, obejmujące dwa czyny wskazujące na naruszenie przepisów ustawy  
– Prawo zamówień publicznych. 
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6. Informatyzacja	i	łączność	

1. Wdrażania wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz Krajowych Ram Interoperacyjności na przykładzie niektórych urzędów gmin miejskich i miast na prawach powiatu 
(P/14/004/KAP) 

2. Restrukturyzacja Poczty Polskiej SA a dostępność usług pocztowych (P/14/035/KIN) 
3. Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu szerokopasmowego (Realizacja projektów budowy sieci 

szerokopasmowych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych) (P/14/098/LOL) oraz (P/14/116/LWA) 

4. Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego 
(P/15/003/KAP) 

5. Realizacja przez podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązku dostosowania ich stron internetowych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (D/15/505/KAP) 

Wdrażanie	wybranych	wymagań	dotyczących	systemów	
teleinformatycznych,	wymiany	informacji	w	postaci	
elektronicznej	oraz	Krajowych	Ram	Interoperacyjności	
(KRI)	na	przykładzie	niektórych	urzędów	gmin	
miejskich	i	miast	na	prawach	powiatu 

  Departament	
Administracji	Publicznej	 

P/14/004	

 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań burmistrzów oraz prezydentów miast w celu realizacji wymagań wprowadzonych rozporządzeniem KRI, 
dotyczących m.in. dostosowania posiadanych systemów informatycznych do współpracy z innymi systemami/rejestrami 
informatycznymi oraz stopnia wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. 

Celem kontroli była także ocena prawidłowości realizacji przez Ministra Administracji i Cyfryzacji zadań określonych 
w rozporządzeniu KRI, w szczególności w zakresie prowadzenia repozytorium interoperacyjności oraz publicznej dyskusji 
nad rekomendacjami dotyczącymi interoperacyjności. Ponadto zbadano działania w celu zapewnienia dostępności informacji 
dla osób niepełnosprawnych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 25 jednostkach, tj. w: Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) oraz w 24 wybranych 
urzędach gmin miejskich i miast na prawach powiatu w województwach: dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, śląskim, 
wielkopolskim i zachodniopomorskim. 

Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI) ogłoszone w dniu 16 maja 2012 r. 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (rozporządzenie KRI) określają m.in. minimalne wymagania dla 
systemów informatycznych w administracji publicznej i wymiany informacji w formie elektronicznej. Interoperacyjność 
oznacza zapewnienie możliwości współpracy różnych systemów informatycznych oraz wymienność informacji między 
systemami oraz podmiotami publicznymi i obywatelami. Zgodnie z rozporządzeniem systemy teleinformatyczne podmiotów 
realizujących zadania publiczne funkcjonujące w dniu jego wejścia w życie (31 maja 2012 r.) należy dostosować w zakresie 
określonym w tym rozporządzeniu nie później niż w dniu ich pierwszej istotnej modernizacji. Rygorowi temu podlegają także 
wszystkie systemy informatyczne zakupione po wejściu w życie rozporządzenia KRI. Wprowadzenie tych zmian ma istotne 
znaczenie dla zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej komunikacji z innymi urzędami (administracji publicznej), dla 
zapewnienia szybkiej i sprawnej wymiany informacji drogą elektroniczną wewnątrz urzędu, a także dla możliwości kontaktów 
i załatwiania spraw pomiędzy urzędem i obywatelem drogą elektroniczną, w tym z osobami niepełnosprawnymi. 
Dostosowanie systemów teleinformatycznych urzędów do wymagań nałożonych rozporządzeniem KRI ma kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia szybkiego i efektywnego załatwiania spraw przez urzędy oraz dla właściwego przygotowania 
urzędów publicznych do świadczenia usług drogą elektroniczną. 

PROBLEM 
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Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania podjęte przez burmistrzów 
i prezydentów miast w celu dostosowania objętych kontrolą systemów 

teleinformatycznych do współpracy z innymi systemami/rejestrami. Jednak pomimo, że większość z badanych systemów 
informatycznych (72 z 77) spełniała wymogi rozporządzenia KRI i współpracowało z innymi systemami urzędów, to: 
 tylko 12 z nich (16,7%) zapewniało współpracę na poziomie najbardziej zaawansowanym, co oznacza, 

że przekazywanie danych między systemami odbywało się w sposób automatyczny; 
 tylko 5 systemów (6,9%) bezpośrednio korzystało z danych gromadzonych w zewnętrznych systemach/rejestrach 

publicznych, takich jak rejestr centralny PESEL czy też System Informacji Przestrzennej (pozostałe systemy korzystały 
wyłącznie z wewnętrznych zbiorów danych urzędów); 

 w większości kontrolowanych urzędów (22 z 24, tj. 91,7%) jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu 
rozpatrywania i rozstrzygania spraw nadal wskazywano tradycyjny system papierowy, chociaż w 18 z 22 urzędów 
system papierowy wspomagany był przez elektroniczne systemy obiegu dokumentów na różnych etapach załatwiania 
spraw w urzędzie. Zdaniem NIK, wykorzystywanie systemu tradycyjnego równolegle z elementami elektronicznego 
obiegu dokumentów powoduje, że czynności są częściowo powielane, co ma wpływ na większe obciążenie pracą 
urzędników. 

NIK krytycznie oceniła stan zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach, o którym mowa w § 20 rozporządzenia 
KRI. NIK stwierdziła nieprawidłowości w tym obszarze w 21 z 24 (87,5%) skontrolowanych urzędów miast, z których sześć 
oceniła negatywnie. 

We wszystkich kontrolowanych urzędach na ich stronach internetowych i/lub na stronach BIP występowały w różnym 
zakresie błędy związane z prezentowaniem treści dla osób niepełnosprawnych. 

Minister Administracji i Cyfryzacji wywiązał się z zadań wynikających z rozporządzenia KRI, dotyczących w szczególności 
prowadzenia publicznej dyskusji nad rekomendacjami interoperacyjności i ich publikowania oraz umożliwienia jednostkom 
administracji publicznej zamieszczania w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na ePUAP wzorów 
dokumentów elektronicznych wykorzystywanych w procesie świadczenia usług elektronicznych. Nie podejmował natomiast 
kontroli przewidzianych w art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o informatyzacji. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Ministra Administracji i Cyfryzacji o: 
 zapewnienie przeprowadzania przewidzianych w art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o informatyzacji kontroli w podmiotach 

publicznych w zakresie działania systemów teleinformatycznych, prowadzenia rejestrów i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej; 

 podjęcie działań w celu doprecyzowania podmiotom realizującym zadania publiczne znaczenia terminu „istotnej 
modernizacji”, o której mowa w § 23 rozporządzenia KRI; 

 określenie dla wojewodów jednolitych i spójnych kryteriów kontroli systemów/rejestrów informatycznych używanych 
w jednostkach samorządu terytorialnego do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (art. 25 ust. 1 
pkt 3 lit. a ustawy o informatyzacji). 

Do burmistrzów i prezydentów miast o: 
 przeprowadzanie, przy zakupie nowych lub modernizacji już funkcjonujących systemów informatycznych, analizy 

zapewnienia interoperacyjności (współdziałania) z innymi systemami w celu optymalnego wykorzystywania danych już 
zgromadzonych we własnych i zewnętrznych systemach/rejestrach informatycznych; 

 rozważenie możliwości wprowadzenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu 
dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw; 

 opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji (PBI) oraz konsekwentne stosowanie procedury zarządzania 
bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w urzędzie, obejmujące wszystkie elementy, o których mowa w § 20 
rozporządzenia KRI; 

 podjęcie lub zintensyfikowanie działań informacyjnych i promocyjnych w celu zachęcenia obywateli i przedsiębiorców do 
korzystania z elektronicznej formy komunikacji z urzędem; 

 zapewnienie do 31 maja 2015 r. dostosowania prezentowanych informacji w systemach teleinformatycznych urzędów, 
w tym na stronach internetowych i BIP do odbioru przez osoby niepełnosprawne, stosownie do wymagań określonych 
w § 19 rozporządzenia KRI. 

SYNTEZA	
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Restrukturyzacja	Poczty	Polskiej	SA	a	dostępność	
usług	pocztowych 

   Departament	
Infrastruktury	 

P/14/035	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działalności podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie właściwej jakości usług pocztowych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Centrala Poczty Polskiej SA, Region Sieci PP w: 
Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Region Sieci PP Warszawa-Miasto, Region Sieci we Wrocławiu. 

Związane z restrukturyzacją Poczty Polskiej SA zmiany, głównie w zakresie 
organizacji i zatrudnienia, skutkowały m.in. zamykaniem niektórych placówek pocztowych, częstszym awizowaniem 
przesyłek, zwłaszcza paczek i listów poleconych, kolejkami i nieczynnymi okienkami w urzędach pocztowych oraz 
nieterminowym dostarczaniem przesyłek, co oznaczało pogorszenie dostępności usług pocztowych dla obywateli, która to 
dostępność jest jednym z wyznaczników warunków ich życia.  

Zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym 
i zagranicznym zostały określone w przepisach ustawy - Prawo pocztowe z 2012 r. (ustawa Pp z 2012 r.). Na mocy tej 
ustawy (w stosunku do ustawy Pp z 2003 r.) m.in.:  
 zniesiono monopol Poczty Polskiej na przesyłki o wadze do 50 g, zachowując jednocześnie dla operatora wyznaczonego 

(na mocy ustawy Pp z 2012 r. do końca 2015 r. była to Poczta Polska) wyłączność na przyjmowanie przekazów 
pocztowych ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych (w tym emerytur i rent) i przekazów pocztowych na tereny 
wiejskie oraz na dokonywanie potwierdzenia nadania przekazu pocztowego i przesyłki rejestrowanej, mających moc 
dokumentu urzędowego;  

 uproszczono sposób uzyskania uprawnień do prowadzenia działalności pocztowej poprzez wprowadzenie tylko wymogu 
uzyskania wpisu w rejestrze operatorów pocztowych, analogicznie jak w przypadku innych rejestrów działalności regulowanej; 

 wprowadzono dla operatora wyznaczonego obowiązek udostępnienia elementów swojej infrastruktury pocztowej na 
rzecz innych operatorów pocztowych, w tym skrytek pocztowych, oddawczych skrzynek pocztowych, systemu kodów 
pocztowych oraz bazę informacji o zmianie adresu.  

Zgodnie z przepisami wyżej przywołanej ustawy, organem regulacyjnym w obszarze rynku usług pocztowych jest Prezes 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Na początku 2013 r. rynek pocztowy został otwarty dla konkurencyjnych operatorów 
wobec Poczty Polskiej. Poczta Polska musiała zacząć działać na konkurencyjnym 

rynku, na którym w 2014 r. funkcjonowało już 165 innych firm zajmujących się usługami pocztowymi. Poczta, po wygranym 
konkursie, została operatorem wyznaczonym do świadczenia usług powszechnych do 2025 r. To, oprócz przywilejów, wiąże się 
z obowiązkami, m.in. koniecznością utrzymywania deficytowych placówek, najczęściej w małych miejscowościach i na wsiach. 

Otwarcie rynku pocztowego wymusiło na państwowym operatorze restrukturyzację. NIK oceniła, że restrukturyzacja Poczty 
nie sprzyjała poprawie dostępu do powszechnych usług pocztowych. Z ustaleń kontroli wynika, że na skutek liberalizacji 
przepisów dotyczących gęstości sieci placówek pocztowych, w tym odejścia od określenia minimalnej liczby placówek, jakie 
powinny być uruchomione na terenie kraju przez operatora wyznaczonego i określenia wyłącznie wskaźników 
charakteryzujących sposób ich rozmieszczenia, Poczta Polska SA mogła – bez naruszania obowiązujących kryteriów 
dostępności – podejmować działania restrukturyzacyjne. W latach 2012-2014 zmniejszyła ona liczbę urzędów o ok. 11%, 
a poziom zatrudnienia o 13% To zmniejszyło dostępność do powszechnych usług pocztowych. NIK podkreśla jednak, 
że zezwoliły na to zliberalizowane przepisy, zgodnie z którymi jedna placówka pocztowa powinna przypadać średnio w całym 
kraju na 6 tys. mieszkańców. Poczta Polska, mimo zamknięcia części urzędów, formalnie ten wymóg spełnia. NIK wskazuje 
jednak, że zachowanie średniej gęstości placówek na terenie kraju nie gwarantuje równego dostępu do urzędów pocztowych 
w poszczególnych regionach. Są miasta, czy dzielnice, w których na jeden urząd pocztowy przypada o wiele więcej niż 
wyznaczone 6 tys. osób. Jak ustalili kontrolerzy NIK, na 17 wybranych miast powyżej 200 tys. mieszkańców wskaźnik 6 tys. 
osób na jedną placówkę pocztową zachowany był tylko w sześciu.  

PROBLEM 

SYNTEZA	
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Podejmowane przez Pocztę Polską działania w ramach tzw. procedury szybkiego reagowania, które pomimo zmniejszenia 
ogólnej liczby placówek miały usprawnić obsługę (m.in. wydłużenie czasu obsługi klientów w godzinach wieczornych), 
nie likwidowały całkowicie kolejek w urzędach. Z przeprowadzonej przez Izbę ankiety wynika, że klienci są niezadowoleni 
z szybkości obsługi w urzędach pocztowych, wysokości cen za usługi pocztowe oraz pracy listonoszy. Problem polega na 
tym, że Poczta zamykała nierentowne placówki na wsiach i w małych miastach, ale równocześnie nie otwierała 
wystarczającej liczby nowych w miastach, do których napływa coraz więcej ludności. 

NIK zwraca uwagę, że Poczta Polska podejmowała starania, aby utrzymać jakość świadczonych usług, w tym ich dostępność, 
terminowość i bezpieczeństwo – np. dbano o właściwą organizację pracy, stopniowo wyposażano urzędy pocztowe w automaty 
do nadawania i odbierania przesyłek, aktywizowano pracowników zaplecza do obsługi okienek pocztowych, usprawniono 
organizację pracy służby nadawczej, ekspedycyjno-rozdzielczej i doręczeń. Pomimo tych działań w okresie 2013 – I poł. 2014 r. 
pogorszyła się terminowość dostarczania niektórych przesyłek pocztowych. Dlatego NIK negatywnie oceniła fakt, że Poczta 
Polska SA, jako operator wyznaczony, nie osiągnęła oczekiwanych wartości wskaźników czasu przebiegu niektórych kategorii 
przesyłek (np. przesyłek listownych nierejestrowanych, priorytetowych i ekonomicznych paczek pocztowych). 

NIK zauważyła także, że restrukturyzacja Poczty Polskiej nie przyniosła zamierzonych efektów. Przede wszystkim firma 
w niewielkim stopniu zrealizowała cele, jakie postawiła przed sobą w przyjętych w 2011 r. „Kierunkach Strategicznych do 
2015 r.” Nie zrealizowano przede wszystkim wskaźników rentowności i dochodowości: ich poziom w 2014 r. był niższy niż 
w 2011 r, czyli przed rozpoczęciem wdrażania strategii. Koszty działalności Poczty malały wolniej niż jej przychody. Zmiana 
nadeszła dopiero w 2014 r., kiedy to poprawił się wynik finansowy (w stosunku do roku poprzedniego), a spadek kosztów był 
większy niż spadek przychodów. Ta pozytywna tendencja utrzymała się także w I półroczu 2015 r.  

Przeprowadzona w latach 2012-2014 – w ramach założeń przyjętych w Kierunkach Strategicznych – restrukturyzacja 
zcentralizowała zarządzanie spółką. Zlikwidowano dyrekcje rejonowe, a w ich miejsce utworzono centra i piony (trzy) – 
Rozwoju Usług Pocztowych, Rozwoju Usług Finansowych i Sprzedaży. W praktyce dokonane zmiany spowodowały – 
w niektórych przypadkach – powstanie ogniw pośrednich pomiędzy członkami zarządu a nowymi komórkami 
organizacyjnymi. Dochodziło też do nakładania się zakresu obowiązków dyrektorów nowych komórek z zakresem 
obowiązków dyrektora zarządzającego Pionem Finansowym.  

Podczas restrukturyzacji w centrali Poczty Polskiej zatrudniono 34 nowych dyrektorów zarządzających pionami i ich 
zastępców. Z nowo zatrudnionymi dyrektorami podpisano kontrakty menedżerskie poza obowiązującym Zakładowym 
Układem Zbiorowym Pracy, choć na takich zasadach w Poczcie Polskiej mogą być zatrudnieni wyłącznie członkowie 
zarządu i główna Kkięgowa. W tym samym czasie w ramach restrukturyzacji zredukowano zatrudnienie o blisko 13% 
(z ponad 94 tys. do prawie 83 tys. osób). Redukcje dotknęły przede wszystkim pracujących przy obsłudze klientów 
w urzędach i punktach pocztowych (13%) oraz listonoszy (blisko 14%). Kontrolerzy NIK podkreślili, że mimo nienajlepszych 
wyników finansowych spółki koszty wynagrodzenia jej Zarządu w 2013 r. były o ponad 156% wyższe niż w roku poprzednim. 

NIK negatywnie oceniła także przygotowania Poczty Polskiej SA do wprowadzenia jej na Giełdę Papierów Wartościowych. Według 
kontrolerów wobec braku decyzji Skarbu Państwa o umieszczeniu Poczty na liście spółek przeznaczonych do upublicznienia 
wydatkowanie funduszy na doradztwo i ekspertyzy było niecelowe. Do dnia zakończenia kontroli spółka nie pojawiła się na giełdzie. 

W okresie objętym kontrolą działania ministra właściwego do spraw łączności, tj. Ministra Administracji i Cyfryzacji w zakresie 
kształtowania polityki regulacyjnej w odniesieniu do zliberalizowanego rynku pocztowego koncentrowały się głównie na 
opracowaniu projektu ustawy Pp z 2012 r. oraz przygotowaniu i wydaniu aktów wykonawczych do tej ustawy. Niezależnie od 
kształtowania polityki regulacyjnej w obszarze rynku pocztowego, do obowiązków ministra właściwego do spraw łączności należało 
sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad Pocztą Polską SA. Z ustaleń kontroli wynika, że w okresie objętym kontrolą Minister 
Administracji i Cyfryzacji tylko formalnie wykonywał ten obowiązek reprezentując interesy Skarbu Państwa w Poczcie Polskiej SA 
poprzez ogólny nadzór nad jej działalnością. Stwierdzono m.in., że Minister nie posiadał wiedzy dotyczącej warunków zatrudnienia, 
w tym wysokości wynagrodzeń określonych w umowach zawartych z kadrą zarządzającą Poczty Polskiej SA, tj. z dyrektorami 
zarządzającymi pionami i ich zastępcami. Niepodejmowanie przez Ministra działań mających na celu posiadanie takich informacji 
nie pozostawało bez wpływu na sprawowanie rzetelnego nadzoru właścicielskiego nad Pocztą Polską SA. 

Prezes UKE, będąc organem regulacyjnym działalności pocztowej, rzetelnie wykonywał w okresie objętym kontrolą zadania 
określone przede wszystkim w ustawie Pp z 2012 r. oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Choć według obecnego 
stanu prawnego prezes UKE ma obowiązek sprawdzania jakości i dostępności usług świadczonych tylko przez operatora 
wyznaczonego. W tej sytuacji przygotowywane co roku raporty o jakości usług i rynku pocztowym nie prezentują faktycznego 
stanu całego rynku. 
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NIK zwróciła również uwagę na fakt, iż do prawa polskiego niedokonano w pełnym zakresie implementacji przepisu 
art. 8 tzw. III Dyrektywy pocztowej, tj. przepisu wprowadzającego wyjątki od ogólnych reguł funkcjonowania rynku usług 
pocztowych. Art. 8 tej dyrektywy dopuszcza bowiem trzy obszary działalności pocztowej, które państwa członkowskie mogą 
zorganizować zgodnie z regułami ich prawodawstwa wewnętrznego. Obszary te dotyczą umieszczania skrzynek pocztowych 
na publicznych drogach, emitowania znaczków pocztowych i świadczenia usługi przesyłek poleconych stosowanych 
w procedurach sądowych lub administracyjnych. Przepisy przywołanego art. 8 zostały implementowane do prawa polskiego 
tylko w zakresie umieszczania skrzynek pocztowych na publicznych drogach i emitowania znaczków pocztowych. 
Niezaimplementowano natomiast przepisu wprowadzającego wyjątek od ogólnych reguł funkcjonowania rynku usług 
pocztowych w odniesieniu do poleconych przesyłek sądowych i administracyjnych. W konsekwencji, usługi te są świadczone 
na ogólnych zasadach wynikających z ustawy Pp z 2012 r., a tym samym możliwość nadawania przez jednostki sektora 
finansów publicznych przesyłek – zamiast w ramach usług świadczonych przez operatora wyznaczonego – wymaga 
stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych przy wyborze wykonawcy usług pocztowych. 

DOBRE	PRAKTYKI	

W wyniku przeprowadzonych w toku kontroli oględzin 141 placówek pocztowych ustalono, że z wyjątkiem pojedynczych 
przypadków, były one przygotowane do obsługi klientów niepełnosprawnych, a niektóre z nich – do obsługi klientów z małymi 
dziećmi oraz w podeszłym wieku. Dobrą praktyką było także posiadanie przez niektóre urzędy pocztowe (ok. 6%) wykazu 
osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie obsługiwanym przez te placówki. Listonosze obsługujący dany teren byli 
zobowiązani do kontaktowania się z tymi osobami w celu realizacji zleconych przez nie usług pocztowych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Pod adresem b.  Ministra Administracji i Cyfryzacji NIK wniosła o:  
 kontynuację prac zmierzających do dostosowania systemu nadzoru właścicielskiego nad Pocztą Polską SA do zmian na 

rynku usług pocztowych, wynikających z jego liberalizacji; 
 nadzór nad działalnością Poczty Polskiej SA w zakresie zachowania przez tego operatora wskaźników czasu przebiegu 

przesyłek pocztowych w obrocie krajowym. 

Do Zarządu Poczty Polskiej SA NIK wniosła o: 
 zabezpieczanie interesu Spółki poprzez umieszczanie w umowach zapisów dotyczących ustalenia kar umownych za 

nieterminową lub niewłaściwą realizację umów i egzekwowanie tych kar; 
 podjęcie działań w celu poprawy wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych; 
 podjęcie działań zmierzających do usprawnienia obsługi klientów, szczególnie w zakresie czasu oczekiwania na obsługę 

w punktach pocztowych w dużych miastach. 

W wystąpieniach pokontrolnych do dyrektorów kontrolowanych Regionów Sieci Poczty Polskiej SA, NIK najczęściej zwracała 
się o dokonanie przeglądu pocztowych skrzynek nadawczych pod kątem ich zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych, a w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości, dostosowanie ich do wymagań tego rozporządzenia oraz o podjęcie działań w celu likwidacji barier 
uniemożliwiających korzystanie przez osoby niepełnosprawne z usług urzędów pocztowych. 

DE	LEGE	FERENDA	

Najwyższa Izba Kontroli wniosła o zainicjowanie przez Radę Ministrów:  
 zmiany podmiotu sprawującego nadzór właścicielski nad Pocztą Polską SA, poprzez zdjęcie tego obowiązku z ministra 

właściwego do spraw łączności, co zostało określone w art. 8 ust. 4 przywołanej ustawy o komercjalizacji państwowego 
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska; 

 rozszerzenia w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe uprawnień Prezesa UKE o możliwość badania 
jakości i dostępności usług pocztowych świadczonych przez operatorów alternatywnych. 

W celu poprawy dostępności przestrzennej do usług powszechnych, zwłaszcza w dużych miastach, Minister właściwy do 
spraw łączności powinien zmienić w rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług 
powszechnych przez operatora wyznaczonego treść § 24 ust. 1 w brzmieniu „Jedna stała placówka pocztowa operatora 
wyznaczonego, licząc średnio w skali kraju, przypada na 6 000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko-
-wiejskich” na: „Jedna stała placówka pocztowa operatora wyznaczonego przypada na nie więcej niż 6 000 mieszkańców na 
terenie gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich”. 
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ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

Wystosowano zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dwóch 
członków kierownictwa Poczty Polskiej SA, o czyn z art. 98 ustawy o NIK, polegający na utrudnianiu uprawnionemu do 
kontroli przedstawicielowi NIK wykonania czynności służbowych poprzez odmowę przedstawienia żądanych informacji, 
dotyczących m.in. warunków zatrudnienia – poza ZUZP – dyrektorów zarządzających pionami i ich zastępców. 

Zapewnienie	powszechnego	dostępu	do	internetu	
szerokopasmowego 

   Delegatura	w	Olsztynie	
Delegatura	w	Warszawie	 

P/14/098	oraz	P/14/116	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań podejmowanych na rzecz budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu. Poddano jej w szczególności: 
działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji w zakresie budowy sieci Internetu 
szerokopasmowego oraz realizacji wniosków po kontroli NIK nr P/11/169, działania mające na celu realizację przez 
samorządy województw projektów budowy sieci szkieletowo-dystrybucyjnych, rzetelność i skuteczność sprawowania przez 
instytucje zarządzające nadzoru nad beneficjentami realizującymi projekty budowy sieci szerokopasmowych, a także 
rezultaty uzyskane w wyniku realizacji przez beneficjentów projektów budowy sieci szerokopasmowych. 

Informacja o wynikach kontroli zawiera ustalenia trzech kontroli: P/14/098 Realizacja projektów budowy sieci 
szerokopasmowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, P/14/116 Działania organów administracji publicznej 
podejmowane w celu zapewnienia dostępu do Internetu szerokopasmowego – kontrola sprawdzająca oraz R/14/001/LOL 
Realizacja wybranych projektów budowy sieci szerokopasmowych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Badania kontrolne przeprowadzono w: Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (Instytucji Koordynującej regionalne programy 
operacyjne oraz Zarządzającej w PO RPW i PO IG), Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Instytucjach Pośredniczących odpowiednio w PO IG oraz PO RPW), siedmiu urzędach marszałkowskich 
(będących beneficjentami środków z PO RPW i RPO, a także wykonujących zadania Instytucji Zarządzających 
poszczególnymi regionalnymi programami operacyjnymi) oraz jednostkach podległych odpowiedzialnych za realizację 
projektów unijnych. Kontrolami objęto także 25 beneficjentów realizujących projekty budowy sieci szerokopasmowych 
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PO RPW oraz RPO. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych, pojęcie sieci szerokopasmowej odnosi się do sieci telekomunikacyjnej służącej do zapewnienia 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, który określa się jako szerokopasmowy, jeżeli wydajność łącza nie jest czynnikiem 
ograniczającym możliwość uruchomienia aplikacji dostępnych w sieci. Regionalną sieć szerokopasmową stanowi sieć 
szerokopasmowa lub infrastruktura telekomunikacyjna realizowana przez m.in. jednostki samorządu terytorialnego. 
Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budowlany jest prawo budowlane. W myśl art. 28 ust. 1 prawa 
budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
z zastrzeżeniem art. 29-31 tej ustawy, które wymieniają m.in. rodzaje budów i robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę oraz rodzaje budów i robót budowlanych podlegających zgłoszeniu właściwemu organowi. Zasady 
i tryb postępowania w sprawach dotyczących wyboru wykonawcy inwestycji określone zostały w ustawie Prawo zamówień 
publicznych. Zgodnie tą ustawą zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Natomiast w myśl art. 28 pkt 1 i 3 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w ramach programu operacyjnego dofinansowane mogą być projekty 
indywidualne i wyłonione w trybie konkursu. Podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu, 
określająca warunki dofinansowania oraz prawa i obowiązki beneficjenta. W umowie określone są m.in. koszty realizacji  
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projektu oraz warunki wypłaty dofinansowania. Beneficjenci zobowiązani są do osiągnięcia założonych celów i wskaźników 
określonych w umowie, a także do zapewnienia m.in. trwałości efektów projektu oraz niedokonywania zasadniczych 
modyfikacji projektu. Z powodu konieczności podjęcia działań inwestycyjnych dotyczących planowania, realizowania 
i zarządzania sieciami szerokopasmowymi, zaplanowane zostały nakłady środków służące ich finansowaniu w oparciu 
o środki pochodzące z budżetu UE. W województwach Polski wschodniej wydatkowanie środków na ww. zadania 
zaplanowano z regionalnych programów operacyjnych, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

W okresie perspektywy finansowej 2007-2013 inwestycje z zakresu budowy 
infrastruktury Internetu szerokopasmowego prowadzono w Polsce na niespotykaną 

dotąd skalę. Pomimo tego, że intensywne działania na rzecz zapewnienia dostępu do Internetu podejmowane były zarówno 
przez organy centralnej i samorządowej administracji publicznej, jak i beneficjentów środków europejskich, w ocenie Najwyższej 
Izby Kontroli budowa infrastruktury sieci szerokopasmowych, kluczowej z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego 
Polski, obarczona jest ryzykiem niezrealizowania do końca 2015 r. założonych celów. Według stanu na koniec 2014 r. rażąco 
niski był poziom wykonania zaplanowanych wskaźników produktu i rezultatu prowadzonych inwestycji. W całym kraju 
wybudowano i odebrano jedynie 20,5% planowanej długości sieci, umożliwiając dostęp do Internetu 15,6% zaplanowanej liczby 
osób. Dostęp do Internetu uzyskało zaledwie 7,5% przewidywanej liczby jednostek organizacyjnych. Faktem jest, że specyfika 
inwestycji długookresowych najczęściej powoduje, że znaczny zakres rzeczowy realizowanych prac ma miejsce w końcowej 
fazie tych przedsięwzięć. Należy zatem spodziewać się, że w trakcie 2015 r. długość wybudowanej sieci zwiększy się w sposób 
istotny. Niemniej jednak pełna realizacja projektów nie polega wyłącznie na wybudowaniu sieci, ale również na jej odebraniu od 
wykonawców (co jest procesem długotrwałym), uruchomieniu w pełnym zakresie oraz rozliczeniu zadań inwestycyjnych. 
Przyczynami opóźnień w zakresie budowy infrastruktury były przeszkody formalnoprawne utrudniające sprawne prowadzenie 
zadań inwestycyjnych, zbyt późne przystąpienie do rzeczowej realizacji projektów związane z długotrwałymi procedurami 
poprzedzającymi ich rozpoczęcie, a także niedostateczny nadzór. Rezultatem tego, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli, jest 
ryzyko niezakończenia części realizowanych projektów, a tym samym niewykorzystania części zaplanowanych środków 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do 31 grudnia 2014 r. płatności ze środków Unii Europejskiej osiągnęły 
bowiem poziom zaledwie 37,6% przyznanego dofinansowania. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, niekorzystna z punktu widzenia zdyscyplinowania wykonawców dofinansowywanych 
inwestycji, była konstrukcja umów o dofinansowanie zawieranych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W przypadku niepobrania przez beneficjenta zaliczki na 
rozpoczęcie realizacji inwestycji, zapisy umowy umożliwiały jej rozwiązanie przez beneficjenta praktycznie bez żadnych 
negatywnych skutków. Stwierdzono również przypadki nieprzestrzegania postanowień ustawy – Prawo budowlane 
w zakresie niepowiadamiania organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 
oraz wykonywania prac budowlanych bez zgłoszenia lub bez pozwolenia na budowę. Nieprawidłowości wystąpiły także 
w zakresie niezachowania wymaganego konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców realizujących inwestycje dotyczące 
budowy sieci dostępowych, niewywiązywania się z postanowień zawartych umów o dofinansowanie w zakresie 
nieuprawnionego użyczania zakupionego sprzętu innym podmiotom, nieprzestrzegania terminów ustalonych w umowach 
oraz nieoznaczania w ewidencji księgowej wydatków związanych z realizowanymi projektami. 

DOBRE	PRAKTYKI	

Za dobrą praktykę uznano wykorzystywanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
specjalistycznej aplikacji służącej do zarządzania inwestycją dotyczącą budowy sieci szkieletowo-dystrybucyjnej. Narzędzie 
to pozwalało na bieżący monitoring stanu zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach, sprawne prowadzenie 
odbiorów, a także późniejsze zarządzanie majątkiem, w tym ewidencjonowanie podatków i opłat. Użytkownicy aplikacji 
posiadali dostęp do elektronicznej wersji dokumentacji, w tym np. do map geodezyjnych, pozwoleń i zgłoszeń, a także 
protokołów odbiorów cząstkowych oraz przeprowadzonych prób i badań. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na obowiązek niezwłocznego dokonywania przez Instytucje Zarządzające 
i Pośredniczące poszczególnymi programami operacyjnymi rozstrzygnięć problemów formalno-prawnych zgłaszanych przez 
beneficjentów, związanych z faktyczną realizacją inwestycji, zwłaszcza w sytuacji braku rezerw czasowych na zakończenie 
niektórych projektów. 

SYNTEZA	
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Nadzór nad realizacją projektów ze strony instytucji zarządzających i pośredniczących nie powinien ograniczać się do 
analizy przedkładanych dokumentów rozliczeniowych oraz akceptowania wniosków o zmianę terminu zakończenia zadań 
inwestycyjnych. W kontekście krótkich terminów realizacji zadań oraz braku rezerw czasowych konieczny jest wzmożony 
nadzór ze strony ww. instytucji nad takimi projektami. 

Do kierowników wszystkich 37 skontrolowanych jednostek skierowano wystąpienia pokontrolne zawierające oceny 
działalności. W wystąpieniach tych zamieszczono ogółem 52 wnioski pokontrolne. 

W wystąpieniu skierowanym do Ministra Infrastruktury i Rozwoju wnioskowano o intensyfikację działań zmierzających do 
pełnej realizacji projektów związanych z budową infrastruktury Internetu szerokopasmowego w ramach PO RPW, RPO i PO 
IG w perspektywie 2007–2013 oraz wykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel. 

W wystąpieniu skierowanym do Ministra Administracji i Cyfryzacji zawarto dwa wnioski dotyczące: 
 intensyfikacji działań zmierzających do pełnej realizacji projektów związanych z budową infrastruktury Internetu 

szerokopasmowego oraz wykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel w perspektywie 2007-2013; 
 przyspieszenia prac związanych ze stworzeniem rejestru nieprawidłowości podlegających raportowaniu do UE . 

W wystąpieniu skierowanym do Prezesa PARP zawarto dwa wnioski dotyczące: 

 intensyfikacji działań zmierzających do pełnej realizacji projektów związanych z budową infrastruktury Internetu 
szerokopasmowego w ramach programu PO RPW w perspektywie 2007-2013 oraz wykorzystanie środków 
przeznaczonych na ten cel; 

 niezwłocznego podjęcia decyzji w sprawie możliwości łączenia dwóch procesów inwestycyjnych w ramach projektów 
sieci szkieletowych i dostępowych oraz prowadzenia inwestycji w ramach zawartych umów o dofinansowanie w relacjach 
współbieżnych. 

   W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do marszałków województw zamieszczono wnioski dotyczące głównie: 
 podejmowania skutecznych działań mających na celu zrealizowanie projektu SSPW z zachowaniem terminu 

zakończenia i osiągnięcia wartości wskaźników rezultatu określonych w umowie o dofinansowanie, w tym rozważenie 
możliwości zapewnienia wykorzystania infrastruktury i usług SSPW przez beneficjentów projektów RPO Województwa 
Podlaskiego; 

 zintensyfikowania działań zmierzających do zapewnienia terminowego zakończenia Projektu Internet dla Mazowsza oraz 
do uzgodnienia z PARP szczegółowych warunków i wysokości zmniejszenia kwoty ostatniej płatności; 

 wykorzystywania możliwości prowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów budowy sieci szerokopasmowych, 
a zwłaszcza kontroli doraźnych, w przypadkach stwierdzenia zagrożenia prawidłowej realizacji tych projektów; 

 podjęcia działań mających na celu eliminowanie sytuacji niewywiązywania się z obowiązku składania, w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

 zintensyfikowania działań zmierzających do wykorzystania środków w ramach Działania 2.1. lub zastosowania 
mechanizmu elastyczności i przesunięcie niewykorzystanych środków do innych osi priorytetowych RPO Województwa 
Mazowieckiego; 

 terminowego składania wniosków o płatność w ramach Projektu Internet dla Mazowsza; 
 wykazywania we wnioskach o płatność faktycznych kwot poniesionych w ramach realizacji Projektu Internet dla 

Mazowsza oraz ich prawidłowego ujmowania w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK 07-13. 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza SA w Warszawie wnioskowano 
o intensyfikację działań zmierzających do zapewnienia terminowego zakończenia Projektu Internet dla Mazowsza. 

Do Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie NIK wystapiła o: 
 stosowanie aktualnych wzorów list sprawdzających wniosków o płatność; 
 ujednolicenie zasad dokumentowania kontroli krzyżowych wniosków o płatność; 
 egzekwowanie od beneficjentów terminowego składania wniosków o płatność w celach sprawozdawczych; 
 prawidłową weryfikację składanych wniosków o płatność. 

W wystąpieniach skierowanych do beneficjentów środków z Unii Europejskiej zwróciła się głównie o: 
 wywiązywanie się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie, w szczególności związanych z terminową 

realizacją Projektu; 
 wykorzystywanie zakupionego sprzętu aktywnego wyłącznie na cele związane z realizacją Projektu; 
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 wyodrębnienie w ewidencji księgowej lub oznaczenie odrębnym kodem wydatków związanych z realizacją Projektu; 
 każdorazowe zgłaszanie do odpowiedniego organu administracji publicznej planowanych robót budowlanych, zgodnie 

z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 
 wywiązywanie się z obowiązujących terminów przekazywania wniosków o dofinansowanie określonych w umowie 

o dofinansowanie; 
 poinformowanie Instytucji Zarządzającej Regionalnym RPO Warmia i Mazury 2007-2013 o zmianach w realizacji 

Projektu, w zakresie lokalizacji masztów kratownicowych z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi. 

ZAWIADOMIENIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W wyniku kontroli skierowano pięć zawiadomień do organów ścigania w związku ze stwierdzeniem przypadków 
wykonywania robót budowlanych bez zgłoszenia lub bez uzyskania pozwolenia na budowę, a także poświadczenia 
nieprawdy w protokole odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. 

Ponadto, na podstawie 62a ustawy o NIK, skierowano 13 powiadomień do: 
 Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury 

2007-2013 w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku trzech kontroli beneficjentów realizujących projekty 
budowy sieci szerokopasmowych; 

 PARP, jako Instytucji Pośredniczącej w PO RPW, w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w trakcie jednej 
kontroli beneficjenta; 

 Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, w związku z wykonywaniem robót w granicach zespołu 
urbanistycznego miasta Ełku wpisanego do rejestru zabytków bez pozwolenia tego organu; 

 Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie oraz siedmiu powiatowych inspektorów nadzoru 
budowlanego, w związku ze stwierdzonymi przypadkami wykonywania robót budowlanych bez zgłoszenia lub 
pozwolenia na budowę. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych sporządzone w związku z niezłożeniem oświadczenia o braku 
okoliczności powodujących wyłączenie członka komisji przetargowej (postępowanie nie zostało zakończone). 

Świadczenie	usług	publicznych	w	formie	elektronicznej	
na	przykładzie	wybranych	jednostek	samorządu	
terytorialnego 

   Departament	
Administracji	Publicznej	 

P/15/003	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości i skuteczności działań właściwych organów administracji publicznej w zakresie udostępniania 
i świadczenia usług drogą elektroniczną. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Centrum Projektów Informatycznych oraz jednostki samorządu terytorialnego – cztery samorządy województw, 15 gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich, pięć miast na prawach powiatu. 

Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej należy traktować jako nową 
nieobowiązkową formę załatwiania spraw, która została udostępniona obywatelom. Aktualnie wdrażanych bądź już 
udostępnionych jest wiele rozwiązań informatycznych umożliwiających świadczenie usług elektronicznych przez 
administrację publiczną z wykorzystaniem sieci Internet. 

Prawidłowe zaprojektowanie i wdrożenie usług elektronicznych, zgodnych z potrzebami obywateli, jest niezwykle ważne. 
Istotnym przy tym jest, aby e-usługi były dostępne w sposób ciągły i charakteryzowały się intuicyjną i prostą obsługą. 
Powinny dotyczyć tych spraw, które obywatele najczęściej załatwiają w urzędach. Od usługi w ujęciu tradycyjnym usługę 
elektroniczną odróżnia świadczenie jej na odległość oraz wykorzystanie w tym celu systemów informatycznych. 

PROBLEM 



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
     6. Informatyzacja i łączność

172

RO
ZD

ZI
AŁ

 II
I

 

 
 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o informatyzacji podmioty publiczne, organizując przetwarzanie danych w systemach 
teleinformatycznych, są zobowiązane zapewnić elektroniczną wymianę informacji przy wykorzystaniu informatycznych 
nośników danych lub środków komunikacji elektronicznej. Nowelizacja ustawy o informatyzacji, która weszła w życie z dniem 
11 maja 2014 r., zawiera wiele istotnych modyfikacji, m.in.: 
 wprowadzenie obowiązku posługiwania się przez podmioty publiczne elektroniczną skrzynką podawczą (ESP), 

spełniającą standardy określone i opublikowane na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 
przez właściwego ministra oraz zapewnienia jej obsługi; 

 wprowadzenie kompleksowej regulacji nakładającej na podmioty publiczne obowiązek przekazywania ministrowi 
właściwemu do spraw informatyzacji wzorów dokumentów elektronicznych w celu umieszczenia ich w centralnym 
repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz opisu usługi możliwej do zrealizowania przy wykorzystaniu 
wzoru w celu zamieszczenia go w katalogu usług na ePUAP, jak również udostępniania formularzy elektronicznych; 

 rozszerzenie sieci punktów potwierdzania profilu zaufanego ePUAP.  

Pomimo udostępnienia w kontrolowanych urzędach jednostek samorządu 
terytorialnego różnych usług publicznych w formie elektronicznej, ich wykorzystanie 

było niewielkie. Obywatele najczęściej korzystali z jednej e-usługi – Elektronicznej Skrzynki Podawczej umożliwiającej 
załatwienie sprawy poprzez złożenie tzw. pisma ogólnego. Niewielkie zainteresowanie elektroniczną formą załatwiania spraw 
wiąże się z istniejącymi barierami technicznymi, prawnymi, jak i mentalnymi, które znacząco ograniczają korzystanie z takiej 
formy załatwiania spraw w urzędach. 

Korzystaniu z e-usług nie sprzyja zarówno niewielka liczba obywateli posiadających profil zaufany ePUAP lub podpis 
elektroniczny – co warunkuje możliwość skorzystania z e-usługi, jak i mało skuteczna promocja udostępnianych e-usług przez 
urzędy. Bez upowszechnienia profilu zaufanego ePUAP i podpisu elektronicznego oraz bez szerokiego promowania 
potrzebnych obywatelom usług elektronicznych nie nastąpi zdecydowane zwiększenie liczby osób korzystających z tych usług. 

Do korzystania z elektronicznej formy załatwiania spraw w urzędach nie zachęcały też problemy związane 
z niezadowalającą dostępnością e-usług zamieszczonych na ogólnopolskiej platformie ePUAP, co istotnie utrudniało 
obywatelom korzystanie z e-usług. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli utrzymanie przez Centrum Projektów Informatycznych 
w okresie 2014 r. – I połowa 2015 r. systemu ePUAP1 – funkcjonującego od kwietnia 2008 r., służącego do świadczenia 
e-usług nie było zapewnione we właściwy sposób. Dopiero uruchomienie przez CPI w sierpniu 2015 r. nowej platformy 
ePUAP2 umożliwiło realizację koncepcji centralnego udostępniania e-usług, która pozwala urzędom administracji publicznej 
na skorzystanie z przygotowanych już rozwiązań technicznych w formie gotowych szablonów e-usług. Nie było to wcześniej 
możliwe w ramach platformy ePUAP1. W ocenie NIK projekt ePUAP2 nie został jednak właściwie przygotowany i nie był 
sprawnie realizowany gdyż opóźnienie w jego realizacji wyniosło niemal dwa lata w stosunku do terminów określonych 
w pierwotnie zawartych umowach z wykonawcami. Głównymi przyczynami opóźnienia w uruchomieniu platformy ePUAP2 
były nieprawidłowości w fazie przygotowania i realizacji projektu przez Centrum Projektów Informatycznych.  

Cele projektów dotyczących budowy regionalnych platform usług elektronicznych zostały w znacznym stopniu osiągnięte, 
jednak nie odnosiły się one bezpośrednio do ilości e-usług zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
rzecz obywateli. Osiągnięcie pełnej wydajności platformy ePUAP2 uzależnione jest od zakończenia wdrażania przez 
Centrum Cyfrowej Administracji tego systemu oraz od zapewnienia docelowej infrastruktury technicznej. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Przeprowadzenie przez Ministra Cyfryzacji przeglądu obowiązujących przepisów pod kątem możliwości ograniczenia 
obowiązku przedkładania przez obywateli i przedsiębiorców dokumentów w formie papierowej celem ułatwienia 
korzystania z e-usług i rozszerzenia ich zakresu. 

 Podjęcie przez Ministra Cyfryzacji oraz organy jednostek samorządu terytorialnego aktywnych działań informacyjnych 
dotyczących możliwości załatwiania spraw urzędowych przez Internet. 

 Podjęcie przez Ministra Cyfryzacji działań w celu promocji profilu zaufanego ePUAP na szczeblu krajowym oraz na rzecz 
zwiększenia liczby punktów jego potwierdzania, jak również kontynuowanie prac nad wprowadzeniem powszechnego 
i prostego rozwiązania technicznego umożliwiającego potwierdzanie tożsamości w elektronicznych kontaktach 
z administracją. 

 Zapewnienie stałej dostępności platformy ePUAP2 i tym samym umożliwienie korzystania z niej przez obywateli 
w dogodnej dla siebie porze dnia, w każdym dniu tygodnia. 
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Realizacja	przez	podmioty	wykonujące	zadania	
publiczne	obowiązku	dostosowania	ich	stron	
internetowych	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych 

  Departament	
Administracji	Publicznej	 

D/15/505	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji obowiązku dostosowania stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych na poziomie określonym 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 113). 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola przeprowadzona w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie Zdrowia, Państwowym Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowym Funduszu Zdrowia oraz 18 jednostkach samorządu terytorialnego. 

W Polsce żyje ponad 5 mln osób niepełnosprawnych. Zapewnienie dostępności stron 
internetowych dla osób niepełnosprawnych to obowiązek wynikający wprost z obowiązujących przepisów prawa. 
Ratyfikowana przez Polskę w 2012 r. Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych 
wymaga zapewnienia im m.in. dostępności informacji, komunikacji i innych usług, w tym usług elektronicznych, odpowiednio 
do rodzajów niepełnosprawności, na czas i bez dodatkowych kosztów. Od 31 maja 2015 r. strony internetowe podmiotów 
realizujących zadania publiczne (w szczególności jednostek administracji publicznej) powinny być dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych w zakresie i na poziomie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej rozporządzenie KRI). 
Przeprowadzając badania kontrolne, NIK podjęła współpracę z Fundacją Integracja, zajmującą się problemami osób 
niepełnosprawnych, w szczególności zasięgnięto opinii ekspertów i użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Kontrola wykazała, że kierownicy kontrolowanych urzędów administracji rządowej 
i samorządowej w większości przypadków podjęli działania w celu dostosowania 

badanych serwisów internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednak w ocenie NIK działania te nie doprowadziły 
do zapewnienia pełnej dostępności tych serwisów w zakresie i na poziomie wskazanym w § 19 rozporządzenia KRI, pomimo 
upływu trzyletniego okresu przejściowego. Tylko dwa (Ministerstwa Zdrowia i PFRON ) z 23 badanych serwisów 
internetowych kontrolowanych jednostek (tj. 8,7%) były należycie dostosowane. NIK stwierdziła istotne błędy w przypadku 
pozostałych 21 (tj. 91,3%) skontrolowanych stron internetowych. Trzy strony internetowe badanych urzędów ocenione 
zostały negatywnie (tj. 13,0%). 

DOBRE	PRAKTYKI	

Za dobrą praktykę uznano działania przeprowadzane przez niektóre jednostki w celu zapewnienia dostępności stron 
internetowych, takie jak audyty i konsultacje z organizacjami osób niepełnosprawnych w celu sprawdzenia praktycznej 
dostępności stron internetowych. Działania takie pozwalają bowiem na uzyskanie niezależnej opinii w zakresie zastosowanych 
na stronach rozwiązań i ustalenia możliwości ich poprawy. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK wystąpiła do Ministra Cyfryzacji o: 
 rozważenie możliwości szerszego wykorzystania środków publicznych na wspieranie działań służących poprawie 

dostępności stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne; 
 podjęcie działań w celu szerokiej promocji wśród podmiotów realizujących zadania publiczne informacji o możliwości 

korzystania ze wsparcia finansowego ze środków publicznych na dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a także o dostępnych rozwiązaniach i dobrych praktykach ułatwiających zobowiązanym podmiotom 
realizację obowiązku określonego w rozporządzeniu KRI. 
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NIK zwróciła się do kierowników podmiotów wykonujących zadania publiczne o:  
 dokonanie przeglądu stron internetowych pod kątem dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także 

zapewnienie ich zgodności z wymogami § 19 rozporządzenia KRI; 
 podjęcie działań w celu zapewnienia pracownikom publikującym treści na stronach internetowych urzędów możliwości 

odbycia szkoleń w tym zakresie.  
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Na każdy rok cyklu przygotowań do IO Londyn 2012 Minister Sportu określał zasady 
przyznawania dotacji celowych z budżetu państwa na przygotowanie polskich 

sportowców (członków kadry narodowej) do współzawodnictwa sportowego na najwyższym poziomie (ME, MŚ, IO) i zgodnie 
z tymi zasadami przyznawał dofinansowanie poszczególnym polskim związkom sportowym oraz innym podmiotom 
zaangażowanym w przygotowania olimpijskie.  

Bez dotacji przyznawanych przez Ministra Sportu większość skontrolowanych polskich związków sportowych nie tylko nie 
byłaby w stanie przygotowywać polskich sportowców do współzawodnictwa sportowego, ale w ogóle nie mogłaby 
funkcjonować. 

W Ministerstwie Sportu od 2011 r. zaprzestano monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, 
a zawierający koncepcję organizacji przygotowań olimpijskich na lata 2013-2016 dokument Strategia Przygotowań do 
Igrzysk XXXI Olimpiady Rio de Janeiro 2016 (Strategia), został opracowany dopiero prawie rok po zakończeniu IO Londyn 
2012 i zatwierdzony przez Ministra Sportu w kwietniu 2014 r. 

W latach 2009-2012, organizacja sportu olimpijskiego w Polsce opierała się na modelu biurokratycznym, ukierunkowanym na 
realizowanie procedur, a nie na osiąganie zaplanowanych rezultatów. Koncepcja zarządzania strategicznego polskim 
sportem pojawiła się ww. strategii, jednakże mankamenty związane z jej realizacją powodują, że model biurokratyczny 
zarządzania polskim sportem może w dalszym ciągu dominować, co w świetle ustaleń kontroli nie jest zjawiskiem 
pożądanym. 

Realizacja 160 ze 187 (85,6%) umów dotacji zawartych w latach 2009-2012 przez Ministra Sportu z PZS w zakresie 
przygotowań polskich sportowców do IO, MŚ lub ME w letnich dyscyplinach olimpijskich nie była poddawana kontrolom 
problemowym przez pracowników Ministerstwa Sportu. Mając na uwadze wysokość środków publicznych, którymi 
gospodarują PZS, w ocenie NIK, działalność kontrolna Ministra Sportu powinna być bardziej intensywna. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Ministra Sportu o: 
 opracowywanie i przyjmowanie strategicznych dokumentów dotyczących przygotowań polskich sportowców do udziału 

w IO z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by realizacja przyjętych założeń obejmowała pełne cztery lata cyklu 
szkoleniowego od poprzednich do następnych IO, oraz konsekwentne realizowanie przyjętych założeń; 

 precyzyjne określenie, w obowiązujących wzorach umów dotacyjnych, przesłanek odstępowania od celowego, 
oszczędnego i konkurencyjnego wydatkowania środków publicznych. 

Do Polskich Związków Sportowych o podejmowanie działań w kierunku poszukiwania źródeł finansowania prowadzonej 
działalności także poza budżetem państwa. 

DE	LEGE	FERENDA	

Do Ministra Sportu o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w zakresie nowelizacji ustawy o sporcie zmierzającej do: 
 wyeliminowania dowolności polskich związków sportowych w ubezpieczaniu zawodników kadry narodowej od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie, np. poprzez określenie minimalnych kwot ubezpieczenia od 
następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie, adekwatnych do ryzyka sportowego w danej dyscyplinie 
oraz określenie, że ubezpieczenie powinno obejmować każdą aktywność sportową zawodników kadry narodowej 
(znowelizowanie art. 38 ustawy o sporcie); 

 pełnego ujednolicenia modelu dofinansowywania prowadzenia przygotowań kadry narodowej do igrzysk olimpijskich, 
igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, poprzez wyeliminowanie możliwości 
realizowania tych działań zarówno przez polskie związki sportowe, jak i Polski Komitet Olimpijski (znowelizowanie art. 29 
ust. 7 ustawy o sporcie). 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

Po kontroli przeprowadzonej w Polskim Związku Badmintona – do Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Śródmieścia-Północ 
w Warszawie – skierowano zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa polegającego na złożeniu 
nierzetelnego (niezgodnego ze stanem faktycznym) pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym 
znaczeniu dla uzyskania dotacji, co stanowi czyn z art. 297 § 1 Kodeksu karnego (tzw. przestępstwo oszustwa dotacyjnego). 
Postanowieniem z dnia 15 lipca 2014 r. śledztwo w tej sprawie zostało umorzone ze względu na brak znamion czynu 
zabronionego. NIK złożyła zażalenie na to rozstrzygnięcie, jednakże sąd utrzymał w mocy decyzję prokuratury. 

SYNTEZA	
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Prawidłowość	wykorzystania	środków	publicznych	
na	przygotowanie	polskich	sportowców	do	Igrzysk	XXX	
Olimpiady	w	Londynie	

 

   Delegatura	we	Wrocławiu	
 

P/13/190	

 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizację zadań związanych z przygotowaniem polskich 
sportowców do udziału w IO Londyn 2012. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto łącznie 14 jednostek: Ministerstwo Sportu, Polski Komitet Olimpijski (PKOI), oraz 12 polskich związków 
sportowych (PZS), tj. Lekkiej Atletyki, Kajakowy, Pływacki, Szermierczy, Towarzystw Wioślarskich, Piłki Siatkowej, Żeglarski, 
Podnoszenia Ciężarów, Strzelectwa Sportowego, Piłki Ręcznej (nazwa statutowa: Związek Piłki Ręcznej w Polsce), 
Zapaśniczy i Bokserski. W ramach kontroli rozpoznawczej skontrolowany został również Polski Związek Badmintona. 

Rola sportu jako zjawiska społecznego, ekonomicznego i politycznego jest we 
współczesnym świecie niezwykle znacząca i ciągle rośnie. Dotyczy to zarówno sportu dla wszystkich (sportu 
powszechnego), jak i sportu profesjonalnego (wyczynowego). 

Na IO Londyn 2012 reprezentanci Polski (218 zawodników) nie osiągnęli zakładanego poziomu wyników sportowych. Polscy 
sportowcy zdobyli łącznie dziesięć medali (dwa złote, dwa srebrne i sześć brązowych). W klasyfikacji medalowej Polska 
uplasowała się dopiero na 30. miejscu (ex aequo z Azerbejdżanem). 

Miejsce zajęte przez reprezentację Polski na IO Londyn 2012 było o dziesięć pozycji niższe niż osiągnięte na poprzednich 
letnich IO. W 2008 r. w Pekinie reprezentanci Polski (263 zawodników), zdobywając również dziesięć medali (trzy złote, 
sześć srebrnych i jeden brązowy), zajęli 20 miejsce w klasyfikacji medalowej. 

Spadek Polski w klasyfikacji medalowej letnich IO nie był uwarunkowany zmniejszeniem poziomu finansowania przygotowań 
polskich sportowców do współzawodnictwa sportowego ze środków publicznych. Na szkolenie polskich sportowców w cyklu 
przygotowań olimpijskich 2009-2012 zostały przeznaczone środki publiczne w łącznej kwocie 493,4 mln zł. Kwota ta była 
o 39,2 mln zł (7,9%) wyższa od środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie szkolenia polskich sportowców 
w cyklu przygotowań do IO w Pekinie (454,2 mln zł). 

W ostatnich latach klasyfikacja medalowa letnich IO została zdominowana przez państwa o dużej populacji: USA (drugie 
miejsce w Pekinie i pierwsze w Londynie), Rosję (odpowiednio trzecie i czwarte) i Chiny (pierwsze i drugie). Równolegle 
sukcesy na IO osiągnęły państwa o znacząco mniejszych populacjach, tj.: Wielka Brytania (czwarte i trzecie), Korea 
Południowa (siódme i piąte), Węgry (22 i 9) czy Kazachstan (29 i 12). Wskazuje to na możliwość odnoszenia sukcesów 
olimpijskich przez różne, porównywalne z Polską pod względem populacji, a nawet mniejsze, państwa. 

Dokumentem kierunkowym, wyznaczającym podstawowe działania administracji rządowej w obszarze sportu, jest Strategia 
Rozwoju Sportu w Polsce do 2015 r., przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 2 stycznia 2007 r., której realizację powierzono 
Ministrowi Sportu. 
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Na każdy rok cyklu przygotowań do IO Londyn 2012 Minister Sportu określał zasady 
przyznawania dotacji celowych z budżetu państwa na przygotowanie polskich 

sportowców (członków kadry narodowej) do współzawodnictwa sportowego na najwyższym poziomie (ME, MŚ, IO) i zgodnie 
z tymi zasadami przyznawał dofinansowanie poszczególnym polskim związkom sportowym oraz innym podmiotom 
zaangażowanym w przygotowania olimpijskie.  

Bez dotacji przyznawanych przez Ministra Sportu większość skontrolowanych polskich związków sportowych nie tylko nie 
byłaby w stanie przygotowywać polskich sportowców do współzawodnictwa sportowego, ale w ogóle nie mogłaby 
funkcjonować. 

W Ministerstwie Sportu od 2011 r. zaprzestano monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, 
a zawierający koncepcję organizacji przygotowań olimpijskich na lata 2013-2016 dokument Strategia Przygotowań do 
Igrzysk XXXI Olimpiady Rio de Janeiro 2016 (Strategia), został opracowany dopiero prawie rok po zakończeniu IO Londyn 
2012 i zatwierdzony przez Ministra Sportu w kwietniu 2014 r. 

W latach 2009-2012, organizacja sportu olimpijskiego w Polsce opierała się na modelu biurokratycznym, ukierunkowanym na 
realizowanie procedur, a nie na osiąganie zaplanowanych rezultatów. Koncepcja zarządzania strategicznego polskim 
sportem pojawiła się ww. strategii, jednakże mankamenty związane z jej realizacją powodują, że model biurokratyczny 
zarządzania polskim sportem może w dalszym ciągu dominować, co w świetle ustaleń kontroli nie jest zjawiskiem 
pożądanym. 

Realizacja 160 ze 187 (85,6%) umów dotacji zawartych w latach 2009-2012 przez Ministra Sportu z PZS w zakresie 
przygotowań polskich sportowców do IO, MŚ lub ME w letnich dyscyplinach olimpijskich nie była poddawana kontrolom 
problemowym przez pracowników Ministerstwa Sportu. Mając na uwadze wysokość środków publicznych, którymi 
gospodarują PZS, w ocenie NIK, działalność kontrolna Ministra Sportu powinna być bardziej intensywna. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Ministra Sportu o: 
 opracowywanie i przyjmowanie strategicznych dokumentów dotyczących przygotowań polskich sportowców do udziału 

w IO z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by realizacja przyjętych założeń obejmowała pełne cztery lata cyklu 
szkoleniowego od poprzednich do następnych IO, oraz konsekwentne realizowanie przyjętych założeń; 

 precyzyjne określenie, w obowiązujących wzorach umów dotacyjnych, przesłanek odstępowania od celowego, 
oszczędnego i konkurencyjnego wydatkowania środków publicznych. 

Do Polskich Związków Sportowych o podejmowanie działań w kierunku poszukiwania źródeł finansowania prowadzonej 
działalności także poza budżetem państwa. 

DE	LEGE	FERENDA	

Do Ministra Sportu o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w zakresie nowelizacji ustawy o sporcie zmierzającej do: 
 wyeliminowania dowolności polskich związków sportowych w ubezpieczaniu zawodników kadry narodowej od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie, np. poprzez określenie minimalnych kwot ubezpieczenia od 
następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie, adekwatnych do ryzyka sportowego w danej dyscyplinie 
oraz określenie, że ubezpieczenie powinno obejmować każdą aktywność sportową zawodników kadry narodowej 
(znowelizowanie art. 38 ustawy o sporcie); 

 pełnego ujednolicenia modelu dofinansowywania prowadzenia przygotowań kadry narodowej do igrzysk olimpijskich, 
igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, poprzez wyeliminowanie możliwości 
realizowania tych działań zarówno przez polskie związki sportowe, jak i Polski Komitet Olimpijski (znowelizowanie art. 29 
ust. 7 ustawy o sporcie). 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

Po kontroli przeprowadzonej w Polskim Związku Badmintona – do Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Śródmieścia-Północ 
w Warszawie – skierowano zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa polegającego na złożeniu 
nierzetelnego (niezgodnego ze stanem faktycznym) pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym 
znaczeniu dla uzyskania dotacji, co stanowi czyn z art. 297 § 1 Kodeksu karnego (tzw. przestępstwo oszustwa dotacyjnego). 
Postanowieniem z dnia 15 lipca 2014 r. śledztwo w tej sprawie zostało umorzone ze względu na brak znamion czynu 
zabronionego. NIK złożyła zażalenie na to rozstrzygnięcie, jednakże sąd utrzymał w mocy decyzję prokuratury. 

SYNTEZA	
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1. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych na przygotowanie polskich sportowców do udziału w Igrzyskach XXX 
Olimpiady w Londynie (P/13/190/LWR) 

2. Utrzymanie i wykorzystanie hal widowiskowo-sportowych (P/14/075/LKA) 
3. Wykorzystanie obiektów wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie 

małopolskim (P/14/088/LKR) 

Prawidłowość	wykorzystania	środków	publicznych	
na	przygotowanie	polskich	sportowców	do	Igrzysk	XXX	
Olimpiady	w	Londynie	

 

   Delegatura	we	Wrocławiu	
 

P/13/190	

 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizację zadań związanych z przygotowaniem polskich 
sportowców do udziału w IO Londyn 2012. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto łącznie 14 jednostek: Ministerstwo Sportu, Polski Komitet Olimpijski (PKOI), oraz 12 polskich związków 
sportowych (PZS), tj. Lekkiej Atletyki, Kajakowy, Pływacki, Szermierczy, Towarzystw Wioślarskich, Piłki Siatkowej, Żeglarski, 
Podnoszenia Ciężarów, Strzelectwa Sportowego, Piłki Ręcznej (nazwa statutowa: Związek Piłki Ręcznej w Polsce), 
Zapaśniczy i Bokserski. W ramach kontroli rozpoznawczej skontrolowany został również Polski Związek Badmintona. 

Rola sportu jako zjawiska społecznego, ekonomicznego i politycznego jest we 
współczesnym świecie niezwykle znacząca i ciągle rośnie. Dotyczy to zarówno sportu dla wszystkich (sportu 
powszechnego), jak i sportu profesjonalnego (wyczynowego). 

Na IO Londyn 2012 reprezentanci Polski (218 zawodników) nie osiągnęli zakładanego poziomu wyników sportowych. Polscy 
sportowcy zdobyli łącznie dziesięć medali (dwa złote, dwa srebrne i sześć brązowych). W klasyfikacji medalowej Polska 
uplasowała się dopiero na 30. miejscu (ex aequo z Azerbejdżanem). 

Miejsce zajęte przez reprezentację Polski na IO Londyn 2012 było o dziesięć pozycji niższe niż osiągnięte na poprzednich 
letnich IO. W 2008 r. w Pekinie reprezentanci Polski (263 zawodników), zdobywając również dziesięć medali (trzy złote, 
sześć srebrnych i jeden brązowy), zajęli 20 miejsce w klasyfikacji medalowej. 

Spadek Polski w klasyfikacji medalowej letnich IO nie był uwarunkowany zmniejszeniem poziomu finansowania przygotowań 
polskich sportowców do współzawodnictwa sportowego ze środków publicznych. Na szkolenie polskich sportowców w cyklu 
przygotowań olimpijskich 2009-2012 zostały przeznaczone środki publiczne w łącznej kwocie 493,4 mln zł. Kwota ta była 
o 39,2 mln zł (7,9%) wyższa od środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie szkolenia polskich sportowców 
w cyklu przygotowań do IO w Pekinie (454,2 mln zł). 

W ostatnich latach klasyfikacja medalowa letnich IO została zdominowana przez państwa o dużej populacji: USA (drugie 
miejsce w Pekinie i pierwsze w Londynie), Rosję (odpowiednio trzecie i czwarte) i Chiny (pierwsze i drugie). Równolegle 
sukcesy na IO osiągnęły państwa o znacząco mniejszych populacjach, tj.: Wielka Brytania (czwarte i trzecie), Korea 
Południowa (siódme i piąte), Węgry (22 i 9) czy Kazachstan (29 i 12). Wskazuje to na możliwość odnoszenia sukcesów 
olimpijskich przez różne, porównywalne z Polską pod względem populacji, a nawet mniejsze, państwa. 

Dokumentem kierunkowym, wyznaczającym podstawowe działania administracji rządowej w obszarze sportu, jest Strategia 
Rozwoju Sportu w Polsce do 2015 r., przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 2 stycznia 2007 r., której realizację powierzono 
Ministrowi Sportu. 

 

PROBLEM 
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W żadnej z objętych kontrolą nowo wybudowanych hal widowiskowo-sportowych nie zostały osiągnięte założone wyniki 
finansowe dotyczące kosztów ich utrzymania oraz przychodów związanych z udostępnianiem. Pomimo, że sposób 
zagospodarowania i poziom wykorzystania tych obiektów był zgodny z założeniami rzeczowymi przyjętymi na etapie składania 
przez gminy wniosków o dofinansowanie ich budowy, zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych hal wymagało wsparcia 
finansowego z budżetów gmin, które je wybudowały, w wysokości znacznie wyższej niż zakładano rozpoczynając te inwestycje. 

Objęte kontrolą hale widowiskowo-sportowe były wykorzystywane zgodnie z założeniami określonymi we wnioskach 
o dofinansowanie zewnętrzne. 

W latach 2010-2013 Minister Sportu i Turystyki prawidłowo ustalał poziom dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej (FRKF) inwestycji w postaci hal sportowych i widowiskowo-sportowych (wielofunkcyjnych hal sportowych) 
oraz prawidłowo dokonywał rozliczeń tych dotacji. Jednakże nieokreślenie przez Ministra zasad typowania jednostek do 
objęcia kontrolą oraz ich liczby ograniczyło mu możliwość uzyskiwania zapewnienia o prawidłowości wykorzystania 
ww. środków. Minister nie wyegzekwował również od dwóch wnioskodawców corocznego przekazywania informacji 
o przebiegu realizacji i finansowania inwestycji dotowanej ze środków FRKF. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Ustalenia kontroli wskazują, że przed podjęciem decyzji o budowie lub rozbudowie hal widowiskowo-sportowych jednostki 
samorządu terytorialnego powinny rzetelnie oszacować zarówno potrzeby lokalnej (regionalnej) społeczności i popyt na 
imprezy, do których organizacji niezbędna jest taka infrastruktura, jak również możliwości zapewnienia bieżącego utrzymania 
tych obiektów, z uwzględnieniem przychodów uzyskiwanych z działalności – już po ich wybudowaniu. Tylko takie 
przygotowanie inwestycji pozwala na osiągnięcie wyznaczonych rezultatów całego przedsięwzięcia (projektu), w tym 
nieprzekraczanie założonej wysokości dofinansowania. 

Mając na uwadze liczbę nowo wybudowanych wielofunkcyjnych hal sportowych, dysponenci środków finansowych, 
rozpatrując wnioski o dofinansowanie budowy wielofunkcyjnych hal sportowych, powinni każdorazowo analizować 
zasadność dofinansowania tego typu inwestycji. 

 Wnioski do Ministra Sportu i Turystyki dotyczyły m.in.: 
 zapewnienia kwalifikowania do dofinansowania ze środków FRKF inwestycji, w ramach programu inwestycji 

o szczególnym znaczeniu dla sportu, których projekty budowlane uwzględniają wymagania międzynarodowych 
organizacji sportowych oraz gdy do wniosku o ich dofinansowanie załączono kopie wymaganych projektów 
porozumień lub umów, zawieranych pomiędzy wnioskodawcą a polskimi związkami sportowymi; 

 egzekwowania od inwestorów corocznego przekazywania informacji o przebiegu realizacji i finansowania inwestycji 
dofinansowywanej ze środków FRKF; 

 rozważenia dokonania zmian w systemie kontroli, który przekazywałby Ministrowi wiarygodną informację 
o prawidłowości wykorzystania środków. 

 Wnioski do prezydentów miast – inwestorów kontrolowanych hal obejmowały: 
 podjęcie działań w celu zwrotu przez halę środków dotacji przedmiotowej przekazanej z budżetu miasta w 2009 r. 

w kwocie przekraczającej 50% kosztów działalności tego zakładu budżetowego w 2009 r.;  
 podjęcie działań mających na celu osiągnięcie założonego w umowie o dofinansowanie wskaźnika rezultatu 

dotyczącego liczby osób korzystających z hali oraz monitorowanie i weryfikowanie poprawności danych dotyczących 
liczby osób korzystających z hali, przekazywanych przez jej operatora. 

 Wnioski do operatorów hal postulowały o: 
 podjęcie działań w celu zwrotu środków dotacji przedmiotowej przekazanej z budżetu Miasta Gdyni w 2009 r., 

w kwocie przekraczającej 50% kosztów działalności hali w 2009 r.;  
 dokonanie korekty informacji o liczbie osób korzystających z hali w czasie pełnienia przez MOSiR funkcji jej 

operatora oraz zapewnienie rzetelnego monitorowania wskaźnika rezultatu „liczba osób korzystających z hali”; 
 opracowanie zasad udostępniania hali, umożliwiających miastu realizację jego zadań własnych. 

 

 

 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

Po kontrolach przeprowadzonych w Polskim Związku Kajakowym oraz Polskim Związku Pływackim – do Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych przy Międzyresortowej Komisji Orzekającej przy ministrze właściwym do spraw finansów 
publicznych – skierowano dwa zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu naruszeń dyscypliny finansów publicznych, które 
polegały na niezgodnym z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację, wydatkowaniu części dotacji udzielonej 
na finansowanie przygotowań polskich sportowców do współzawodnictwa sportowego, tj. o czynach z art. 9 pkt 1 ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Po kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Sportu – do rzecznika do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy 
Międzyresortowej Komisji Orzekającej przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych – skierowano 
zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, które polegało na udzieleniu 
w 2012 r. Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej dotacji na finansowanie przygotowań polskich sportowców 
do współzawodnictwa sportowego z naruszeniem zasad udzielania dotacji, tj. o czynie z art. 8 pkt 1 ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

W wyniku postępowania dotyczącego naruszenia dyscypliny finansów publicznych po kontroli w Polskim Związku Pływackim, 
w dniu 19 maja 2015 r., wydane zostało orzeczenie Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów. Jednego z członków władz ww. związku sportowego uznano 
winnym w zakresie części zarzucanych czynów i odstąpiono od wymierzenia kary, a innego członka władz tego związku 
sportowego uniewinniono. 

Postępowanie dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Polskim Związku Kajakowym zostało umorzone. 
NIK złożyła zażalenie na to rozstrzygnięcie, ale zostało ono utrzymane w mocy przez Głównego Rzecznika Dyscypliny 
Finansów Publicznych. 

Postępowanie dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych po kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Sportu – 
zostało umorzone ze względu na brak znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

Utrzymanie	i	wykorzystanie	hal	
widowiskowo‐sportowych 

   Delegatura	w	Katowicach	
 

P/14/075	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Celem kontroli była ocena realizacji założonych wskaźników finansowych i funkcjonalnych przyjętych przy budowie 
wielofunkcyjnych hal sportowych w związku z wykorzystaniem tych obiektów i ponoszeniem kosztów ich utrzymania oraz 
dofinansowaniem budowy tego typu obiektów. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT), trzy urzędy gmin – inwestorów budowy hal widowiskowo-sportowych 
oraz operatorów hal. W informacji o wynikach kontroli uwzględniono również wyniki kontroli rozpoznawczej R/14/009/LKA, 
w ramach której skontrolowano Urząd Gminy i operatora hali w Bielsku-Białej. 

Inwestycje budowy hal sportowych, zwykle prowadzone przez samorządy, były 
w znacznym stopniu współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zachodzi jednak obawa, czy wielkość budowanych lub 
modernizowanych obiektów była dostosowana do potrzeb i czy właściwie oszacowano koszty ich późniejszego użytkowania 
i źródła finansowania bieżącego utrzymania. Np. Nowa Hala Polonia w Częstochowie ma 7100 miejsc bywa zapełniona 
w ok. 20%, maks. 2-3 razy w miesiącu (mecze I ligi siatkówki lub koszykówki).  

NIK ocenia, że w żadnej z objętych kontrolą hal widowiskowo-sportowych założenia 
finansowe obejmujące planowane przychody i koszty utrzymania nowo wybudowanej 

hali nie zostały opracowane w sposób rzetelny, co skutkuje obecnie koniecznością stałego, zwiększonego dofinansowywania 
ich bieżącej działalności przez gminy, które je wybudowały. Skontrolowane hale sportowe są wykorzystywane na cele 
określone w projektach i wnioskach o dofinansowanie ich budowy skierowanych do dysponentów funduszy. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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W żadnej z objętych kontrolą nowo wybudowanych hal widowiskowo-sportowych nie zostały osiągnięte założone wyniki 
finansowe dotyczące kosztów ich utrzymania oraz przychodów związanych z udostępnianiem. Pomimo, że sposób 
zagospodarowania i poziom wykorzystania tych obiektów był zgodny z założeniami rzeczowymi przyjętymi na etapie składania 
przez gminy wniosków o dofinansowanie ich budowy, zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych hal wymagało wsparcia 
finansowego z budżetów gmin, które je wybudowały, w wysokości znacznie wyższej niż zakładano rozpoczynając te inwestycje. 

Objęte kontrolą hale widowiskowo-sportowe były wykorzystywane zgodnie z założeniami określonymi we wnioskach 
o dofinansowanie zewnętrzne. 

W latach 2010-2013 Minister Sportu i Turystyki prawidłowo ustalał poziom dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej (FRKF) inwestycji w postaci hal sportowych i widowiskowo-sportowych (wielofunkcyjnych hal sportowych) 
oraz prawidłowo dokonywał rozliczeń tych dotacji. Jednakże nieokreślenie przez Ministra zasad typowania jednostek do 
objęcia kontrolą oraz ich liczby ograniczyło mu możliwość uzyskiwania zapewnienia o prawidłowości wykorzystania 
ww. środków. Minister nie wyegzekwował również od dwóch wnioskodawców corocznego przekazywania informacji 
o przebiegu realizacji i finansowania inwestycji dotowanej ze środków FRKF. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Ustalenia kontroli wskazują, że przed podjęciem decyzji o budowie lub rozbudowie hal widowiskowo-sportowych jednostki 
samorządu terytorialnego powinny rzetelnie oszacować zarówno potrzeby lokalnej (regionalnej) społeczności i popyt na 
imprezy, do których organizacji niezbędna jest taka infrastruktura, jak również możliwości zapewnienia bieżącego utrzymania 
tych obiektów, z uwzględnieniem przychodów uzyskiwanych z działalności – już po ich wybudowaniu. Tylko takie 
przygotowanie inwestycji pozwala na osiągnięcie wyznaczonych rezultatów całego przedsięwzięcia (projektu), w tym 
nieprzekraczanie założonej wysokości dofinansowania. 

Mając na uwadze liczbę nowo wybudowanych wielofunkcyjnych hal sportowych, dysponenci środków finansowych, 
rozpatrując wnioski o dofinansowanie budowy wielofunkcyjnych hal sportowych, powinni każdorazowo analizować 
zasadność dofinansowania tego typu inwestycji. 

 Wnioski do Ministra Sportu i Turystyki dotyczyły m.in.: 
 zapewnienia kwalifikowania do dofinansowania ze środków FRKF inwestycji, w ramach programu inwestycji 

o szczególnym znaczeniu dla sportu, których projekty budowlane uwzględniają wymagania międzynarodowych 
organizacji sportowych oraz gdy do wniosku o ich dofinansowanie załączono kopie wymaganych projektów 
porozumień lub umów, zawieranych pomiędzy wnioskodawcą a polskimi związkami sportowymi; 

 egzekwowania od inwestorów corocznego przekazywania informacji o przebiegu realizacji i finansowania inwestycji 
dofinansowywanej ze środków FRKF; 

 rozważenia dokonania zmian w systemie kontroli, który przekazywałby Ministrowi wiarygodną informację 
o prawidłowości wykorzystania środków. 

 Wnioski do prezydentów miast – inwestorów kontrolowanych hal obejmowały: 
 podjęcie działań w celu zwrotu przez halę środków dotacji przedmiotowej przekazanej z budżetu miasta w 2009 r. 

w kwocie przekraczającej 50% kosztów działalności tego zakładu budżetowego w 2009 r.;  
 podjęcie działań mających na celu osiągnięcie założonego w umowie o dofinansowanie wskaźnika rezultatu 

dotyczącego liczby osób korzystających z hali oraz monitorowanie i weryfikowanie poprawności danych dotyczących 
liczby osób korzystających z hali, przekazywanych przez jej operatora. 

 Wnioski do operatorów hal postulowały o: 
 podjęcie działań w celu zwrotu środków dotacji przedmiotowej przekazanej z budżetu Miasta Gdyni w 2009 r., 

w kwocie przekraczającej 50% kosztów działalności hali w 2009 r.;  
 dokonanie korekty informacji o liczbie osób korzystających z hali w czasie pełnienia przez MOSiR funkcji jej 

operatora oraz zapewnienie rzetelnego monitorowania wskaźnika rezultatu „liczba osób korzystających z hali”; 
 opracowanie zasad udostępniania hali, umożliwiających miastu realizację jego zadań własnych. 

 

 

 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

Po kontrolach przeprowadzonych w Polskim Związku Kajakowym oraz Polskim Związku Pływackim – do Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych przy Międzyresortowej Komisji Orzekającej przy ministrze właściwym do spraw finansów 
publicznych – skierowano dwa zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu naruszeń dyscypliny finansów publicznych, które 
polegały na niezgodnym z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację, wydatkowaniu części dotacji udzielonej 
na finansowanie przygotowań polskich sportowców do współzawodnictwa sportowego, tj. o czynach z art. 9 pkt 1 ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Po kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Sportu – do rzecznika do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy 
Międzyresortowej Komisji Orzekającej przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych – skierowano 
zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, które polegało na udzieleniu 
w 2012 r. Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej dotacji na finansowanie przygotowań polskich sportowców 
do współzawodnictwa sportowego z naruszeniem zasad udzielania dotacji, tj. o czynie z art. 8 pkt 1 ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

W wyniku postępowania dotyczącego naruszenia dyscypliny finansów publicznych po kontroli w Polskim Związku Pływackim, 
w dniu 19 maja 2015 r., wydane zostało orzeczenie Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów. Jednego z członków władz ww. związku sportowego uznano 
winnym w zakresie części zarzucanych czynów i odstąpiono od wymierzenia kary, a innego członka władz tego związku 
sportowego uniewinniono. 

Postępowanie dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Polskim Związku Kajakowym zostało umorzone. 
NIK złożyła zażalenie na to rozstrzygnięcie, ale zostało ono utrzymane w mocy przez Głównego Rzecznika Dyscypliny 
Finansów Publicznych. 

Postępowanie dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych po kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Sportu – 
zostało umorzone ze względu na brak znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

Utrzymanie	i	wykorzystanie	hal	
widowiskowo‐sportowych 

   Delegatura	w	Katowicach	
 

P/14/075	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Celem kontroli była ocena realizacji założonych wskaźników finansowych i funkcjonalnych przyjętych przy budowie 
wielofunkcyjnych hal sportowych w związku z wykorzystaniem tych obiektów i ponoszeniem kosztów ich utrzymania oraz 
dofinansowaniem budowy tego typu obiektów. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT), trzy urzędy gmin – inwestorów budowy hal widowiskowo-sportowych 
oraz operatorów hal. W informacji o wynikach kontroli uwzględniono również wyniki kontroli rozpoznawczej R/14/009/LKA, 
w ramach której skontrolowano Urząd Gminy i operatora hali w Bielsku-Białej. 

Inwestycje budowy hal sportowych, zwykle prowadzone przez samorządy, były 
w znacznym stopniu współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zachodzi jednak obawa, czy wielkość budowanych lub 
modernizowanych obiektów była dostosowana do potrzeb i czy właściwie oszacowano koszty ich późniejszego użytkowania 
i źródła finansowania bieżącego utrzymania. Np. Nowa Hala Polonia w Częstochowie ma 7100 miejsc bywa zapełniona 
w ok. 20%, maks. 2-3 razy w miesiącu (mecze I ligi siatkówki lub koszykówki).  

NIK ocenia, że w żadnej z objętych kontrolą hal widowiskowo-sportowych założenia 
finansowe obejmujące planowane przychody i koszty utrzymania nowo wybudowanej 

hali nie zostały opracowane w sposób rzetelny, co skutkuje obecnie koniecznością stałego, zwiększonego dofinansowywania 
ich bieżącej działalności przez gminy, które je wybudowały. Skontrolowane hale sportowe są wykorzystywane na cele 
określone w projektach i wnioskach o dofinansowanie ich budowy skierowanych do dysponentów funduszy. 
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Żaden z sześciu kontrolowanych obiektów sportowych nie był zdolny do samofinansowania. Koszty utrzymania sal 
gimnastycznych pokrywano w ramach wydatków na utrzymanie placówek oświatowych, a ujemny wynik działalności krytych 
pływalni pokrywany był bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego. Kontrolowane jednostki samorządu 
terytorialnego rzetelnie analizowały koszty funkcjonowania nadzorowanych krytych pływalni, czego skutkiem było 
podejmowanie działań organizacyjnych i naprawczych przez zarządzających. Dzięki temu oferta pływalni się zwiększyła, 
co jednak nie wpłynęło na poprawę sytuacji finansowej, na skutek czego jednostki samorządu terytorialnego zmuszone były 
dofinansowywać działalność tych obiektów w wysokości od 160 tys. zł do 895,6 tys. zł rocznie. W sytuacji nierentownej 
działalności krytych pływalni pozytywnie należy ocenić porozumienie jednostek samorządu terytorialnego co do wspólnego, 
bieżącego utrzymywania obiektów, co miało miejsce w przypadku krytej pływalni w Limanowej.  

Marszałek Województwa Małopolskiego prawidłowo wykonywał obowiązki związane z realizacją Programu. Rzetelnie 
stosowano kryteria kwalifikacyjne, dążąc do efektywnego wykorzystania środków w ramach limitu przyznanego przez 
Ministra Sportu i Turystyki. Dokonując wyboru zadań w ramach Programu kierowano się priorytetami zarówno Ministra, 
jak i województwa oraz standardami przyjętymi przez Sejmik Województwa Małopolskiego. W konsekwencji, według stanu 
na koniec czerwca 2014 r., doprowadzono we wszystkich powiatach województwa małopolskiego do osiągnięcia standardów 
w zakresie małych hal/sal oraz boisk do gier wielkich (boisko o wymiarach 100-120 m x 64-73 m). Nie osiągnięto natomiast 
założeń co do krytych pływalni oraz dużych hal we wszystkich powiatach. Dofinansowanie z Programu było szczególnie 
istotne dla dużych obiektów. Największe jednostkowo wsparcie finansowe dotyczyło krytych pływalni i kompleksów 
sportowych, które stanowiły 11,5% liczby dofinansowanych obiektów, a dotacje na realizacje tych inwestycji stanowiły 25,7% 
środków z Programu. 

DOBRE	PRAKTYKI	

NIK stwierdziła następujące dobre praktyki w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych, w szczególności przyczyniające 
się do lepszego ich wykorzystania: 
 udostępnienie krytych pływalni szkołom w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, co pozwalało na pełne 

zagospodarowanie obiektu we wczesnych godzinach dopołudniowych (Miechów, Wieliczka, Sucha Beskidzka); 
 nieodpłatne udostępnienie krytej pływalni do prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania dla uczniów wszystkich 

gminnych placówek oświatowych (Miechów); 
 realizację przez jednostki samorządu terytorialnego licznych programów sportowych na rzecz społeczności lokalnej, jak 

np.: finansowanie wstępu na krytą pływalnię dla mieszkańców gminy (Miasto Sucha Beskidzka), okresowe zniżki lub 
bezpłatne wejścia na basen (Miechów), ulgi dla mieszkańców gminy, w tym specjalne ulgi dla seniorów i rodzin 
wielodzietnych (Wieliczka), bilety rodzinne umożliwiające korzystanie z niższych opłat za wstęp dla rodzin wielodzietnych 
(Limanowa); 

 prowadzenie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych na pływalni dla dzieci i młodzieży (we współpracy z Zespołem 
Placówek Oświatowych – Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Limanowej). 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi NIK rekomenduje stosowanie dobrych praktyk zmierzających do jak najlepszego 
wykorzystania obiektów sportowych, a zwłaszcza organizowania w krytych pływalniach zajęć wychowania fizycznego. 
Z uwagi na niedochodowość tych obiektów – szczególnie krytych pływalni – NIK zwraca uwagę na potrzebę współpracy 
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalania oferty programowej oraz współfinansowania bieżącego utrzymania 
takich obiektów, które mogą funkcjonować z korzyścią dla mieszkańców więcej niż jednej gminy. 

 

 

Wykorzystanie	obiektów	wybudowanych	w	ramach	
Wieloletniego	Programu	Rozwoju	Bazy	Sportowej	
w	województwie	małopolskim 

   Delegatura	w	Krakowie	
 

P/14/088	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena dostępności i efektywności wykorzystania obiektów wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej Województwa Małopolskiego. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miejski w Bobowej, Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 
starostwa powiatowe w Limanowej i w Suchej Beskidzkiej, Urząd Gminy i Miasta Miechów, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, 
Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, Gminne Centrum Edukacji w Igołomi, Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej, 
„Solne Miasto” Sp. z o.o. w Wieliczce, Zespół Szkół nr 1 w Bobowej. W informacji wykorzystano również informacje 
uzyskane z 29 jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim, a także wyniki dwóch badań ankietowych 
przeprowadzonych przez NIK. 

Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego jest 
realizowany od 1999 r. i obejmuje dofinansowanie inwestycji sportowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). 
Środki FRKF stanowią wsparcie finansowe w realizacji zadań w sferze kultury fizycznej, a nie jedyne źródło ich 
finansowania. Przeznaczane są m.in. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów sportowych, w ramach których 
można dofinansowywać m.in. realizację zadań inwestycyjnych określonych w wojewódzkich wieloletnich programach 
rozwoju bazy sportowej, uchwalonych przez sejmiki województw. Podstawą do opracowania Programu na dany rok jest 
wysokość środków Funduszu przeznaczonych na ten cel przez Ministra Sportu i Turystyki z uwzględnieniem środków na 
inwestycje kontynuowane i nowo rozpoczynane. Za wstępną selekcję zadań inwestycyjnych odpowiadają samorządy 
wojewódzkie. Nabór zadań inwestycyjnych do programów prowadzony jest przez marszałków województw, a ostatecznego 
wyboru zadań inwestycyjnych dokonuje Minister, który zawiera umowę o dofinansowanie z podmiotem realizującym 
inwestycję. Po zakończeniu inwestycji podmiot może samodzielnie gospodarować danym obiektem lub zadanie to jest 
realizowane przez inny podmiot. 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że obiekty sportowe wybudowane przez 
kontrolowane jednostki samorządu na terenie województwa małopolskiego, przy 

wsparciu finansowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, były w latach 2011-2014 należycie wykorzystywane 
i zagospodarowane. Ich funkcjonowanie sprawiło, że mieszkańcy mieli większe możliwości rozwoju aktywności fizycznej. 
Opierając się na wynikach kontroli oraz informacjach uzyskanych z kolejnych 29 gmin i powiatów Małopolski, NIK ocenia 
że wykorzystanie wsparcia finansowego Programu, w szczególności w latach 2011-2014, przez uczestniczące w nim 
podmioty przyczyniło się do istotnego rozwoju bazy sportowej województwa. Potwierdzają to także wyniki ankiety 
internetowej skierowanej do osób korzystających z tych obiektów sportowych. Ponad 65% ankietowanych zauważyło istotną 
poprawę w tym zakresie, choć ponad połowa wskazywała na konieczność dalszego rozwoju. 

Sale sportowe wykorzystywano do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego uczniów, udostępniając je również 
nieodpłatnie lokalnym klubom sportowym oraz mieszkańcom uprawiającym sport amatorsko. Trzy czwarte krytych pływalni 
miało bogatą ofertę programową i było wykorzystane w stopniu wysokim, m.in. do (choć nie tylko) organizacji zajęć 
wychowania fizycznego dla uczniów. Uwagi NIK budzi natomiast niski stopień (zaledwie ok. 20%) wykorzystania krytej 
pływalni w Limanowej. W przeciwieństwie do pozostałych obiektów pływalnia ta nie była udostępniana do prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego, a zainteresowanie użytkowników w godzinach przedpołudniowych było niewielkie. 

Kontrolowane jednostki samorządu terytorialnego i podmioty zarządzające obiektami zapewnili ich właściwy stan i warunki 
sanitarno-higieniczne. Poważne zastrzeżenia w tym zakresie budził jedynie stan budynku krytej pływalni w Suchej Beskidzkiej, 
uznany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za niewłaściwy. Stwierdzone nieprawidłowości nie stanowiły 
jednak przesłanek do wyłączenia obiektu z użytkowania, a niezbędne naprawy nakazano wykonać do końca 2015 r. 

 

PROBLEM 

SYNTEZA	



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
7. Kultura fizyczna i turystyka

181

RO
ZDZIAŁ I

RO
ZDZIAŁ III

 

 

Żaden z sześciu kontrolowanych obiektów sportowych nie był zdolny do samofinansowania. Koszty utrzymania sal 
gimnastycznych pokrywano w ramach wydatków na utrzymanie placówek oświatowych, a ujemny wynik działalności krytych 
pływalni pokrywany był bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego. Kontrolowane jednostki samorządu 
terytorialnego rzetelnie analizowały koszty funkcjonowania nadzorowanych krytych pływalni, czego skutkiem było 
podejmowanie działań organizacyjnych i naprawczych przez zarządzających. Dzięki temu oferta pływalni się zwiększyła, 
co jednak nie wpłynęło na poprawę sytuacji finansowej, na skutek czego jednostki samorządu terytorialnego zmuszone były 
dofinansowywać działalność tych obiektów w wysokości od 160 tys. zł do 895,6 tys. zł rocznie. W sytuacji nierentownej 
działalności krytych pływalni pozytywnie należy ocenić porozumienie jednostek samorządu terytorialnego co do wspólnego, 
bieżącego utrzymywania obiektów, co miało miejsce w przypadku krytej pływalni w Limanowej.  

Marszałek Województwa Małopolskiego prawidłowo wykonywał obowiązki związane z realizacją Programu. Rzetelnie 
stosowano kryteria kwalifikacyjne, dążąc do efektywnego wykorzystania środków w ramach limitu przyznanego przez 
Ministra Sportu i Turystyki. Dokonując wyboru zadań w ramach Programu kierowano się priorytetami zarówno Ministra, 
jak i województwa oraz standardami przyjętymi przez Sejmik Województwa Małopolskiego. W konsekwencji, według stanu 
na koniec czerwca 2014 r., doprowadzono we wszystkich powiatach województwa małopolskiego do osiągnięcia standardów 
w zakresie małych hal/sal oraz boisk do gier wielkich (boisko o wymiarach 100-120 m x 64-73 m). Nie osiągnięto natomiast 
założeń co do krytych pływalni oraz dużych hal we wszystkich powiatach. Dofinansowanie z Programu było szczególnie 
istotne dla dużych obiektów. Największe jednostkowo wsparcie finansowe dotyczyło krytych pływalni i kompleksów 
sportowych, które stanowiły 11,5% liczby dofinansowanych obiektów, a dotacje na realizacje tych inwestycji stanowiły 25,7% 
środków z Programu. 

DOBRE	PRAKTYKI	

NIK stwierdziła następujące dobre praktyki w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych, w szczególności przyczyniające 
się do lepszego ich wykorzystania: 
 udostępnienie krytych pływalni szkołom w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, co pozwalało na pełne 

zagospodarowanie obiektu we wczesnych godzinach dopołudniowych (Miechów, Wieliczka, Sucha Beskidzka); 
 nieodpłatne udostępnienie krytej pływalni do prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania dla uczniów wszystkich 

gminnych placówek oświatowych (Miechów); 
 realizację przez jednostki samorządu terytorialnego licznych programów sportowych na rzecz społeczności lokalnej, jak 

np.: finansowanie wstępu na krytą pływalnię dla mieszkańców gminy (Miasto Sucha Beskidzka), okresowe zniżki lub 
bezpłatne wejścia na basen (Miechów), ulgi dla mieszkańców gminy, w tym specjalne ulgi dla seniorów i rodzin 
wielodzietnych (Wieliczka), bilety rodzinne umożliwiające korzystanie z niższych opłat za wstęp dla rodzin wielodzietnych 
(Limanowa); 

 prowadzenie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych na pływalni dla dzieci i młodzieży (we współpracy z Zespołem 
Placówek Oświatowych – Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Limanowej). 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi NIK rekomenduje stosowanie dobrych praktyk zmierzających do jak najlepszego 
wykorzystania obiektów sportowych, a zwłaszcza organizowania w krytych pływalniach zajęć wychowania fizycznego. 
Z uwagi na niedochodowość tych obiektów – szczególnie krytych pływalni – NIK zwraca uwagę na potrzebę współpracy 
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalania oferty programowej oraz współfinansowania bieżącego utrzymania 
takich obiektów, które mogą funkcjonować z korzyścią dla mieszkańców więcej niż jednej gminy. 
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CEL	OGÓLNY	

Ocena dostępności i efektywności wykorzystania obiektów wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej Województwa Małopolskiego. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miejski w Bobowej, Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 
starostwa powiatowe w Limanowej i w Suchej Beskidzkiej, Urząd Gminy i Miasta Miechów, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, 
Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, Gminne Centrum Edukacji w Igołomi, Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej, 
„Solne Miasto” Sp. z o.o. w Wieliczce, Zespół Szkół nr 1 w Bobowej. W informacji wykorzystano również informacje 
uzyskane z 29 jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim, a także wyniki dwóch badań ankietowych 
przeprowadzonych przez NIK. 

Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego jest 
realizowany od 1999 r. i obejmuje dofinansowanie inwestycji sportowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). 
Środki FRKF stanowią wsparcie finansowe w realizacji zadań w sferze kultury fizycznej, a nie jedyne źródło ich 
finansowania. Przeznaczane są m.in. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów sportowych, w ramach których 
można dofinansowywać m.in. realizację zadań inwestycyjnych określonych w wojewódzkich wieloletnich programach 
rozwoju bazy sportowej, uchwalonych przez sejmiki województw. Podstawą do opracowania Programu na dany rok jest 
wysokość środków Funduszu przeznaczonych na ten cel przez Ministra Sportu i Turystyki z uwzględnieniem środków na 
inwestycje kontynuowane i nowo rozpoczynane. Za wstępną selekcję zadań inwestycyjnych odpowiadają samorządy 
wojewódzkie. Nabór zadań inwestycyjnych do programów prowadzony jest przez marszałków województw, a ostatecznego 
wyboru zadań inwestycyjnych dokonuje Minister, który zawiera umowę o dofinansowanie z podmiotem realizującym 
inwestycję. Po zakończeniu inwestycji podmiot może samodzielnie gospodarować danym obiektem lub zadanie to jest 
realizowane przez inny podmiot. 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że obiekty sportowe wybudowane przez 
kontrolowane jednostki samorządu na terenie województwa małopolskiego, przy 

wsparciu finansowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, były w latach 2011-2014 należycie wykorzystywane 
i zagospodarowane. Ich funkcjonowanie sprawiło, że mieszkańcy mieli większe możliwości rozwoju aktywności fizycznej. 
Opierając się na wynikach kontroli oraz informacjach uzyskanych z kolejnych 29 gmin i powiatów Małopolski, NIK ocenia 
że wykorzystanie wsparcia finansowego Programu, w szczególności w latach 2011-2014, przez uczestniczące w nim 
podmioty przyczyniło się do istotnego rozwoju bazy sportowej województwa. Potwierdzają to także wyniki ankiety 
internetowej skierowanej do osób korzystających z tych obiektów sportowych. Ponad 65% ankietowanych zauważyło istotną 
poprawę w tym zakresie, choć ponad połowa wskazywała na konieczność dalszego rozwoju. 

Sale sportowe wykorzystywano do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego uczniów, udostępniając je również 
nieodpłatnie lokalnym klubom sportowym oraz mieszkańcom uprawiającym sport amatorsko. Trzy czwarte krytych pływalni 
miało bogatą ofertę programową i było wykorzystane w stopniu wysokim, m.in. do (choć nie tylko) organizacji zajęć 
wychowania fizycznego dla uczniów. Uwagi NIK budzi natomiast niski stopień (zaledwie ok. 20%) wykorzystania krytej 
pływalni w Limanowej. W przeciwieństwie do pozostałych obiektów pływalnia ta nie była udostępniana do prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego, a zainteresowanie użytkowników w godzinach przedpołudniowych było niewielkie. 

Kontrolowane jednostki samorządu terytorialnego i podmioty zarządzające obiektami zapewnili ich właściwy stan i warunki 
sanitarno-higieniczne. Poważne zastrzeżenia w tym zakresie budził jedynie stan budynku krytej pływalni w Suchej Beskidzkiej, 
uznany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za niewłaściwy. Stwierdzone nieprawidłowości nie stanowiły 
jednak przesłanek do wyłączenia obiektu z użytkowania, a niezbędne naprawy nakazano wykonać do końca 2015 r. 
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8. Kultura	i	ochrona	dziedzictwa	narodowego	

1. Produkcja zewnętrzna dla Telewizji Polskiej SA (P/14/023/KNO) 
2. Finansowanie kinematografii przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (P/14/026/KNO) 
3. Digitalizacja dóbr kultury w Polsce (P/14/029/KNO) 
4. Zarządzanie wspólnymi instytucjami kultury w województwie kujawsko-pomorskim (P/14/071/LBY) 
5. Ochrona zasobów w muzeach samorządowych (P/14/083/LKI) 
6. Wydawanie decyzji związanych z realizacją obiektów budowlanych w strefach konserwatorskich w latach 2008-2013 

na przykładzie województwa podkarpackiego (P/14/110/LRZ) 
7. Cyfryzacja radia w Polsce (P/15/024/KNO) 
8. Współdziałanie wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego (P/15/100/LSZ) 

Produkcja	zewnętrzna	dla	Telewizji	Polskiej	SA 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

P/14/023	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji umów zawieranych przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna z producentami zewnętrznymi. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto Zakład Główny TVP SA w Warszawie oraz oddziały terenowe TVP SA w Białymstoku i Krakowie. 

Produkcja telewizyjna wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów. Koszty te dotyczą 
przede wszystkim: realizacji zdjęć, scenografii, montażu, wynagrodzeń aktorów i prowadzących. Większość nadawców 
prywatnych kupuje materiały audiowizualne od podmiotów zewnętrznych w celu ograniczenia tych kosztów. Nadawcy 
publiczni coraz częściej stosują także takie podejście. Koszty ponoszone przez TVP SA na produkcję zewnętrzną wynosiły 
w latach 2011-2013: 299,8 mln zł (2011 r.), 242,4 mln zł (2012 r.), 222,9 mln zł (2013 r.). Stanowi to znaczący udział 
w całości produkcji telewizyjnej realizowanej w Polsce. W przypadku części umów zawieranych przez nadawców publicznych 
może mieć miejsce zawyżanie kosztów oraz ich podwójne finansowanie (np. poprzez udostępnianie sprzętu, pomieszczeń 
oraz zatrudnionych pracowników). 

NIK badała przede wszystkim relacje TVP SA z producentami zewnętrznymi. 
Telewizja Polska SA w latach 2011-2014 (do końca I kwartału) wydała na produkcję 

filmów i audycji 2,8 mld zł, z tego 28% na produkcję zewnętrzną (0,8 mld zł). Zawarte z podmiotami zewnętrznymi umowy 
zabezpieczały interesy Spółki, a zakupiona produkcja została przyjęta do emisji. Telewizja Polska SA rzetelnie weryfikowała 
też kosztorysy przedstawiane przez producentów zewnętrznych i skutecznie prowadziła z nimi negocjacje w celu 
zmniejszenia kosztów filmów i audycji.  

Kontrolerzy NIK zwrócili jednak uwagę na następujące nieprawidłowości: akceptowano do realizacji filmy i audycje bez 
dokonania oceny merytorycznej propozycji w systemie Rejestracji i Oceny Propozycji Telewizyjnych; brak było jednolitych 
zasad wyceny nabywanej produkcji; nie wprowadzono całościowej procedury antykorupcyjnej dotyczącej współpracy 
z producentami zewnętrznymi; pomimo zaleceń przyjętej przez Spółkę strategii występowały przypadki koncentracji 
zamówień od niektórych podmiotów zewnętrznych; w przypadku części audycji przeszacowywano pokrycie kosztów 
przychodami, co skutkowało nieosiągnięciem zakładanych wskaźników. 

Spółka podejmowała wynikające z trudnej sytuacji finansowej działania restrukturyzacyjne m.in. w sferze zatrudnienia. 
NIK zwróciła jednak uwagę, że jednym ze skutków restrukturyzacji zatrudnienia jest zmniejszanie się liczby pracowników 
twórczych. Stanowili oni, według stanu na 2014 r., ok. 24% ogółu zatrudnionych w TVP SA.  

Przyjęta koncepcja restrukturyzacji zatrudnienia polegająca m.in. na przejęciu części pracowników Telewizji Polskiej SA 
przez podmiot zewnętrzny obarczona jest ryzykami prawnymi polegającymi na ewentualnych roszczeniach: pracowników 
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o przywrócenie do pracy w Spółce po zakończeniu okresu przejęcia oraz o ustalenie istnienia stosunku pracy przez osoby 
(byłych pracowników TVP SA) współpracujące z nią jako przedsiębiorcy. Dodatkowym ryzykiem jest przyjęcie modelu 
zatrudnienia, w którym znaczna część pracowników (zwłaszcza dziennikarzy przygotowujących programy informacyjne) 
istotnych dla realizowanej przez spółkę misji nadawcy publicznego jest zatrudniona przez podmioty zewnętrzne nie będące 
redakcjami w rozumieniu prawa prasowego. 

Precedensowy charakter prawny przedsięwzięcia uniemożliwia stwierdzenie, w jakim stopniu zidentyfikowane przez NIK 
ryzyka mogą mieć wpływ – zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej – na realizację misji nadawcy publicznego oraz 
spodziewane korzyści ekonomiczne dla TVP SA.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W celu wyeliminowania nieprawidłowości przy pozyskiwaniu produkcji zewnętrznej przez TVP SA oraz prowadzonej 
w Spółce restrukturyzacji zatrudnienia NIK zwróciła się o: 
 sporządzenie całościowej procedury minimalizującej ryzyka korupcyjne i występowanie konfliktu interesów oraz 

wprowadzenia jednolitej procedury dotyczącej prowadzenia i dokumentowania negocjacji;  
 realizowanie współpracy z producentami zewnętrznymi w trybie konkursowym zgodnie z założeniami Strategii i Pismem 

Okólnym Prezesa Zarządu TVP SA;  
 ulepszenie metod kalkulacji spodziewanych kosztów i przychodów w odniesieniu do produkcji zewnętrznej pozyskanej 

dla TVP1 i TVP2, co pozwoli m.in. minimalizować koszty oraz wzmocni pozycję rynkową TVP S.A;  
 przestrzeganie przyjętych założeń przy realizacji koncepcji zmian w zatrudnieniu oraz minimalizowanie ryzyk prawnych 

i faktycznych;  
 dokonywanie rejestracji i oceny zgodnie z procedurą obowiązującą w Systemie Rejestracji i Oceny Propozycji Audycji 

Telewizyjnych oraz dostosowywanie systemu ROPAT do aktualnych potrzeb TVP SA w zakresie współpracy 
z producentami zewnętrznymi. 

Finansowanie	kinematografii	przez	Polski	Instytut	
Sztuki	Filmowej 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

P/14/026	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena finansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, a w szczególności: 
 systemu wyboru dofinansowywanych przedsięwzięć;  
 kontroli PISF nad realizacją przez beneficjentów przedsięwzięć, w tym dokonywaniem rozliczeń finansowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zarządczej;  
 nadzoru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad realizacją zadań przez PISF. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto pięć jednostek: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz trzech 
beneficjentów (Skopia Film Sp. z o.o. w Warszawie, Akson Studio Sp. z o.o. w Warszawie, Satchwell Warszawa Sp. z o.o.). 

Do obowiązków państwa należy sprawowanie mecenatu nad działalnością 
w dziedzinie kinematografii, jako kultury narodowej, polegającego w szczególności na wspieraniu produkcji i promocji filmu, 
upowszechnianiu kultury filmowej oraz ochronie dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie filmu.  

Mecenat ten sprawowany jest od 2005 r. za pośrednictwem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), którego ustawowym 
zadaniem jest realizowanie zadań z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii, w szczególności przez dofinansowywanie 
przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, 
promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmów podejmowanych przez środowiska 
polonijne. Dysponuje on środkami publicznymi w wysokości ok. 200 mln zł rocznie. Na dofinansowanie kinematografii w latach 
2006-2014 Instytut przeznaczył ponad 1,2 mld zł, w wyniku czego m.in. powstało blisko 280 premierowych filmów fabularnych. 
Część z dofinansowanych przedsięwzięć odniosła sukces finansowy bądź artystyczny.  
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Utworzenie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i wprowadzenie nowych źródeł finansowania jego zadań wzbudzało wiele 
kontrowersji i głosów sprzeciwu środowisk zmuszonych do partycypacji w finansowaniu polskiej kinematografii. Również 
sposób wydatkowania środków publicznych przez PISF był przedmiotem krytycznego osądu publicystów. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działający od 10 lat system finansowania 
polskiej kinematografii – rozszerzono źródła jego finansowania, znacznie ograniczono 

bezpośrednie finansowanie produkcji filmowej przez państwo oraz skupiono w jednej instytucji – Polskim Instytucie Sztuki 
Filmowej – rozproszoną przed 2005 r. działalność. 

Stosowany przez PISF system wyboru dofinansowywanych przedsięwzięć był transparentny i ograniczał uznaniowość 
w podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu. Finansowanie przez Polski Instytut Sztuki Filmowej przedsięwzięć w obszarze 
kinematografii odbywało się, w ocenie NIK, zgodnie z ustawą o kinematografii i aktami wykonawczymi. 

Wprowadzony w 2010 r. przez Instytut dodatkowy instrument kontroli dofinansowywanych przedsięwzięć, polegający na 
badaniu audytowym przez firmy audytorskie rekomendowane przez PISF, wsparł funkcjonujący system kontroli nad 
realizacją przez beneficjentów przedsięwzięć z zakresu kinematografii. Funkcjonujący system pozwalał na wykrycie 
i wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości. Instytucjonalna kontrola PISF nad realizacją przez beneficjentów 
przedsięwzięć miała jednak ograniczony zakres ze względu na możliwości organizacyjne. W Instytucie przeprowadzano 
audyty wewnętrzne, w ramach których potwierdzano, że kontrola zarządcza jest adekwatna, skuteczna i efektywna.  

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnił warunki organizacyjno-prawne sprawowania przez państwo mecenatu 
nad kinematografią, w szczególności poprzez wydanie i nowelizowanie aktów wykonawczych do ustawy o kinematografii, 
powoływanie ekspertów do opiniowania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kinematografii, finansowanie 
działalności bieżącej i inwestycyjnej Instytutu. 

Minister sprawował nadzór nad realizacją zadań przez PISF w ramach przysługujących mu uprawnień poprzez 
m.in. zatwierdzanie rocznego planu działalności oraz projektu rocznego planu finansowego Instytutu, a także rozpatrywanie 
i zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Instytutu.  

Finansowaniu przedsięwzięć z zakresu kinematografii nie sprzyjał brak uprawnień Instytutu do sprawdzenia, czy podmioty 
zobowiązane do dokonywania wpłat na rzecz PISF, prawidłowo wywiązują się z tego obowiązku. W związku z tym Instytut 
nie dysponuje wiedzą, czy otrzymane przez niego środki finansowe zostały prawidłowo naliczone i wpłacone.  

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły: długotrwałego procesu wprowadzania zmian do umów 
z beneficjentami o udzielenie dofinansowania, przez co przekraczane były terminy zakończenia prac przy produkcji filmów 
określone w umowach; udzielenia przez Ministra w 2012 r. PISF dotacji celowej w kwocie 340 tys. zł z naruszeniem zasad jej 
udzielania; wprowadzenia przez Instytut do umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia terminu 
przeprowadzenia kontroli niezgodnego z rozporządzeniem w sprawie kontroli, co było konsekwencją niezachowania przez 
Ministra spójności aktów wykonawczych do ustawy o kinematografii w zakresie terminów dokonywania przez PISF kontroli 
dofinansowywanych przedsięwzięć; nieokreślenia przez Ministra w statucie PISF jego organizacji wewnętrznej, pomimo 
dyspozycji zawartej w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o kinematografii. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	
	

DE	LEGE	FERENDA	

W celu doskonalenia systemu finansowania kinematografii Najwyższa Izba Kontroli skierowała wnioski o podjęcie przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego działań mających na celu: 
 stworzenie możliwości przeprowadzania czynności sprawdzających bądź kontroli w przypadku wątpliwości, czy podmioty 

zobowiązane, wskazane w art. 19 ust. 1-7 ustawy o kinematografii, prawidłowo wywiązują się z obowiązku dokonywania 
wpłat na rzecz PISF; odesłanie w art. 19 ust. 9 ustawy o kinematografii do przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa jest niewystarczające dla wykonywania uprawnień kontrolnych przy egzekwowaniu 
należnych wpłat, ponieważ przepisy te dotyczą zobowiązań podatkowych – m.in. ich powstania, odpowiedzialności za 
nie czy też zapłaty i przedawnienia; 

 dokonanie zmiany rozporządzenia w sprawie kontroli poprzez wskazanie w nim, że kontroli podlega dokumentacja 
dofinansowanego przedsięwzięcia, przy czym – w miarę możliwości – kontrola ta powinna być prowadzona w siedzibie 
podmiotu prowadzącego działalność w zakresie kinematografii, któremu Instytut udzielił dofinansowania przedsięwzięcia. 

SYNTEZA	

 

 
 

o przywrócenie do pracy w Spółce po zakończeniu okresu przejęcia oraz o ustalenie istnienia stosunku pracy przez osoby 
(byłych pracowników TVP SA) współpracujące z nią jako przedsiębiorcy. Dodatkowym ryzykiem jest przyjęcie modelu 
zatrudnienia, w którym znaczna część pracowników (zwłaszcza dziennikarzy przygotowujących programy informacyjne) 
istotnych dla realizowanej przez spółkę misji nadawcy publicznego jest zatrudniona przez podmioty zewnętrzne nie będące 
redakcjami w rozumieniu prawa prasowego. 

Precedensowy charakter prawny przedsięwzięcia uniemożliwia stwierdzenie, w jakim stopniu zidentyfikowane przez NIK 
ryzyka mogą mieć wpływ – zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej – na realizację misji nadawcy publicznego oraz 
spodziewane korzyści ekonomiczne dla TVP SA.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W celu wyeliminowania nieprawidłowości przy pozyskiwaniu produkcji zewnętrznej przez TVP SA oraz prowadzonej 
w Spółce restrukturyzacji zatrudnienia NIK zwróciła się o: 
 sporządzenie całościowej procedury minimalizującej ryzyka korupcyjne i występowanie konfliktu interesów oraz 

wprowadzenia jednolitej procedury dotyczącej prowadzenia i dokumentowania negocjacji;  
 realizowanie współpracy z producentami zewnętrznymi w trybie konkursowym zgodnie z założeniami Strategii i Pismem 

Okólnym Prezesa Zarządu TVP SA;  
 ulepszenie metod kalkulacji spodziewanych kosztów i przychodów w odniesieniu do produkcji zewnętrznej pozyskanej 

dla TVP1 i TVP2, co pozwoli m.in. minimalizować koszty oraz wzmocni pozycję rynkową TVP S.A;  
 przestrzeganie przyjętych założeń przy realizacji koncepcji zmian w zatrudnieniu oraz minimalizowanie ryzyk prawnych 

i faktycznych;  
 dokonywanie rejestracji i oceny zgodnie z procedurą obowiązującą w Systemie Rejestracji i Oceny Propozycji Audycji 

Telewizyjnych oraz dostosowywanie systemu ROPAT do aktualnych potrzeb TVP SA w zakresie współpracy 
z producentami zewnętrznymi. 

Finansowanie	kinematografii	przez	Polski	Instytut	
Sztuki	Filmowej 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

P/14/026	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena finansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, a w szczególności: 
 systemu wyboru dofinansowywanych przedsięwzięć;  
 kontroli PISF nad realizacją przez beneficjentów przedsięwzięć, w tym dokonywaniem rozliczeń finansowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zarządczej;  
 nadzoru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad realizacją zadań przez PISF. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto pięć jednostek: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz trzech 
beneficjentów (Skopia Film Sp. z o.o. w Warszawie, Akson Studio Sp. z o.o. w Warszawie, Satchwell Warszawa Sp. z o.o.). 

Do obowiązków państwa należy sprawowanie mecenatu nad działalnością 
w dziedzinie kinematografii, jako kultury narodowej, polegającego w szczególności na wspieraniu produkcji i promocji filmu, 
upowszechnianiu kultury filmowej oraz ochronie dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie filmu.  

Mecenat ten sprawowany jest od 2005 r. za pośrednictwem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), którego ustawowym 
zadaniem jest realizowanie zadań z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii, w szczególności przez dofinansowywanie 
przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, 
promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmów podejmowanych przez środowiska 
polonijne. Dysponuje on środkami publicznymi w wysokości ok. 200 mln zł rocznie. Na dofinansowanie kinematografii w latach 
2006-2014 Instytut przeznaczył ponad 1,2 mld zł, w wyniku czego m.in. powstało blisko 280 premierowych filmów fabularnych. 
Część z dofinansowanych przedsięwzięć odniosła sukces finansowy bądź artystyczny.  

PROBLEM 
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Digitalizacja	dóbr	kultury	w	Polsce 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

P/14/029	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena procesu digitalizacji polskiego dziedzictwa narodowego, a w szczególności: 
 efektów procesu digitalizacji zasobów kultury, 
 stanu infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych, 
 upowszechniania zdigitalizowanych zbiorów, w tym zasadności włączenia upowszechnienia do digitalizacji. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 25 jednostkach: w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pięciu centrach 
kompetencji, dwóch jednostkach publicznej radiofonii i telewizji (Polskim Radio SA i w Telewizji Polskiej SA) oraz 
u 17 beneficjentów – państwowych i samorządowych instytucji kultury i w archiwach. 

Minister od 2007 roku uruchomił program digitalizacji dóbr kultury pn. „Dziedzictwo 
Kulturowe”, który umożliwiał dofinansowanie procesu digitalizacji dziedzictwa kulturowego, tworzenie wirtualnych bibliotek 
i muzeów oraz budowę infrastruktury niezbędnej do prowadzenia digitalizacji. W latach 2007-2009 wydatki z budżetu 
Ministerstwa na realizację powyższego programu w priorytecie „Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego” 
wyniosły 14.000 tys. zł.  

W 2010 r. wprowadzony został Program Ministra pn. „Zasoby cyfrowe” z budżetem 20.000 tys. zł, podzielony na cztery 
priorytety obejmujące digitalizację materiałów bibliotecznych, archiwalnych, audiowizualnych oraz zabytków i muzealiów. 
Kolejnym etapem finansowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego digitalizacji dóbr kultury było opracowanie 
w latach 2011-2014 zasad funkcjonowania Priorytetu „Digitalizacja” realizowanego w ramach Wieloletniego Programu 
Rządowego „Kultura+”. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła zintensyfikowanie działań Ministra 
polegających na uruchomieniu w 2007 r. programu Dziedzictwo Kulturowe, 

a następnie opracowaniu zasad funkcjonowania Priorytetu „Digitalizacja” realizowanego w ramach Wieloletniego Programu 
Rządowego „Kultura+” uchwalonego przez Radę Ministrów w 2010 r. Proces digitalizacji polskiego dziedzictwa narodowego 
poprzez tworzenie cyfrowych odwzorowań, zabezpiecza dobra kultury przed degradacją oraz stwarza dodatkową możliwość 
udostępnienia kopii cyfrowych użytkownikom z całego świata poprzez Internet. 

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła: oszacowanie w 2009 r. liczby dóbr kultury znajdujących się 
w instytucjach kultury przez niego prowadzonych i współprowadzonych; właściwe określenie kryteriów doboru materiałów do 
digitalizacji; określenie minimalnych wymagań w zakresie standardów, zasad prowadzenia digitalizacji oraz parametrów 
technicznych jakości wykonywanych skanów w ramach każdej kategorii zasobów; wywiązywanie się z funkcji centrów 
kompetencji przez Narodowy Instytut Audiowizualny, Bibliotekę Narodową, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut 
Dziedzictwa oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 

NIK zwróciła jednak uwagę, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczynając WPR „Kultura+” nie dysponował 
pełną wiedzą na temat faktycznych potrzeb w zakresie digitalizacji – nie oszacowano liczby dóbr kultury znajdujących się 
w posiadaniu samorządowych instytucji kultury. Minister nie posiadał również informacji o zakresie digitalizacji prowadzonej 
w samorządowych instytucjach kultury ze środków własnych. 

Pomimo niezakończenia WPR „Kultura+” osiągnięto zaplanowane efekty rzeczowe Priorytetu „Digitalizacja" w trzech spośród 
czterech podstawowych wskaźników realizacji celu, planowanych w tym Priorytecie. Zrealizowane powyżej założonych 
wartości (na koniec 2014 r.) wskaźniki dotyczyły: liczby wybudowanych pracowni digitalizacyjnych (więcej o 45,5%), liczby 
wykonanych skanów dóbr kultury (więcej o 39%) oraz ponadszesnastokrotnie większej od zaplanowanej liczby godzin 
zdigitalizowanych materiałów audialnych i audiowizualnych. W ocenie NIK przekroczenie realizacji dwóch wskaźników (liczby 
pracowni oraz liczby godzin zdigitalizowanych materiałów) wynikało z nierzetelnego ich zaplanowania. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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NIK zwraca uwagę, że ustalenie obrazu cyfrowego – skanu, jako miernika zdigitalizowanych zbiorów cyfrowych oraz niepowiązanie 
go z jednostkami inwentarzowymi występującymi w muzeach, bibliotekach, archiwach, rejestrach zabytków i kinematografii skutkuje 
brakiem jednoznacznej informacji o liczbie dóbr kultury faktycznie przeniesionej na nośniki cyfrowe i udostępnionej. Nie jest również 
możliwe ustalenie jaki jest faktyczny stan zaawansowania digitalizacji zbiorów, w stosunku do oszacowanej w 2009 r. liczby dóbr 
kultury znajdujących się w instytucjach kultury prowadzonych i współprowadzonych przez Ministra. 

W ocenie NIK nawet pełna realizacja założeń Priorytetu „Digitalizacja” zarówno pod względem efektów rzeczowych jak 
i finansowym, nie wyczerpie potrzeb instytucji kultury i archiwów w zakresie digitalizacji dóbr kultury. Na działania związane 
z digitalizacją w latach 2011-2014 poniesiono nakłady w kwocie ogółem 196.741 tys. zł, co w stosunku do oszacowanej 
w 2009 r. kwoty stanowiło zaledwie 8,4%. Przy obecnym tempie prac niemożliwym jest zakończenie digitalizacji zbiorów do 
2020 r., tj. terminu przyjętego przez Ministra przed uchwaleniem WPR „Kultura+”. 

Negatywna ocena NIK dotyczyła braku skutecznych działań Ministra w celu likwidacji barier prawnych, ograniczających lub 
uniemożliwiających gromadzenie i udostępnianie w Internecie zdigitalizowanych zasobów, w szczególności dotyczy to 
nieopracowania projektu ustawy o narodowym zasobie audiowizualnym. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Najwyższa Izba Kontroli wniosła o podjęcie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego NIK działań mających na celu: 
 przyśpieszenie procesu digitalizacji dóbr kultury poprzez zapewnienie finansowania tego procesu w instytucjach kultury 

(na poziomie odpowiadającym szacunkom MKiDN z 2009 r.); 
 wprowadzenie, jako podstawowego miernika realizacji celu w Priorytecie „Digitalizacja”, jednostki inwentarzowej 

występującej w instytucjach kultury oraz powiązanie tego miernika z liczbą wykonanych skanów; 
 przygotowanie i zapewnienie wdrożenia rozwiązania, które pozwoliłoby operatorowi Priorytetu „Digitalizacja” dokonywać 

weryfikacji zobowiązań beneficjentów, wynikających z obowiązku utrzymania trwałości projektów po zakończeniu WPR 
„Kultura+”; 

 kontynuowanie działań legislacyjnych w celu likwidacji ograniczeń w zakresie udostępniania zdigitalizowanych dóbr 
kultury, w tym w szczególności przygotowanie projektu ustawy o narodowym zasobie audiowizualnym oraz zmiany 
przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

 zapewnienie otrzymywania przez Ministra informacji o nakładach na digitalizację prowadzoną w samorządowych 
instytucjach kultury z ich środków własnych oraz o efektach rzeczowych prowadzonej cyfryzacji zbiorów; 

 podjęcie działań w celu oszacowania liczby pracowni niezbędnych do prowadzenia digitalizacji dóbr kultury oraz liczby 
repozytoriów. 

Zarządzanie	wspólnymi	instytucjami	kultury	
w	województwie	kujawsko‐pomorskim 

  Delegatura	w	Bydgoszczy	
 

P/14/071	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena zarządzania wspólnymi instytucjami kultury (WIK) z województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 2011 do 2014 r. 
(I półrocze), w tym: ocena działalności statutowej, dotyczącej tworzenia oferty kulturalnej i realizacji wydarzeń kulturalnych oraz 
upowszechniania kultury, a także zarządzania finansami WIK, jak również ocena współprowadzenia i nadzoru nad WIK przez 
współprowadzących. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono we wszystkich instytucjach kultury prowadzonych wspólnie na terenie województwa kujawsko-
-pomorskiego, tj. w: Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego 
w Bydgoszczy, Operze Nova w Bydgoszczy, Ośrodku Chopinowskim w Szafarni oraz w trzech urzędach obsługujących 
podmioty pełniące funkcję organizatora lub współprowadzącego, tzn. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim 
w Toruniu (organizator Filharmonii, Opery, Ośrodka Chopinowskiego oraz współprowadzący Centrum Sztuki), 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (współprowadzący Centrum Sztuki, Filharmonii i Opery) oraz w Urzędzie 
Miasta Torunia (organizator Centrum Sztuki). 

 

 
 

Digitalizacja	dóbr	kultury	w	Polsce 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

P/14/029	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena procesu digitalizacji polskiego dziedzictwa narodowego, a w szczególności: 
 efektów procesu digitalizacji zasobów kultury, 
 stanu infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych, 
 upowszechniania zdigitalizowanych zbiorów, w tym zasadności włączenia upowszechnienia do digitalizacji. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 25 jednostkach: w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pięciu centrach 
kompetencji, dwóch jednostkach publicznej radiofonii i telewizji (Polskim Radio SA i w Telewizji Polskiej SA) oraz 
u 17 beneficjentów – państwowych i samorządowych instytucji kultury i w archiwach. 

Minister od 2007 roku uruchomił program digitalizacji dóbr kultury pn. „Dziedzictwo 
Kulturowe”, który umożliwiał dofinansowanie procesu digitalizacji dziedzictwa kulturowego, tworzenie wirtualnych bibliotek 
i muzeów oraz budowę infrastruktury niezbędnej do prowadzenia digitalizacji. W latach 2007-2009 wydatki z budżetu 
Ministerstwa na realizację powyższego programu w priorytecie „Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego” 
wyniosły 14.000 tys. zł.  

W 2010 r. wprowadzony został Program Ministra pn. „Zasoby cyfrowe” z budżetem 20.000 tys. zł, podzielony na cztery 
priorytety obejmujące digitalizację materiałów bibliotecznych, archiwalnych, audiowizualnych oraz zabytków i muzealiów. 
Kolejnym etapem finansowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego digitalizacji dóbr kultury było opracowanie 
w latach 2011-2014 zasad funkcjonowania Priorytetu „Digitalizacja” realizowanego w ramach Wieloletniego Programu 
Rządowego „Kultura+”. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła zintensyfikowanie działań Ministra 
polegających na uruchomieniu w 2007 r. programu Dziedzictwo Kulturowe, 

a następnie opracowaniu zasad funkcjonowania Priorytetu „Digitalizacja” realizowanego w ramach Wieloletniego Programu 
Rządowego „Kultura+” uchwalonego przez Radę Ministrów w 2010 r. Proces digitalizacji polskiego dziedzictwa narodowego 
poprzez tworzenie cyfrowych odwzorowań, zabezpiecza dobra kultury przed degradacją oraz stwarza dodatkową możliwość 
udostępnienia kopii cyfrowych użytkownikom z całego świata poprzez Internet. 

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła: oszacowanie w 2009 r. liczby dóbr kultury znajdujących się 
w instytucjach kultury przez niego prowadzonych i współprowadzonych; właściwe określenie kryteriów doboru materiałów do 
digitalizacji; określenie minimalnych wymagań w zakresie standardów, zasad prowadzenia digitalizacji oraz parametrów 
technicznych jakości wykonywanych skanów w ramach każdej kategorii zasobów; wywiązywanie się z funkcji centrów 
kompetencji przez Narodowy Instytut Audiowizualny, Bibliotekę Narodową, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut 
Dziedzictwa oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 

NIK zwróciła jednak uwagę, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczynając WPR „Kultura+” nie dysponował 
pełną wiedzą na temat faktycznych potrzeb w zakresie digitalizacji – nie oszacowano liczby dóbr kultury znajdujących się 
w posiadaniu samorządowych instytucji kultury. Minister nie posiadał również informacji o zakresie digitalizacji prowadzonej 
w samorządowych instytucjach kultury ze środków własnych. 

Pomimo niezakończenia WPR „Kultura+” osiągnięto zaplanowane efekty rzeczowe Priorytetu „Digitalizacja" w trzech spośród 
czterech podstawowych wskaźników realizacji celu, planowanych w tym Priorytecie. Zrealizowane powyżej założonych 
wartości (na koniec 2014 r.) wskaźniki dotyczyły: liczby wybudowanych pracowni digitalizacyjnych (więcej o 45,5%), liczby 
wykonanych skanów dóbr kultury (więcej o 39%) oraz ponadszesnastokrotnie większej od zaplanowanej liczby godzin 
zdigitalizowanych materiałów audialnych i audiowizualnych. W ocenie NIK przekroczenie realizacji dwóch wskaźników (liczby 
pracowni oraz liczby godzin zdigitalizowanych materiałów) wynikało z nierzetelnego ich zaplanowania. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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i internetowej sprzedaży biletów. Centrum Sztuki utworzyło Dział Edukacji w celu podwyższenia niskiego poziomu kultury 
wizualnej społeczeństwa wynikającego m.in. z braków w zakresie edukacji plastycznej w szkolnictwie podstawowym 
i średnim. Ośrodek Chopinowski wprowadził promocje dla rodzin wielodzietnych, nawiązał współpracę z ośrodkami terapii 
osób niepełnosprawnych, a także funkcjonował w dni świąt państwowych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wyniki kontroli wskazały na potrzebę weryfikacji idei współprowadzenia instytucji kultury, tak aby w większym stopniu 
realizowała cele sformułowane w 2004 r., w tym w szczególności przyczyniała się do skuteczniejszego upowszechniania 
dotychczasowego zakresu ich działalności. 

Wymaga to zdaniem NIK: 
 zweryfikowania dokumentów strategicznych i określenia miejsca i roli WIK w realizacji polityki kulturalnej zarówno na 

poziomie państwa, jak i województw; 
 pozyskiwania przez Ministra informacji o IK; 
 określenia przez współprowadzących spójnej metodologii oceniania WIK oraz powiązanie ocen funkcjonowania WIK 

z wysokością udzielanego wsparcia finansowego; 
 uzgodnienia zakresu obowiązków sprawozdawczych WIK przez poszczególnych współprowadzących; 
 określenia przez współprowadzących systemu możliwie najpełniejszej wymiany informacji o WIK. 

Do kierowników wszystkich skontrolowanych jednostek skierowano wystąpienia pokontrolne zawierające oceny badanych 
zagadnień, uwagi oraz dziewięć wniosków pokontrolnych, które dotyczyły m.in.: 
 zaprowadzenia ewidencji księgowej wydatkowania dotacji Ministra na wzbogacanie oferty programowej; 
 zapewnienia właściwej reprezentacji przy zawieraniu umów o dzieło; 
 zapewnienia w umowach z wykonawcami robót lub usług takich terminów płatności za zrealizowane zadania, które będą 

uwzględniały czasokres uzyskania środków od dotującego; 
 opracowania wskaźników i metodologii ocen WIK; 
 przeprowadzenia analizy zasadności powiązania wysokości przyznawanych dotacji podmiotowych z ocenami WIK; 
 zwiększenia skuteczności sprawowanego nadzoru nad WIK przy rozliczaniu dotacji celowych udzielonych z budżetu 

województwa. 

Ochrona	zasobów	w	muzeach	samorządowych 

  Delegatura	w	Kielcach	
 

P/14/083	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości działań podejmowanych przez organizatorów muzeów samorządowych – organy jednostek samorządu 
terytorialnego i dyrektorów muzeów, w zakresie ochrony zabytków i muzealiów zgromadzonych w tych placówkach, w latach 
2012-2014, a szczególności: gromadzenia, ewidencjonowania i opracowania eksponatów, udostępniania zbiorów 
muzealnych; oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

11 muzeów samorządowych oraz 11 urzędów samorządu terytorialnego będących organizatorami muzeów objętych 
kontrolą, w sześciu województwach. 

Według danych GUS, na koniec 2013 r. w Polsce działalność prowadziły 822 muzea. 
Większość tych placówek – 83,3%, należała do sektora publicznego, w ramach którego organizatorem dla 84,1% były 
jednostki samorządu terytorialnego. 

Z ogółu wydatków z budżetu państwa, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – łącznie z transferami do jednostek 
samorządu terytorialnego – przekazano kwotę 1.632,8 mln zł, czyli o 4,9% mniejszą w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Jednak wydatki budżetów jednostek samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym samym 
czasie zwiększyły się o 0,6% i wyniosły 6.887,8 mln zł. 

PROBLEM 

 

 
 

Od grudnia 2004 r. instytucje władzy państwowej i samorządowej mogą w nowej 
formie sprawować mecenat nad działalnością kulturalną – poprzez wspólne 

prowadzenie i współfinansowanie wybranych przez siebie instytucji kultury. Takie rozwiązanie miało przyczynić się do 
poprawy efektywności zarządzania i gospodarowania mieniem instytucji kultury oraz wpłynąć na poprawę wykorzystania 
środków finansowych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia takie 
rozwiązanie miało zagwarantować lepsze zabezpieczenie działalności instytucji kultury oraz umożliwić skuteczniejsze 
upowszechnianie dotychczasowego zakresu ich działalności. 

Założenia polityki państwa w obszarze kultury określono w Strategii 2020, a także w strategiach wcześniejszych, tj. w Strategii 
2004-2013, a potem w Strategii 2004-2020. W strategiach 2004-2013 i 2004-2020 wskazano m.in. na brak instytucji wspólnych 
dla Ministra Kultury i jednostek samorządu terytorialnego oraz niezbędność zinstytucjonalizowania platformy współpracy 
pomiędzy państwem a samorządami również poprzez wykorzystanie w większym stopniu możliwości tworzenia i prowadzenia 
WIK. Ponadto wspólne instytucje kultury zostały określone jako jedne z instrumentów realizacji Strategii 2004-2013. 

W ocenie NIK mecenat nad działalnością kulturalną sprawowany przez organy 
państwowe i samorządowe w formie wspólnego prowadzenia instytucji kultury nie 

wpływał na rozszerzenie działalności kulturalnej i skuteczniejsze upowszechnianie oferty programowej tych instytucji. 
W obecnym kształcie „współprowadzenie” oznacza w istocie „współfinansowanie” instytucji kultury, przy zachowaniu 
odrębności sprawowanego nadzoru i braku rzeczywistego współdziałania współprowadzących dla rozwoju tych jednostek. 
Wspólne prowadzenie instytucji kultury odbywało się bez określenia zakładanych rezultatów, niezależnie od założeń polityki 
kulturalnej państwa i regionu. 

Kontrola wykazała, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie pozyskiwał informacji o instytucjach kultury 
działających w Polsce, w tym instytucjach prowadzonych wspólnie, za wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez siebie. 
Zdaniem NIK zbieranie danych o instytucjach kultury, w tym o nieobjętych współprowadzeniem – pomimo braku ustawowego 
obowiązku – umożliwiłoby przeprowadzenie analizy funkcjonowania obecnego systemu, dokonanie jego oceny 
i wprowadzenie ewentualnych modyfikacji. Takiej analizy nie przeprowadzono od ponad 10 lat, od kiedy wprowadzono 
możliwość wspólnego prowadzenia instytucji kultury (IK). Z kolei działania na rzecz opracowania i realizacji polityki 
kulturalnej województwa, choć zapowiedziane w Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan 
modernizacji 2020+ nie zostały dotychczas przez Marszałka podjęte. Wyłanianie instytucji kultury do współprowadzenia 
odbywało się bez określenia kryteriów i zasad wyboru powiązanych z założeniami polityki kulturalnej państwa 
i Województwa.  

Zastrzeżenia NIK dotyczyły ponadto dokonywania przez Ministra ocen WIK bez opracowanych wskaźników i metodologii 
sporządzenia tych ocen, co nie zapewniło jednolitości i obiektywizmu oceniania. Dodatkowo, ocen dokonywano na 
podstawie informacji przesyłanych przez wspólne instytucje kultury, przy czym kwestie brane w tej ocenie pod uwagę były 
różne, a oceny poszczególnych współprowadzących – odmienne. 

Poszczególni współprowadzący ustalili własne, niezależne od siebie zasady sprawozdawczości, w konsekwencji czego WIK 
były zobowiązane do cyklicznego przedkładania odrębnych i zróżnicowanych merytorycznie sprawozdań poszczególnym 
współprowadzącym. Niejednokrotnie dane prezentowane w tych sprawozdaniach były rozbieżne, co mogło przyczyniać się 
do powstania nieuzasadnionych różnic w ocenianiu WIK, a w efekcie do podejmowania wzajemnie sprzecznych działań 
nadzorczych 

Współprowadzący nie określili systemu wymiany informacji, w tym również o przyjętych miernikach efektywności zadań 
realizowanych przez WIK, a kontakty pomiędzy nimi ograniczały się do okazjonalnych, nieprotokołowanych spotkań. Brak 
efektywnego systemu wymiany informacji pomiędzy współprowadzącymi ograniczał możliwość wykrycia rozbieżności 
w danych uzyskiwanych od WIK oraz skutkował czasochłonnym procesem podejmowania istotnych dla WIK decyzji. Ocenę 
NIK potwierdzają same instytucje kultury, zarówno te prowadzone przez jednego, jak i kilka podmiotów, które brak jednego 
ośrodka decyzyjnego i wspólnej polityki rozwoju oraz zwielokrotnioną sprawozdawczość wskazują jako główne wady 
prowadzenia działalności kulturalnej w formie WIK. Dla 48% instytucji kultury z terenu całego kraju, niedziałających 
w formule WIK, od których NIK uzyskała informacje, problemy związane z byciem prowadzonym przez więcej niż jeden 
podmiot były większe od potencjalnych korzyści i nie wyraziły one chęci funkcjonowania w tej formule. 

DOBRE	PRAKTYKI	

W Operze Nova w Bydgoszczy stosowano m.in. zniżki cen biletów na spektakle dla osób w wieku emerytalnym, rencistów, 
rodzin wielodzietnych, a także wprowadzono możliwość zakupu biletów na spektakle i wydarzenia za pośrednictwem 
internetu. Filharmonia organizowała m.in. koncerty wyjazdowe w innych miastach oraz wprowadziła system telefonicznej 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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i internetowej sprzedaży biletów. Centrum Sztuki utworzyło Dział Edukacji w celu podwyższenia niskiego poziomu kultury 
wizualnej społeczeństwa wynikającego m.in. z braków w zakresie edukacji plastycznej w szkolnictwie podstawowym 
i średnim. Ośrodek Chopinowski wprowadził promocje dla rodzin wielodzietnych, nawiązał współpracę z ośrodkami terapii 
osób niepełnosprawnych, a także funkcjonował w dni świąt państwowych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wyniki kontroli wskazały na potrzebę weryfikacji idei współprowadzenia instytucji kultury, tak aby w większym stopniu 
realizowała cele sformułowane w 2004 r., w tym w szczególności przyczyniała się do skuteczniejszego upowszechniania 
dotychczasowego zakresu ich działalności. 

Wymaga to zdaniem NIK: 
 zweryfikowania dokumentów strategicznych i określenia miejsca i roli WIK w realizacji polityki kulturalnej zarówno na 

poziomie państwa, jak i województw; 
 pozyskiwania przez Ministra informacji o IK; 
 określenia przez współprowadzących spójnej metodologii oceniania WIK oraz powiązanie ocen funkcjonowania WIK 

z wysokością udzielanego wsparcia finansowego; 
 uzgodnienia zakresu obowiązków sprawozdawczych WIK przez poszczególnych współprowadzących; 
 określenia przez współprowadzących systemu możliwie najpełniejszej wymiany informacji o WIK. 

Do kierowników wszystkich skontrolowanych jednostek skierowano wystąpienia pokontrolne zawierające oceny badanych 
zagadnień, uwagi oraz dziewięć wniosków pokontrolnych, które dotyczyły m.in.: 
 zaprowadzenia ewidencji księgowej wydatkowania dotacji Ministra na wzbogacanie oferty programowej; 
 zapewnienia właściwej reprezentacji przy zawieraniu umów o dzieło; 
 zapewnienia w umowach z wykonawcami robót lub usług takich terminów płatności za zrealizowane zadania, które będą 

uwzględniały czasokres uzyskania środków od dotującego; 
 opracowania wskaźników i metodologii ocen WIK; 
 przeprowadzenia analizy zasadności powiązania wysokości przyznawanych dotacji podmiotowych z ocenami WIK; 
 zwiększenia skuteczności sprawowanego nadzoru nad WIK przy rozliczaniu dotacji celowych udzielonych z budżetu 

województwa. 

Ochrona	zasobów	w	muzeach	samorządowych 

  Delegatura	w	Kielcach	
 

P/14/083	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości działań podejmowanych przez organizatorów muzeów samorządowych – organy jednostek samorządu 
terytorialnego i dyrektorów muzeów, w zakresie ochrony zabytków i muzealiów zgromadzonych w tych placówkach, w latach 
2012-2014, a szczególności: gromadzenia, ewidencjonowania i opracowania eksponatów, udostępniania zbiorów 
muzealnych; oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

11 muzeów samorządowych oraz 11 urzędów samorządu terytorialnego będących organizatorami muzeów objętych 
kontrolą, w sześciu województwach. 

Według danych GUS, na koniec 2013 r. w Polsce działalność prowadziły 822 muzea. 
Większość tych placówek – 83,3%, należała do sektora publicznego, w ramach którego organizatorem dla 84,1% były 
jednostki samorządu terytorialnego. 

Z ogółu wydatków z budżetu państwa, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – łącznie z transferami do jednostek 
samorządu terytorialnego – przekazano kwotę 1.632,8 mln zł, czyli o 4,9% mniejszą w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Jednak wydatki budżetów jednostek samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym samym 
czasie zwiększyły się o 0,6% i wyniosły 6.887,8 mln zł. 

PROBLEM 
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Muzea objęte kontrolą gromadziły zbiory w zakresie: historii – we wszystkich 11 muzeach; etnografii – w 10 muzeach; 
archeologii – w dziewięciu muzeach; sztuki – w dziewięciu muzeach; rzemiosła – w trzech muzeach; religii – w jednym 
muzeum; geologii – w dwóch muzeach; zbiorów bibliotecznych, militariów i paleontologii – po jednym muzeum. 
Zgromadzono w nich łącznie 95.139 obiektów muzealnych. 

Podstawowym aktem regulującym problematykę związaną z ochroną zbiorów muzealnych jest ustawa o muzeach. Zgodnie 
z art.4, w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie, mają zastosowanie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej.  

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej-instytucje kultury uzyskują osobowość 
prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. Instytucja kultury z urzędu 
podlega wpisowi do rejestru (art. 14 ust. 3 ustawy). Z treści art. 2 ustawy wynika, że muzea są jedną z form organizacyjnych 
działalności kulturalnej. Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje 
kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie działalności kulturalnej 
jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. 

W większości muzeów ewidencjonowano zabytki niezgodnie z przepisami 
rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania (nieprawidłowości stwierdzono 

w 10 muzeach – 91% objętych kontrolą) oraz nieprawidłowo przeprowadzono inwentaryzację zbiorów (w 9 muzeach). 
W sześciu muzeach kontrola ujawniła nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia w sprawie przenoszenia muzealiów 
w przypadku udostępnianiu ich poza teren muzeum. 

Muzea nie dokonywały corocznej analizy stanu zabezpieczenia wszystkich obiektów budowlanych przed pożarem 
i przestępczością. Nieprawidłowo zabezpieczono obiekty muzeum przed ogniem, nie zapewniono dla części zabytków 
zgromadzonych w magazynach, właściwego stanu ich zachowania i bezpieczeństwa (6 muzeów – 55%). Dla blisko połowy 
muzeów nie opracowano planu ochrony oraz nie sporządzono, bądź nie aktualizowano planu ewakuacji zbiorów 
(5 muzeów – 45%), co było niezgodne z rozporządzeniem w sprawie zabezpieczenia zbiorów. Instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego nie aktualizowały 4 muzea a jedno muzeum nie posiadało takiej instrukcji.  

Ponadto w 6 muzeach nie przeprowadzano corocznej okresowej kontroli stanu technicznego budynków użytkowanych przez 
muzea lub nie prowadzono książek obiektu budowlanego, co naruszało przepisy ustawy - Prawo budowlane.  

Izba negatywnie ocenia skuteczność nadzoru organizatorów nad działalnością muzeów objętych kontrolą. Brak nadzoru 
wyrażał się m.in. w przeprowadzaniu w niewystarczającym zakresie kontroli, co – zdaniem NIK – mogło w istotny sposób 
przyczynić się do powstania w muzeach nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli NIK. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK wystąpiła o: 
 zinwentaryzowanie i opracowanie w sposób pełny zgromadzonych zbiorów; 
 terminowe ewidencjonowanie przedmiotów muzealnych (muzealia, zabytki); 
 opracowanie planów ochrony muzeów oraz planów ewakuacji zbiorów;  
 zapewnienie bezpieczeństwa przy udostępnianiu muzealiów poza siedzibą muzeów, m.in. poprzez przestrzeganie 

dokumentowania czynności związanych z przenoszeniem muzealiów;  
 przeprowadzanie corocznych analiz stanu zabezpieczenia obiektów budowlanych przed pożarem i przestępczością oraz 

corocznych kontroli stanu technicznego budynków użytkowanych przez muzea. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

Delegatura NIK w Poznaniu zawiadomiła Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Poznaniu o ujawnionych nieprawidłowościach stwierdzonych w Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”, wskazujących 
na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez dyrektora i głównego księgowego Muzeum. Nieprawidłowości te dotyczyły 
m.in. nienależycie przeprowadzonej wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej z planem finansowym, co miało wpływ 
na zaciągnięcie zobowiązań niemieszczących się w planie finansowym Muzeum i dokonania wydatków ze środków publicznych 
z przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego planem finansowym. 
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Wydawanie	decyzji	związanych	z	realizacją	obiektów	
budowlanych	w	strefach	konserwatorskich	w	latach	
2008‐2013	na	przykładzie	województwa	
podkarpackiego 

   Delegatura	w	Rzeszowie	
 

P/14/110	

 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań organów gminnych w zakresie dotyczącym ochrony obiektów zabytkowych i ich otoczenia przed negatywnymi 
skutkami inwestycji budowlanych w procesach planowania przestrzennego i wydawania decyzji administracyjnych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 12 urzędach gmin z terenu województwa podkarpackiego. 

W obowiązującym porządku prawnym zagadnienia ochrony zabytków są ściśle 
powiązane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w ramach którego ustala się wymagania ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków nieruchomych.  

Podstawowym, a zarazem najlepszym sposobem ochrony zabytków i ich otoczenia przed negatywnymi skutkami inwestycji 
budowlanych są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W trakcie opracowania tych planów przeprowadza się 
wszechstronne analizy, umożliwiające określenie zasad ochrony i zagospodarowania stref konserwatorskich, na których 
obowiązują ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków. 
Dla opracowania miejscowych planów w tym aspekcie, istotne znaczenie ma prowadzenie przez gminę ewidencji zabytków 
oraz opracowanie programu opieki nad zabytkami. Gminy na ogół nie sporządzają miejscowych planów, opierając 
gospodarowanie przestrzenią na decyzjach administracyjnych – o warunkach zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

Działania organów gminnych w procesie planowania przestrzennego i wydawania 
decyzji administracyjnych określających warunki zabudowy były niewystarczające dla 

zapewnienia obiektom zabytkowym i ich otoczeniu właściwej ochrony przed negatywnymi skutkami inwestycji budowlanych. 
Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w których ustala się sposób gospodarowania na danym obszarze, 
w tym w strefach konserwatorskich wokół obiektów zabytkowych, objęto tylko niecałe 12% powierzchni kontrolowanych 
gmin. W konsekwencji w gospodarowaniu przestrzenią dominowały rozwiązania doraźne w formie wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy, w mniejszym stopniu zapewniające ochronę zabytków.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, niski stopień pokrycia powierzchni gmin miejscowymi planami oraz nieaktualizowanie 
studiów mogą być przyczyną niewłaściwego gospodarowania przestrzenią, stwarzać bariery rozwojowe oraz wpływać na 
stopniową degradację zabytków nieruchomych, będących znaczącą częścią dziedzictwa kulturowego województwa 
podkarpackiego.  

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie działania skontrolowanych gmin w zakresie sporządzenia programów 
opieki nad zabytkami, wymaganych przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Programy takie 
opracowało sześć gmin (50%), w tym jeden program opracowany był nierzetelnie.  

Wyniki kontroli wskazują, że istotne trudności sprawiała gminom procedura ustalania cech nowej zabudowy 
i zagospodarowania terenu w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wynikały one 
z niejednoznaczności przepisów prawa i rozbieżnych ich interpretacji, co prowadziło do niejednolitej praktyki stosowania 
prawa. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wymagania dotyczące nowej zabudowy winien określać profesjonalista 
posiadający odpowiednie kwalifikacje specjalne. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli gminy powinny zintensyfikować działania w celu utworzenia gminnych ewidencji zabytków 
oraz opracowania gminnych programów opieki nad zabytkami. Aktualna gminna ewidencja zabytków to jeden z głównych 
dokumentów niezbędnych dla ochrony zabytków i pozyskiwania środków finansowych na ich ochronę, kształtowania polityki 
przestrzennej oraz tworzenia prawa miejscowego w odniesieniu do sposobu użytkowania terenu. Tworząc ewidencje 
zabytków, gminy uzyskują pełną wiedzę o zabytkach nieruchomych znajdujących się na terenie ich właściwości. 
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Muzea objęte kontrolą gromadziły zbiory w zakresie: historii – we wszystkich 11 muzeach; etnografii – w 10 muzeach; 
archeologii – w dziewięciu muzeach; sztuki – w dziewięciu muzeach; rzemiosła – w trzech muzeach; religii – w jednym 
muzeum; geologii – w dwóch muzeach; zbiorów bibliotecznych, militariów i paleontologii – po jednym muzeum. 
Zgromadzono w nich łącznie 95.139 obiektów muzealnych. 

Podstawowym aktem regulującym problematykę związaną z ochroną zbiorów muzealnych jest ustawa o muzeach. Zgodnie 
z art.4, w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie, mają zastosowanie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej.  

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej-instytucje kultury uzyskują osobowość 
prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. Instytucja kultury z urzędu 
podlega wpisowi do rejestru (art. 14 ust. 3 ustawy). Z treści art. 2 ustawy wynika, że muzea są jedną z form organizacyjnych 
działalności kulturalnej. Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje 
kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie działalności kulturalnej 
jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. 

W większości muzeów ewidencjonowano zabytki niezgodnie z przepisami 
rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania (nieprawidłowości stwierdzono 

w 10 muzeach – 91% objętych kontrolą) oraz nieprawidłowo przeprowadzono inwentaryzację zbiorów (w 9 muzeach). 
W sześciu muzeach kontrola ujawniła nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia w sprawie przenoszenia muzealiów 
w przypadku udostępnianiu ich poza teren muzeum. 

Muzea nie dokonywały corocznej analizy stanu zabezpieczenia wszystkich obiektów budowlanych przed pożarem 
i przestępczością. Nieprawidłowo zabezpieczono obiekty muzeum przed ogniem, nie zapewniono dla części zabytków 
zgromadzonych w magazynach, właściwego stanu ich zachowania i bezpieczeństwa (6 muzeów – 55%). Dla blisko połowy 
muzeów nie opracowano planu ochrony oraz nie sporządzono, bądź nie aktualizowano planu ewakuacji zbiorów 
(5 muzeów – 45%), co było niezgodne z rozporządzeniem w sprawie zabezpieczenia zbiorów. Instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego nie aktualizowały 4 muzea a jedno muzeum nie posiadało takiej instrukcji.  

Ponadto w 6 muzeach nie przeprowadzano corocznej okresowej kontroli stanu technicznego budynków użytkowanych przez 
muzea lub nie prowadzono książek obiektu budowlanego, co naruszało przepisy ustawy - Prawo budowlane.  

Izba negatywnie ocenia skuteczność nadzoru organizatorów nad działalnością muzeów objętych kontrolą. Brak nadzoru 
wyrażał się m.in. w przeprowadzaniu w niewystarczającym zakresie kontroli, co – zdaniem NIK – mogło w istotny sposób 
przyczynić się do powstania w muzeach nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli NIK. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK wystąpiła o: 
 zinwentaryzowanie i opracowanie w sposób pełny zgromadzonych zbiorów; 
 terminowe ewidencjonowanie przedmiotów muzealnych (muzealia, zabytki); 
 opracowanie planów ochrony muzeów oraz planów ewakuacji zbiorów;  
 zapewnienie bezpieczeństwa przy udostępnianiu muzealiów poza siedzibą muzeów, m.in. poprzez przestrzeganie 

dokumentowania czynności związanych z przenoszeniem muzealiów;  
 przeprowadzanie corocznych analiz stanu zabezpieczenia obiektów budowlanych przed pożarem i przestępczością oraz 

corocznych kontroli stanu technicznego budynków użytkowanych przez muzea. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

Delegatura NIK w Poznaniu zawiadomiła Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Poznaniu o ujawnionych nieprawidłowościach stwierdzonych w Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”, wskazujących 
na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez dyrektora i głównego księgowego Muzeum. Nieprawidłowości te dotyczyły 
m.in. nienależycie przeprowadzonej wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej z planem finansowym, co miało wpływ 
na zaciągnięcie zobowiązań niemieszczących się w planie finansowym Muzeum i dokonania wydatków ze środków publicznych 
z przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego planem finansowym. 
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Cyfryzacja	radia	w	Polsce 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

P/15/024	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena, czy stacje radiowe podjęły decyzję o przeprowadzeniu cyfryzacji emisji radiowej na podstawie rzetelnych analiz, 
a także, czy osiągnięte efekty potwierdzają prawidłowość przyjętych założeń. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto spółki radiofonii publicznej: Polskie Radio SA, RDC SA, Radio Katowice SA. 

Z przeprowadzonej przez KRRiT analizy rozwoju radiofonii cyfrowej w krajach 
europejskich wynika, że jest on procesem bardziej skomplikowanym i trudniejszym do wdrożenia od telewizji cyfrowej. 
Przede wszystkim ze względu na liczbę przedsiębiorców działających w tym sektorze, ich znacznie mniejszy potencjał 
finansowy oraz bardziej konkurencyjny wobec naziemnego sposób odbioru treści audialnych w Internecie lub w ramach 
usług teleinformatycznych. KRRiT uważa jednak, że wobec wyczerpujących się zasobów analogowych cyfryzacja radia jest 
jedyną drogą jakościowego i ilościowego rozwoju radiofonii.  

Długość procesu cyfryzacji radia szacowana jest, według różnych źródeł, na siedem do 15 lat. Proces cyfryzacji może 
generować dla badanych spółek radiofonii publicznej (łącznie, w różnych proporcjach) następujące koszty: inwestycyjne 
(jednorazowo 30-40 mln zł); podwójnego nadawania/utrzymania multipleksu (corocznie 26 mln zł); produkcji pięciu nowych 
programów, poza nadawanymi dotychczas analogowo pięcioma programami (corocznie 50 mln zł). 

W dniu 1 października 2013 r. nastąpiła inauguracja stałego nadawania cyfrowego. Dostępnymi programami w technologii 
cyfrowej było siedem programów PR SA (Programy: 1, 2, 3, 4; PR dla Zagranicy; PR24; PR Rytm) oraz po jednym programie 
RDC SA i Radia Katowice SA – na obszarze Warszawy i Katowic. 

Z ustaleń kontroli wynika, że spółki radiofonii publicznej podjęły decyzję o przeprowadzeniu 
cyfryzacji emisji radiowej na podstawie rzetelnych analiz, jednak bez uwzględnienia 

niektórych płynących z nich wniosków, a osiągnięte efekty nie w pełni potwierdziły prawidłowość przyjętych założeń. 

Podjęcie decyzji o uruchomieniu od 2013 r. stałej emisji programów w technologii cyfrowej poprzedzone zostało, przez objęte 
kontrolą stacje radiowe, rzetelnymi analizami obejmującymi zagadnienia m.in. możliwych dróg rozwoju radia w Europie; 
charakteru systemu DAB+ (unowocześniona wersja technologii pozwalającej nadawać programy radiowe w formie cyfrowej); 
możliwości Internetu w kontekście rozpowszechniania w systemie DAB+, w tym z wykorzystaniem telefonii komórkowej; 
koncepcji radia hybrydowego oraz marketingu cyfrowego radia.  

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że podjęcie decyzji o uruchomieniu przez spółki radiofonii publicznej stałej emisji 
programów w technologii cyfrowej nastąpiło w warunkach braku narodowej strategii cyfryzacji radia w Polsce.  

Realizacja pierwszej fazy implementacji projektu cyfryzacji emisji radiowej nie przyniosła sukcesu w wymiarze społecznym – 
udziały w czasie słuchania oraz dziennych zasięgach wyspecjalizowanych programów nadawanych cyfrowo były bliskie 0%, 
zaś w odniesieniu do programów nadawanych przez spółki radiofonii publicznej cyfrowo i analogowo nie odnotowano 
istotnych zmian. NIK pozytywnie ocenia osiągnięte w wyniku wdrażanej cyfryzacji emisji radiowej wskaźniki, choć nie w pełni 
odpowiadały przyjętym przez spółki radiofonii publicznej założeniom.  

NIK zwraca uwagę, że podjęcie decyzji o rozpoczęciu projektu cyfryzacji emisji radiowej nastąpiło w warunkach niepewności 
związanej z sytuacją ekonomiczną spółek radiofonii publicznej i brakiem zabezpieczenia finansowania projektu 
w perspektywie wieloletniej. Wdrażanie przedsięwzięcia nie wpłynęło na pogorszenie sytuacji ekonomicznej ww. spółek. 
Było to wynikiem finansowania projektu ze środków przekazywanych na ten cel przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. 

Spółki radiofonii publicznej spełniły prawne wymogi uruchomienia i realizacji naziemnej cyfryzacji radia. Wyjątek stanowił brak 
umocowania, w odpowiedniej decyzji rezerwującej częstotliwości, dla uruchomienia emisji cyfrowej programów wyspecjalizowanych 
Radio Rytm i Polskie Radio 24, co było nieprawidłowością w działalności PR SA w skontrolowanym zakresie. 

PROBLEM 

SYNTEZA	



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

195

RO
ZDZIAŁ I

RO
ZDZIAŁ III

 

 
 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W celu usprawnienia procesu cyfryzacji emisji radiowej NIK wnioskowała o podjęcie przez Prezesa Rady Ministrów, 
we współpracy z KRRiT, pilnych prac zmierzających do opracowania i przyjęcia narodowej strategii cyfryzacji radia w Polsce, 
określającej m.in. charakter i zakres interwencji państwa w proces cyfryzacji emisji radiowej, w tym system ewentualnych ulg 
dla uczestników rynku, a także przewidywany termin wyłączenia emisji analogowej i precyzyjnie określone kryteria tego 
wyłączenia. 

Współdziałanie	wojewódzkich	konserwatorów	
zabytków	oraz	jednostek	samorządu	terytorialnego 

  Delegatura	w	Szczecinie	
 

P/15/100	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena współdziałania wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym zawieranych 
porozumień, w celu ochrony i opieki nad zabytkami. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto po cztery gminy (w tym po dwie gminy, które zawarły porozumienie) z sześciu województw (kujawsko-
-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego), oraz pięć 
wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (bez Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku). W informacji 
wykorzystano również wyniki kontroli skargowej przeprowadzonej przez Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego NIK w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku oraz kontroli rozpoznawczej przeprowadzonej 
przez Delegaturę NIK w Szczecinie w Urzędzie Miasta Szczecinek. W trakcie kontroli przeprowadzono także badania 
ankietowe w 133 gminach z sześciu województw objętych kontrolą.  

Według danych zawartych w Krajowym Programie Ochrony Zabytków i Opieki nad 
Zabytkami na lata 2014-2017, rejestry zabytków nieruchomych na dzień 31.12.2013 r. obejmowały łącznie 67.619 obiektów. 
Na terenie 15 województw wojewodowie zawarli z jednostkami samorządu terytorialnego 65 porozumień, z tego 
52 z gminami i 13 z powiatami. Miejscy konserwatorzy zabytków realizujący zadania wynikające z zawartych porozumień są 
istotnym elementem służby ochrony zabytków.  

Wartość nakładów niezbędnych w skali kraju na ratowanie i utrzymanie wszystkich zabytków nieruchomych przedstawiono 
w „Raporcie na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989”, opracowanym 
w 2008 r. na zlecenie Ministerstwa KiDN. Łączną wartość niezbędnych nakładów oszacowano na kwotę 163,3 mld zł, 
a nakładów rocznych na ok. 16 mld zł.  

Zdaniem NIK współdziałanie wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek 
samorządu terytorialnego nie zapewniło wystarczającej realizacji zadań związanych 

z ochroną i opieką nad zabytkami. Wojewódzcy konserwatorzy prawidłowo realizowali zadania dotyczące przekazania 
gminom wykazów zabytków nieruchomych, opiniowania programów opieki nad zabytkami, uzgadniania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w niewielkim zakresie podejmowali działania wykraczające poza obowiązki 
określone przepisami prawa, mające na celu wsparcie gmin w realizacji zadań dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami. 

W poszczególnych województwach gminnej ewidencji nie posiadało od 20 do 72% gmin, a programu opieki nad zabytkami 
od 68 do 97%. Wojewódzcy konserwatorzy, znając skalę zjawiska, najczęściej nie podejmowali działań mających na celu 
zmianę tego niekorzystnego stanu.  

Badanie udzielonych dotacji na kwotę 10,2 mln zł, co stanowiło 59,6% dotacji udzielonych w latach 2013-2014 przez 
29 skontrolowanych podmiotów, wykazało nieprawidłowości przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na kwotę 2,7 mln zł. Ponadto 
stwierdzono, że gminy nie realizowały wynikającego z art. 82 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
obowiązku informowania innych uprawnionych podmiotów o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, 

PROBLEM 
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restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Nieprawidłowość tę stwierdzono w 13 gminach na 
kwotę 6.942,7 tys. zł, co stanowiło 55,7% wartości udzielonych dotacji. Zdaniem NIK nieprzestrzeganie tego obowiązku na 
tak dużą skalę, ogranicza skuteczność regulacji prawnej mającej na celu uniemożliwienie uzyskiwania przez dotowane 
podmioty środków w nieuzasadnionej wysokości. 

Wojewódzcy i miejscy konserwatorzy w ramach nadzoru przeprowadzali kontrole stanu zachowania obiektów zabytkowych, 
jednak zdaniem NIK, w wymiarze nieodpowiednim do liczby zabytków. Kontrole dotyczyły głównie zabytków wpisanych do 
rejestru. Na 24 436 zabytków wpisanych do rejestru, w okresie objętym kontrolą przeprowadzono łącznie 1 329 kontroli, tj. 5,4% 
liczby zabytków wpisanych do rejestru oraz 0,7% łącznej liczby zabytków objętych wojewódzkimi ewidencjami na terenie pięciu 
województw. Poza jednostkowymi przypadkami, konserwatorzy nie wykorzystywali takich narzędzi nadzoru jak wykonania 
zastępcze, wnioski o wywłaszczenie nieruchomości, kierowanie zawiadomień do organów ścigania, mimo że w ocenie NIK, stan 
zachowania zabytków w pełni uzasadniał ich zastosowanie. Ponadto NIK stwierdziła, że w pięciu gminach (na 11, które do 
realizacji przejęły m.in. prowadzenie nadzoru konserwatorskiego) nadzór ten nie był wykonywany w ogóle.  

W ramach porozumień, na mocy których wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, może powierzyć 
prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wydawanie decyzji administracyjnych oraz sprawowanie 
nadzoru konserwatorskiego, gminom i powiatom, a także związkom gmin i powiatów, położonym na terenie województwa 
(art. 96 ust. 2 ustawy o ozionz) gminy uzyskiwały głównie uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz 
wykonywania nadzoru konserwatorskiego. Skala nieprawidłowości dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie prowadzenia ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami, 
była podobna w gminach z zawartymi porozumieniami i bez porozumień. NIK negatywnie oceniła niewyłączanie z treści 
porozumień możliwości wydawania przez gminy decyzji oraz prowadzenia nadzoru konserwatorskiego w stosunku do 
zabytków będących ich własnością lub współwłasnością. Ponadto wojewódzcy konserwatorzy w niewielkim zakresie 
korzystali z przysługującego im prawa do kontroli działań podejmowanych przez miejskich konserwatorów w wyniku 
zawartych porozumień. 

DOBRE	PRAKTYKI	

 Gminna ewidencja została wprowadzona zarządzeniem burmistrza lub prezydenta miasta w 10 z 22 gmin, które założyły 
gminną ewidencję. Działanie takie NIK uznaje za przykład dobrej praktyki. O wadze problemu wynikającego z braku 
dokumentu wprowadzającego gminną ewidencję zabytków (gez), świadczy przykład Miasta Bydgoszcz. 
W UM Bydgoszczy (jst z porozumieniem) w kwietniu 2014 r. wydano decyzję zezwalającą na rozbiórkę obiektu 
znajdującego się w gminnej ewidencji (objęty był również wojewódzką ewidencją, nie był wpisany do rejestru). Decyzję tą 
wydano z naruszeniem art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, tj. bez uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem. 
Ustalono, że przyczyną tego był brak dokumentu o przyjęciu i założeniu gminnej ewidencji. W trakcie kontroli 
stwierdzono, że pracownicy Urzędu w jednych sprawach powoływali się na gminną ewidencję (opinie i uzgodnienia 
wydawane przez MKZ), a w innych uznawali, że gminna ewidencja nie istnieje (decyzja Prezydenta Miasta odmawiająca 
uchylenia zgody na rozbiórkę tego budynku magazynowego).  

 Publikowanie wykazów zabytków objętych ewidencją na stronach internetowych urzędu. Na 22 gminy, które prowadziły 
gminną ewidencję praktykę tą zastosowano w 17.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wyniki kontroli wskazały na potrzebę podjęcia działań przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie:  
 uporządkowania spraw związanych z prowadzeniem ewidencji zabytków, w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami 

w liczbie zabytków pomiędzy ewidencjami wojewódzkimi i gminnymi oraz brakiem jednolitego sposobu prowadzenia 
gminnych ewidencji zabytków; 

 zamieszczania w programach opieki nad zabytkami mierzalnych wskaźników stopnia realizacji założonych celów, 
tak aby była możliwa ocena zakresu ich realizacji;  

 określenia zasad planowania i ewidencjonowania przeprowadzonych kontroli oraz monitorowania realizacji wydanych 
zaleceń pokontrolnych lub decyzji, w związku ze stwierdzeniem niskiego stopnia realizacji planów kontroli oraz 
przypadków niemonitorowania realizacji zaleceń lub monitorowania ich wykonania po znacznym upływie czasu 
określonego na ich realizację; 

 wyłączania z treści porozumień zawieranych przez wojewodów z jst możliwości wydawania przez gminy decyzji 
administracyjnych oraz sprawowania nadzoru konserwatorskiego w stosunku do zabytków będących ich własnością lub 
współwłasnością. 
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Wskazana przez NIK potrzeba podjęcia działań przez wojewódzkich konserwatorów zabytków i gminy dotyczyła: 
 doprowadzenia do zgodności liczby zabytków nieruchomych pomiędzy ewidencją wojewódzką i gminną (koordynatorem 

działań na obszarze województwa powinien być wojewódzki konserwator zabytków); 
 wzajemnego informowania się o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru gminy w zakresie przyjęcia programu opieki nad zabytkami. 

DE	LEGE	FERENDA	

Wyniki kontroli wskazały na zasadność podjęcia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego działań zmierzających do 
wszczęcia inicjatywy zmiany prawa, w zakresie określenia roli wojewódzkiego konserwatora zabytków w procesie 
wywłaszczania nieruchomości, m.in. przy prowadzeniu rokowań oraz zabezpieczaniu środków finansowych na nabycie lub 
odszkodowanie za wywłaszczony obiekt zabytkowy. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

NIK skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegające na zniszczeniu zabytku 
objętego zarówno gminną, jak i wojewódzką ewidencją zabytków. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

NIK skierowała do rzeczników dyscypliny finansów publicznych dwa zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów 
publicznych, polegającym na udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków podmiotom, które nie zostały wskazane w uchwale rady miasta. 
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9. Nauka	i	szkolnictwo	wyższe	

1. Kształcenie na kierunkach zamawianych (P/14/028/KNO) 
2. Efekty działalności instytutów badawczych (P/14/070/KNO) 
3. Komercjalizacja wyników badań naukowych (P/15/027/KNO) 
4. Kształcenie na studiach doktoranckich (P/15/025/KNO) 
5. Opłaty za studia w publicznych szkołach wyższych (D/15/506/KNO) 
6. Finanse i gospodarowanie mieniem szkół wyższych (I/15/001/LLU) 

Kształcenie	na	kierunkach	zamawianych 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

P/14/028	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności kształcenia na kierunkach zamawianych, a w szczególności: założeń i realizacji koncepcji kształcenia 
na kierunkach zamawianych, w tym doboru kierunków zamawianych i uczelni; przygotowania i realizacji przez uczelnie 
procesu kształcenia na kierunkach zamawianych; efektów kształcenia na kierunkach zamawianych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBR) oraz w 10 szkołach wyższych (pięciu uniwersytetach, trzech politechnikach, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz 
jednej uczelni niepublicznej). 

W 2008 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczął działania w kierunku 
zmiany struktury kształcenia w szkołach wyższych poprzez promowanie wśród uczniów i absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych studiów na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych oraz zamawianie kształcenia 
dla określonej grupy studentów tych kierunków w wybranych uczelniach w kraju. Przeznaczył na ten cel około 1,2 mld zł. 
Powodem uruchomienia tej interwencji był fakt, że w strukturze absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy 
zdiagnozowano nadreprezentację absolwentów kierunków humanistycznych (w roku akademickim 2005/2006 absolwenci 
kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych stanowili jedynie 16,4% ogółu absolwentów), co powodowało 
wzrost bezrobocia w tej grupie. Dla zapewnienia pracodawcom wystarczającej podaży odpowiednio wykwalifikowanych 
absolwentów kierunków istotnych dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności gospodarki istniała, zdaniem rządzących, 
potrzeba systemowego stymulowania wzrostu liczby absolwentów kierunków inżynieryjnych.  

Projekty dotyczące kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych w szkołach wyższych były 
realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka. Program ten był 
jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Miał on na celu 
wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu 
wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa 
oraz zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej. Wszystkie działania realizowane w ramach PO KL miały wpływać na 
zwiększenie konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości.  

Ministerialny program tzw. kierunków zamawianych zwiększył atrakcyjność kierunków 
technicznych, matematycznych i przyrodniczych i przyczynił się do wzrostu liczby 

absolwentów na tych kierunkach. Jednak w ocenie Izby źle zaprojektowano towarzyszący mu system stypendiów: wysokie 
stypendia otrzymywały nawet osoby z niską średnią. Nie przewidziano też konieczności zwrotu środków w przypadku 
przerwania studiów.  

 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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Efekty	działalności	instytutów	badawczych 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

P/14/070	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena efektywności funkcjonowania instytutów badawczych, a w szczególności: efektów działalności naukowej 
i wdrożeniowej, prawidłowości wydatkowania środków publicznych oraz nadzoru sprawowanego przez ministrów nad 
instytutami badawczymi. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w ośmiu instytutach badawczych oraz w pięciu ministerstwach nadzorujących objęte kontrolą instytuty 
badawcze. Ponadto badaniem kwestionariuszowym objęto 107 instytutów badawczych, w tym 36 prowadzących działalność 
naukową w dziedzinie nauk o życiu, siedmiu – w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz 64 – nauk ścisłych 
i inżynierskich. Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIK, zwróciła się do tych instytutów 
o przekazanie informacji (w formie kwestionariusza) na temat efektów ich działalności naukowo-badawczej, stanu zatrudnienia 
oraz sytuacji finansowej. Kwestionariusz dotyczył lat 2010-2013, z rozszerzeniem w wybranych zagadnieniach do lat 2009 
i 2014. W celach porównawczych poddano analizie 68 instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk (25 w grupie nauk o życiu, 
14 w grupie nauk humanistycznych i społecznych, 29 w grupie nauk ścisłych i inżynierskich) oraz 85 wydziałów szkół wyższych 
(30 w grupie nauk o życiu, 12 w grupie nauk humanistycznych i społecznych, 43 w grupie nauk ścisłych i inżynierskich). 

Instytuty badawcze (do 2010 r. funkcjonujące jako jednostki badawczo-rozwojowe) 
stanowią istotną część systemu nauki obok instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz uczelni. Reforma nauki 
z 2010 r. przekształciła jednostki badawczo-rozwojowe w instytuty badawcze podlegające ścisłym zasadom kontroli oraz 
systematycznemu audytowi. Instytuty, ze względu na swoje zadania statutowe i kierunki prowadzonych prac badawczo-
-rozwojowych, są nadzorowane przez właściwych ministrów. Ich działalność naukowo-badawcza i wdrożeniowa podlega 
ocenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Na ogólną liczbę 963 jednostek naukowych przypada 115 instytutów badawczych (tj. 12% wszystkich jednostek), 
70  instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz 755 jednostek podstawowych uczelni. W instytutach badawczych 
zatrudnionych było ogółem w 2011 r. 42 tys. osób, nadzorowanych przez 14 ministrów, z tego połowę stanowili pracownicy 
zatrudnieni w instytutach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia lub innych prowadzących działalność w zakresie 
lecznictwa. Najwięcej instytutów nadzoruje Minister Gospodarki (53). 

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R (działalność badawczo-rozwojowa) w instytutach badawczych w 2011 r. wyniosły 
ogółem 2.654 mln zł. Instytuty badawcze posiadają jeden z najwyższych wskaźników nakładów na jednego zatrudnionego 
(186,5 tys. zł) spośród jednostek zajmujących się badaniami naukowymi (dane GUS). Poważnymi problemami 
występującymi w działalności instytutów badawczych jest niski poziom wdrożeń, realizowanie tych samych zadań w różnych 
instytutach, niewielkie wykorzystanie prac instytutów w działalności nadzorującego ministra oraz brak całościowej koncepcji 
działania instytutów badawczych. 

Skontrolowane instytuty badawcze nie wykorzystywały w pełni swojego potencjału 
badawczego. W znikomym stopniu prowadziły działalność wdrożeniową, która jest ich 

ustawowym obowiązkiem. Choć liczba opatentowanych wynalazków wzrosła dwukrotnie, nie przełożyło się to na analogiczny 
wzrost ich wykorzystania – jedynie 20% z nich znalazło zastosowanie w praktyce. Tymczasem w krajach o wysokim stopniu 
rozwoju za nieefektywne uważa się mniejsze niż 50-procentowe wykorzystanie uzyskanych patentów. NIK zwraca również 
uwagę, że tylko 5% zdobytych patentów stanowiły patenty zagraniczne, które są szczególnie ważne dla gospodarki.  

NIK zwróciła uwagę, że zdobyte patenty (krajowe i zagraniczne) w znikomym stopniu były wykorzystywane. 
Z 226 wynalazków praktyczne zastosowanie znalazło zaledwie 20%. Jednak na tle polskich jednostek naukowych instytuty 
badawcze charakteryzują się największą efektywnością we wdrażaniu patentów. Dla porównania praktyczne zastosowanie 
znalazło 14% patentów uzyskanych przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz 4% przez szkoły wyższe. 
Tymczasem w krajach o wysokim stopniu rozwoju średnio połowa wynalazków objętych ochroną patentową zostaje 
wdrożona do stosowania.  

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

Izba pozytywnie oceniła działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego inicjujące i promujące kształcenie na 
uniwersyteckich kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych. W ciągu siedmiu lat (2008-2015) na program 
kształcenia na kierunkach zamawianych uruchomiono 1,2 mld zł (część sfinansowano z unijnego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki). Idea utworzenia i promowania kierunków zamawianych wynikała z nadreprezentacji absolwentów kierunków 
humanistycznych, skutkującej wysokim poziomem bezrobocia w tej grupie. 

Program kierunków zamawianych pomógł uatrakcyjnić studia techniczne, matematyczne i przyrodnicze, co przełożyło się na 
wzrost liczby ich absolwentów. W roku akademickim 2005/2006 absolwenci kierunków inżynieryjnych wchodzący na rynek 
pracy stanowili zaledwie ok. 16% wszystkich absolwentów szkół wyższych. Już po rozpoczęciu programu odsetek osób, 
które ukończyły studia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych wzrósł do 21% w 2013 r. 
(dane Głównego Urzędu Statystycznego). Pod koniec I półrocza 2014 r. – w uczelniach realizujących program – 
kształceniem zamawianym objętych było blisko 93,5 tys. studentów I roku, czyli ponad 4 razy więcej niż zakładano 
w momencie wdrażania programu. 

Oceniając pozytywnie ideę i założenia programu kierunków zamawianych NIK zwróciła uwagę, że najwięcej środków 
finansowych – ponad połowę całej puli – przeznaczono na stypendia za wyniki w nauce (509 mln zł). Znacznie mniej 
natomiast (21%) na wzbogacenie oferty edukacyjnej, np. wykłady wybitnych specjalistów polskich i zagranicznych, zakup 
sprzętu do laboratoriów, komputerów, wydawnictw naukowych oraz staże i praktyki (178 mln zł). Na niezbędne zajęcia 
wyrównawcze – głównie z matematyki, fizyki i chemii – wykorzystano 4% środków (37 mln zł). 

Wadliwie zaprojektowano także podstawę ministerialnego programu w zakresie systemu stypendiów, który miał zachęcić 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do wyboru kierunków zamawianych. System wypłat stypendiów obejmował 
wszystkich studentów – także tych z pierwszego roku, na podstawie wyników matury. Od drugiego roku formalnie 
przewidziano stypendia dla połowy studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Minister nie ustalił jednak 
minimalnego progu, który trzeba było osiągnąć, aby uzyskać stypendium. W skrajnym przypadku stypendium wypłacono 
więc także studentom, których średnia ocen wyniosła 3,1 (np. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie w ramach projektu pilotażowego). Nie zróżnicowano wysokości przyznawanych stypendiów – była taka sama 
dla wszystkich. W efekcie zarówno studenci osiągający lepsze, jak i gorsze wyniki w nauce otrzymywali stypendia w takiej 
samej wysokości. 

Izba zwróciła uwagę, że system nie przewidywał zwrotu środków w przypadku rezygnacji ze studiów. Tymczasem odsetek 
studentów przerywających naukę po pierwszym roku studiów na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych 
był nadal wysoki (prawie 30% w 2013 r.). Założono, że w 2015 r. jego wartość wyniesie niecałe 18%. 

Ani ministerstwo, ani od 1 września 2011 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nie monitorowało losów absolwentów 
kierunków zamawianych. Żadna z tych instytucji nie wiedziała, ilu stypendystów kształcących się na studiach o profilu 
technicznym, matematycznym i przyrodniczym ukończyło lub przerwało studia. W takiej sytuacji niemożliwe było zbadanie 
efektywności wykorzystania środków publicznych wydanych na – jak podkreśliła NIK – najbardziej kosztowne zadanie 
w ramach projektu, jakim były stypendia. Nie można też było ustalić, czy absolwenci kierunków zamawianych znaleźli pracę. 

W 2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczął kolejny pilotaż – Program Rozwoju Kompetencji o wartości 
ponad 50 mln zł, który zastąpił kształcenie na kierunkach zamawianych. Program kładzie nacisk na rozwój tzw. umiejętności 
„miękkich” (takich jak np. kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole), ale także pomaga studentom 
w zdobywaniu kompetencji zawodowych, analitycznych, w zakresie przedsiębiorczości. Program ten nie przewiduje systemu 
stypendialnego. Zakłada natomiast dalsze wzmacnianie współpracy uczelni z pracodawcami. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wyniku kontroli NIK skierowała do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wnioski dotyczące: 
 zapewnienia premiowania wysokich wyników w nauce w przypadku tworzenia systemów stypendialnych; 
 monitorowania realizacji kolejnych programów w obszarze szkolnictwa wyższego w sposób umożliwiający jednoznaczną 

ocenę ich efektów. 

Wnioski skierowane do Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczyły stosowania w pełnym zakresie zasad 
dokonywania wyboru projektów dofinansowanych ze środków europejskich określonych przez ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego.  
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Efekty	działalności	instytutów	badawczych 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

P/14/070	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena efektywności funkcjonowania instytutów badawczych, a w szczególności: efektów działalności naukowej 
i wdrożeniowej, prawidłowości wydatkowania środków publicznych oraz nadzoru sprawowanego przez ministrów nad 
instytutami badawczymi. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w ośmiu instytutach badawczych oraz w pięciu ministerstwach nadzorujących objęte kontrolą instytuty 
badawcze. Ponadto badaniem kwestionariuszowym objęto 107 instytutów badawczych, w tym 36 prowadzących działalność 
naukową w dziedzinie nauk o życiu, siedmiu – w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz 64 – nauk ścisłych 
i inżynierskich. Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIK, zwróciła się do tych instytutów 
o przekazanie informacji (w formie kwestionariusza) na temat efektów ich działalności naukowo-badawczej, stanu zatrudnienia 
oraz sytuacji finansowej. Kwestionariusz dotyczył lat 2010-2013, z rozszerzeniem w wybranych zagadnieniach do lat 2009 
i 2014. W celach porównawczych poddano analizie 68 instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk (25 w grupie nauk o życiu, 
14 w grupie nauk humanistycznych i społecznych, 29 w grupie nauk ścisłych i inżynierskich) oraz 85 wydziałów szkół wyższych 
(30 w grupie nauk o życiu, 12 w grupie nauk humanistycznych i społecznych, 43 w grupie nauk ścisłych i inżynierskich). 

Instytuty badawcze (do 2010 r. funkcjonujące jako jednostki badawczo-rozwojowe) 
stanowią istotną część systemu nauki obok instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz uczelni. Reforma nauki 
z 2010 r. przekształciła jednostki badawczo-rozwojowe w instytuty badawcze podlegające ścisłym zasadom kontroli oraz 
systematycznemu audytowi. Instytuty, ze względu na swoje zadania statutowe i kierunki prowadzonych prac badawczo-
-rozwojowych, są nadzorowane przez właściwych ministrów. Ich działalność naukowo-badawcza i wdrożeniowa podlega 
ocenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Na ogólną liczbę 963 jednostek naukowych przypada 115 instytutów badawczych (tj. 12% wszystkich jednostek), 
70  instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz 755 jednostek podstawowych uczelni. W instytutach badawczych 
zatrudnionych było ogółem w 2011 r. 42 tys. osób, nadzorowanych przez 14 ministrów, z tego połowę stanowili pracownicy 
zatrudnieni w instytutach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia lub innych prowadzących działalność w zakresie 
lecznictwa. Najwięcej instytutów nadzoruje Minister Gospodarki (53). 

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R (działalność badawczo-rozwojowa) w instytutach badawczych w 2011 r. wyniosły 
ogółem 2.654 mln zł. Instytuty badawcze posiadają jeden z najwyższych wskaźników nakładów na jednego zatrudnionego 
(186,5 tys. zł) spośród jednostek zajmujących się badaniami naukowymi (dane GUS). Poważnymi problemami 
występującymi w działalności instytutów badawczych jest niski poziom wdrożeń, realizowanie tych samych zadań w różnych 
instytutach, niewielkie wykorzystanie prac instytutów w działalności nadzorującego ministra oraz brak całościowej koncepcji 
działania instytutów badawczych. 

Skontrolowane instytuty badawcze nie wykorzystywały w pełni swojego potencjału 
badawczego. W znikomym stopniu prowadziły działalność wdrożeniową, która jest ich 

ustawowym obowiązkiem. Choć liczba opatentowanych wynalazków wzrosła dwukrotnie, nie przełożyło się to na analogiczny 
wzrost ich wykorzystania – jedynie 20% z nich znalazło zastosowanie w praktyce. Tymczasem w krajach o wysokim stopniu 
rozwoju za nieefektywne uważa się mniejsze niż 50-procentowe wykorzystanie uzyskanych patentów. NIK zwraca również 
uwagę, że tylko 5% zdobytych patentów stanowiły patenty zagraniczne, które są szczególnie ważne dla gospodarki.  

NIK zwróciła uwagę, że zdobyte patenty (krajowe i zagraniczne) w znikomym stopniu były wykorzystywane. 
Z 226 wynalazków praktyczne zastosowanie znalazło zaledwie 20%. Jednak na tle polskich jednostek naukowych instytuty 
badawcze charakteryzują się największą efektywnością we wdrażaniu patentów. Dla porównania praktyczne zastosowanie 
znalazło 14% patentów uzyskanych przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz 4% przez szkoły wyższe. 
Tymczasem w krajach o wysokim stopniu rozwoju średnio połowa wynalazków objętych ochroną patentową zostaje 
wdrożona do stosowania.  

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

Izba pozytywnie oceniła działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego inicjujące i promujące kształcenie na 
uniwersyteckich kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych. W ciągu siedmiu lat (2008-2015) na program 
kształcenia na kierunkach zamawianych uruchomiono 1,2 mld zł (część sfinansowano z unijnego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki). Idea utworzenia i promowania kierunków zamawianych wynikała z nadreprezentacji absolwentów kierunków 
humanistycznych, skutkującej wysokim poziomem bezrobocia w tej grupie. 

Program kierunków zamawianych pomógł uatrakcyjnić studia techniczne, matematyczne i przyrodnicze, co przełożyło się na 
wzrost liczby ich absolwentów. W roku akademickim 2005/2006 absolwenci kierunków inżynieryjnych wchodzący na rynek 
pracy stanowili zaledwie ok. 16% wszystkich absolwentów szkół wyższych. Już po rozpoczęciu programu odsetek osób, 
które ukończyły studia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych wzrósł do 21% w 2013 r. 
(dane Głównego Urzędu Statystycznego). Pod koniec I półrocza 2014 r. – w uczelniach realizujących program – 
kształceniem zamawianym objętych było blisko 93,5 tys. studentów I roku, czyli ponad 4 razy więcej niż zakładano 
w momencie wdrażania programu. 

Oceniając pozytywnie ideę i założenia programu kierunków zamawianych NIK zwróciła uwagę, że najwięcej środków 
finansowych – ponad połowę całej puli – przeznaczono na stypendia za wyniki w nauce (509 mln zł). Znacznie mniej 
natomiast (21%) na wzbogacenie oferty edukacyjnej, np. wykłady wybitnych specjalistów polskich i zagranicznych, zakup 
sprzętu do laboratoriów, komputerów, wydawnictw naukowych oraz staże i praktyki (178 mln zł). Na niezbędne zajęcia 
wyrównawcze – głównie z matematyki, fizyki i chemii – wykorzystano 4% środków (37 mln zł). 

Wadliwie zaprojektowano także podstawę ministerialnego programu w zakresie systemu stypendiów, który miał zachęcić 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do wyboru kierunków zamawianych. System wypłat stypendiów obejmował 
wszystkich studentów – także tych z pierwszego roku, na podstawie wyników matury. Od drugiego roku formalnie 
przewidziano stypendia dla połowy studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Minister nie ustalił jednak 
minimalnego progu, który trzeba było osiągnąć, aby uzyskać stypendium. W skrajnym przypadku stypendium wypłacono 
więc także studentom, których średnia ocen wyniosła 3,1 (np. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie w ramach projektu pilotażowego). Nie zróżnicowano wysokości przyznawanych stypendiów – była taka sama 
dla wszystkich. W efekcie zarówno studenci osiągający lepsze, jak i gorsze wyniki w nauce otrzymywali stypendia w takiej 
samej wysokości. 

Izba zwróciła uwagę, że system nie przewidywał zwrotu środków w przypadku rezygnacji ze studiów. Tymczasem odsetek 
studentów przerywających naukę po pierwszym roku studiów na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych 
był nadal wysoki (prawie 30% w 2013 r.). Założono, że w 2015 r. jego wartość wyniesie niecałe 18%. 

Ani ministerstwo, ani od 1 września 2011 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nie monitorowało losów absolwentów 
kierunków zamawianych. Żadna z tych instytucji nie wiedziała, ilu stypendystów kształcących się na studiach o profilu 
technicznym, matematycznym i przyrodniczym ukończyło lub przerwało studia. W takiej sytuacji niemożliwe było zbadanie 
efektywności wykorzystania środków publicznych wydanych na – jak podkreśliła NIK – najbardziej kosztowne zadanie 
w ramach projektu, jakim były stypendia. Nie można też było ustalić, czy absolwenci kierunków zamawianych znaleźli pracę. 

W 2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczął kolejny pilotaż – Program Rozwoju Kompetencji o wartości 
ponad 50 mln zł, który zastąpił kształcenie na kierunkach zamawianych. Program kładzie nacisk na rozwój tzw. umiejętności 
„miękkich” (takich jak np. kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole), ale także pomaga studentom 
w zdobywaniu kompetencji zawodowych, analitycznych, w zakresie przedsiębiorczości. Program ten nie przewiduje systemu 
stypendialnego. Zakłada natomiast dalsze wzmacnianie współpracy uczelni z pracodawcami. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wyniku kontroli NIK skierowała do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wnioski dotyczące: 
 zapewnienia premiowania wysokich wyników w nauce w przypadku tworzenia systemów stypendialnych; 
 monitorowania realizacji kolejnych programów w obszarze szkolnictwa wyższego w sposób umożliwiający jednoznaczną 

ocenę ich efektów. 

Wnioski skierowane do Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczyły stosowania w pełnym zakresie zasad 
dokonywania wyboru projektów dofinansowanych ze środków europejskich określonych przez ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego.  
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Połowa z ośmiu skontrolowanych instytutów badawczych nie posiadała w latach 2010-2013 żadnego wdrożenia, a zatem 
w ograniczonym stopniu wykorzystywała swój potencjał do prowadzenia działalności wdrożeniowej oraz komercjalizacji 
wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R). Również z badań kwestionariuszowych wynika, że instytuty znajdują 
praktyczne zastosowanie dla coraz mniejszej liczby wynalazków. Liczba wdrożeń 105 instytutów badawczych spadła w ciągu 
czterech lat o prawie 20% – z ok. 1750 w 2010 r. do nieco ponad 1400 w 2013 r. 

W kontrolowanych instytutach zatrudnionych było prawie 2200 osób, w tym realizacją badań zajmowało się 56 do 88% 
zatrudnionych. W połowie tych instytutów NIK stwierdziła możliwość wystąpienia luki kadrowej lub pokoleniowej, która 
stwarza poważne ryzyko dla kontynuacji prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych. Zatrudnieni adiunkci byli już 
w takim wieku, że powinni mieć już stopnie doktorów habilitowanych oraz profesorów. Natomiast średnia wieku profesorów 
zatrudnionych w tych instytutach zbliżona była do wieku emerytalnego. 

Nadzór ministrów nad instytutami badawczymi koncentrował się przede wszystkim na kwestiach finansowych 
i organizacyjnych, a w mniejszym zakresie dotyczył ich działalności naukowej i wdrożeniowej. Obejmował on głównie analizę 
sytuacji finansowej instytutów oraz zatwierdzanie ich sprawozdań finansowych, monitorowanie i weryfikację realizacji przez 
instytuty zadań zleconych oraz programów wieloletnich. 

NIK ustaliła, że ministerstwa nierzetelnie, w tym często z opóźnieniem, przeprowadzały obowiązkowy audyt lub kontrole 
nadzorowanych instytutów badawczych. Ministrowie w ograniczonym stopniu uwzględniali efekty naukowo-badawczej 
działalności instytutów, nie brali przy tym pod uwagę m.in. wyników oceny parametrycznej oraz wdrażania przez placówki 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W celu efektywnego wykorzystania potencjału naukowego instytutów badawczych oraz ich możliwości wdrożeniowych 
Najwyższa Izba Kontroli wniosła do: 
 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zmianę kryteriów oceny parametrycznej, tak aby w większym stopniu 

uwzględniały one specyfikę instytutów badawczych, w tym efekty ich działalności badawczo-rozwojowej.  
 Ministrów nadzorujących instytuty badawcze o:  

 dokonywanie kontroli nadzorowanych instytutów badawczych z uwzględnieniem efektów ich działalności naukowej 
i rozwojowej oraz większą współpracę z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy dokonywaniu oceny 
instytutów badawczych;  

 zwiększenie nadzoru nad polityką kadrową w nadzorowanych instytutach. 

 Dyrektorów instytutów badawczych o: 
 opracowanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej instytutów; 
 prawidłowe dokonywanie ocen okresowych pracowników instytutów oraz stosowanie procedur minimalizujących ryzyko 

wystąpienia konfliktu interesów wśród pracowników naukowych. 

Komercjalizacja	wyników	badań	naukowych 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

P/15/027	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych w zakresie zwiększania innowacyjności gospodarki. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
w sześciu podmiotach, które otrzymały dofinansowanie od NCBiR (dwie publiczne szkoły wyższe, dwa instytuty badawcze 
oraz dwa podmioty komercyjne). W informacji wykorzystano również wyniki kontroli P/14/084 Zarządzanie własnością 
intelektualną w szkołach wyższych. 

 



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
9. Nauka i szkolnictwo wyższe

205

RO
ZDZIAŁ I

RO
ZDZIAŁ III

 

 
 

Według raportu Research and Innovation Performance in EU Member states and 
Associated Countries 2013 w Polsce jest niski wpływ innowacji na rozwój krajowej 

gospodarki. Jedną z głównych barier komercjalizacji wyników badań naukowych w Polsce jest małe zainteresowanie 
przedsiębiorców działaniami innowacyjnymi. Przepływy środków na badania z sektora gospodarki do wyższych uczelni i instytutów 
badawczych wynosiły w 2011 r.  zaledwie 0,03% PKB, co zdaniem ekspertów oznacza, że rynek badań naukowych w Polsce 
bardzo słabo funkcjonuje. W wysoko innowacyjnych gospodarkach wskaźnik ten jest kilkunastokrotnie wyższy niż w Polsce.  

W latach 2011-2015 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju zaangażowali prawie 3,4 mld zł we wsparcie komercjalizacji 

wyników badań naukowych. Pomimo zgodności ze strategicznymi kierunkami badań naukowych, poszczególne inicjatywy 
(programy i przedsięwzięcia) charakteryzowały się opóźnieniami, brakiem stabilności finansowania, niepełnym określeniem 
wskaźników oraz słabością nadzoru Ministra. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli stwierdzone wady w systemie wsparcia 
komercjalizacji wyników badań naukowych skutkują słabszym od zakładanego wzrostem innowacyjności polskiej gospodarki 
w przyjętej perspektywie czasowej. 

Minister realizował trzy inicjatywy o łącznej wartości 82,8 mln zł – „TOP 500 Innovators”, „Brokerzy Innowacji” oraz „Inkubator 
Innowacyjności”. Ich celem było podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie współpracy z podmiotami 
gospodarczymi oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców. Natomiast NCBiR 
prowadziło 14 inicjatyw o wartości 3,3 mld zł.  

W ocenie NIK opóźnienia w realizacji trzech programów NCBiR oraz brak stabilności finansowania mogą ograniczyć 
skuteczność wsparcia komercjalizacji. Niezgodnie z harmonogramem i planem finansowym realizowano programy „Innolot”, 
„Innomed” oraz „Spin-Tech” (o wartości 0,6 mld zł), których celem jest m.in. zwiększenie konkurencyjności polskiej 
gospodarki w sektorze lotniczym, wzrost dostępności zaawansowanych produktów medycznych dla osób chorych. Podczas 
kontroli stwierdzono również wady projektowe programów, które mogą utrudnić Ministrowi i NCBiR prawidłową weryfikację 
osiąganych rezultatów. Pozytywnie NIK oceniła natomiast zgodną z przyjętymi założeniami finansowymi realizację 
największych programów wspierających komercjalizację („Innotech”, „Program Badań Stosowanych”). Pozytywna ocena 
dotyczy również wymienionych trzech inicjatyw Ministra.  

Z ustaleń kontroli wynika, że Minister przeprowadzał systematycznie kontrole w NCBiR dotyczące jego gospodarki 
finansowej oraz wykonywania zadań. Monitorował również realizację wniosków pokontrolnych. Podczas kontroli stwierdzono 
jednak nieprawidłowości, które wskazują na słabość nadzoru Ministra nad NCBiR.  

Objęte badaniem kontrolnym w NCBiR i u beneficjentów umowy o dofinansowanie projektów wspierających komercjalizację 
wyników badań naukowych były realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. W wyniku realizacji projektów beneficjenci 
podejmowali pierwsze próby komercjalizacji ich wyników, prowadzili działania promocyjne oraz dokonywali zgłoszeń 
patentowych. Weryfikowanie przez NCBiR rezultatów inicjatyw wspierających komercjalizację B+R odbywało się zgodnie 
z obowiązującymi procedurami oraz warunkami umów zawartych z beneficjentami.  

Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prawnej wyników badań naukowych i zwiększyć szanse na ich komercjalizację, 
w skontrolowanych szkołach wyższych przyjęto strategie zarządzania własnością intelektualną i stworzono w tym celu 
adekwatne warunki organizacyjno-administracyjne. Dodatkowo uczelnie wspomagały pracowników w rozwijaniu wiedzy 
przydatnej z punktu widzenia komercjalizacji, ustanawiając system zachęt finansowych oraz rozwiązań promujących rozwój 
zawodowy. Szkoły wyższe stosowały różne modele zarządzania własnością intelektualną – najczęściej przy udziale 
akademickich centrów transferu technologii lub spółek celowych.  

Uczelnie podejmowały również działania ochrony prawnej swojej własności intelektualnej, powstałej w wyniku prowadzonych 
badań naukowych i prac rozwojowych. Działania te skutkowały znaczną liczbą zgłoszeń wynalazków do Urzędu 
Patentowego RP, natomiast istotna część patentów wygasała po upływie pierwszego, trzyletniego okresu ochrony, 
co wskazuje na niski potencjał komercjalizacyjny chronionych dóbr. Skontrolowane uczelnie podejmowały szereg działań 
w celu transferu technologii z nauki do biznesu, przy czym ich efekty nie były w większości uczelni satysfakcjonujące.  

Istotny wpływ na uwarunkowania komercjalizacji wyników badań w Polsce mają również następujące czynniki:  
 niski rozwój kultury innowacyjności, dominacja zagranicznych centrów podejmowania decyzji w większości dużych firm, 

imitacyjny charakter inwestycji w innowacje (oparty na nabyciu maszyn i urządzeń) oraz niewielkie zainteresowanie materialne 
wynalazców komercjalizacją wyników badań naukowych i brak umiejętności współpracy sektora nauki z biznesem.  

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

Połowa z ośmiu skontrolowanych instytutów badawczych nie posiadała w latach 2010-2013 żadnego wdrożenia, a zatem 
w ograniczonym stopniu wykorzystywała swój potencjał do prowadzenia działalności wdrożeniowej oraz komercjalizacji 
wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R). Również z badań kwestionariuszowych wynika, że instytuty znajdują 
praktyczne zastosowanie dla coraz mniejszej liczby wynalazków. Liczba wdrożeń 105 instytutów badawczych spadła w ciągu 
czterech lat o prawie 20% – z ok. 1750 w 2010 r. do nieco ponad 1400 w 2013 r. 

W kontrolowanych instytutach zatrudnionych było prawie 2200 osób, w tym realizacją badań zajmowało się 56 do 88% 
zatrudnionych. W połowie tych instytutów NIK stwierdziła możliwość wystąpienia luki kadrowej lub pokoleniowej, która 
stwarza poważne ryzyko dla kontynuacji prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych. Zatrudnieni adiunkci byli już 
w takim wieku, że powinni mieć już stopnie doktorów habilitowanych oraz profesorów. Natomiast średnia wieku profesorów 
zatrudnionych w tych instytutach zbliżona była do wieku emerytalnego. 

Nadzór ministrów nad instytutami badawczymi koncentrował się przede wszystkim na kwestiach finansowych 
i organizacyjnych, a w mniejszym zakresie dotyczył ich działalności naukowej i wdrożeniowej. Obejmował on głównie analizę 
sytuacji finansowej instytutów oraz zatwierdzanie ich sprawozdań finansowych, monitorowanie i weryfikację realizacji przez 
instytuty zadań zleconych oraz programów wieloletnich. 

NIK ustaliła, że ministerstwa nierzetelnie, w tym często z opóźnieniem, przeprowadzały obowiązkowy audyt lub kontrole 
nadzorowanych instytutów badawczych. Ministrowie w ograniczonym stopniu uwzględniali efekty naukowo-badawczej 
działalności instytutów, nie brali przy tym pod uwagę m.in. wyników oceny parametrycznej oraz wdrażania przez placówki 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W celu efektywnego wykorzystania potencjału naukowego instytutów badawczych oraz ich możliwości wdrożeniowych 
Najwyższa Izba Kontroli wniosła do: 
 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zmianę kryteriów oceny parametrycznej, tak aby w większym stopniu 

uwzględniały one specyfikę instytutów badawczych, w tym efekty ich działalności badawczo-rozwojowej.  
 Ministrów nadzorujących instytuty badawcze o:  

 dokonywanie kontroli nadzorowanych instytutów badawczych z uwzględnieniem efektów ich działalności naukowej 
i rozwojowej oraz większą współpracę z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy dokonywaniu oceny 
instytutów badawczych;  

 zwiększenie nadzoru nad polityką kadrową w nadzorowanych instytutach. 

 Dyrektorów instytutów badawczych o: 
 opracowanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej instytutów; 
 prawidłowe dokonywanie ocen okresowych pracowników instytutów oraz stosowanie procedur minimalizujących ryzyko 

wystąpienia konfliktu interesów wśród pracowników naukowych. 

Komercjalizacja	wyników	badań	naukowych 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

P/15/027	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych w zakresie zwiększania innowacyjności gospodarki. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
w sześciu podmiotach, które otrzymały dofinansowanie od NCBiR (dwie publiczne szkoły wyższe, dwa instytuty badawcze 
oraz dwa podmioty komercyjne). W informacji wykorzystano również wyniki kontroli P/14/084 Zarządzanie własnością 
intelektualną w szkołach wyższych. 

 



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
        9. Nauka i szkolnictwo wyższe

206

RO
ZD

ZI
AŁ

 II
I

 

 
 

 brak określenia w dokumentach strategicznych polskiej specjalizacji w zakresie określonych dziedzin nauki. W Krajowym 
Programie Badań określono szerokie spektrum badań traktowanych jako strategiczne. Brak specjalizacji naukowej 
dotyczy również inicjatyw wspierających komercjalizację wyników badań naukowych w Polsce, w tym badań 
stosowanych.  

DOBRE	PRAKTYKI	

Dobre praktyki oraz szczególnie interesujące rozwiązania w zakresie finansowania badań i rozwoju można spotkać 
w krajach, które w rankingach innowacyjności i konkurencyjności plasują się na wysokich pozycjach. Niemcy, Szwecja 
i Finlandia znajdują się wśród krajów, zakwalifikowanych w rankingu innowacyjności państw należących do Unii Europejskiej, 
do liderów. Natomiast Wielka Brytania ma wysoką pozycję wśród krajów podążających za liderami. Cechą łączącą systemy 
wspierania transferu wiedzy i technologii w krajach o wysokich wskaźnikach innowacyjności jest relatywnie wysoki udział 
środków pochodzących od przedsiębiorców w wydatkach na badania i rozwój.  

Do najciekawszych przykładów rozwiązań wspierania procesów komercjalizacji wyników badań naukowych należą:  
 prowadzenie programów w oparciu o wieloletnie finansowanie (Szwecja, Finlandia, Niemcy); 
 oparcie systemu finansowania transferu wiedzy i technologii w głównej mierze na finansowaniu niepublicznym, środkach 

pochodzących z sektora prywatnego (Niemcy); 
 położenie dużego nacisku na współpracę międzysektorową budowaną poprzez tworzenie struktur klastrowych (Niemcy); 
 promowanie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez odkrywanie potencjału konkurencyjnego danego 

środowiska w wyspecyfikowanych formach działalności – programy, w które zaangażowane są także władze lokalne, 
są kierowane dla konkretnych regionów (Szwecja); 

 finansowanie programów i projektów służących komercjalizacji wyników badań naukowych przez wiele podmiotów 
publicznych (m.in. Finlandia, Wielka Brytania); 

 rozwijanie kontaktów poprzez umiejscowienie biur agencji finansującej badania i rozwój w kilku miastach położonych 
w słynących z innowacji i zaawansowanych technologii miejscach na świecie (Finlandia); 

 stosowanie systemów informatycznych dla pomiotów aplikujących o środki publiczne, które poprzez stawianie pytań 
kierują osobami zainteresowanymi doborem najbardziej odpowiedniego programu (Wielka Brytania, Finlandia); 

 funkcjonowanie funduszu inwestycyjnego wspierającego wybrane projekty, który podlega bezpośrednio parlamentowi 
(Finlandia). 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W celu zwiększenia skuteczności wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych Najwyższa Izba Kontroli wniosła do: 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o: 
 wzmocnienie nadzoru nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie realizowanych przez Centrum programów 

i przedsięwzięć w obszarze wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych;  
 podjęcie działań w celu utworzenia zintegrowanej bazy projektów badawczych i wdrożeniowych dofinansowanych 

ze środków publicznych, dla zminimalizowania ryzyka podwójnego finansowania.  

Do Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o:  
 realizowanie programów i przedsięwzięć zgodnie z obowiązującymi harmonogramami lub dokonywanie ich aktualizacji 

w związku ze zdiagnozowanymi potrzebami; 
 przestrzeganie uprawnień Rady NCBiR w zakresie opiniowania założeń projektowanych przedsięwzięć. 

Do Rektorów szkół wyższych o: 
 zintensyfikowanie działań mających na celu tworzenie własności intelektualnej o wysokim potencjale 

komercjalizacyjnym;  
 zapewnienie przestrzegania procedur wewnętrznych dotyczących zarządzania własnością intelektualną. 
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Kształcenie	na	studiach	doktoranckich 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

P/15/025	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności stacjonarnych studiów doktoranckich jako drogi kształcenia kadr naukowych ze środków publicznych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrole przeprowadzono w pięciu jednostkach: w dwóch uczelniach publicznych (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu), w dwóch instytutach naukowych PAN (Instytucie Filozofii i Socjologii oraz Instytucie Chemii 
Fizycznej) oraz w jednej uczelni niepublicznej (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu). Dodatkowo badaniem 
kwestionariuszowym objęto 92 jednostki, w tym 84 szkoły wyższe, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
i siedem instytutów naukowych PAN.  

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się też do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przekazanie pisemnych informacji na 
temat stacjonarnych studiów doktoranckich. Poproszono również Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
o udzielenie informacji dotyczącej oceny jakości kształcenia na studiach doktoranckich.  

Obecny model kształcenia kadr naukowych w trybie studiów doktoranckich jest 
konsekwencją wprowadzenia w Polsce rozwiązań wypracowanych w ramach procesu bolońskiego. Jednym z głównych 
kierunków działań procesu bolońskiego było wprowadzenie jednolitego systemu studiów pierwszego, drugiego i trzeciego 
stopnia (licencjackich, magisterskich i doktoranckich) oraz utworzenie ogólnoeuropejskiego systemu punktów zaliczeniowych 
pozwalającego na przenoszenie osiągnięć studentów.  

Konsekwencją uznania studiów doktoranckich za studia trzeciego stopnia było ich umasowienie. W latach 2006-2013 liczba 
uczestników studiów doktoranckich wzrosła o 40%. Znacznie mniejszą dynamikę wzrostu odnotował w tym okresie odsetek 
osób, którym nadano stopień naukowy doktora (26%). Wzrost liczby doktorantów dotyczył przede wszystkim uczestników 
stacjonarnych studiów doktoranckich, które są finansowane lub współfinansowane ze środków publicznych. Prowadzenie 
studiów doktoranckich pozwala jednostkom naukowym uzyskiwać więcej środków publicznych pochodzących z dotacji. 
Wysokość dotacji udzielanej uczelniom przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie działalności 
dydaktycznej jest uzależniona między innymi od liczby doktorantów. Natomiast uczelnie niepubliczne prowadzące 
kształcenie na studiach doktoranckich w trybie stacjonarnym mogą otrzymywać tzw. dotację projakościową.  

System finansowania szkół wyższych stwarza ryzyko przyjmowania na stacjonarne studia doktoranckie nadmiernej liczby 
osób, z których część nie jest przygotowana do podejmowania kariery naukowej. Stosunkowo łatwa dostępność studiów 
doktoranckich powoduje również sytuację, w której tylko część doktorantów może korzystać ze stypendiów naukowych. 
Pozostałe osoby poszukują innych źródeł dofinansowania swoich badań lub rezygnują ze studiów. Masowe kształcenie 
doktorantów wzbudza wątpliwości co do jego jakości i skuteczności.  

Studia doktoranckie nie są w pełni skutecznym sposobem kształcenia kadr 
naukowych. Liczba doktorantów w ostatnich latach znacząco wzrosła, jednak średnia 

liczba obronionych prac doktorskich ledwie przekracza 40%. NIK wskazała, że stosunkowo łatwa dostępność studiów 
doktoranckich i masowe kształcenie doktorantów, z których część nie jest przygotowana do rozpoczynania kariery naukowej, 
może wzbudzać poważne wątpliwości co do jakości i skuteczności takiego nauczania.  

W ostatnich latach (2006-2013) liczba uczestników studiów doktoranckich wzrosła o 40%. Wzrost ten dotyczył przede wszystkim 
uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, które są finansowane lub współfinansowane ze środków publicznych.  

NIK zauważa, że wraz ze wzrostem liczby uczestników studiów doktoranckich, spadła liczba pracowników naukowo-
-dydaktycznych zatrudnionych w uczelniach publicznych lub instytutach naukowych na stanowiskach asystentów (jest to inna 
możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora). W rocznikach akademickich 2008/2009-2012/2013 liczba asystentów 
zmniejszyła się prawie o dwa tysiące (z 11 844 do 9 914). W tym samym czasie liczba doktorantów na uczelniach 
publicznych wzrosła z 27 743 do 36 340 osób. Doktoranci w uczelniach i instytutach coraz częściej pełnią te same funkcje 
co asystenci – prowadzą ćwiczenia ze studentami oraz wspomagają pracę zespołów badawczych. 

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

 brak określenia w dokumentach strategicznych polskiej specjalizacji w zakresie określonych dziedzin nauki. W Krajowym 
Programie Badań określono szerokie spektrum badań traktowanych jako strategiczne. Brak specjalizacji naukowej 
dotyczy również inicjatyw wspierających komercjalizację wyników badań naukowych w Polsce, w tym badań 
stosowanych.  

DOBRE	PRAKTYKI	

Dobre praktyki oraz szczególnie interesujące rozwiązania w zakresie finansowania badań i rozwoju można spotkać 
w krajach, które w rankingach innowacyjności i konkurencyjności plasują się na wysokich pozycjach. Niemcy, Szwecja 
i Finlandia znajdują się wśród krajów, zakwalifikowanych w rankingu innowacyjności państw należących do Unii Europejskiej, 
do liderów. Natomiast Wielka Brytania ma wysoką pozycję wśród krajów podążających za liderami. Cechą łączącą systemy 
wspierania transferu wiedzy i technologii w krajach o wysokich wskaźnikach innowacyjności jest relatywnie wysoki udział 
środków pochodzących od przedsiębiorców w wydatkach na badania i rozwój.  

Do najciekawszych przykładów rozwiązań wspierania procesów komercjalizacji wyników badań naukowych należą:  
 prowadzenie programów w oparciu o wieloletnie finansowanie (Szwecja, Finlandia, Niemcy); 
 oparcie systemu finansowania transferu wiedzy i technologii w głównej mierze na finansowaniu niepublicznym, środkach 

pochodzących z sektora prywatnego (Niemcy); 
 położenie dużego nacisku na współpracę międzysektorową budowaną poprzez tworzenie struktur klastrowych (Niemcy); 
 promowanie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez odkrywanie potencjału konkurencyjnego danego 

środowiska w wyspecyfikowanych formach działalności – programy, w które zaangażowane są także władze lokalne, 
są kierowane dla konkretnych regionów (Szwecja); 

 finansowanie programów i projektów służących komercjalizacji wyników badań naukowych przez wiele podmiotów 
publicznych (m.in. Finlandia, Wielka Brytania); 

 rozwijanie kontaktów poprzez umiejscowienie biur agencji finansującej badania i rozwój w kilku miastach położonych 
w słynących z innowacji i zaawansowanych technologii miejscach na świecie (Finlandia); 

 stosowanie systemów informatycznych dla pomiotów aplikujących o środki publiczne, które poprzez stawianie pytań 
kierują osobami zainteresowanymi doborem najbardziej odpowiedniego programu (Wielka Brytania, Finlandia); 

 funkcjonowanie funduszu inwestycyjnego wspierającego wybrane projekty, który podlega bezpośrednio parlamentowi 
(Finlandia). 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W celu zwiększenia skuteczności wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych Najwyższa Izba Kontroli wniosła do: 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o: 
 wzmocnienie nadzoru nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie realizowanych przez Centrum programów 

i przedsięwzięć w obszarze wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych;  
 podjęcie działań w celu utworzenia zintegrowanej bazy projektów badawczych i wdrożeniowych dofinansowanych 

ze środków publicznych, dla zminimalizowania ryzyka podwójnego finansowania.  

Do Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o:  
 realizowanie programów i przedsięwzięć zgodnie z obowiązującymi harmonogramami lub dokonywanie ich aktualizacji 

w związku ze zdiagnozowanymi potrzebami; 
 przestrzeganie uprawnień Rady NCBiR w zakresie opiniowania założeń projektowanych przedsięwzięć. 

Do Rektorów szkół wyższych o: 
 zintensyfikowanie działań mających na celu tworzenie własności intelektualnej o wysokim potencjale 

komercjalizacyjnym;  
 zapewnienie przestrzegania procedur wewnętrznych dotyczących zarządzania własnością intelektualną. 
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Stosunkowo duża dostępność studiów doktoranckich może powodować obniżenie jakości kształcenia kadr naukowych. 
Spośród 261 zbadanych przez NIK absolwentów tych studiów z lat 2013-2014, jedynie 108 (ok. 41%) uzyskało stopień 
doktora. Warto zauważyć, że jednostki prowadzące studia doktoranckie w dziedzinie nauk ścisłych i medycznych osiągały 
wyższą skuteczność kształcenia – 66% ich absolwentów zdobywało tytuł doktora, niż jednostki realizujące studia 
humanistyczne i społeczne – tam tytuł uzyskiwało ok. 27% absolwentów. 

W ocenie NIK niekorzystny wpływ na skuteczność kształcenia na studiach doktoranckich mają: łagodne kryteria rekrutacji 
umożliwiające przyjęcie znacznej liczby osób, zbyt mało zajęć związanych z metodyką prowadzenia badań naukowych, 
niewielka oferta zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności zawodowe oraz niewystarczające mechanizmy 
motywacyjne np. niskie stypendia (w zależności od uczelni ich wysokość była zróżnicowana i wahała się od ponad 900 do 
2000 zł). 

Czynnikiem dodatkowo demotywującym doktorantów jest niepewna perspektywa zatrudnienia. Badania potrzeb polskiej 
gospodarki nie wykazują, aby pracodawcy byli szczególnie zainteresowani zatrudnianiem osób ze stopniem naukowym 
doktora. 

Prowadzenie studiów doktoranckich pozwala jednostkom naukowym uzyskiwać więcej środków publicznych pochodzących 
z dotacji. Wysokość dotacji udzielanej uczelniom przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie działalności 
dydaktycznej jest uzależniona między innymi od liczby doktorantów. Natomiast uczelnie niepubliczne, prowadzące 
kształcenie na studiach doktoranckich w trybie stacjonarnym mogą otrzymywać tzw. dotację projakościową. 

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że system finansowania szkół wyższych stwarza ryzyko przyjmowania na 
stacjonarne studia doktoranckie zbyt dużej liczby osób, z których część nie jest przygotowana do rozpoczynania kariery 
naukowej. Duża liczba przyjętych na studia doktoranckie powoduje również, że tylko część z nich będzie mogła korzystać ze 
stypendiów naukowych. Pozostałe osoby – równolegle ze studiami – będą musiały podjąć pracę zarobkową, a co za tym 
idzie – będą miały mniej czasu na naukę i badania, i w konsekwencji mniejsze szanse na zdobycie stypendium w kolejnym 
roku. W efekcie część doktorantów ze studiów zrezygnuje. W ocenie NIK masowe kształcenie doktorantów wzbudza 
poważne wątpliwości co do jakości i skuteczności takiego nauczania. 

W skontrolowanych uczelniach i instytutach naukowych PAN warunki kształcenia na studiach doktoranckich były prawidłowe 
pod względem naukowo-dydaktycznym. Doktorantom zapewniono opiekę naukową, a w przypadku studiów doktoranckich 
prowadzonych przez uczelnie – również możliwość zrealizowania praktyk w formie prowadzenia zajęć ze studentami. Poza 
jedną skontrolowaną jednostką wszyscy opiekunowie naukowi doktorantów posiadali wymagane kwalifikacje – co najmniej 
stopień naukowy doktora habilitowanego. 

Kontrolowane uczelnie i instytuty naukowe PAN właściwie wykorzystywały środki otrzymane na kształcenie i rozwój 
doktorantów, w tym terminowo i z uwzględnieniem przyjętych kryteriów wypłacały stypendia. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wyniku kontroli NIK wnioskowała do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o podjęcie działań w celu zwiększenia 
skuteczności kształcenia na studiach doktoranckich. 

DE	LEGE	FERENDA 

W wyniku kontroli NIK wnioskowała o podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających dokonywanie przez Polską Komisję 
Akredytacyjną odrębnej oceny jakości kształcenia na studiach III stopnia (studiach doktoranckich) w podstawowych 
jednostkach szkół wyższych, instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych oraz innych jednostkach naukowych 
prowadzących kształcenie na tego typu studiach. 
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Opłaty	za	studia	w	publicznych	szkołach	wyższych 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

D/15/506	

 

CEL	OGÓLNY 
Ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawa działań publicznych szkół wyższych w zakresie ustalonych przez nie 
warunków odpłatności za studia oraz pobieranych opłat. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, dwóch uczelniach 
technicznych – Politechnice Warszawskiej i Politechnice Wrocławskiej oraz dwóch uniwersytetach – Ekonomicznym 
w Poznaniu i Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat kwestia opłat za studia w uczelniach publicznych, 
w związku z rozwojem odpłatnych studiów niestacjonarnych oraz ustaleniem opłat za drugi i kolejny kierunek studiów na 
studiach stacjonarnych, stanowiła przesłankę do sporów pomiędzy osobami studiującymi a władzami uczelni. W związku 
z wyrokami sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w ustawie – Prawo o szkolnictwie 
wyższym dokonywano stopniowych zmian, które w założeniu miały zapewnić osobom studiującym dostęp do bezpłatnej 
nauki w szkołach publicznych, gwarantowany przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Główną przyczyną podjęcia 
kontroli było sprawdzenie, czy przepisy regulujące pobieranie opłat za studia są prawidłowo stosowane przez publiczne 
szkoły wyższe, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dniu 1 października 2014 r. na podstawie ustawy 
zmieniającej ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Z ustaleń kontroli wynika, że pomimo sukcesywnych zmian przepisów ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym, których celem było wzmocnienie praw studentów do 

bezpłatnej edukacji, skontrolowane uczelnie publiczne nie w pełni prawidłowo ustalały wysokość opłat za świadczone usługi 
edukacyjne. Istotne nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli obejmowały zawyżanie przez uczelnie opłat związanych 
z przyjęciem na studia oraz opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych. Ich przyczyną był brak kalkulacji kosztów 
związanych z procesem rekrutacji i kalkulacji kosztów studiów oraz nierzetelne ich szacowanie. Uczelnie wypełniły ustawowy 
obowiązek określenia warunków zwalniania z opłat studentów za świadczenie usług edukacyjnych, ale przyjęte przez nie 
zasady w praktyce ograniczały lub utrudniały studentom możliwość korzystania z tych zwolnień.  

Dwie uczelnie publiczne zamieszczały we wzorach umów o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne zawieranych ze 
studentami regulacje ujęte w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotyczyły one możliwości zmiany wysokości opłat w planowanym okresie studiów 
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła jednak uwagę, że nie stwierdzono zastosowania w praktyce tych klauzul przez uczelnie.  

Podstawową przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości była przede wszystkim niesprawnie funkcjonująca kontrola zarządcza. 
Rektorzy uczelni nie dostrzegali ryzyka związanego z obszarem opłat za studia, stąd też w latach 2011-2015 w badanych 
szkołach wyższych nie przeprowadzono czynności kontrolnych lub zadań audytowych dotyczących opłat za studia.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Mając na uwadze prawidłowość i przejrzystość ustalania przez publiczne szkoły wyższe warunków odpłatności za studia, 
Najwyższa Izba Kontroli wniosła do: 
 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o rozważenie określenia ramowego wykazu niezbędnych elementów, które 

należy uwzględniać przy ustalaniu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. 

 Rektorów publicznych szkół wyższych o:  
 rzetelne określanie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na danym kierunku 

i określonym poziomie kształcenia;  
 uwzględnienie w regulacjach wewnętrznych dotyczących zasad, trybu i warunków zwalniania z opłat studentów do 

postanowień art. 99 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.  

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

Stosunkowo duża dostępność studiów doktoranckich może powodować obniżenie jakości kształcenia kadr naukowych. 
Spośród 261 zbadanych przez NIK absolwentów tych studiów z lat 2013-2014, jedynie 108 (ok. 41%) uzyskało stopień 
doktora. Warto zauważyć, że jednostki prowadzące studia doktoranckie w dziedzinie nauk ścisłych i medycznych osiągały 
wyższą skuteczność kształcenia – 66% ich absolwentów zdobywało tytuł doktora, niż jednostki realizujące studia 
humanistyczne i społeczne – tam tytuł uzyskiwało ok. 27% absolwentów. 

W ocenie NIK niekorzystny wpływ na skuteczność kształcenia na studiach doktoranckich mają: łagodne kryteria rekrutacji 
umożliwiające przyjęcie znacznej liczby osób, zbyt mało zajęć związanych z metodyką prowadzenia badań naukowych, 
niewielka oferta zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności zawodowe oraz niewystarczające mechanizmy 
motywacyjne np. niskie stypendia (w zależności od uczelni ich wysokość była zróżnicowana i wahała się od ponad 900 do 
2000 zł). 

Czynnikiem dodatkowo demotywującym doktorantów jest niepewna perspektywa zatrudnienia. Badania potrzeb polskiej 
gospodarki nie wykazują, aby pracodawcy byli szczególnie zainteresowani zatrudnianiem osób ze stopniem naukowym 
doktora. 

Prowadzenie studiów doktoranckich pozwala jednostkom naukowym uzyskiwać więcej środków publicznych pochodzących 
z dotacji. Wysokość dotacji udzielanej uczelniom przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie działalności 
dydaktycznej jest uzależniona między innymi od liczby doktorantów. Natomiast uczelnie niepubliczne, prowadzące 
kształcenie na studiach doktoranckich w trybie stacjonarnym mogą otrzymywać tzw. dotację projakościową. 

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że system finansowania szkół wyższych stwarza ryzyko przyjmowania na 
stacjonarne studia doktoranckie zbyt dużej liczby osób, z których część nie jest przygotowana do rozpoczynania kariery 
naukowej. Duża liczba przyjętych na studia doktoranckie powoduje również, że tylko część z nich będzie mogła korzystać ze 
stypendiów naukowych. Pozostałe osoby – równolegle ze studiami – będą musiały podjąć pracę zarobkową, a co za tym 
idzie – będą miały mniej czasu na naukę i badania, i w konsekwencji mniejsze szanse na zdobycie stypendium w kolejnym 
roku. W efekcie część doktorantów ze studiów zrezygnuje. W ocenie NIK masowe kształcenie doktorantów wzbudza 
poważne wątpliwości co do jakości i skuteczności takiego nauczania. 

W skontrolowanych uczelniach i instytutach naukowych PAN warunki kształcenia na studiach doktoranckich były prawidłowe 
pod względem naukowo-dydaktycznym. Doktorantom zapewniono opiekę naukową, a w przypadku studiów doktoranckich 
prowadzonych przez uczelnie – również możliwość zrealizowania praktyk w formie prowadzenia zajęć ze studentami. Poza 
jedną skontrolowaną jednostką wszyscy opiekunowie naukowi doktorantów posiadali wymagane kwalifikacje – co najmniej 
stopień naukowy doktora habilitowanego. 

Kontrolowane uczelnie i instytuty naukowe PAN właściwie wykorzystywały środki otrzymane na kształcenie i rozwój 
doktorantów, w tym terminowo i z uwzględnieniem przyjętych kryteriów wypłacały stypendia. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wyniku kontroli NIK wnioskowała do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o podjęcie działań w celu zwiększenia 
skuteczności kształcenia na studiach doktoranckich. 

DE	LEGE	FERENDA 

W wyniku kontroli NIK wnioskowała o podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających dokonywanie przez Polską Komisję 
Akredytacyjną odrębnej oceny jakości kształcenia na studiach III stopnia (studiach doktoranckich) w podstawowych 
jednostkach szkół wyższych, instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych oraz innych jednostkach naukowych 
prowadzących kształcenie na tego typu studiach. 
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 Finanse	i	gospodarowanie	mieniem	szkół	wyższych 

   Delegatura	w	Lublinie	
 

I/15/001/LLU	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena wykorzystania środków publicznych przez publiczne szkoły wyższe. 

ZAKRES	PODMIOTOWY 
Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i wiarygodność sprawozdań finansowych. 
Realizacja przychodów oraz wydatków, w tym wydatków na inwestycje i remonty oraz na bieżące funkcjonowanie uczelni. 
Sytuacja majątkowa oraz wykorzystanie mienia uczelni. Wykorzystanie środków na zadania związane z kształceniem, w tym 
wynagradzanie nauczycieli akademickich oraz określanie wymiaru ich obowiązków. Pomoc materialna dla studentów 
i doktorantów. 

Pozytywnie oceniono m.in. wykorzystanie dotacji celowych udzielonych przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie realizowanych inwestycji, zgodne 

z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym wykorzystanie środków przeznaczonych na 
pomoc materialną dla studentów i doktorantów oraz spełnianie, określonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku poprzez zatrudnianie odpowiedniej liczby nauczycieli akademickich 
posiadających tytuł lub stopień naukowy oraz zachowanie proporcji nauczycieli akademickich do liczby studentów. 
Stwierdzone nieprawidłowości polegały m.in. na nierzetelnym prowadzeniu ewidencji rozliczeń należności za usługi 
edukacyjne oraz niepodejmowaniu terminowo czynności zmierzających do wykonania zobowiązań z tytułu opłat za studia, 
mimo że obowiązek taki nałożony był na jednostki sektora finansów publicznych przez art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Nieprawidłowością było również nienaliczanie i nieegzekwowanie odsetek 
ustawowych za nieterminowe uiszczanie przez studentów opłat za świadczone usługi edukacyjne. Ustalono też, 
że kontrolowane uczelnie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych finansowały działalność bieżącą. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o: 
 prowadzenie ewidencji księgowej należności z tytułu opłat edukacyjnych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości; 
 terminowe podejmowanie czynności zmierzających do wykonywania przez studentów i doktorantów zobowiązań z tytułu 

opłat za studia, pobieranie odsetek za zwłokę w przypadku opóźnienia we wnoszeniu tych opłat oraz odpisywanie 
należności wyłącznie po udokumentowaniu ich nieściągalności;  

 wykorzystywanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wyłącznie na cele wskazane ustawie 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kalkulowanie opłat za studia niestacjonarne nieprzekraczających 
wysokości określonych w art. 99 ust. 2 prawa o szkolnictwie wyższym. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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10. Oświata	i	wychowanie	

1. System egzaminów zewnętrznych w oświacie (P/14/022/KNO) 
2. Bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży (P/14/024/KNO) 
3. Dostępność podręczników szkolnych (P/14/025/KNO) 
4. Wykonywanie wybranych zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego (P/14/027/KNO) 
5. Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych i nadzór nad tymi szkołami (P/14/089/LLU) 
6. Funkcjonowanie wybranych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych 

na przykładzie województwa opolskiego (P/14/100/LOP) 
7. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny uczenia się w szkołach publicznych (P/14/122/LZG) 
8. Organizacja publicznych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Jastków (I/14/007/LLU) 
9. Realizacja programu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" (P/15/079/LKR) 
10. Organizacja pobytu uczniów w bursach i internatach szkolnych (P/15/082/LLU) 

System	egzaminów	zewnętrznych	w	oświacie 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

P/14/022	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych, a w szczególności: egzaminów zewnętrznych jako mechanizmu 
weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów; sprawności realizacji zadań przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie 
i okręgowe komisje egzaminacyjne; sposobu i zakresu wykorzystania egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości 
kształcenia na poszczególnych poziomach zarządzania oświatą. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i w pięciu okręgowych komisjach egzaminacyjnych 
(w Łomży, Krakowie, Gdańsku, Warszawie i Poznaniu) oraz w 16 zespołach publicznych szkół dla dzieci i młodzieży. 

System egzaminów zewnętrznych został wprowadzony w Polsce w ramach reformy 
systemu oświaty w 1999 r. Pierwsze egzaminy przeprowadzono w 2002 r. dla całej populacji uczniów kończących szkołę 
podstawową i gimnazjum, natomiast egzamin maturalny przeprowadzono w 2005 r. Przygotowanie i przeprowadzenie 
egzaminów koordynuje i nadzoruje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), która m.in. ustala arkusze egzaminacyjne 
i zasady przeprowadzania egzaminów. Istotę systemu egzaminów zewnętrznych stanowi oddzielenie procesu sprawdzania 
i oceniania osiągnięć uczniów od procesu kształcenia w szkołach, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie porównywalnej 
i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdających. Egzaminy są przeprowadzane w szkołach przez osiem okręgowych 
komisji egzaminacyjnych (OKE). Prace uczniów przekazywane są do ośrodków oceniania, w których zespoły egzaminatorów 
zatrudnianych przez OKE sprawdzają i oceniają je zgodnie z ustalonymi centralnie procedurami oceniania. O skali 
przedsięwzięcia świadczy fakt, że corocznie do egzaminów zewnętrznych przystępuje ponad milion uczniów. 

Przeprowadzane w sposób jednolity w skali kraju egzaminy zewnętrzne powinny pełnić kilka podstawowych funkcji, z których 
najważniejsze to m.in.: 
 funkcja informacyjna (dostarczanie wiarygodnych danych dotyczących stopnia spełniania przez uczniów wymagań 

podstawy programowej po zakończonym etapie edukacji); 
 funkcja diagnostyczno-ewaluacyjna (monitorowanie i ewaluacja procesów edukacyjnych, w tym w szczególności pracy 

szkół, w celu ich oszacowania, wartościowania i całościowej oceny przez organy administracji publicznej odpowiedzialne 
za kształtowanie polityki państwa w dziedzinie edukacji); 

 funkcja selekcyjna (umożliwienie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i w szczególności na studia wyższe). Egzaminy 
zewnętrzne oddziałują na treść i sposoby kształcenia w szkołach. Mogą wspierać pozytywne zmiany w procesie 
nauczania-uczenia w szkole poprzez sprawdzanie szerokiego zakresu umiejętności oraz możliwość wykorzystania ich 

PROBLEM 
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wyników do sytematycznego doskonalenia procesu kształcenia. Jednocześnie egzaminy te pomijają sprawdzanie 
ważnych umiejętności o charakterze społecznym i wpływają na zawężanie treści nauczania do przedmiotów 
egzaminacyjnych. 

Kontrola NIK wykazała, że funkcjonujący system egzaminów zewnętrznych wymaga 
podjęcia działań naprawczych, szczególnie w dziedzinie przygotowania testów 

egzaminacyjnych oraz równego traktowania zdających na etapie wglądu do prac egzaminacyjnych. Wbudowane w system 
mechanizmy kontrolne nie były w pełni skuteczne – w przypadku jednej czwartej prac weryfikowanych na wniosek zdających, 
konieczna była zmiana wyniku egzaminów oraz wymiana świadectw. Nie wprowadzono również zasady ponownego 
sprawdzania wszystkich prac ocenianych przez egzaminatorów, którzy popełnili błędy. Ustanowiony 15 lat temu system 
egzaminów zewnętrznych od 2009 r. nie był poddawany obowiązkowej corocznej ewaluacji przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną.  

W ocenie NIK, przyjęty sposób przygotowania testów nie był w pełni rzetelny. CKE zlecała opracowanie arkuszy 
egzaminacyjnych OKE bez określenia wymogów, jakie powinny spełniać zadania (brak planu testu). Następnie CKE 
wybierała zadania opracowane w OKE, w celu stworzenia projektów arkuszy egzaminacyjnych. Standaryzacja testu, 
czyli jego próbne zastosowanie, odbywała się z udziałem niereprezentatywnej liczby uczniów (do 300 w przypadku 
podstawowych przedmiotów egzaminacyjnych bez doboru losowego szkół i uczniów). Po próbnym teście dokonywano zmian 
w zadaniach. Nawet w przypadku istotnych modyfikacji zadań nie poddawano ich ponownej standaryzacji. Ponadto 
standaryzacji podlegały wyłącznie zadania zamknięte i krótkie zadania otwarte. Natomiast zadania otwarte (wymagające 
rozszerzonej odpowiedzi ucznia, np. wypracowania) nie podlegały standaryzacji, a model odpowiedzi do tych zadań był 
ustalany dopiero po przeprowadzeniu ogólnopolskich egzaminów, przed ich sprawdzaniem przez egzaminatorów.  

Prace egzaminacyjne były sprawdzane przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez OKE 
(łącznie ponad 180 tys. osób). W celu ograniczania ryzyka błędu część prac (do 10%) była oceniana powtórnie. Prace były 
również sprawdzane powtórnie na wniosek zdających. Niepokojącym zjawiskiem, w badanym okresie, była duża liczba prac 
egzaminacyjnych, których weryfikacja (na wniosek zdających) prowadziła do zmiany wyniku egzaminów oraz wymiany 
świadectw (2,6 tys., tj. 26%). Nie sprawdzano jednak ponownie wszystkich prac ocenionych przez egzaminatora, który 
popełnił błąd. Oznacza to słabość mechanizmów kontrolnych CKE, która w ograniczonym stopniu nadzorowała 
przeprowadzanie egzaminów i ocenianie prac egzaminacyjnych oraz szkolenia egzaminatorów.  

CKE nie wdrożyła jednolitych zasad wglądu do prac egzaminacyjnych, co powodowało nierówne traktowanie zdających. 
Dotyczyło to m.in. okresu wglądu do pracy (6-12 miesięcy), czasu przeznaczonego na wgląd do pracy (15-30 minut) oraz 
możliwości sporządzania notatek. Zdających nie informowano ponadto o możliwości ponownego sprawdzenia pracy 
egzaminacyjnej i ewentualnej zmiany jej wyniku. Możliwość taka, pomimo braku stosownych regulacji w ustawie o systemie 
oświaty, była dopuszczona we wszystkich okręgowych komisjach egzaminacyjnych, poza OKE w Warszawie.  

Szkoły przeprowadzały analizę wyników egzaminów zewnętrznych, jednakże ograniczano się przede wszystkim do badania 
ilościowego danych egzaminacyjnych (m.in. średnich wyników, zdawalności egzaminów i trudności zadań). 
Nie uwzględniano wpływu czynników indywidualnych, środowiskowych oraz pedagogicznych (zależnych od szkoły) na 
osiągnięcia uczniów. Doskonalenie nauczycieli w obszarze oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów było przedmiotem 
współdziałania OKE z kuratorami oświaty.  

System egzaminów zewnętrznych od początku funkcjonowania (1999 r.) nie został poddany całościowej ocenie. Również 
CKE nie realizowała statutowego zadania, jakim powinna być coroczna ewaluacja egzaminów, w tym procesu 
przygotowywania materiałów egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów i pracy egzaminatorów. Ewaluacja 
powinna umożliwić doskonalenie systemu egzaminów zewnętrznych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Do Ministra Edukacji Narodowej m.in. o: 
 zapewnienie zewnętrznego nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem systemu egzaminów zewnętrznych; 
 przeanalizowanie przyczyn częstych zmian na stanowisku dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w celu 

zapewnienia stabilności zarządzania tą instytucją; 
 zbadanie zasadności i skutków funkcjonowania 30-procentowej normy zdawalności egzaminu maturalnego; 

SYNTEZA	
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 zapewnienie rozwoju i wykorzystywania metody edukacyjnej wartości dodanej (EWD) na wszystkich etapach 
edukacji szkolnej. Zdaniem NIK metoda ta jest przydatna do realizacji funkcji ewaluacyjnej systemu egzaminów 
zewnętrznych; 

 dokonywanie cyklicznej ewaluacji systemu egzaminów zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem jego 
efektywności dla systemu oświaty, a także jakości materiałów egzaminacyjnych.  

 Do dyrektora CKE NIK wnioskowała o wprowadzenie na etapie tworzenia testów mechanizmu umożliwiającego coroczne 
zrównywanie wyników egzaminów zewnętrznych z kolejnych lat, tak aby zapewnić możliwość ich porównywania.  

 Do dyrektorów CKE i OKE wnioskowano o wprowadzenie zasady weryfikacji wszystkich arkuszy egzaminacyjnych 
sprawdzonych przez egzaminatora (w danej sesji), który błędnie ocenił kwestionowany przez zdającego arkusz.  

 Do dyrektorów szkół, charakteryzujących się niską efektywnością kształcenia o: 
 zapewnienie kompleksowego wsparcia kierowanej jednostki ze strony publicznych placówek doskonalenia 

nauczycieli; 
 ukierunkowanie doskonalenia nauczycieli na potrzeby rozwoju szkoły z uwzględnieniem takich kompetencji, 

jak diagnostyka edukacyjna, pomiar dydaktyczny, rozwój organizacyjny szkoły i ewaluacja; 
 wykorzystywanie wyników ewaluacji egzaminów zewnętrznych do planowania rozwoju szkoły. 

 Do kuratorów oświaty, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, dyrektorów publicznych placówek doskonalenia 
nauczycieli oraz organów prowadzących szkoły NIK wnioskowała o udzielanie skoordynowanego, systemowego 
wsparcia szkołom o niskiej efektywności kształcenia wyznaczonej wskaźnikami EWD. 

DE	LEGE	FERENDA	

Do Ministra Edukacji Narodowej wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w ustawie 
o systemie oświaty dotyczących: 
 określenia funkcji egzaminów zewnętrznych w systemie oświaty, w tym przede wszystkim funkcji diagnostyczno-

-ewaluacyjnej, w przepisach prawa należałoby jednoznacznie zdefiniować rolę egzaminów zewnętrznych, jaką powinny 
one spełniać w systemie oświaty;  

 umożliwienia uczniom (i ich rodzicom), absolwentom i słuchaczom złożenia uzasadnionego wniosku o przeprowadzenie 
weryfikacji sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, a także określenia uprawnień dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej do ustalenia nowego wyniku egzaminu w sytuacji, gdy w rezultacie weryfikacji pracy egzaminacyjnej 
podwyższono sumę punktów, oraz do wydania nowego świadectwa (zaświadczenia). Wniosek ten został zrealizowany. 

Bezpieczeństwo	wypoczynku	dzieci	i	młodzieży 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

P/14/024	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena systemu zapewniania bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży, a w szczególności: 
 realizacji zadań Ministra Edukacji Narodowej w obszarze koordynacji i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 realizacji zadań kuratorów oświaty w obszarze koordynacji, wspomagania i nadzoru nad wypoczynkiem; 
 przygotowania wypoczynku oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w miejscu lokalizacji wypoczynku. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w pięciu kuratoriach oświaty oraz u 16 organizatorów 
wypoczynku. Ponadto na zlecenie NIK, Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrolę u 29 organizatorów 
wypoczynku. 

Każdego roku, w trakcie wakacji letnich oraz ferii zimowych, ze średnio 23.890 imprez 
wypoczynkowych w kraju i poza granicami korzysta 1.080 tys. dzieci i młodzieży. Statystycznie, w wypoczynku bierze udział 
23% uczniów i młodzieży szkolnej. 

PROBLEM 
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Według danych przedstawionych przez MEN, w Polsce w latach 2011-2014 odnotowano 112 wypadków podczas trwania 
wypoczynku, w tym 11 śmiertelnych, trzy ciężkie, 15 zbiorowych i 83 innych. W tym okresie kuratorzy oświaty stwierdzili 328 
tzw. dzikich wypoczynków, zawiesili dziewięć wypoczynków oraz zadecydowali o zakończeniu 16 wypoczynków. W latach 
2011-2014 kuratorzy oświaty wydali 2.226 zezwoleń na prowadzenie kursów dla wychowawców wypoczynku oraz 1.247 
zezwoleń na prowadzenie kursów dla kierowników wypoczynku.  

Wypoczynek dzieci i młodzieży finansowany jest w większości wypadków przez rodziców, częściowo ze środków 
publicznych. MEN dofinansowało z budżetu państwa wypoczynek dzieci i młodzieży w formie dotacji dla organizacji 
pozarządowych i organizacji pożytku publicznego wybranych w drodze otwartych konkursów na realizację zadań publicznych 
z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.  

W okresie wakacji i ferii zimowych corocznie organizowane są specjalne akcje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
wypoczynku dzieci i młodzieży. Do akcji włączają się odpowiednie służby: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, 
kuratoria oświaty, urzędy wojewódzkie, Państwowa Inspekcja Sanitarna, organy nadzoru budowlanego. Działania 
pn. „Bezpieczne wakacje” koordynuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

Z ustaleń kontroli wynika, że funkcjonujący w Polsce system zapewniania 
bezpieczeństwa wypoczynku w niezadowalającym stopniu gwarantuje 

bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju i za granicą. Wskazują na to stwierdzone nieprawidłowości 
w obszarze zgłaszania i organizacji wypoczynku, sprawowania opieki wychowawczej, a także brak skutecznego nadzoru 
kuratorów oświaty i niemonitorowanie przez Ministra Edukacji Narodowej wypoczynku w okresie ferii zimowych w zakresie 
i w sposób, które zostały przyjęte dla ferii letnich.  

W latach 2011-2014 zorganizowano ponad 95 tys. imprez wypoczynkowych, w których wzięło udział ponad 4 miliony dzieci 
i młodzieży. Co roku ze zorganizowanych form wypoczynku korzysta co czwarty uczeń. Jak na tak dużą liczbę 
organizowanych kolonii i obozów do groźnych zdarzeń w ich trakcie dochodzi rzadko – w okresie tym odnotowano 
112 wypadków, w tym 11 śmiertelnych (ich przyczyną były najczęściej zdarzenia losowe, a nie rażące zaniedbania 
organizatorów lub wychowawców). Tym niemniej NIK zwraca uwagę, że dla podniesienia bezpieczeństwa wypoczywających 
uczniów warto wyeliminować pojawiające się nieprawidłowości, zarówno po stronie organizatorów wypoczynków, 
jak i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz kuratorów. 

Zagraniczne wyjazdy rekreacyjne – na które wybiera się co roku prawie 100 tys. dzieci i młodzieży – nie są w ogóle 
nadzorowane przez kuratorów oświaty. Wynika to z luki w przepisach polegającej na tym, że Minister Edukacji Narodowej 
nie określił w rozporządzeniu w sprawie warunków wypoczynku, kto ma sprawować taki nadzór. W efekcie ani kuratorium, 
ani żaden inny podmiot nie sprawuje nadzoru nad rekreacyjnymi wyjazdami zagranicznymi uczniów. W dodatku w publicznej 
bazie wypoczynku nie można sprawdzić informacji o kraju i dokładnym miejscu wypoczynku zorganizowanego za granicą, 
gdyż aplikacja ta nie ma takiej funkcji. 

Kontrola NIK wykazała, że co szósty skontrolowany wypoczynek był prowadzony bez zgłoszenia do kuratora oświaty – to 
tzw. dzikie wypoczynki (w sumie w ciągu czterech lat kuratorzy wykryli 328 takich przypadków). Oznacza to, że takie kolonie 
lub obozy odbywały się poza jakąkolwiek kontrolą kuratorów, służb przeciwpożarowych i sanitarnych. W ocenie NIK 
niepokojący jest wzrost w ostatnich latach liczby dzikich wypoczynków – w 2011 r. odnotowano ich 41, a w 2014 r. już 109. 

Kontrole NIK i Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazały, że organizatorzy niemal jednej trzeciej skontrolowanych kolonii 
i obozów nie zapewnili uczestnikom na miejscu odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych. Kuratorzy 
zbyt rzadko kontrolowali kolonie i obozy w miejscu ich organizowania – rocznie badano niecałe 20% wypoczynków. Jednak 
nawet jeśli kuratorzy wykryli nieprawidłowości w ich organizacji, to nie zawsze decydowali się na zawieszenie lub 
zakończenie obozu lub kolonii. 

NIK zwróciła uwagę, że jedyną sankcją, jaką kurator może nałożyć na organizatora, który nie zapewnia bezpiecznych 
warunków wypoczynku dzieci, jest zawieszenie lub zakończenie kolonii lub obozu. Jednakże taki niesumienny organizator 
bez przeszkód może prowadzić kolejne turnusy. W dodatku informacja o jego zaniedbaniach nie jest upubliczniana. 
W efekcie rodzice i opiekunowie nie mają nawet możliwości sprawdzenia wiarygodności i rzetelności organizatorów. 

MEN nie monitorował imprez rekreacyjnych w czasie ferii zimowych (21% zgłoszonych wypoczynków) w taki sposób jak to 
robił w przypadku obozów i kolonii wakacyjnych, czyli nie zwracał się do kuratoriów oświaty o sprawozdania 
podsumowujące. W konsekwencji minister nie miał pełnych informacji, czy organizatorzy spełniają określone przez niego 
zasady organizowania i zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku.  

SYNTEZA	
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DOBRE	PRAKTYKI	

Z ustaleń kontroli wynika, że organizatorzy nie zawierali w formie pisemnej umów z rodzicami/opiekunami dzieci na 
świadczenie wypoczynku. Tylko jeden organizator (UKS Lech w Gdańsku) zawarł z rodzicami pisemne umowy, w których 
zamieszczono m.in. informacje: o koszcie obozu, warunkach udziału w obozie, świadczeniach zawartych w cenie obozu, 
programie obozu, sposobie transportu uczestników oraz podano imię i nazwisko, a także numer telefonu kierownika obozu. 
W ocenie NIK zawieranie przez organizatorów z rodzicami/opiekunami pisemnych umów na świadczenie wypoczynku 
stanowi przykład dobrej praktyki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wypoczynku. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK wskazała na potrzebę podjęcia przez Ministra Edukacji Narodowej następujących działań: 
 zapewnienia spójności publicznej bazy wypoczynku z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku, 

zwłaszcza w zakresie możliwości przetwarzania danych, o których mowa w § 6b ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
warunków wypoczynku; 

 monitorowania wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w zakresie i w sposób, które zostały przyjęte dla 
ferii letnich; 

 podjęcia działań mających na celu zwiększenie funkcjonalności publicznej bazy wypoczynku. 

Dodatkowo NIK wskazała na potrzebę podjęcia przez Ministra Edukacji Narodowej, we współpracy z organami 
odpowiedzialnymi za kontrolę stanu technicznego pojazdów oraz badanie stanu trzeźwości lub znajdowania się pod 
wpływem środka odurzającego kierowców, działań informacyjnych dotyczących zapewnienia przez organizatorów 
bezpiecznego transportu uczestników wypoczynku, w szczególności poprzez stosowne postanowienia umów zawieranych 
z przewoźnikami. 

DE	LEGE	FERENDA	

W wyniku ustaleń kontroli NIK zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej o:  
 podjęcie działań zmierzających w kierunku wprowadzenia w art. 92a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty regulacji dotyczącej warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, 
w tym posiadania przez organizatora opinii lub kopii opinii właściwego miejscowo organu Państwowej Straży Pożarnej 
w zakresie spełniania przez obiekt lub teren przeznaczony na wypoczynek wymagań przeciwpożarowych, wydanej nie 
wcześniej niż trzy lata przed rozpoczęciem wypoczynku; 

 dokonanie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków wypoczynku poprzez określenie, jaki podmiot sprawuje nadzór 
nad wypoczynkiem poza granicami kraju oraz umożliwienie jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 
prawnej organizowania kursów dla kierowników lub wychowawców wypoczynku. 

Dostępność	podręczników	szkolnych 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

P/14/025	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena systemu zapewniania uczniom dostępu do podręczników szkolnych, a w szczególności: 
 działań Ministra Edukacji Narodowej w obszarze zapewnienia właściwych podręczników dla każdego etapu i typu 

kształcenia ogólnego, zawodowego i specjalnego; 
 realizacji zadań przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w obszarze przygotowania podręczników szkolnych, książek 

pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących oraz e-podręczników do kształcenia ogólnego; 
 realizacji zadań przez Centrum Usług Wspólnych w obszarze działań podejmowanych na rzecz wydania i dystrybucji 

podręcznika Nasz Elementarz; 
 działań dyrektorów szkół w obszarze wyboru podręczników szkolnych, z wykorzystaniem wyników kontroli 

przeprowadzonych przez kuratorów oświaty. 
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ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Centrum 
Usług Wspólnych w Warszawie. Badaniem objęto również 6.796 publicznych szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz 
11.397 rodziców i 12.394 nauczycieli – wychowawców uczniów klas pierwszych. W roku szkolnym 2014/2015 w badanych 
szkołach kształciło się łącznie 316,7 tys. uczniów klas pierwszych. Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 
ustawy o NIK, zwróciła się do dyrektorów publicznych szkół podstawowych o przekazanie informacji dotyczących wyboru 
i zaopatrzenia uczniów w podręczniki na rok szkolny 2014/2015. Natomiast w ankietach skierowanych do rodziców 
i nauczycieli zamieszczono pytania dotyczące ich opinii na temat jakości podręcznika do nauczania zintegrowanego w klasie 
pierwszej „Nasz Elementarz”, wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz jego wpływu na proces kształcenia. 
Badanie prawie 7 tys. szkół publicznych oraz nauczycieli i rodziców było badaniem ankietowym/kwestionariuszowym. 

Zapoczątkowana w 1999 r. reforma oświaty umożliwiła istnienie wielu podręczników 
do poszczególnych przedmiotów nauczania oraz wprowadziła administracyjny tryb ich dopuszczania do użytku szkolnego na 
podstawie pozytywnych opinii rzeczoznawców. Efektem tej zmiany była szeroka i zróżnicowana oferta podręczników 
szkolnych pod względem formy oraz treści nauczania. Znaczny koszt zakupu podręczników zmniejszał jednak ich 
dostępność dla uczniów pochodzących z mniej zamożnych rodzin oraz rodzin wielodzietnych. Ze względu na łączenie przez 
wydawców podręczników z materiałami ćwiczeniowymi, wymagającymi uzupełniania w egzemplarzu podręcznika, 
ograniczona była możliwość korzystania z używanych podręczników. Pomimo szerokiej oferty podręczników do kształcenia 
ogólnego nadal brakuje tytułów dla uczniów szkół o profilu kształcenia zawodowego oraz uczniów z niepełnosprawnościami. 
Przeprowadzone przez kuratorów oświaty w 2013 r. kontrole doraźne wykazały szereg nieprawidłowości związanych 
z wyborem podręczników w szkołach., np. stosowanie przez niektórych wydawców oraz podmioty dokonujące obrotu 
podręcznikami praktyk marketingowych polegających na oferowaniu szkołom korzyści materialnych (np. sprzętu 
komputerowego) w zamian za wybór określonego podręcznika. NIK odnotowała również sygnały o stosowaniu 
tzw. sprzedaży wiązanej polegającej na sprzedaży podręczników w zestawie z innymi materiałami (np. ćwiczeniami) 
niepodlegającymi dopuszczeniu do użytku szkolnego. 

Wprowadzenie do szkół bezpłatnych podręczników dla uczniów klas I-III nauczania 
wczesnoszkolnego, wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej, może mieć istotny 

wpływ na proces kształcenia najmłodszych dzieci i metody pracy stosowane przez nauczycieli. Uczestnicy panelu ekspertów 
zorganizowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli wskazali, że wpływ ten może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny 
charakter. Analiza funkcjonowania rynku książki szkolnej przed zmianami przepisów oświatowych w 2014 r. wskazała, 
że kupując pakiet podręczników szkolnych rodzic pokrywał również część kosztów tzw. obudowy dydaktycznej (materiałów 
dla nauczycieli, testów sprawdzających, kart pracy, scenariuszy lekcji i przewodników metodycznych). Materiały te znacznie 
ułatwiały nauczycielom realizację podstawy programowej. W nowym systemie zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne 
oraz inne materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wysokość środków przeznaczonych na ten cel najprawdopodobniej nie 
pozwoli na pokrycie kosztów takiej „obudowy". Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że spadek dostępności dodatkowych 
materiałów dydaktycznych dla nauczycieli – spowodowany nagłą zmianą systemu – stwarza ryzyko okresowego obniżenia 
się jakości procesu dydaktycznego. 

W ocenie NIK działania Ministra Edukacji Narodowej w latach 2012-2015 pozytywnie wpłynęły na zwiększenie dostępności dla 
uczniów podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego. W 2014 r. Minister Edukacji Narodowej podjął sprawne działania, aby 
wdrożyć w życie przepisy tzw. „ustawy podręcznikowej". Ich rezultatem było zapewnienie od 1 września 2014 r. uczniom objętym 
obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych. Ankietowani przez NIK 
nauczyciele wychowawcy klas pierwszych dobrze ocenili strukturę i kolorystykę podręcznika Nasz Elementarz Natomiast za 
przeciętną uznali jego treść merytoryczną (średnio 3,17 w pięciostopniowej skali) – szczególnie połączenie matematycznych 
i polonistycznych treści nauczania oraz możliwość ich doboru do potrzeb edukacyjnych uczniów. NIK zwraca uwagę, że w dalszym 
ciągu jednak nieadekwatna do potrzeb jest liczba dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do kształcenia zawodowego 
oraz podręczników dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szczególnie z dysfunkcją wzroku.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Mając na uwadze niepełną dostępność podręczników szkolnych dla uczniów kształcących się w szkołach o profilu 
zawodowym oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także istotne zmiany w systemie oświaty mające 
doprowadzić do udostępnienia uczniom bezpłatnych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych, Najwyższa Izba 
Kontroli skierowała do Ministra Edukacji Narodowej wnioski o: 
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 podjęcie działań, których efektem będzie zwiększenie dostępności dla uczniów podręczników przeznaczonych do 
kształcenia specjalnego i zawodowego; przeprowadzenie – po zakończeniu I etapu edukacyjnego (klasy I-III) i II etapu 
edukacyjnego (klasy IV-VI) w szkołach podstawowych – oceny wpływu podręcznika Nasz elementarz oraz dotowanych 
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na jakość procesu kształcenia i metody pracy nauczycieli; 

 zwiększenie nadzoru nad realizacją przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i jego partnerów zadań związanych 
z opracowaniem i wdrożeniem do praktyki szkolnej multimedialnych podręczników (e-podręczniki) w ramach kontynuacji 
Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła w celu terminowego przygotowania i udostępnienia e-podręczników do kształcenia 
ogólnego. 

Wnioski NIK do Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji dotyczyły: wprowadzenia systemu umożliwiającego zbieranie 
rzetelnych informacji na temat potrzeb związanych z adaptacją podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów 
niewidomych i słabowidzących; podjęcia, we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej, działań mających na celu 
rozszerzenie oferty materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów z dysfunkcją wzroku oraz zapewnienie 
terminowego przygotowania i udostępnienia e-podręczników do kształcenia ogólnego. 

Wykonywanie	wybranych	zadań	oświatowych	
przez	jednostki	samorządu	terytorialnego 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

P/14/027	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji wybranych zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Badanie kontrolne dotyczyło 
przede wszystkim zapewnienia przez jst szkołom i placówkom oświatowym warunków do realizacji ich zadań statutowych 
oraz wykorzystania środków publicznych na ten cel w latach szkolnych 2011-2014. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto 30 urzędów gmin. W trakcie kontroli, przeprowadzono również oględziny w 93 szkołach prowadzonych przez 
kontrolowane gminy. Czynności kontrolne przeprowadzono również w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy 
należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności w zakresie edukacji publicznej uregulowanych z kolei 
przede wszystkim w ustawie o systemie oświaty. Katalog zadań oświatowych realizowanych przez jst określony został w art. 5 
ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Do zadań organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe należy zapewnienie warunków 
funkcjonowania szkół i przedszkoli, w tym m.in.: określenie sieci publicznych szkół i ich obwodów, wyposażenie w niezbędne 
pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania, realizacja zadań inwestycyjnych, a także 
zagwarantowanie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz ich kształcenie i doskonalenie zawodowe. 

Ponadto jst mają również możliwość określania priorytetów samorządowej polityki oświatowej oraz tworzenia lokalnej oferty 
edukacyjnej (np. dodatkowych zajęć), powiązanej z potrzebami społecznymi. 

Na realizację zadań oświatowych jst mają wpływ m.in. poprzez podejmowane przez organy stanowiące uchwały w zakresie 
oświaty dotyczące: zasad finansowania oświaty, doskonalenia, dokształcania, wynagradzania nauczycieli, wyznaczania 
lokalnych standardów edukacyjnych np. maksymalna liczba uczniów w oddziale, planu wydatków edukacyjnych czy 
tworzenia strategii rozwoju oświaty. Samorządy sprawują również nadzór nad prawidłowością działania szkół w zakresie 
dysponowania środkami finansowymi czy przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Model finansowania zadań oświatowych oparty w głównej mierze na środkach 
subwencji oświatowej spowodował uzależnienie poziomu ich realizacji od zamożności 

samorządów. Jego zaletą jest stabilność wynikająca z ustawowej gwarancji otrzymania środków, natomiast wadą – brak 
odniesienia do faktycznych kosztów kształcenia. Nie określono również minimalnych standardów lokalowych 
i organizacyjnych funkcjonowania szkół i placówek oświatowych – wielkości i wyposażenia pracowni przedmiotowych i sal 
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gimnastycznych, liczby uczniów w starszych klasach oraz zajęć pozalekcyjnych. W konsekwencji, poziom usług 
edukacyjnych świadczonych przez skontrolowane gminy w latach 2011-2014 był znacząco zróżnicowany. 

Prawie 40% skontrolowanych gmin nie określiło wizji rozwoju lokalnej oświaty, co zwiększa ryzyko, że jednostki te będą 
koncentrować się głównie na rozwiązywaniu bieżących problemów kosztem działań strategicznych, związanych 
z dostosowaniem oferty kształcenia do potrzeb lokalnej społeczności. Minister Edukacji Narodowej monitorował realizację 
zadań oświatowych przez jst i wspierał działania wyrównujące szanse edukacyjne uczniów. Uruchomił mechanizm wsparcia 
finansowego samorządów w celu zniwelowania różnic w dostępie do edukacji, szczególnie na terenach wiejskich. 
Pozytywnym, choć spóźnionym, ich skutkiem było m.in. zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego. W latach 
2010-2014 odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym wzrósł z 62,6% do 79,2%. 

Na finansowanie zadań oświatowych samorządy przeznaczały średnio 60 mld zł rocznie. Prawie 40 mld zł pochodzi 
z subwencji oświatowej. Pozostałe środki to dotacje z budżetu państwa, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki 
własne samorządów. Można przyjąć, że największe nakłady na oświatę ze środków własnych przeznaczały samorządy 
o najwyższych dochodach (np. m.st. Warszawa), z trudnościami zaś borykały się gminy o niższych dochodach. 
Dzięki środkom europejskim samorządy miały możliwość modernizacji i rozbudowy infrastruktury szkolnej czy poszerzenia 
oferty edukacyjnej. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Mając na uwadze znaczenie edukacji publicznej dla państwa oraz rolę jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu 
oferty i poziomu usług edukacyjnych, Najwyższa Izba Kontroli wniosła do Ministra Edukacji Narodowej o: 

 doskonalenie zasad finansowania zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
pełniejsze określenie powszechnie obowiązujących standardów edukacyjnych wraz z oszacowaniem ich kosztów; 

 dokonanie analizy przepisów dotyczących warunków zatrudniania nauczycieli we współpracy z przedstawicielami 
środowisk oświatowych i jednostek samorządu terytorialnego oraz podjęcie działań w celu ich uelastycznienia. 

Do jednostek samorządu terytorialnego – jako organów prowadzących NIK zwróciła się z wnioskami o: 
 podjęcie działań w celu wyeliminowania w prowadzonych szkołach i placówkach przypadków naruszania zasad 

bezpiecznego i higienicznego organizowania nauki; 
 prawidłowe udzielanie, rozliczanie oraz kontrolę dotacji udzielanych szkołom i placówkom prowadzonym przez inne 

podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego; 
 organizowanie wychowania przedszkolnego z zachowaniem obowiązujących zasad dotyczących sieci tych placówek, 

liczebności oddziałów przedszkolnych oraz pobierania opłat za taką działalność; 
 zagwarantowanie wymaganej przepisami prawa wysokości środków przeznaczanych na dofinansowywanie kształcenia 

i doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
 podjęcie działań w celu dostosowania wyposażenia sal lekcyjnych do wymogów warunków kształcenia; 
 wzmocnienie nadzoru nad działalnością prowadzonych szkół i placówek oraz coroczne przedkładanie organom 

stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego rzetelnych informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. 

Dotacje	dla	niepublicznych	szkół	artystycznych	
oraz	nadzór	nad	tymi	szkołami 

  Delegatura	w	Lublinie	
 

P/14/089	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena wypełniania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obowiązków w zakresie udzielania dotacji 
niepublicznym szkołom artystycznym i sprawowania nad nimi nadzoru pedagogicznego oraz ocena wykorzystania dotacji 
przez niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej oraz 16 niepublicznych szkół 
artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych. 
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Szkolnictwo artystyczne w Polsce stanowi wyodrębniony system szkolnictwa, za który 
odpowiada minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Nadzór pedagogiczny nad szkołami artystycznymi sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej. Niepubliczne szkoły artystyczne 
o uprawnieniach szkół publicznych korzystają ze środków publicznych w formie dotacji z budżetu państwa, udzielanych 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej. W systemie szkolnictwa 
artystycznego realizowane są dwa modele kształcenia, tj. kształcenie wyłącznie artystyczne lub kształcenie artystyczne 
połączone z kształceniem ogólnym. W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowały 843 szkoły artystyczne różnych typów, do 
których uczęszczało 92.757 uczniów. Liczba ta obejmowała 317 szkół niepublicznych (38%), w których kształciło się 13.043 
(14%) uczniów. Do 135 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych uczęszczało 6.465 uczniów. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół 
artystycznych były udzielane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie 

z art. 90 ust. 4b i 4c ustawy o systemie oświaty Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego miał obowiązek udzielenia dotacji 
w latach 2011-2013 w kwocie łącznej 130.801,2 tys. zł. Dotacje zostały przekazane w kwocie o 68.547,6 tys. zł niższej niż 
należna. Minister nie podjął skutecznych działań w celu zapewnienia w budżecie państwa środków na finansowanie tych szkół 
w wysokości zgodnej z wymogami prawa. Przekazując szkołom dotacje w kwotach znacznie niższych niż należne, nie zgłaszał 
Ministrowi Finansów zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe przy tworzeniu budżetu na kolejne lata. Udzielanie 
niepublicznym szkołom artystycznym o uprawnieniach szkół publicznych dotacji od co najmniej 14 lat w zaniżonych kwotach jest 
systematycznym naruszaniem ustawy o systemie oświaty przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Minister nie wdrożył w tym okresie systemu dofinansowania niepublicznego szkolnictwa artystycznego 
zapewniającego przestrzeganie zasad udzielania dotacji. 

Skala zaniżenia dotacji w badanych latach przekraczała 50% i była znacznie większa niż w latach 2000-2003 i 2007-2009, 
objętych wcześniejszymi kontrolami NIK.  

Centrum Edukacji Artystycznej w sposób nieuprawniony różnicowało stawki dotacji, nie przestrzegało zasady udzielania 
dotacji według rzeczywistej liczby uczniów oraz nie egzekwowało prawidłowych rozliczeń z wykorzystania dotacji.  

Szkoły niepubliczne i ich organy prowadzące nie miały możliwości zweryfikowania prawidłowości przyznanych kwot dotacji, 
ponieważ Ministerstwo i CEA nie podawały do publicznej wiadomości i nie informowały o podstawie obliczania dotacji, 
tj. o kwotach wydatków bieżących ustalonych dla różnych typów szkół artystycznych prowadzonych przez ministra oraz 
wynikających z nich stawkach dotacji przypadających na ucznia niepublicznej szkoły artystycznej danego typu.  

Centrum sprawowało nadzór pedagogiczny nad niepublicznymi szkołami artystycznymi w sposób planowy i systematyczny. 
Stwierdzone nieprawidłowości, polegające w szczególności na nierzetelnym prowadzeniu kontroli w szkołach oraz 
egzekwowaniu niewymaganych prawem zadań, nie miały znacznej skali. Wpływ na nieprawidłowości w nadzorze nad 
artystycznymi szkołami policealnymi i pomaturalnymi miały braki i niespójności legislacyjne regulujące funkcjonowanie tych 
szkół, do których dopuściło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Mimo przysługującego uprawnienia, MKiDN i CEA nie kontrolowały w latach 2011-2013 prawidłowości wykorzystania dotacji 
udzielonych niepublicznym szkołom artystycznym. Trzy kontrole w tym zakresie przeprowadziło Centrum dopiero w 2014, 
w tym jedną na zlecenie NIK.  

Kontrole prawidłowości wykazywania liczby uczniów w rozliczeniach szkół były prowadzone przez wizytatorów CEA, 
w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w sposób sporadyczny.  

W 14 spośród 16 szkół wystąpiły nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji, a w czterech w jej wykorzystaniu. Nieprawidłowości 
przy rozliczaniu dotacji polegały m.in. na: naruszeniu terminów przekazywania rozliczeń do CEA, podawaniu w rozliczeniach 
liczby uczniów niezgodnej z rzeczywistą, wykazywaniu błędnych kwot w rozliczeniach. Centrum nie korzystało z prawa cofania 
szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych w związku ze stwierdzeniem, w trybie nadzoru pedagogicznego, 
niespełniania przez szkoły warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. W przypadku jednej ze szkół, 
podjęto działania w tym kierunku dopiero po przeprowadzeniu kontroli zleconej przez NIK. Z naruszeniem przepisów 
przekazano także dodatkową dotację w kwocie 784,9 tys. zł dla szkół niepublicznych prowadzących dwa internaty.  
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WNIOSKI	POKONTROLNE	

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powinien: 
 planować, we współpracy z Ministrem Finansów, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 

w kwotach zapewniających spełnienie wymogów określonych w art. 90 ust. 4b i 4c ustawy o systemie oświaty oraz 
§ 2 rozporządzenia w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych; 

 uregulować prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół artystycznych w sposób zgodny z przepisami prawa; 
 zobowiązać dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej do prowadzenia systematycznej kontroli prawidłowości 

wykorzystania i rozliczania dotacji przez niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych; 
 informować niepubliczne szkoły artystyczne o podstawie naliczenia dotacji oraz o stawkach dotacji na ucznia 

niepublicznej szkoły artystycznej danego typu. 

DE	LEGE	FERENDA	

Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, by podjął, we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej, działania 
zmierzające do znowelizowania ustawy o systemie oświaty poprzez: 
 określenie w art. 90 ustawy podstawy naliczenia dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół 

publicznych, które nie mają odpowiednika wśród typów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego; 

 wprowadzenie w art. 82 ustawy możliwości uzyskiwania uprawnień szkół publicznych z dniem rozpoczęcia działalności 
przez niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne. 

Funkcjonowanie	wybranych	jednostek	obsługi	
ekonomiczno‐administracyjnej	szkół	i	placówek	
oświatowych	na	przykładzie	województwa	opolskiego 

   Delegatura	w	Opolu	
 

P/14/100	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji zadań gminy w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych 
z uwzględnieniem wpływu jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej na racjonalność działań szkół i placówek. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono na terenie województwa opolskiego w trzech urzędach gmin oraz w trzech jednostkach obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej. Objęte kontrolą podmioty stanowiły 10% gmin, w których wyodrębnione zostały jednostki 
obsługujące szkoły i placówki oświatowe. 

Istotnym problemem – zarówno ekonomicznym, jak i społecznym – jest zapewnienie 
efektywnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
gmina. Wszystkie funkcjonujące modele prowadzenia tej obsługi mogą powodować nieefektywne wydatkowanie środków 
publicznych oraz nieefektywne wykonywanie zadań, zwłaszcza w sytuacji, gdy otrzymywana przez gminy subwencja 
oświatowa nie zapewnia całkowitego zabezpieczenia wydatków na oświatę, do których ponoszenia zobowiązany jest organ 
prowadzący. Skłaniać to powinno organy wykonawcze gmin do poszukiwania optymalnych rozwiązań w tym obszarze. 
Dlatego też za priorytetowe uznać należy wskazanie, czy przyjęcie rozwiązania polegającego na utworzeniu jednostki 
obsługi ekonomiczno-administracyjnej zapewni z jednej strony efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, a z drugiej – 
zaspokojenie potrzeb podmiotów obsługiwanych. 

Obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół i placówek oświatowych, oparta na 
działalności wyodrębnionych w tym celu jednostek, zapewniała prawidłową realizację 

zadań organów wykonawczych gmin objętych kontrolą. Przyjmowane w tym zakresie rozwiązania organizacyjne, polegające 
w głównej mierze na powierzeniu obsługi finansowej wszystkich gminnych jednostek oświatowych wyspecjalizowanemu 
podmiotowi, poza ograniczeniem liczby jednostek oraz pracowników zaangażowanych w taką obsługę, zapewniały  
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Szkolnictwo artystyczne w Polsce stanowi wyodrębniony system szkolnictwa, za który 
odpowiada minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Nadzór pedagogiczny nad szkołami artystycznymi sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej. Niepubliczne szkoły artystyczne 
o uprawnieniach szkół publicznych korzystają ze środków publicznych w formie dotacji z budżetu państwa, udzielanych 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej. W systemie szkolnictwa 
artystycznego realizowane są dwa modele kształcenia, tj. kształcenie wyłącznie artystyczne lub kształcenie artystyczne 
połączone z kształceniem ogólnym. W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowały 843 szkoły artystyczne różnych typów, do 
których uczęszczało 92.757 uczniów. Liczba ta obejmowała 317 szkół niepublicznych (38%), w których kształciło się 13.043 
(14%) uczniów. Do 135 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych uczęszczało 6.465 uczniów. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół 
artystycznych były udzielane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie 

z art. 90 ust. 4b i 4c ustawy o systemie oświaty Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego miał obowiązek udzielenia dotacji 
w latach 2011-2013 w kwocie łącznej 130.801,2 tys. zł. Dotacje zostały przekazane w kwocie o 68.547,6 tys. zł niższej niż 
należna. Minister nie podjął skutecznych działań w celu zapewnienia w budżecie państwa środków na finansowanie tych szkół 
w wysokości zgodnej z wymogami prawa. Przekazując szkołom dotacje w kwotach znacznie niższych niż należne, nie zgłaszał 
Ministrowi Finansów zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe przy tworzeniu budżetu na kolejne lata. Udzielanie 
niepublicznym szkołom artystycznym o uprawnieniach szkół publicznych dotacji od co najmniej 14 lat w zaniżonych kwotach jest 
systematycznym naruszaniem ustawy o systemie oświaty przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Minister nie wdrożył w tym okresie systemu dofinansowania niepublicznego szkolnictwa artystycznego 
zapewniającego przestrzeganie zasad udzielania dotacji. 

Skala zaniżenia dotacji w badanych latach przekraczała 50% i była znacznie większa niż w latach 2000-2003 i 2007-2009, 
objętych wcześniejszymi kontrolami NIK.  

Centrum Edukacji Artystycznej w sposób nieuprawniony różnicowało stawki dotacji, nie przestrzegało zasady udzielania 
dotacji według rzeczywistej liczby uczniów oraz nie egzekwowało prawidłowych rozliczeń z wykorzystania dotacji.  

Szkoły niepubliczne i ich organy prowadzące nie miały możliwości zweryfikowania prawidłowości przyznanych kwot dotacji, 
ponieważ Ministerstwo i CEA nie podawały do publicznej wiadomości i nie informowały o podstawie obliczania dotacji, 
tj. o kwotach wydatków bieżących ustalonych dla różnych typów szkół artystycznych prowadzonych przez ministra oraz 
wynikających z nich stawkach dotacji przypadających na ucznia niepublicznej szkoły artystycznej danego typu.  

Centrum sprawowało nadzór pedagogiczny nad niepublicznymi szkołami artystycznymi w sposób planowy i systematyczny. 
Stwierdzone nieprawidłowości, polegające w szczególności na nierzetelnym prowadzeniu kontroli w szkołach oraz 
egzekwowaniu niewymaganych prawem zadań, nie miały znacznej skali. Wpływ na nieprawidłowości w nadzorze nad 
artystycznymi szkołami policealnymi i pomaturalnymi miały braki i niespójności legislacyjne regulujące funkcjonowanie tych 
szkół, do których dopuściło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Mimo przysługującego uprawnienia, MKiDN i CEA nie kontrolowały w latach 2011-2013 prawidłowości wykorzystania dotacji 
udzielonych niepublicznym szkołom artystycznym. Trzy kontrole w tym zakresie przeprowadziło Centrum dopiero w 2014, 
w tym jedną na zlecenie NIK.  

Kontrole prawidłowości wykazywania liczby uczniów w rozliczeniach szkół były prowadzone przez wizytatorów CEA, 
w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w sposób sporadyczny.  

W 14 spośród 16 szkół wystąpiły nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji, a w czterech w jej wykorzystaniu. Nieprawidłowości 
przy rozliczaniu dotacji polegały m.in. na: naruszeniu terminów przekazywania rozliczeń do CEA, podawaniu w rozliczeniach 
liczby uczniów niezgodnej z rzeczywistą, wykazywaniu błędnych kwot w rozliczeniach. Centrum nie korzystało z prawa cofania 
szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych w związku ze stwierdzeniem, w trybie nadzoru pedagogicznego, 
niespełniania przez szkoły warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. W przypadku jednej ze szkół, 
podjęto działania w tym kierunku dopiero po przeprowadzeniu kontroli zleconej przez NIK. Z naruszeniem przepisów 
przekazano także dodatkową dotację w kwocie 784,9 tys. zł dla szkół niepublicznych prowadzących dwa internaty.  
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ujednolicenie sposobu jej prowadzenia, a także optymalizację wykorzystywania dostępnych zasobów. Jednak w przypadku 
wystąpienia błędów, skala negatywnych skutków zaistniałych nieprawidłowości ulegała zwielokrotnieniu. Wymusza to, 
zdaniem NIK, konieczność wzmocnienia nadzoru nad działalnością takich jednostek. 

Pomimo tego, że obowiązujące przepisy nie precyzują jednoznacznie zakresu oraz sposobu współpracy pomiędzy jednostką 
obsługi a podmiotami obsługiwanymi, w objętych kontrolą gminach wypracowane zostały skuteczne mechanizmy 
zapewniające przepływ informacji oraz dokumentów niezbędnych do realizacji zadań przez wszystkie podmioty działające 
w sferze oświaty i wychowania, jak też eliminujące ryzyko dublowania się podejmowanych działań. Przyczyniało się to także 
do racjonalnego wykorzystania środków przeznaczanych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego na zadania 
w zakresie oświaty i wychowania. Jednocześnie utworzenie jednostek obsługi nie miało bezpośredniego wpływu na 
aktywność szkół i placówek oświatowych w zakresie gospodarowania powierzonym majątkiem, a tym samym na 
racjonalność podejmowanych działań, gdyż zadania te nie zostały powierzone wyodrębnionym podmiotom. 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości wystąpiły we wszystkich obszarach objętych niniejszą kontrolą. Miały one 
charakter jednostkowy i nie wynikały z przyjętego sposobu realizacji zadań gminy w ww. zakresie. Badania kontrolne 
wykazały m.in., że w ramach nadzoru nad działalnością administracyjną szkół lub placówek nie zapewniono uwzględnienia 
w postanowieniach statutowych niektórych jednostek, przyjętego sposobu wykonywania obsługi ekonomiczno-
-administracyjnej, przez wyodrębniony w tym celu podmiot. Ponadto organy wykonawcze gmin zaniechały objęcia zarówno 
zespołów ekonomiczno-administracyjnych, jak i szkół oraz placówek oświatowych, bankową obsługą budżetu gminy 
prowadzoną w ramach jednej umowy, co naruszało zasady wykonywania bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego wynikające z treści art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Do stwierdzonych 
w wyniku kontroli nieprawidłowości NIK zaliczyła również powierzenie jednostkom obsługi zadań polegających na 
prowadzeniu postępowań i udzieleniu zamówień publicznych na rzecz innych podmiotów, co następowało z naruszeniem 
przepisów art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

Ponadto przeprowadzona w jednostkach obsługi ekonomiczno-administracyjnej kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych 
dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych wykazała błędy związane z ujmowaniem w tych księgach niektórych 
dowodów księgowych, stanowiące naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
Nieprawidłowości te nie miały jednak wypływu na sprawozdawczość tych jednostek. 

DOBRE	PRAKTYKI	

Za przejaw rzetelnego działania Najwyższa Izba Kontroli uznała zawarcie (w dwóch spośród trzech skontrolowanych gmin) 
porozumień pomiędzy jednostkami obsługi a obsługiwanymi przez nie podmiotami wykonującymi zadania w zakresie oświaty 
i wychowania, w których określono wzajemne relacje, a także zakres i sposób niezbędnego współdziałania. Z uwagi na fakt, 
iż żaden przepis powszechnie obowiązujący nie obliguje ww. podmiotów do zawierania takich porozumień, a organy 
stanowiące nie w każdym przypadku określają wytyczne odnoszące się do wzajemnych relacji współdziałających ze sobą 
podmiotów, uznać należy za zasadne dążenie do jednoznacznego określania podziału kompetencji pomiędzy jednostkami 
obsługi a podmiotami obsługiwanymi, w celu ograniczenia ryzyka nieprawidłowego lub nierzetelnego wykonywania 
obowiązków wynikających z prowadzonej przez gminy obsługi szkół i placówek oświatowych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wystąpieniach pokontrolnych przekazanych kierownikom kontrolowanych jednostek zawarto wnioski pokontrolne, które 
dotyczyły w szczególności: 
 objęcia bankową obsługą budżetu jednostki samorządu terytorialnego wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, 
 wzmocnienia nadzoru organu wykonawczego nad działalnością jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej, 
 zapewnienia prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
 doprowadzenia do zgodności w uregulowaniach wewnętrznych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej. 
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Zapewnienie	bezpieczeństwa	i	higieny	uczenia	się	
w	szkołach	publicznych 

  Delegatura	w	Zielonej	
Górze	 

P/14/122	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena zapewnienia bezpieczeństwa i higieny uczenia się w szkołach publicznych. Ocena ta dotyczyła w szczególności 
organizacji pracy uczniów, zagwarantowania bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz nadzoru 
Kuratorium Oświaty nad szkołami w powyższym zakresie. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto dziewięć szkół z województwa lubuskiego (po trzy szkoły podstawowe, gimnazja i licea ogólnokształcące) 
oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Kontrolę poprzedzono rozpoznaniem problemów w ramach kontroli doraźnej 
przeprowadzonej w jednej ze szkół podstawowych w I półroczu 2014 r. Dodatkowo, na zlecenie NIK, stacje sanitarno-
-epidemiologiczne przeprowadziły w szkołach kontrole, których wyniki były podstawą m.in. do dokonania ocen w zakresie 
prawidłowości utworzenia planów zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dostosowania mebli dla uczniów do wymogów 
ergonomii oraz stanu higieniczno-sanitarnego szkół. W informacji wykorzystano również wyniki kontroli przeprowadzonych 
przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Łącznie kontrolą NIK objęto szkoły znajdujące się na terenie połowy powiatów 
województwa lubuskiego. 

Na poziom kształcenia uczniów wpływają nie tylko wiedza, doświadczenie 
i zaangażowanie kadry dydaktycznej oraz motywacja uczniów, ale także m.in. odpowiednie warunki higieniczno-zdrowotne 
w szkole. Higiena procesu nauczania ma za zadanie ochronę ucznia przed niekorzystnymi warunkami związanymi z nauką, 
pracą i dotyczy nie tylko zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków sanitarnych, ale również odpowiedniej 
organizacji pracy ucznia, zgodnej z jego psychofizycznymi możliwościami. Zdrowe i bezpieczne środowisko szkoły powinno 
spełniać co najmniej dwa warunki: sprzyjać dyspozycji do uczenia się i dobremu samopoczuciu oraz chronić uczniów przed 
różnego rodzaju chorobami, urazami oraz zaburzeniami w funkcjonowaniu organizmu, a w razie potrzeby zapewnić 
możliwość uzyskania pierwszej pomocy. 

W 2007 r. NIK przeprowadziła kontrolę utrzymania obiektów oraz przestrzegania bezpieczeństwa i higieny w szkołach, 
w wyniku której negatywnie oceniono skontrolowaną działalność. Niniejsza kontrola objęła przede wszystkim zagadnienia 
dotychczas przez NIK niebadane, tj. organizację zajęć szkolnych pod kątem zapewnienia higieny umysłowej procesu 
nauczania oraz wywiązywanie się z obowiązków wprowadzonych nowelizacją rozporządzenia MEN obowiązującą od 
1.09.2009 r. Istotnym aspektem podjęcia kontroli była również ocena sytuacji w kwestiach nieuregulowanych w przepisach 
prawa lub uregulowanych w sposób ogólny, np.: liczebności klas oraz powierzchni sal, realizacji obowiązku zapewnienia 
uczniom możliwości pozostawienia w szkole części przyborów i podręczników. 

Jak wynika z ustaleń kontroli, żadna ze skontrolowanych przez NIK szkół na terenie 
województwa lubuskiego nie organizowała uczniom zajęć z zachowaniem wszystkich 

reguł higieny pracy umysłowej. Obecny stan techniczno-sanitarny szkół jest następstwem wieloletnich zaniedbań w zakresie 
finansowania placówek oświatowych, uwarunkowanych możliwościami organów prowadzących. Część stwierdzonych 
nieprawidłowości wynikała jednakże z niewłaściwego zarządzania szkołami i większość z nich została w wyniku kontroli NIK 
wyeliminowana. 

W ocenie NIK niezbędny jest stały nadzór uprawnionych organów nad zapewnieniem uczniom bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, ale osiągnięcie rezultatów w postaci bezpiecznych szkół uwarunkowane jest również zwiększeniem przez 
organy prowadzące środków finansowych na remonty oraz modernizacje. 

Zdaniem NIK organy sprawujące nadzór nad szkołami, we współpracy z organami prowadzącymi, powinny wypracować 
w tym zakresie katalog dobrych praktyk i zachęcić dyrektorów do jak najpełniejszego ich wykorzystywania. 

W celu poprawy warunków pobytu uczniów w szkole organy prowadzące, określając liczebność klas, powinny kierować się 
nie tylko czynnikiem ekonomicznym, ale również możliwościami lokalowymi szkół. Obecnie obowiązujące przepisy nie 
regulują również maksymalnej liczebności klas (z wyjątkiem klas I-III w szkołach podstawowych) ani minimalnej powierzchni 
sali dydaktycznej, jaka powinna przypadać na jednego ucznia. Wyniki kontroli potwierdziły ponadto zasadność 

PROBLEM 

SYNTEZA	



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
       10. Oświata i wychowanie

226

RO
ZD

ZI
AŁ

 II
I

 

 
 

wprowadzenia na terenie szkół ustawowego zakazu sprzedaży tzw. niezdrowej żywności. W ocenie NIK brak należytej 
dbałości dyrektorów o ograniczenie dostępu uczniów do takich produktów (np. poprzez ustalanie i egzekwowanie 
stosownych postanowień w umowach z przedsiębiorcami prowadzącymi szkolne sklepiki) skutkował tym, że zjawisko 
to miało charakter powszechny. 

We wszystkich skontrolowanych szkołach (łącznie 10) podejmowane działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 
uczenia się były niewystarczające. Naruszenia zasad higieny pracy umysłowej stwierdzono w dziewięciu spośród dziesięciu 
skontrolowanych jednostek, a polegały one najczęściej na planowaniu przedmiotów wymagających zwiększonej koncentracji 
na ostatnich godzinach lekcyjnych (dziewięć szkół), łączeniu w bloki takich przedmiotów (siedem szkół) bądź też 
nierównomiernym obciążeniu przedmiotami w poszczególnych dniach tygodnia (siedem szkół). Także w siedmiu szkołach 
wystąpiły przerwy międzylekcyjne trwające tylko pięć minut co, zdaniem NIK, nie zapewnia odpowiedniego odpoczynku. 
NIK zwróciła również uwagę, że tak krótka przerwa po lekcjach wychowania fizycznego (sytuacje takie wystąpiły w czterech 
szkołach) utrudnia zachowanie higieny osobistej i może powodować niechęć do uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach. 

Tylko połowa skontrolowanych szkół wywiązała się z ustawowego obowiązku zapewnienia wszystkim uczniom możliwości 
pozostawienia w szkole części podręczników i przyborów szkolnych. Stan techniczny terenu i budynku żadnej 
skontrolowanej szkoły nie zapewniał pełnego bezpieczeństwa uczniów, przy czym aż w połowie z nich stwierdzono 
nieprawidłowości stwarzające bezpośrednie zagrożenie. W jednej ze szkół stan drogi wewnętrznej uniemożliwiał dojazd do 
obiektu służb ratunkowych. Klatka schodowa nie posiadała urządzeń oddymiających. Brakowało wewnętrznej instalacji 
hydrantowej, a na drogach ewakuacyjnych zastosowano materiały łatwopalne i bardzo toksyczne, w razie ich rozkładu 
termicznego. W jednej ze szkół stwierdzono naruszenie podstawowych zasad stanu sanitarnego żywności. 
W niezadowalającym stopniu zabezpieczono uczniów w pomoc przedlekarską. 

W informacji wykorzystano również wyniki kontroli przeprowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. 
dotyczące: przygotowania podstawowych szkół do realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie (278 szkół); 
organizacji pracy uczniów pod kątem zachowania higieny pracy umysłowej (44 szkoły: 26 podstawowych i 18 gimnazjów); 
ewaluacji zewnętrznych całościowych (22 szkoły: 11 podstawowych, dziewięć gimnazjów i dwa licea ogólnokształcące) oraz 
kontroli problemowych, podczas których zbierano informacje w zakresie organizacji pracy uczniów i/lub zapewnienia im 
bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole (95 szkół: 45 podstawowych, 32 gimnazja i 18 liceów 
ogólnokształcących). 

Ustalenia kontroli NIK były zbieżne z wynikami analiz przeprowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. 
I tak m.in. znaczący rozmiar nieprawidłowości w organizacji pracy uczniów będący następstwem planowania i realizacji zajęć 
wymagających zwiększonej koncentracji na ostatnich godzinach lekcyjnych wystąpił w przypadku 81% ogółu badanych szkół 
podstawowych i 83% ogółu kontrolowanych gimnazjów. Nierównomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach 
tygodnia wystąpiło w 27% skontrolowanych szkół podstawowych i 6% gimnazjów. Organizacja procesów edukacyjnych 
i stosowane metody nauczania jako niesprzyjające uczeniu się zostały również wskazane jako słaba strona liceów 
ogólnokształcących poddanych przez Kuratorium Oświaty ewaluacji problemowej w obszarze „Procesy zachodzące w szkole”. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wystąpieniach pokontrolnych do dyrektorów wszystkich szkół sformułowane wnioski dotyczyły: 
 organizacji pracy uczniów, planów zajęć dydaktyczno-wychowawczych, liczebności uczniów na zajęciach wychowania 

fizycznego; 
 stanu terenu i budynku szkoły oraz wyposażenia; 
 prowadzenia postępowań dotyczących wypadków uczniów; 
 innych kwestii, np. przydziału dzieci do klas pierwszych, zabezpieczenia komputerów, zapewnienia przeszkolenia 

nauczycieli z udzielania pierwszej pomocy, uzupełnienia apteczek. 

Sformułowano ponadto uwagi dotyczących działalności ośmiu szkół. Najczęściej związane one były z dostępnością na 
terenie szkół tzw. niezdrowej żywności, funkcjonowaniem pięciominutowych przerw międzylekcyjnych, czy brakiem 
możliwości pozostawienia odzieży wierzchniej i zmiany obuwia. 
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Organizacja	publicznych	form	wychowania	
przedszkolnego	działających	na	terenie	gminy	Jastków 

  Delegatura	w	Lublinie	
 

I/14/007/LLU	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości organizowania i funkcjonowania innych, niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych, publicznych form wychowania przedszkolnego w gminie Jastków. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy, Urząd Gminy Jastków 

W Gminie Jastków funkcjonowało pięć publicznych szkół podstawowych oraz jedno 
gimnazjum, nie funkcjonowało publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Jednocześnie, 
na terenie Gminy w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, funkcjonowało osiem tzw. Klubów Przedszkolaka, 
do których przewidziano nabór dzieci z terenu Gminy Jastków w roku szkolnym 2014/2015, zlokalizowanych w ośmiu 
miejscowościach. Stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty system oświaty obejmuje 
m.in. przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego zostały dodane do 
tego przepisu z dniem 22 kwietnia 2009 r.). Art. 14 ust. 1 uso stanowi, że wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 
3-6 lat i jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach 
wychowania przedszkolnego. 

Z naruszeniem ustawy o systemie oświaty Gmina Jastków powierzyła Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury i Sportu w Jastkowie realizację zadań własnych w zakresie 

prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego. W badanym okresie, tj. w latach szkolnych 2012/2013-2014/2015, 
Wójt Gminy nie podjął działań w celu zorganizowania działalności Klubów Przedszkolaka zgodnie z wymogami tej ustawy. 
Funkcjonowanie Klubów Przedszkolaka poza systemem oświaty skutkowało m.in. niewykazaniem przez Gminę Jastków 
w Systemie Informacji Oświatowej danych dotyczących dzieci objętych w tych Klubach wychowaniem przedszkolnym wśród 
innych form wychowania przedszkolnego, co spowodowało, że Gmina nie otrzymała z budżetu państwa dotacji celowych na 
te dzieci w latach 2013-2014 w kwocie łącznej 170,6 tys. zł. W konsekwencji funkcjonowania Klubów poza systemem 
oświaty nieprawidłowo wykazano w badanym okresie (od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.) wydatki poniesione na 
wychowanie przedszkolne, w wysokości 685,5 tys. zł, w kwocie dotacji dla samorządowej instytucji kultury w dziale 921 – 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W związku z ustaleniami kontroli, w wystąpieniu pokontrolnym NIK wniosła do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Jastkowie o:  
 zaprzestanie prowadzenia Klubów Przedszkolaka na dotychczasowych zasadach i warunkach z uwagi na stwierdzone 

nieprawidłowości, w tym dotyczące stanu sanitarnego i ochrony przeciwpożarowej; 
 podjęcie współpracy z organami Gminy Jastków w celu funkcjonowania Klubów Przedszkolaka zgodnie z wymogami 

ustawy o systemie oświaty; 

Wnioski skierowane do Urzędu Gminy Jastków dotyczyły:  
 podjęcia działań w celu zapewnienia działalności Klubów Przedszkolaka zgodnie z przepisami ustawy o systemie 

oświaty, w tym zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w lokalach przeznaczonych na 
prowadzenie zajęć z dziećmi; 

 przedstawiania Radzie Gminy Jastków przez Wójta informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Jastków 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 weryfikowania danych Systemu Informacji Oświatowej, przekazywanych Gminie Jastków z innych baz danych 
oświatowych, z danymi uzyskanymi w ramach nadzoru sprawowanego przez Wójta Gminy Jastków. 
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Realizacja	programu	„Modernizacja	kształcenia	
zawodowego	w	Małopolsce" 

   Delegatura	w	Krakowie	
 

P/15/079	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności i efektywności realizacji programu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Ocenie 
podlegało także przygotowanie programu, tj. zgodność przyjętych celów z zidentyfikowanymi problemami w obszarze 
kształcenia zawodowego i realnymi potrzebami beneficjentów, oraz oddziaływanie programu na potrzeby grupy docelowej. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w jednostkach samorządu terytorialnego, tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego, który pełnił funkcję lidera projektu, u pięciu partnerów, tj. w czterech starostwach powiatowych 
i w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, oraz w dziesięciu szkołach uczestniczących w projekcie. 
Do kontroli wybrano powiaty, w których realizowano największe wydatki i stopa bezrobocia przekraczała 10%, oraz po dwie 
szkoły w każdym kontrolowanym powiecie, w których zrealizowano największe wydatki. 

Problemy kształcenia zawodowego wynikały m.in. z niewystarczającego dopasowania 
oferowanych ścieżek kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy i braku programów specjalistycznych, które pozwoliłyby 
na nabycie pożądanych na rynku pracy kompetencji zawodowych. Projekt Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce realizowany był w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Jego celem było 
wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe młodzieży. 

Działania w tym zakresie miały być realizowane poprzez kompleksowe programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe, obejmujące wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy osiągnięciami uczniów, 
modernizację procesu kształcenia poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe 
uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, staże i praktyki realizowane we współpracy z pracodawcami. Programy 
rozwojowe miały umożliwić również włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego w innych, szerszych niż 
praktyczna nauka zawodu, formach np. diagnozowanie popytu rynku pracy na absolwentów o określonych kwalifikacjach 
zawodowych.  

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy oświaty w Polsce jest ustawa o systemie oświaty. Szkolnictwo 
zawodowe realizowane jest na poziomie szkół ponadgimnazjalnych i dotyczyć może zarówno młodzieży, jak i dorosłych.  

W momencie rozpoczęcia programu, tj. w 2010 r., w ramach szkół zawodowych dla młodzieży funkcjonowały: zasadnicze szkoły 
zawodowe, czteroletnie technika, trzyletnie technika uzupełniające, szkoły policealne, trzyletnie szkoły specjalne 
przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym. Od 1 września 2012 r. wprowadzono zmiany dotyczące 
szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół dla dorosłych w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. Miały one na celu poprawę 
efektów kształcenia, zwiększenie skuteczności kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku 
pracy. Aby ten cel zrealizować, zmieniono typy szkół zawodowych ponadgimnazjalnych. Obecnie funkcjonują typy szkół: 
trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, czteroletnie technikum, szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie 
średnie, trzyletnia szkoła specjalna przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym. 

Ponadto zmodyfikowano klasyfikację zawodów szkolnych, wdrożono podstawę programową kształcenia w zawodach 
opisaną językiem efektów kształcenia, ujednolicono system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Organ 
prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację programu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce”, gdyż został on przygotowany rzetelnie. 

Jego cele były zgodne z zidentyfikowanymi problemami szkolnictwa zawodowego oraz realnymi potrzebami beneficjentów. 
Na poziomie powiatów przeprowadzono analizy i sesje strategiczne w powiatach i wskazano kwestie, które dotyczyły przede 
wszystkim niedostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy, niezadowalającego stanu bazy techno-dydaktycznej, 
niewystarczającej współpracy szkół z pracodawcami oraz uczelniami wyższymi. Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego opracował i wdrożył spójny i kompleksowy program wsparcia, który został skierowany do uczniów szkół 
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zawodowych, tj. techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych. Projektem objęto siedem branż 
zawodowych (budowlana, informatyczno-elektroniczna, mechaniczno-mechatroniczna, rolno-przetwórcza, społeczno-
-medyczna, turystyczno-gastronomiczna, usługowa), które uznano za priorytetowe dla rozwoju województwa 
i odpowiadające potrzebom lokalnych rynków pracy. Jako główne cele programu wskazano: 
 rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami,  
 dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i pracodawców,  
 wzmocnienie współpracy z przedsiębiorcami, 
 wyposażenie szkół w sprzęt oraz nowoczesne materiały dydaktyczne, 
 zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego.  

Projektem objęto wszystkie powiaty, w tym miasta na prawach powiatu, a także inne podmioty, które prowadziły szkoły 
zawodowe. Projekt został zrealizowany skutecznie, ponieważ wykonano i uzyskano (a w niektórych przypadkach 
przekroczono) założone cele i rezultaty twarde. W programie uwzględniono różnorodne działania i zadania, które w znaczący 
sposób rozszerzyły ofertę edukacyjną szkół zawodowych. Głównym zadaniem było wdrożenie w 279 szkołach programów 
rozwojowych szkół, które polegały na organizacji takich form wsparcia, jak kursy podnoszące kwalifikacje, zajęcia 
wyrównawcze i rozwijające oraz doradztwo zawodowe. Kursy podnoszące kwalifikacje poszerzyły dotychczasową ofertę 
edukacyjną dostępną w danym zawodzie i dały uczniom możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i umiejętności 
podczas zajęć pozaszkolnych/pozalekcyjnych. Szczególny nacisk położono na współpracę z przedsiębiorcami, która 
odbywała się w formie staży-wizyt zawodoznawczych lub płatnych praktyk u przedsiębiorców.  

Szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt techno-dydaktyczny. Promowano także nowoczesne metody nauczania 
poprzez włączenie techników do Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Zadanie to obejmowało współpracę z krakowskimi 
uczelniami wyższymi przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Na wymianę doświadczeń 
pozwalało także uczestnictwo w wyjazdach studyjnych oraz seminariach organizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi. 
W ramach projektu udzielono wsparcia 71 665 uczniom, co oznaczało realizację tego wskaźnika na poziomie 137%. 

Projekt został zrealizowany efektywnie, gdyż był on o wiele tańszy niż działania podejmowane przez urzędy pracy w celu 
aktywizacji bezrobotnych absolwentów. Świadczą o tym także uzyskane korzyści w postaci rezultatów twardych i miękkich. 
Średni koszt uczestnictwa jednego ucznia w projekcie wynosił 1.912 zł i był niższy niż średni koszt uczestnictwa 
w szkoleniach lub stażach organizowanych przez urzędy pracy w Małopolsce.  

W ocenie NIK nastąpiła poprawa wizerunku kształcenia zawodowego, także w wyniku realizacji programu, gdyż osiągnięto 
założone projektem rezultaty miękkie, z wyjątkiem podniesienia zdawalności egzaminów w zawodach robotniczych. Należy 
jednak zauważyć, że w przypadku tego wskaźnika tendencja spadkowa wystąpiła na terenie całego kraju. W okresie realizacji 
projektu zwiększał się odsetek absolwentów gimnazjów podejmujących naukę w szkołach zawodowych w Małopolsce z 51% 
w 2010 r. do 56% w 2014 r. Wzrastał także odsetek uczniów szkół zawodowych w porównaniu z ogólną liczbą uczniów 
w szkołach ponadgimnazjalnych, tj. od 57% w 2010 r. do 61% w 2014 r. Uczestnicy projektu w zdecydowanej większości 
stwierdzili, że przyczynił się on do podniesienia ich kompetencji zawodowych Zmniejszyła się także skala bezrobocia wśród 
absolwentów, którzy po ukończeniu szkoły podejmowali pracę lub kontynuowali naukę, albo łączyli naukę z pracą. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Uznając potrzebę rozszerzenia oferty kształcenia zawodowego młodzieży poprzez organizację dodatkowych zajęć, 
ukierunkowanych przede wszystkim na kursy podnoszące kwalifikacje oraz praktyki u pracodawców, NIK zwróciła się do 
Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o opracowanie mechanizmu ich długofalowego dofinansowania w oparciu 
o doświadczenia wynikające z realizacji programu w Małopolsce. Ponadto Izba rekomendowała jednostkom samorządu 
terytorialnego kontynuację i upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych w projekcie, a także zapewnienie udziału 
w ich finansowaniu. 

 

 

 

 
 

Realizacja	programu	„Modernizacja	kształcenia	
zawodowego	w	Małopolsce" 

   Delegatura	w	Krakowie	
 

P/15/079	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności i efektywności realizacji programu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Ocenie 
podlegało także przygotowanie programu, tj. zgodność przyjętych celów z zidentyfikowanymi problemami w obszarze 
kształcenia zawodowego i realnymi potrzebami beneficjentów, oraz oddziaływanie programu na potrzeby grupy docelowej. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w jednostkach samorządu terytorialnego, tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego, który pełnił funkcję lidera projektu, u pięciu partnerów, tj. w czterech starostwach powiatowych 
i w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, oraz w dziesięciu szkołach uczestniczących w projekcie. 
Do kontroli wybrano powiaty, w których realizowano największe wydatki i stopa bezrobocia przekraczała 10%, oraz po dwie 
szkoły w każdym kontrolowanym powiecie, w których zrealizowano największe wydatki. 

Problemy kształcenia zawodowego wynikały m.in. z niewystarczającego dopasowania 
oferowanych ścieżek kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy i braku programów specjalistycznych, które pozwoliłyby 
na nabycie pożądanych na rynku pracy kompetencji zawodowych. Projekt Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce realizowany był w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Jego celem było 
wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe młodzieży. 

Działania w tym zakresie miały być realizowane poprzez kompleksowe programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe, obejmujące wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy osiągnięciami uczniów, 
modernizację procesu kształcenia poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe 
uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, staże i praktyki realizowane we współpracy z pracodawcami. Programy 
rozwojowe miały umożliwić również włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego w innych, szerszych niż 
praktyczna nauka zawodu, formach np. diagnozowanie popytu rynku pracy na absolwentów o określonych kwalifikacjach 
zawodowych.  

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy oświaty w Polsce jest ustawa o systemie oświaty. Szkolnictwo 
zawodowe realizowane jest na poziomie szkół ponadgimnazjalnych i dotyczyć może zarówno młodzieży, jak i dorosłych.  

W momencie rozpoczęcia programu, tj. w 2010 r., w ramach szkół zawodowych dla młodzieży funkcjonowały: zasadnicze szkoły 
zawodowe, czteroletnie technika, trzyletnie technika uzupełniające, szkoły policealne, trzyletnie szkoły specjalne 
przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym. Od 1 września 2012 r. wprowadzono zmiany dotyczące 
szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół dla dorosłych w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. Miały one na celu poprawę 
efektów kształcenia, zwiększenie skuteczności kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku 
pracy. Aby ten cel zrealizować, zmieniono typy szkół zawodowych ponadgimnazjalnych. Obecnie funkcjonują typy szkół: 
trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, czteroletnie technikum, szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie 
średnie, trzyletnia szkoła specjalna przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym. 

Ponadto zmodyfikowano klasyfikację zawodów szkolnych, wdrożono podstawę programową kształcenia w zawodach 
opisaną językiem efektów kształcenia, ujednolicono system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Organ 
prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację programu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce”, gdyż został on przygotowany rzetelnie. 

Jego cele były zgodne z zidentyfikowanymi problemami szkolnictwa zawodowego oraz realnymi potrzebami beneficjentów. 
Na poziomie powiatów przeprowadzono analizy i sesje strategiczne w powiatach i wskazano kwestie, które dotyczyły przede 
wszystkim niedostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy, niezadowalającego stanu bazy techno-dydaktycznej, 
niewystarczającej współpracy szkół z pracodawcami oraz uczelniami wyższymi. Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego opracował i wdrożył spójny i kompleksowy program wsparcia, który został skierowany do uczniów szkół 
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Organizacja	pobytu	uczniów	w	bursach	i	internatach	
szkolnych 

   Delegatura	w	Lublinie	
 

P/15/082	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena zapewnienia właściwej opieki uczniom przez bursy i internaty szkolne prowadzone przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto 24 jednostki, z tego siedem jst (cztery urzędy miast na prawach powiatu i trzy starostwa powiatowe) oraz 
17 publicznych burs i internatów szkolnych prowadzonych przez te jst (w tym osiem burs i dziewięć internatów).  

W trakcie kontroli przeprowadzono badania ankietowe, za pomocą elektronicznego kwestionariusza do wypełnienia on-line 
w przeglądarce internetowej, w 513 nieobjętych kontrolą bursach i internatach. Formularze wypełnionych ankiet zostały 
przesłane do NIK przez 331 z nich (64,5%). 

Działalność publicznych burs i internatów szkolnych ma na celu zapewnienie uczniom 
kształcącym się w szkołach poza miejscem stałego zamieszkania opieki i wychowania, pomocy w nauce oraz warunków do 
nauki i rozwijania zainteresowań. Ich specyfiką jest sprawowanie opieki całodobowej, tj. opieki w porze dziennej, podczas 
której wychowankowie część czasu spędzają w szkole oraz w porze nocnej, podczas której opiekę powinien sprawować, 
zatrudniony przez bursę lub szkołę z internatem, wychowawca — opiekun nocny. Podstawową zasadą 
działalności opiekuńczo-wychowawczej jest pełna współpraca z rodzicami wychowanka, szkołą, do której uczęszcza 
wychowanek oraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi. Okresową oceną 
sytuacji wychowanków w bursie zajmuje się tzw. zespół wychowawczy, w skład którego wchodzi dyrektor bursy lub 
upoważniona przez niego osoba, wychowawca grupy wychowawczej oraz pedagog lub psycholog czy inni specjaliści 
(w miarę potrzeb i możliwości). Szczególnie istotne jest zapewnienie ochrony wychowanków przed wszelkimi przejawami 
patologii. W ramach prowadzonej działalności opiekuńczo-wychowawczej wychowawcy są zobowiązani do kontrolowania 
i przeciwdziałania wszelkim przypadkom spożywania napojów alkoholowych, używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, 
używania, posiadania i rozprowadzania środków odurzających, kradzieży i zachowań agresywnych. Zapewnienie odpłatnego 
zakwaterowania, wyżywienia i opieki uczniom kształcącym się w szkołach poza miejscem stałego zamieszkania ma 
charakter usługi publicznej, świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego dla rodziców i uczniów szkół. Wspomaga 
rodziny w kształceniu dzieci, ułatwia powszechny dostęp do edukacji oraz wpływa na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży. 

Brak w powszechnie obowiązujących przepisach minimalnego standardu 
świadczonych usług i warunków pobytu w bursach i internatach utrudnia 

zorganizowanie w kraju jednolitego systemu opieki nad uczniami w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania. Powoduje to ograniczanie przez organy prowadzące środków finansowych na organizację i warunki lokalowe 
tych jednostek, ze szkodą dla działalności opiekuńczo-wychowawczej. W ocenie NIK, mimo że większość skontrolowanych 
burs i internatów prowadziła działania opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednak nie były one 
skuteczne w zapewnieniu wychowankom bezpiecznej i zgodnej z ich potrzebami opieki o jednolitym minimalnym 
standardzie. W większości jednostek nie zagwarantowano efektywnej opieki w porze nocnej, ponieważ była ona 
sprawowana przez osoby nieposiadające kwalifikacji pedagogicznych lub przez jednego wychowawcę, w szczególności 
mającego pod opieką ponad stu wychowanków. Bursy były także niewystarczająco przygotowane do pracy z wychowankami 
posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a w zakresie warunków lokalowych nieprzystosowane do 
przyjmowania młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. W części z nich nie umożliwiono wychowankom pozostania w soboty 
i niedziele w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby lub konieczności, a w jednej niewłaściwie zorganizowano opiekę nad 
wychowankami przewlekle chorymi (spośród siedmiu, w których byli tacy wychowankowie). Istotne nieprawidłowości 
w zakresie przestrzegania prawa wychowanków do bezpiecznej całodobowej opieki miały związek z zakwaterowaniem na 
terenie dwóch burs, w dniach nauki szkolnej, również osób niebędących wychowankami.  
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Wszystkie skontrolowane bursy i internaty podejmowały działania w celu eliminowania zjawisk patologii, zapewniały 
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz prowadziły działalność opiekuńczo-wychowawczą we współpracy z rodzicami 
i szkołami. Nie stwierdzono istotnych różnic w działalności opiekuńczo-wychowawczej bursy i internatu. Dyrektorzy szkół 
z internatami organizowali ich pracę, wybiórczo stosując przepisy dotyczące burs. Było to spowodowane nieokreśleniem 
w obowiązujących przepisach zadań internatów szkolnych w zakresie opieki i wychowania oraz warunków pobytu w nich 
uczniów. W badanym okresie właściwe kuratoria oświaty nie prowadziły nadzoru pedagogicznego w formie kontroli 
i ewaluacji w żadnym z dziewięciu skontrolowanych internatów. 

Kontrola NIK wykazała nieprawidłowości w 13 (76%) spośród 17 skontrolowanych burs i internatów w zakresie zapewniania 
wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, utrzymania obiektów budowlanych oraz przestrzegania 
przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wynikały one z nierealizowania przez dyrektorów wymaganych prawem zadań oraz 
niewystarczającego finansowania przez jst. NIK negatywnie ocenia niezapewnienie przez jst środków finansowych na prace 
remontowo-inwestycyjne, niezbędne do wykonania zaleceń organów kontroli sanitarno-epidemiologicznej i ochrony 
przeciwpożarowej (po stwierdzeniu zagrożenia bezpieczeństwa wychowanków), skutkujące wieloletnimi opóźnieniami 
w wykonaniu tych zaleceń przez kierowników skontrolowanych jednostek.  

Bursy i internaty ustalały liczbę miejsc zakwaterowania według różnych kryteriów, co było spowodowane brakiem norm 
prawnych określających sposób wyliczenia tych miejsc. Kontrola wykazała nieprawidłowości w 59% skontrolowanych burs 
i internatów (10) w zakresie ustalania i dokonywania zwolnień z opłat za zakwaterowanie, sprawozdawczości budżetowej, 
prowadzenia rachunkowości i rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług. Wynikały one z zaniedbań kierowników 
jednostek, a także, zdaniem NIK, nierzetelnego nadzoru jst nad działalnością burs i internatów w zakresie gospodarowania 
finansami.  

Bursy i internaty prowadzone przez skontrolowane jst zapewniały zakwaterowanie około 10% uczniów pobierających naukę 
poza miejscem stałego zamieszkania. Bursy i internaty prowadzone przez powiaty miały niższy niż w miastach na prawach 
powiatu poziom finansowania oraz ograniczone możliwości naboru uczniów, w związku z czym 20% miejsc zakwaterowania 
pozostawało niewykorzystanych przez wychowanków. Część skontrolowanych jst podejmowała działania w celu 
optymalizacji dostępności i wykorzystania miejsc zakwaterowania przez wychowanków oraz obniżenia kosztów utrzymania 
burs i internatów.  

DOBRE	PRAKTYKI	

Dobrymi praktykami w zakresie opieki i wychowania stwierdzonymi w skontrolowanych jednostkach było: organizowanie 
opieki w porze nocnej przez co najmniej dwie osoby (w tym jednego wychowawcę) i jej zapewnienie w soboty i niedziele 
(jeżeli wychowankowie zgłaszali taką potrzebę), inicjowanie (za zgodą rodziców) współpracy ze szkołami w celu uzyskiwania 
informacji o ocenach, zachowaniu i frekwencji oraz uwzględnianie w organizacji pracy opieki nad wychowankami przewlekle 
chorymi i wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 W celu podniesienia jakości pracy burs i internatów Minister Edukacji Narodowej powinien określić minimalne wymagania 
w zakresie opieki w tych jednostkach. W szczególności należy w nich uwzględnić zakres zadań opiekuńczych 
wynikających z rozkładu dnia i ze specyficznych potrzeb wychowanków oraz minimalny standard warunków 
mieszkaniowych. Wskazane jest opracowanie ich po przeprowadzeniu analizy funkcjonowania tych jednostek, 
we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka. Zdaniem NIK, pomocne w tym zakresie mogą być rozwiązania 
wprowadzone dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, określone w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek 
publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej 
przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. 

 Zdaniem NIK, zasadne jest wprowadzenie obowiązku sprawowania opieki w porze nocnej przez dwóch wychowawców 
oraz określenie zasad sprawowania opieki w soboty i niedziele nad wychowankami, którzy zgłaszają konieczność 
pozostania w tych dniach. 
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DE	LEGE	FERENDA	

 Minister Edukacji Narodowej powinien podjąć działania legislacyjne zmierzające do znowelizowania ustawy o systemie 
oświaty i unormowania w niej statusu prawnego internatów szkolnych. Zdaniem NIK, celowe jest uregulowanie zasad ich 
działania w sposób analogiczny do burs. 

 Niezbędne jest także określenie przez Ministra jednolitych zasad ustalania liczby miejsc zakwaterowania w bursach 
i internatach w rozporządzeniu MEN w sprawie zasad działania placówek oraz w załącznikach do rozporządzenia MEN 
w sprawie ramowych statutów szkół. 

 NIK zwróciła także uwagę na potrzebę podjęcia przez Ministra Edukacji Narodowej działań w celu: 
 zmiany zapisu w § 3 ust. 2 załącznika nr 8 do rozporządzenia MENiS w sprawie ramowych statutów placówek, 

dotyczącego uzyskiwania opinii rady rodziców przez radę pedagogiczną (ze względu na niezgodność z § 1 pkt 10 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, 
w których nie tworzy się rad rodziców); 

 zmiany zapisu w art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczącego zwolnienia od podatku 
usług zakwaterowania w bursach, świadczonych na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te bursy – 
zgodnie z art. 2 pkt 2 i pkt 7 uso bursa jest równorzędnym w stosunku do szkoły typem placówki, a szkoła nie jest 
organem prowadzącym bursę (stosownie do art. 3 pkt 5 ustawy o systemie oświaty). 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

Delegatura w Rzeszowie skierowała do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sanoku zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia wykroczeń, polegających na nieprzeprowadzeniu w roku 2014 r. okresowej rocznej kontroli 
budynku Bursy Szkolnej w Sanoku i budynku gospodarczego Bursy oraz nieprowadzeniu książki obiektu budowlanego dla 
budynku gospodarczego, co stanowiło naruszenie obowiązków określonych odpowiednio w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 62 
ust. 1 pkt 1 oraz art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego. Delegatura w Poznaniu skierowała zawiadomienie do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szamotułach o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez dyrektora ZS Nr 1 we 
Wronkach, polegającego na nieprzeprowadzeniu w 2014 r. kontroli okresowej stanu technicznego instalacji gazowej budynku 
internatu, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

Po zakończeniu kontroli, w związku z kontrolą w Bursie Szkolnej w Puławach, Delegatura NIK w Lublinie skierowała do 
Rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie zawiadomienie o naruszeniu 
dyscypliny finansów publicznych, polegające na zwolnieniu w 2014 i 2015 r. wszystkich wychowanków Bursy z opłat za 
zakwaterowanie, co stanowiło naruszenie § 63 ust. 8 rozporządzenia w sprawie zasad działania placówek (naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych w myśl art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych). 
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11. Praca	i	zabezpieczenie	społeczne	
 

1. Wykorzystanie przez samorządy powiatowe środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(P/14/047/KPS) 

2. Pomoc społeczna dla uchodźców (P/14/049/KPS) 
3. Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej (P/14/093/LLU) 
4. Działania ośrodków pomocy społecznej w zakresie rozpoznawania i monitorowania sytuacji społecznej (P/14/107/LRZ) 
5. Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w niektórych województwach (P/14/109/LRZ) 
6. Zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju województwa podkarpackiego (P/14/111/LRZ) 
7. Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty (P/15/044/KPS) 
8. Realizacja przez powiatowe urzędy pracy programów specjalnych (P/15/076/LKI) 

Wykorzystanie	przez	samorządy	powiatowe	środków	
Państwowego	Funduszu	Rehabilitacji	Osób	
Niepełnosprawnych 

   Departament	Pracy,	Spraw	
Społecznych	i	Rodziny	 

P/14/047	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena systemu finansowania ze środków PFRON, przekazywanych samorządom powiatowym, potrzeb osób 
niepełnosprawnych, z uwzględnieniem skuteczności identyfikowania i zaspokajania tych potrzeb na terenie powiatu oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także skuteczności nadzoru PFRON nad wykorzystaniem przekazanych środków. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto 28 jednostek: PFRON, 13 powiatowych centrów pomocy rodzinie lub miejskich ośrodków pomocy 
społecznej, osiem powiatowych (miejskich) urzędów pracy oraz sześć urzędów miast na prawach powiatu lub starostw 
powiatowych.  

Wspieranie osób niepełnosprawnych jest ustawowym zadaniem powiatu. Podstawą 
tych działań są powiatowe programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zgodne z powiatowymi strategiami 
rozwiązywania problemów społecznych. PCPR (powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz miejski ośrodek pomocy rodzinie 
lub miejski ośrodek pomocy społecznej w miastach na prawach powiatu) i PUP (powiatowy urząd pracy oraz miejski urząd 
pracy w mieście na prawach powiatu) udzielają pomocy ogółowi osób znajdujących się w trudnej sytuacji, a niepełnosprawni 
mogą tam korzystać z pomocy socjalnej także na zasadach ogólnych. Oprócz tego ze środków PFRON przyznano 
samorządom powiatowym środki przekazywane według algorytmu, które mogą być wykorzystane przez PCPR lub PUP tylko 
na pomoc dla osób niepełnosprawnych. Określone zostały rodzaje zadań, które mogą być finansowane ze środków PFRON 
i wymagania dotyczące zasad ich wykorzystania, a samorządom powiatowym pozostawiono swobodę podziału środków 
między poszczególne rodzaje zadań. Oprócz środków PFRON i dochodów własnych, największym w powiatach źródłem 
pomocy były środki europejskie, zwłaszcza Europejski Fundusz Społeczny, który przewiduje wspieranie osób 
niepełnosprawnych w ramach funduszy przeznaczonych na przeciwdziałanie bezrobociu. Mniej znaczącym źródłem 
świadczeń jest Fundusz Pracy. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP jako bezrobotna albo poszukująca pracy 
niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy.  

Regulacje prawne stanowią, że rehabilitacja osób niepełnosprawnych to działania zmierzające do osiągnięcia możliwie 
najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Celem rehabilitacji zawodowej jest ułatwienie 
osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego. Rehabilitacja 
społeczna ma umożliwiać osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym.  

W latach 2010-2012 NIK przeprowadziła w trzech województwach kontrole obejmujące działalność i finansowanie 
warsztatów terapii zajęciowej oraz organizację i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych. Stwierdzono, że objęta kontrolami 
działalność WTZ i turnusów w małym stopniu pełni funkcje rehabilitacyjne.  
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Z ustaleń kontroli wynika, że organizacja systemu finansowania ze środków PFRON 
potrzeb osób niepełnosprawnych, formalnie poprawna w świetle przepisów prawa, 

nie przyczynia się w sposób zadowalający do ich identyfikowania i zaspokajania na szczeblu lokalnym. Jest mało elastyczna 
i nie tworzy warunków umożliwiających zatrudnianie tych osób. Preferuje rehabilitację leczniczą i działalność warsztatów 
terapii zajęciowej kosztem rehabilitacji zawodowej. Jej wadą jest ponadto nieprowadzenie na szczeblu powiatu ewaluacji 
skuteczności wykorzystania środków PFRON na poszczególne formy rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

Wspomnianym wadom systemowym towarzyszą nieprawidłowości w dysponowaniu środkami na szczeblu lokalnym. 
Stwierdzono, że sześciu spośród 13 starostów i prezydentów miast na prawach powiatu przekazało, z naruszeniem 
przepisów prawa, środki PFRON w wysokości 30,5 mln zł urzędom starostw (miast), a nie powiatowym centrom pomocy 
rodzinie lub powiatowym urzędom pracy. PCPR i PUP, którym starostowie (prezydenci) odebrali w ten sposób część zadań 
finansowanych ze środków PFRON, nadal były zobowiązane do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym, 
finansowanej z innych źródeł. Wskutek nieprowadzenia ewaluacji tych działań, nie można w sposób bezsporny ustalić, 
czy i w jakim stopniu działania te wpłynęły na skuteczność wykorzystania środków oraz koszty obsługi zadań. Nie można 
było też ustalić skali zjawiska w całym kraju. Danymi takimi nie dysponował ani PFRON, ani Pełnomocnik Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych. Ze wskazanej kwoty, około 9 mln zł wydatkowano na sfinansowanie wyposażenia stanowisk pracy dla 
zatrudnianych osób niepełnosprawnych, a ponad 5 mln zł na rozpoczęcie przez te osoby działalności gospodarczej. 
NIK zwróciła uwagę na podwyższone ryzyko korupcji w obszarze korzystania przez przedsiębiorców z bezzwrotnej pomocy 
ze środków publicznych. Zadanie to realizowane było przez urzędy starostw (miast), a nie przez służby (PUP i PCPR), 
ustawowo przygotowane i wyposażone w kompetencje do prowadzenia tych spraw. 

Samorządy powiatowe, mimo iż rehabilitacja lecznicza jest finansowana z innych źródeł (NFZ, ZUS i KRUS), na ten cel 
przeznaczają dużą część środków przekazanych według algorytmu. Przyczyną było niewystarczające finansowanie 
rehabilitacji leczniczej z innych źródeł. Powodowało to m.in. konieczność finansowania przez powiat zakupu wózków 
inwalidzkich i sprzętu ortopedycznego o standardzie umożliwiającym podejmowanie rehabilitacji zawodowej. W opinii 
organizacji pozarządowych, reprezentujących środowisko osób niepełnosprawnych, obciążanie PFRON wydatkami na 
rehabilitację leczniczą zmniejsza pulę środków, które mogłyby być wykorzystane na inne priorytetowe cele. Sytuacji tej nie 
poprawia relatywnie niewielkie finansowanie przez samorządy powiatowe działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
z własnych środków. Ich wkład w 13 skontrolowanych powiatach stanowił w latach 2011-2013 około 5,5% (w relacji do 
środków z PFRON), z tego 94% kwoty przekazano na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej. 

Zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym nie stworzono warunków sprzyjających ocenie zachowania przy 
wydatkowaniu środków PFRON zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru 
metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Tylko niektóre z jednostek objętych kontrolą NIK przy wyborze 
realizowanych zadań kierowały się pomiarem efektywności, głównie jednostkowych kosztów utworzenia miejsc pracy dla 
osób niepełnosprawnych. Zarząd PFRON nie prowadził też ewaluacji ukierunkowanej na ocenę skuteczności wykorzystania 
środków przekazanych według algorytmu, mimo iż w objętych kontrolą powiatach stanowiły one około 85% kwoty 
przeznaczonej na rehabilitację. Także Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nie prowadziło analiz 
skuteczności i efektywności finansowania poszczególnych form rehabilitacji realizowanych przez samorządy. Według 
Pełnomocnika, analiza ta wraz z ewaluacją należy do zadań samorządu.  

Głównym beneficjentem środków PFRON na poziomie lokalnym są warsztaty terapii zajęciowej. W latach 2011-2013 WTZ 
na swoje funkcjonowanie otrzymały prawie połowę środków przekazanych powiatom według algorytmu. Relatywnie niski był 
natomiast udział wydatków na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Samorządy powiatowe przeznaczyły na 
to w latach 2011-2013 około 10-13% kwoty przekazanej według algorytmu. Działalność WTZ charakteryzuje się niewielką 
skutecznością rehabilitacji, mierzonej odchodzeniem uczestników zajęć do pracy lub nauki. W latach 2011-2013, odsetek 
uczestników WTZ, którzy podjęli pracę, w powiatach objętych kontrolę kształtował się na poziomie 1-2%, a udział osób 
uczestniczących w zajęciach dłużej niż 9 lat zwiększył się z 23% do 33%. Przyczyną był brak możliwości zatrudnienia 
i miejsc w ośrodkach wsparcia. W 6 z 27 skontrolowanych jednostek administracji powiatowej stwierdzono też przypadki 
nieprzeprowadzania w WTZ obowiązkowych kontroli lub nierealizowania ich w pełnym zakresie. Tymczasem na potrzebę 
intensyfikowania nadzoru wskazywały: stosunkowo duża liczba nieprawidłowości ujawnianych podczas kontroli PFRON na 
szczeblu lokalnym, w odniesieniu do środków z algorytmu, niepodejmowanie działań ewaluacyjnych oraz nadmierna 
swoboda w dysponowaniu środkami PFRON przez samorządy powiatowe. Zdaniem NIK pokazuje to, że struktura wydatków 
ponoszonych ze środków PFRON wymaga przeanalizowania. Biuro Pełnomocnika i Zarząd PFRON nie podejmowały w tym 
zakresie działań. 
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WNIOSKI	POKONTROLNE	

W związku z kontrolą NIK wystapiła o: 
 podjęcie przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych działań, w celu zmiany istniejącej struktury wydatków, 

na rzecz zwiększenia finansowania ze środków PFRON rehabilitacji zawodowej; 
 rozpoczęcie prowadzenia przez Prezesa Zarządu PFRON oraz Biuro Pełnomocnika ewaluacji, ukierunkowanej na ocenę 

skuteczności wykorzystania przez samorządy środków przekazanych im według algorytmu; 
 identyfikowanie przez Prezesa Zarządu PFRON lub Pełnomocnika dobrych praktyk, które w połączeniu ze standardami 

mogą pomóc samorządom powiatowym w ocenie efektywności i zwiększaniu skuteczności działań wspierających osoby 
niepełnosprawne; 

 zapewnienie przez Prezesa Zarządu PFRON możliwie szybkiego wdrożenia projektowanego systemu informatycznego, 
który przez identyfikowanie według numeru PESEL beneficjentów środków przekazywanych według algorytmu, 
umożliwiłby bardziej skuteczny monitoring wydatkowania środków publicznych, m.in. przez wyeliminowanie 
wielokrotnego liczenia tych samych osób korzystających z różnych form pomocy; 

 przekazywanie do właściwych powiatowych urzędów pracy i powiatowych centrów pomocy rodzinie środków PFRON, 
które prezydenci miast na prawach powiatu i starostowie zatrzymywali do dyspozycji swoich urzędów. Zdaniem NIK, jest 
to uzasadnione nie tylko prawnie, ale także organizacyjnie i ekonomicznie, bowiem PUP i w PCPR dysponują kadrami 
i procedurami wyspecjalizowanymi w realizacji dotowanych zadań. 

Pomoc	społeczna	dla	uchodźców 

   Departament	Pracy,	Spraw	
Społecznych	i	Rodziny	 

P/14/049	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności działań organów administracji publicznej w zakresie pomocy społecznej i integracyjnej dla uchodźców. 
Kontrolą objęto: system pomocy społecznej pod kątem tworzenia uchodźcom warunków do usamodzielnienia i integracji; 
kompletność, spójność i adekwatność systemu pomocy dla potrzeb uchodźców; sposób i jakość wykonywania przez organy 
administracji publicznej zadań z zakresu pomocy dla uchodźców. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto 21 jednostek: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd ds. Cudzoziemców, pięć urzędów 
wojewódzkich, cztery powiatowe centra pomocy rodzinie i miejskie ośrodki pomocy społecznej, 10 ośrodków dla uchodźców. 

Ochrona cudzoziemców w Polsce wynika z zobowiązań o charakterze 
międzynarodowym: konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz dokumentu ją uzupełniającego – Protokołu 
Nowojorskiego, określających ramowe wymagania w tym zakresie. Polska zobowiązała się w nich do stosowania 
przynajmniej podstawowych standardów postępowania wobec cudzoziemców ubiegających się o nadanie im statusu 
uchodźcy oraz do opieki nad nimi, uznanych przez społeczność międzynarodową. W Polsce kwestie te reguluje ustawa 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony oraz ustawa o pomocy społecznej.  

Łącznie w latach 2012-2014 na pomoc dla uchodźców z budżetu państwa wydatkowano 126,2 mln zł, z tego na pokrycie 
kosztów pobytu i świadczeń przez Urząd do spraw Cudzoziemców w okresie ubiegania się o status uchodźcy 119,6 mln zł, 
na realizację indywidualnych programów integracji 6,2 mln zł i na realizację programów integracyjnych ze środków unijnych 
0,4 mln zł (nie licząc kosztów zasiłków z pomocy społecznej, kosztów nauki języka polskiego i szkoleń i kursów zawodowych 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe, głównie ze środków unijnych). 

W Długookresowej Strategii Rozwoju do roku 2030, w kontekście alarmujących prognoz demograficznych, procesy 
imigracyjne zostały uznane za szansę rozwojową dla Polski. Sprawa pomocy społecznej dla uchodźców nabrała w ostatnim 
okresie szczególnego wymiaru z uwagi na masowy napływ uchodźców na teren Unii Europejskiej przez Morze Śródziemne, 
który może spowodować konieczność przyjęcia przez Polskę znacznie większych niż dotychczas grup uchodźców. 
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Polski system pomocy społecznej dla uchodźców nie zapewnia – zdaniem NIK – ich 
integracji ze społeczeństwem, ani nie stwarza warunków do podjęcia samodzielnego 

życia. Zdecydowana większość osób ubiegających się o status uchodźcy opuszcza terytorium naszego kraju tuż po złożeniu 
wniosku o nadanie tego statusu, a część w trakcie trwania indywidualnego programu integracji lub wkrótce po jego 
zakończeniu. Wśród tych, którzy pozostają, jedynie nielicznym udaje się zdobyć stałe zatrudnienie, a znaczna część po 
zakończeniu programu integracji korzysta z pomocy społecznej. Zagrożenie bezdomnością, konieczność wynajmowania 
mieszkań w warunkach substandardowych, trudny dostęp do mieszkań z zasobów lokalowych gmin, niełatwa sytuacja na 
rynku pracy, jak również nieznajomość języka, stanowią największe bariery w integracji uchodźców w Polsce. Wskazuje to 
na ryzyko, że procesy imigracji, postrzegane w Długookresowej Strategii Rozwoju Polski jako szansa rozwojowa dla naszego 
kraju, mogą okazać się dodatkowym problemem. 

W ocenie NIK systemy preintegracji i integracji uchodźców funkcjonują w oderwaniu od siebie, czego konsekwencją jest brak 
przepływu informacji między Urzędem ds. Cudzoziemców a służbami pomocy społecznej. Wynika to z odrębnych regulacji 
ustawowych dotyczących udzielania pomocy w okresie ubiegania się o status uchodźcy (ustawa o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony) oraz pomocy po uzyskaniu przez nich statusu uchodźcy (ustawa o pomocy społecznej). Działania organów 
administracji nie tworzą sekwencyjnego systemu warunków do integracji uchodźców. Urząd ds. Cudzoziemców nie ma 
wiedzy o procesie integracji cudzoziemców po uzyskaniu przez nich statusu uchodźcy. 

Preintegracja powinna przygotować cudzoziemców do samodzielnego funkcjonowania po uzyskaniu przez nich statusu 
uchodźcy, w szczególności przez prowadzenie intensywnej nauki języka polskiego oraz szkoleń i kursów zawodowych 
odpowiadających zapotrzebowaniu rynku pracy. Zdaniem NIK, w praktyce etap ten nie spełnia takiej roli. Wynika to z faktu, 
że bardzo niski odsetek cudzoziemców uczy się w tym okresie języka polskiego (od 14,7% do 17%), a intensywność nauki 
jest niska – od dwóch do pięciu godzin tygodniowo. Działania na tym etapie sprowadzają się głównie do pomocy socjalnej, 
świadczonej na ogół prawidłowo. W ośrodkach dla uchodźców zapewniono odpowiednie warunki bytowe oraz opiekę 
zdrowotną. NIK stwierdziła jednak długotrwałość rozpatrywania wniosków o nadanie statusu uchodźcy – w okresie objętym 
kontrolą ponad 40% wniosków zostało rozpatrzonych z naruszeniem sześciomiesięcznego terminu wynikającego z ustawy 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony. W zbadanej przez NIK szczegółowo próbie wniosków średni czas rozpatrywania 
wynosił ponad 14 miesięcy.  

Ze względu na brak obowiązku monitorowania sytuacji cudzoziemców po zakończeniu rocznego programu integracji, losy 
części osób nie są znane. Powyższe dane wskazują, że cel procesu integracji, którym powinno być doprowadzenie do 
możliwości samodzielnego funkcjonowania cudzoziemca w kraju przyjmującym, w tym na rynku pracy, oraz uniezależnienie 
od świadczeń pomocy społecznej, nie jest osiągany. 

Sytuacja ekonomiczna w Polsce, trudności w znalezieniu pracy i mieszkania oraz wysokie koszty utrzymania w stosunku do 
płac powodują, że Polska nie jest atrakcyjnym krajem do osiedlenia się dla uchodźców. Świadczyć o tym może wysoki 
odsetek uchodźców, którzy opuścili terytorium Polski nielegalnie po złożeniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy, 
jak również wyjechali legalnie w trakcie realizacji indywidualnych programów integracyjnych i po ich ukończeniu. Polska 
przez zdecydowaną większość uchodźców traktowana jest jako kraj tranzytowy, gdzie złożenie wniosku o nadanie statusu 
uchodźcy umożliwia dalszą emigrację do innych krajów strefy Schengen.  

DOBRE	PRAKTYKI	

W Przewodniku Dobrych Praktyk w zakresie integracji uchodźców w Unii Europejskiej zdefiniowano integrację jako proces 
zmiany, który jest: 
 dynamiczny i dwukierunkowy – stawiający wymagania zarówno uchodźcy, jak i stronie przyjmującej; 
 długoterminowy – z perspektywy psychologicznej rozpoczyna się w momencie przybycia do nowego kraju, a kończy 

kiedy uchodźca staje się aktywnym członkiem społeczeństwa, 
 wielowymiarowy – w ujęciu prawnym, społecznym, ekonomicznym, edukacyjnym, kulturalnym, politycznym, jak również 

odzwierciedlony w poczuciu akceptacji nowego miejsca zamieszkania i bycia akceptowanym. 

Celem tego procesu powinno być doprowadzenie do możliwości samodzielnego funkcjonowania cudzoziemca w kraju 
przyjmującym, w tym na rynku pracy, oraz uniezależnienie od świadczeń pomocy społecznej. 
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WNIOSKI	POKONTROLNE	

Szef Urzędu ds. Cudzoziemców powinien podjąć działania na rzecz wyeliminowania znacznych i nieuzasadnionych opóźnień 
w wydawaniu decyzji o przyznaniu statusu uchodźcy oraz zaświadczeń umożliwiających podjęcie zatrudnienia. 

Zdaniem NIK konieczne jest rozszerzenie i zacieśnienie współpracy Urzędu ds. Cudzoziemców oraz Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w celu zapewnienia odpowiedniej organizacji i skuteczności procesu integracji, m.in. przez: 
 stworzenie spójnego systemu nauki języka polskiego dla uchodźców, jako nieodłącznego elementu procesu integracji, 

z zapewnieniem finansowania gwarantującego ciągłość i odpowiednią intensywność działań oraz mechanizmów 
motywujących cudzoziemców do nauki; 

 wprowadzenie rozwiązań umożliwiających znalezienie uchodźcom trwałego miejsca zamieszkania, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych regionów Polski, w których mają lepsze szanse na zdobycie zatrudnienia; 

 działania na rzecz skutecznej aktywizacji zawodowej uchodźców, m.in. poprzez zapewnienie uzyskania kwalifikacji 
przydatnych na rynku pracy, wprowadzenie programów aktywizacji zawodowej dedykowanych tej grupie osób oraz 
systemu zachęt dla pracodawców; 

 zapewnienie monitorowania sytuacji cudzoziemców po zakończeniu realizacji indywidualnych programów integracji 
w celu regularnej oceny efektów procesu integracji, umożliwiającej lepsze zrozumienie potrzeb cudzoziemców oraz 
napotykanych przez nich problemów i właściwe ukierunkowanie działań integracyjnych. 

DE	LEGE	FERENDA	

Minister Pracy i Polityki Społecznej powinien pilnie podjąć inicjatywę legislacyjną dotyczącą zmian ustawy o pomocy 
społecznej, pozwalających na wdrożenie rekomendacji zawartych w planie wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna 
Polski – stan obecny i postulowane działania. 

Dotacje	z	Funduszu	Pracy	na	podjęcie	działalności	
gospodarczej	w	Polsce	Wschodniej 

   Delegatura	w	Lublinie	
 

P/14/093	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena efektywności wykorzystania środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na podjęcie działalności gospodarczej oraz 
skuteczności tej formy aktywizacji zawodowej. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto 15 powiatowych urzędów pracy z województw Polski Wschodniej. 

Bezrobocie od wielu lat pozostaje jednym z głównych problemów społeczno-
-gospodarczych w Polsce. Na koniec września 2014 r. bez pracy pozostawało 1.821,9 tys. osób zarejestrowanych 
w powiatowych urzędach pracy, stopa bezrobocia wyniosła 11,5%. W województwach Polski Wschodniej stopa bezrobocia 
była wyższa niż średnia krajowa, wynosiła od 12,4% do 18,2%. Ważną rolę w zwiększaniu szans na zatrudnienie osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy odgrywają publiczne służby zatrudnienia, w szczególności powiatowe urzędy pracy. 
Na zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu realizowane przez te urzędy corocznie przeznaczane są – 
m.in. z Funduszu Pracy – znaczne środki finansowe. Jedną z form walki z bezrobociem jest dofinansowanie podjęcia 
działalności gospodarczej. Ta forma aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, w ocenie Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, charakteryzuje się – obok refundacji wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy – najwyższą, 100-procentową 
efektywnością zatrudnieniową, co oznacza, że wszystkie osoby biorące w niej udział zostały uznane za skutecznie 
zaktywizowane. 

W latach 2010-2014 (do 30 września) z dofinansowania podjęcia działalności 
gospodarczej skorzystało 13.697 bezrobotnych zarejestrowanych w 15 objętych 

kontrolą powiatowych urzędach pracy. Kwota wypłaconych środków wyniosła 240.600,7 tys. zł. Najwyższa Izba Kontroli 
stwierdziła, że przyznanie w latach 2010-2013 jednorazowych środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej 
przyczyniło się do zaktywizowania mniejszej liczby osób na terenie województw Polski Wschodniej niż wynikało to z danych 
publikowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności i prawidłowości działań ośrodków pomocy społecznej (ops) w zakresie rozpoznawania i monitorowania 
sytuacji społecznej osób wymagających objęcia pomocą społeczną. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 12 ośrodkach pomocy społecznej – po trzy w województwach łódzkim, opolskim, podkarpackim 
i warmińsko-mazurskim. 

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, 
przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych jest instytucją polityki społecznej państwa, w tym organów 
samorządowych, które zadania z tym związane realizują za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej. Wykonując 
zadania pomocy społecznej podmioty te współpracują, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi 
i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

W celu prawidłowego wypełniania tych zadań konieczna jest rzetelna identyfikacja osób wymagających objęcia pomocą, 
jak też należyte wykonywanie obowiązków przez pracowników socjalnych, mające na celu monitorowanie sytuacji 
społecznej. Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej oparte jest na zasadzie subsydiarności. Oznacza to, że państwo 
nie może zastępować działań poszczególnych osób czy rodzin, które powinny własnymi siłami i środkami zaspokajać 
potrzeby egzystencjalne. Może natomiast pomagać wówczas, gdy osoby te nie są w stanie samodzielnie przezwyciężać 
trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły.  

W ostatnich latach realizacja zadań pomocy społecznej skupiła się na indywidualnej pracy socjalnej, w tym procedurach 
przyznawania świadczeń pieniężnych w celu łagodzenia codziennych trudności osób i rodzin, nie zaś na identyfikowaniu potrzeb 
i szukaniu rozwiązań w likwidowaniu ich przyczyn. W związku z demograficznym procesem starzenia się społeczeństwa wystąpiła 
konieczność rozwijania usług adresowanych do osób starszych i niepełnosprawnych. Na dalszy plan zeszły działania profilaktyczne 
i aktywizujące wobec osób i rodzin. Działania związane z identyfikacją i monitorowaniem osób korzystających z systemu pomocy 
społecznej winny skutkować udzielaniem odpowiedniej i rzeczywistej do potrzeb pomocy. Zastosowane zaś mechanizmy – 
mobilizująco i aktywizująco wpływać na ich postawy oraz wzrost gotowości do aktywnego udziału w życiu publicznym. 

Najwyższa Izba Kontroli dokonując oceny działalności ośrodków pomocy społecznej 
stwierdziła, że nie wykorzystują one istniejących możliwości, aby dotrzeć do 

wszystkich osób, które potrzebują ich pomocy.  

Ośrodki pomocy społecznej nie mają pełnej wiedzy o osobach potrzebujących pomocy na ich terenie. Szansą na pozyskanie 
informacji jest przewidziana przepisami ustawy o pomocy społecznej współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi. 
Tymczasem większość ośrodków nie wykorzystywała w pełni tej możliwości. Zaledwie trzy (z 12 skontrolowanych) 
współpracowały ze wszystkimi organizacjami na swoim terenie. Pozostałe ograniczały działania do wybranych organizacji, 
np. nie współpracowały z podmiotami o zasięgu większym niż teren gminy, z góry zakładając, że w ten sposób i tak nie 
zidentyfikują potencjalnych beneficjentów. Ośrodki nie wypracowały także zasad współpracy z organizacjami, ani nie 
poszukiwały aktywnie kontaktu z nimi, ograniczając się do reagowania na inicjatywę drugiej strony. Tym samym, w ocenie NIK, 
pozbawiały się szans na pozyskanie informacji i dotarcie do części osób potrzebujących pomocy. 

W ocenie NIK ośrodki pomocy społecznej wykazywały się zbyt małą aktywnością przy identyfikowaniu i monitorowaniu osób 
wymagających wsparcia. Nie przeprowadzały analizy ani oceny zjawisk społecznych, które mogły mieć wpływ na sytuację 
osób potrzebujących pomocy. Większość działań ośrodków ograniczała się do typowych, rutynowych czynności. Zbyt rzadko 
wykorzystywano także możliwość promowania informacji o dostępnych formach pomocy np. w lokalnych mediach, 
czy w Biuletynie Informacji Publicznej. Aż 11 ośrodków nie udostępniło w Biuletynie informacji o wszystkich dostępnych 
formach pomocy społecznej.  

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

Według danych MPiPS wszystkie osoby biorące udział w aktywizacji zawodowej poprzez dofinansowanie podjęcia 
działalności gospodarczej zostały uznane za skutecznie zaktywizowane. Jednak kontrola wykazała, że z osób, które w latach 
2010-2013 rozpoczęły działalność gospodarczą przy udziale środków Funduszu Pracy ponad 25% zarejestrowało się 
ponownie w ewidencji bezrobotnych, przy czym dla działalności gospodarczych podjętych przed trzema laty lub wcześniej 
wskaźnik ten wyniósł prawie 40%. Zdaniem NIK wskaźniki stosowane przez Ministerstwo do oceny efektywności 
zatrudnieniowej tej formy aktywizacji zawodowej nie były w pełni miarodajne i nie obrazowały rzeczywistych jej efektów, 
gdyż uwzględniały prowadzenie działalności gospodarczej tylko w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy, w którym 
beneficjent był zobligowany do utrzymywania tej działalności pod rygorem zwrotu otrzymanych środków.  

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że spośród osób, które otrzymały dofinansowanie na podjęcie działalności 
gospodarczej w kontrolowanych powiatowych urzędach pracy i nie powróciły do rejestru bezrobotnych, ponad połowa 
zaprzestała prowadzenia tej działalności przed upływem trzech lat od jej podjęcia. W ocenie NIK publikowane przez MPiPS 
wysokie wskaźniki efektywności zatrudnieniowej aktywizacji zawodowej bezrobotnych w formie dofinansowania podjęcia 
działalności gospodarczej nie miały wpływu na zwiększenie wydatków przeznaczonych na tę formę przeciwdziałania 
bezrobociu. Powiatowe urzędy pracy często rezygnowały z przyznawania dotacji lub znacznie je ograniczały, uznając 
aktywizację w tej formie za zbyt kosztowną. Z powodu braku procedur, obowiązujących powiatowe urzędy pracy przy udzielaniu 
i rozliczaniu dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, postępowanie urzędów w tym zakresie było niejednolite. Dotacje na 
podjęcie działalności w większości przypadków były przyznawane i rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
rozporządzeń MPiPS oraz regulacjami wewnętrznymi wprowadzonymi przez dyrektorów urzędów. Nieprawidłowości 
stwierdzono jednak w co trzecim powiatowym urzędzie pracy objętym kontrolą. Polegały one głównie na niezakwestionowaniu 
przez urzędy wydatków poniesionych przez beneficjentów na cele nieujęte we wnioskach o przyznanie środków i zawartych 
umowach. Ujawnione nieprawidłowości świadczą o nieskutecznych mechanizmach kontroli zarządczej w urzędach.  

Powiatowe urzędy pracy sprawowały nadzór nad prawidłowością wykonania postanowień umów o dofinansowanie podjęcia 
działalności gospodarczej w okresie obowiązywania tych umów, tj. do 12 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności 
gospodarczej.  

Większość powiatowych urzędów pracy (12 spośród 15 kontrolowanych) gromadziła dane o efektach dotacji na podjęcie 
działalności gospodarczej w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od ich udzielenia. W sześciu urzędach zbierano również 
informacje o przyczynach zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej podjętej z udziałem dotacji.  

DOBRE	PRAKTYKI	

Za dobrą praktykę NIK uznała m.in. wykorzystywanie – przez sześć urzędów – wyników analiz danych o przyczynach zaprzestania 
prowadzenia działalności gospodarczej podjętej z udziałem dotacji w celu poprawy efektywności wydatkowania środków Funduszu 
Pracy, tj. w procesie planowania i podziału środków przyznanych na aktywizację zawodową, ustalaniu kierunków szkoleń 
bezrobotnych oraz działalności gospodarczych wykluczonych z dofinansowania lub preferowanych do objęcia wsparciem. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK zwróciła się z wnioskiem do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o dokonywanie pomiaru efektywności aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych w formie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej z uwzględnieniem dłuższego niż rok 
(np. trzyletniego) okresu jej prowadzenia oraz o rozważenie przygotowania i przekazania powiatowym urzędom pracy zbioru 
dobrych praktyk, wskazujących pozytywne wzorce przy przyznawaniu i rozliczaniu dotacji na podjęcie działalności 
gospodarczej. 

NIK wystapiła do powiatowych urzędów pracy, w których stwierdzono nieprawidłowości o wdrożenie procedur kontroli 
zarządczej w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w realizacji zadań z zakresu udzielania dotacji na 
podjęcie działalności gospodarczej i ich rozliczania. NIK zwróciła się też do starostów powiatów o: uwzględnienie 
w kontrolach wewnętrznych, przeprowadzanych w powiatowych urzędach pracy, stosowania przez te urzędy mechanizmu 
„wielu oczu” w procesie udzielania i rozliczania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o NIK skierowano zawiadomienie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przed dwóch beneficjentów dotacji na podjęcie działalności gospodarczej 
udzielonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie, polegającego na nieujawnianiu przedmiotu lub podstawy 
opodatkowania i nieskładaniu deklaracji podatkowych (art. 54 Kodeksu karnego skarbowego). W wyniku kontroli podatkowej 
przeprowadzonej u jednego beneficjenta dotacji, dokonano korekty zeznania podatkowego PIT-36 za 2014 r. Drugi podatnik 
przebywa za granicą, co uniemożliwia wszczęcie kontroli. 
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CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności i prawidłowości działań ośrodków pomocy społecznej (ops) w zakresie rozpoznawania i monitorowania 
sytuacji społecznej osób wymagających objęcia pomocą społeczną. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 12 ośrodkach pomocy społecznej – po trzy w województwach łódzkim, opolskim, podkarpackim 
i warmińsko-mazurskim. 

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, 
przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych jest instytucją polityki społecznej państwa, w tym organów 
samorządowych, które zadania z tym związane realizują za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej. Wykonując 
zadania pomocy społecznej podmioty te współpracują, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi 
i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

W celu prawidłowego wypełniania tych zadań konieczna jest rzetelna identyfikacja osób wymagających objęcia pomocą, 
jak też należyte wykonywanie obowiązków przez pracowników socjalnych, mające na celu monitorowanie sytuacji 
społecznej. Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej oparte jest na zasadzie subsydiarności. Oznacza to, że państwo 
nie może zastępować działań poszczególnych osób czy rodzin, które powinny własnymi siłami i środkami zaspokajać 
potrzeby egzystencjalne. Może natomiast pomagać wówczas, gdy osoby te nie są w stanie samodzielnie przezwyciężać 
trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły.  

W ostatnich latach realizacja zadań pomocy społecznej skupiła się na indywidualnej pracy socjalnej, w tym procedurach 
przyznawania świadczeń pieniężnych w celu łagodzenia codziennych trudności osób i rodzin, nie zaś na identyfikowaniu potrzeb 
i szukaniu rozwiązań w likwidowaniu ich przyczyn. W związku z demograficznym procesem starzenia się społeczeństwa wystąpiła 
konieczność rozwijania usług adresowanych do osób starszych i niepełnosprawnych. Na dalszy plan zeszły działania profilaktyczne 
i aktywizujące wobec osób i rodzin. Działania związane z identyfikacją i monitorowaniem osób korzystających z systemu pomocy 
społecznej winny skutkować udzielaniem odpowiedniej i rzeczywistej do potrzeb pomocy. Zastosowane zaś mechanizmy – 
mobilizująco i aktywizująco wpływać na ich postawy oraz wzrost gotowości do aktywnego udziału w życiu publicznym. 

Najwyższa Izba Kontroli dokonując oceny działalności ośrodków pomocy społecznej 
stwierdziła, że nie wykorzystują one istniejących możliwości, aby dotrzeć do 

wszystkich osób, które potrzebują ich pomocy.  

Ośrodki pomocy społecznej nie mają pełnej wiedzy o osobach potrzebujących pomocy na ich terenie. Szansą na pozyskanie 
informacji jest przewidziana przepisami ustawy o pomocy społecznej współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi. 
Tymczasem większość ośrodków nie wykorzystywała w pełni tej możliwości. Zaledwie trzy (z 12 skontrolowanych) 
współpracowały ze wszystkimi organizacjami na swoim terenie. Pozostałe ograniczały działania do wybranych organizacji, 
np. nie współpracowały z podmiotami o zasięgu większym niż teren gminy, z góry zakładając, że w ten sposób i tak nie 
zidentyfikują potencjalnych beneficjentów. Ośrodki nie wypracowały także zasad współpracy z organizacjami, ani nie 
poszukiwały aktywnie kontaktu z nimi, ograniczając się do reagowania na inicjatywę drugiej strony. Tym samym, w ocenie NIK, 
pozbawiały się szans na pozyskanie informacji i dotarcie do części osób potrzebujących pomocy. 

W ocenie NIK ośrodki pomocy społecznej wykazywały się zbyt małą aktywnością przy identyfikowaniu i monitorowaniu osób 
wymagających wsparcia. Nie przeprowadzały analizy ani oceny zjawisk społecznych, które mogły mieć wpływ na sytuację 
osób potrzebujących pomocy. Większość działań ośrodków ograniczała się do typowych, rutynowych czynności. Zbyt rzadko 
wykorzystywano także możliwość promowania informacji o dostępnych formach pomocy np. w lokalnych mediach, 
czy w Biuletynie Informacji Publicznej. Aż 11 ośrodków nie udostępniło w Biuletynie informacji o wszystkich dostępnych 
formach pomocy społecznej.  

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

Według danych MPiPS wszystkie osoby biorące udział w aktywizacji zawodowej poprzez dofinansowanie podjęcia 
działalności gospodarczej zostały uznane za skutecznie zaktywizowane. Jednak kontrola wykazała, że z osób, które w latach 
2010-2013 rozpoczęły działalność gospodarczą przy udziale środków Funduszu Pracy ponad 25% zarejestrowało się 
ponownie w ewidencji bezrobotnych, przy czym dla działalności gospodarczych podjętych przed trzema laty lub wcześniej 
wskaźnik ten wyniósł prawie 40%. Zdaniem NIK wskaźniki stosowane przez Ministerstwo do oceny efektywności 
zatrudnieniowej tej formy aktywizacji zawodowej nie były w pełni miarodajne i nie obrazowały rzeczywistych jej efektów, 
gdyż uwzględniały prowadzenie działalności gospodarczej tylko w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy, w którym 
beneficjent był zobligowany do utrzymywania tej działalności pod rygorem zwrotu otrzymanych środków.  

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że spośród osób, które otrzymały dofinansowanie na podjęcie działalności 
gospodarczej w kontrolowanych powiatowych urzędach pracy i nie powróciły do rejestru bezrobotnych, ponad połowa 
zaprzestała prowadzenia tej działalności przed upływem trzech lat od jej podjęcia. W ocenie NIK publikowane przez MPiPS 
wysokie wskaźniki efektywności zatrudnieniowej aktywizacji zawodowej bezrobotnych w formie dofinansowania podjęcia 
działalności gospodarczej nie miały wpływu na zwiększenie wydatków przeznaczonych na tę formę przeciwdziałania 
bezrobociu. Powiatowe urzędy pracy często rezygnowały z przyznawania dotacji lub znacznie je ograniczały, uznając 
aktywizację w tej formie za zbyt kosztowną. Z powodu braku procedur, obowiązujących powiatowe urzędy pracy przy udzielaniu 
i rozliczaniu dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, postępowanie urzędów w tym zakresie było niejednolite. Dotacje na 
podjęcie działalności w większości przypadków były przyznawane i rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
rozporządzeń MPiPS oraz regulacjami wewnętrznymi wprowadzonymi przez dyrektorów urzędów. Nieprawidłowości 
stwierdzono jednak w co trzecim powiatowym urzędzie pracy objętym kontrolą. Polegały one głównie na niezakwestionowaniu 
przez urzędy wydatków poniesionych przez beneficjentów na cele nieujęte we wnioskach o przyznanie środków i zawartych 
umowach. Ujawnione nieprawidłowości świadczą o nieskutecznych mechanizmach kontroli zarządczej w urzędach.  

Powiatowe urzędy pracy sprawowały nadzór nad prawidłowością wykonania postanowień umów o dofinansowanie podjęcia 
działalności gospodarczej w okresie obowiązywania tych umów, tj. do 12 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności 
gospodarczej.  

Większość powiatowych urzędów pracy (12 spośród 15 kontrolowanych) gromadziła dane o efektach dotacji na podjęcie 
działalności gospodarczej w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od ich udzielenia. W sześciu urzędach zbierano również 
informacje o przyczynach zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej podjętej z udziałem dotacji.  

DOBRE	PRAKTYKI	

Za dobrą praktykę NIK uznała m.in. wykorzystywanie – przez sześć urzędów – wyników analiz danych o przyczynach zaprzestania 
prowadzenia działalności gospodarczej podjętej z udziałem dotacji w celu poprawy efektywności wydatkowania środków Funduszu 
Pracy, tj. w procesie planowania i podziału środków przyznanych na aktywizację zawodową, ustalaniu kierunków szkoleń 
bezrobotnych oraz działalności gospodarczych wykluczonych z dofinansowania lub preferowanych do objęcia wsparciem. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK zwróciła się z wnioskiem do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o dokonywanie pomiaru efektywności aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych w formie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej z uwzględnieniem dłuższego niż rok 
(np. trzyletniego) okresu jej prowadzenia oraz o rozważenie przygotowania i przekazania powiatowym urzędom pracy zbioru 
dobrych praktyk, wskazujących pozytywne wzorce przy przyznawaniu i rozliczaniu dotacji na podjęcie działalności 
gospodarczej. 

NIK wystapiła do powiatowych urzędów pracy, w których stwierdzono nieprawidłowości o wdrożenie procedur kontroli 
zarządczej w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w realizacji zadań z zakresu udzielania dotacji na 
podjęcie działalności gospodarczej i ich rozliczania. NIK zwróciła się też do starostów powiatów o: uwzględnienie 
w kontrolach wewnętrznych, przeprowadzanych w powiatowych urzędach pracy, stosowania przez te urzędy mechanizmu 
„wielu oczu” w procesie udzielania i rozliczania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o NIK skierowano zawiadomienie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przed dwóch beneficjentów dotacji na podjęcie działalności gospodarczej 
udzielonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie, polegającego na nieujawnianiu przedmiotu lub podstawy 
opodatkowania i nieskładaniu deklaracji podatkowych (art. 54 Kodeksu karnego skarbowego). W wyniku kontroli podatkowej 
przeprowadzonej u jednego beneficjenta dotacji, dokonano korekty zeznania podatkowego PIT-36 za 2014 r. Drugi podatnik 
przebywa za granicą, co uniemożliwia wszczęcie kontroli. 
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Zdaniem NIK wpływ na ograniczone rozpoznawanie sytuacji społecznej i odnajdywanie osób wymagających pomocy miała 
m.in. nie zawsze optymalna obsada kadrowa ośrodków. Gwarantowaną przepisami liczbę pracowników zatrudniały tylko trzy 
ośrodki. W pozostałych zatrudnienie było niższe od wymaganego. W skrajnym przypadku jeden pracownik socjalny miał pod 
opieką – oprócz ustawowo przypisanych mu 2000 mieszkańców – dodatkowo 1000 osób ponad normę. Przyczyną tego 
stanu był m.in. brak dostatecznych środków finansowych. 

Kierownicy kontrolowanych ośrodków wskazywali z kolei na doskwierający im brak systemu identyfikacji i monitorowania 
problemów społecznych w środowisku lokalnym. Zwracali uwagę, że zbiór wskazówek, metod i dobrych praktyk, 
dotyczących diagnozowania, analizowania i oceny problemów byłby pomocny dla pracowników socjalnych. W obecnej 
sytuacji aktywność poszczególnych ośrodków uzależniona jest bowiem wyłącznie od kreatywności poszczególnych 
pracowników, ich wiedzy i doświadczenia. 

Pracownicy socjalni realizując obowiązki związane z rozpoznawaniem i monitorowaniem sytuacji społecznej mieszkańców, 
ograniczali się do wykonywania rutynowych czynności, bez stosowania nowatorskich metod działania, i bez wykazywania się 
jakąkolwiek inicjatywą w ich poszukiwaniu. Wielu pracowników socjalnych jako przyczyny niepodejmowania własnych 
inicjatyw wskazywało m.in. wypalenie zawodowe, brak specjalistycznych szkoleń, zbyt dużą liczbę podopiecznych i związany 
z tym nadmiar obowiązków, a także utrudnioną współpracę ze strony innych instytucji. Na jakość ich pracy wpływały także 
trudności czysto techniczne, jak chociażby brak dostępu do komputera i internetu, przestarzały sprzęt, czy kłopoty lokalowe. 
Pracownicy socjalni często nie mają też w swojej pracy wystarczającego wsparcia prawnego czy psychologicznego. Kontrola 
wykazała, że w czterech ośrodkach pracownicy nie otrzymali takiej pomocy, choć sytuacje tego wymagały. Kłopot ze 
skorzystaniem z pomocy odpowiednio przygotowanych specjalistów – tzw. superwizorów spowodowany był brakiem 
odpowiedniego rozporządzenia o wytycznych i standardach dla superwizji pracy socjalnej. 

DOBRE	PRAKTYKI	

 Opracowując strategię na lata 2014-2020, MOPS w Sieradzu zaprosił do współpracy instytucje i organizacje działające 
w mieście bądź obejmujące zasięgiem działania jej mieszkańców, liczne lokalne podmioty oraz grupę reprezentantów 
środowiska lokalnego, liderów lokalnych, w tym radnych i mieszkańców miasta. Lokalne podmioty, w tym organizacje 
pozarządowe, były zapraszane do dokonania analizy realizacji zadań strategicznych, a tym samym monitorowania 
sytuacji społecznej. OPS w Ozorkowie i w Nidzicy – przy opracowywaniu strategii – przeprowadziły badania środowisk 
zagrożonych. 

 Przykładem rzetelnej współpracy w celu pozyskania i wymiany informacji z podmiotami określonymi w przepisie art. 2 
ust. 2 ustawy o pomocy społecznej była działalność MOPS w Sieradzu. Współpracował on z licznymi podmiotami, 
zarówno z terenu samej gminy jak i spoza niej, w tym ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci oraz na rzecz 
zdrowia i pomocy społecznej. W wyniku tej współpracy m.in.: udzielono schronienia 37 osobom; zorganizowano rodzinne 
turnusy wypoczynkowe dla 62 osób niepełnosprawnych; przygotowano paczki dla 50 dzieci; dokonano naboru 
30 uczestników kolonii; udzielono usług opiekuńczych 38 osobom; zapewniono gorące posiłki w dniach nauki szkolnej 
łącznie dla 1.444 dzieci; udzielono pomocy 37 osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 
z zakładów karnych. Współpracował on m.in. przy: prowadzeniu schronisk; domów dla osób starszych i bezdomnych; 
przytulisk dla bezdomnych; domów samotnych matek z dziećmi; organizacji pikników informacyjno-promocyjnych; 
prowadzeniu środowiskowych świetlic; zajęć usprawniających z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 
poradnictwa; zajęć z terapii śmiechem i zabawą; warsztatów czytelniczych. MOPS ten – w celu uzupełnienia 
i poszerzenia swojej oferty, a także korzystania z dobrych praktyk – zapraszał partnerów działających w obszarze 
pomocy społecznej do monitorowania sytuacji przy realizacji lokalnych inicjatyw wpisujących się w cele i kierunki działań 
określonych strategią. Zorganizował on np. spotkania informacyjno-promocyjno-okolicznościowe, podczas których 
przekazywano relacje z podjętych zadań oraz inicjowano nowe, przybliżano mieszkańcom oferty podmiotów, które 
przyczyniały się do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych; cykliczne spotkania z okazji: Międzynarodowego Dnia 
Rodziny, Rodzinnego Pikniku Integracyjnego, Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza, na które zapraszani byli m.in. przedstawiciele podmiotów, wymienionych w art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy 
społecznej. Pracownicy ops, odpowiadając na zaproszenia lokalnych podmiotów, uczestniczyli w realizowanych przez 
nie zadaniach. MOPS współpracował z 22 wolontariuszami, którzy świadczyli usługi m.in. w formie: pomocy w odrabianiu 
lekcji i w rozwijaniu zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży; wspólnego spędzania czasu lub wspólnych spacerów 
z podopiecznymi MOPS; pomocy w wykonywaniu drobnych czynności domowych i zakupów; głośnego czytania; 
współudziału w realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych; udzielania pomocy rodzinie w zakresie 
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi i pełnienia 
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prawidłowej opieki nad nimi; prowadzenia zajęć w zakresie obsługi komputera w czasie roku szkolnego oraz 
współudziału w realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w świetlicy w czasie wakacji; pomocy 
w czynnościach porządkowych i gospodarczych w MOPS.  

 W wyniku współpracy OPS w Ozorkowie m.in.: zorganizował spotkania świąteczne dla 360 osób (w tym dla 12 nowych); 
przyznał prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 196 nowych beneficjentów; skierował 2 nowe osoby do placówki dla 
bezdomnych i pokrył koszty ich pobytu; zorganizował wyjazdy na spotkania trzeźwościowe dla 135 osób (w tym 6 nowych); 
zorganizował porady terapeutyczno-psychologiczne dla 26 osób, w tym 11 osób nieobjętych wcześniej pomocą. 

 MOPS w Nidzicy w ww. celu m.in.: rozpoznawał potrzeby społeczne i ujawniał potencjalnych beneficjentów pomocy 
w trakcie prowadzenia kampanii informacyjnych i realizacji programów, np.: „Postaw na rodzinę”; „Zachowaj trzeźwy 
umysł”; „Rodzina – najcieplejsze miejsce pod słońcem”; podejmował działania, polegające m.in. na: 
 zrealizowaniu filmu edukacyjnego pt. „Głuche wołanie o pomoc”, którego przesłaniem było uwidocznienie problemu 

przemocy w rodzinie; 
 prowadzeniu klubu opiekuńczo-wychowawczego dla rodziców dzieci poniżej 7 roku życia; 
 prowadzeniu adresowanych do młodzieży konkursów wiedzy, muzycznych, plastycznych i innych, w ramach których 

propagowano treści m.in. związane z wartościami rodzinnymi, zapobieganiem przemocy w rodzinie i z profilaktyką 
uzależnień. 

 W MOPS w Sieradzu dobrymi praktykami, pozwalającymi dotrzeć do osób mających trudności z ujawnieniem swoich 
potrzeb, były m.in.: 
 spotkania z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta, SP ZOZ w celu ustalenia wewnętrznych 

procedur postępowania w zakresie udzielania wsparcia osobom bezdomnym; wspólne z Policją patrolowanie miejsc 
gromadzenia się osób bezdomnych w okresie zimowym; 

 spotkania o charakterze informacyjno-promocyjnym, na które zapraszani byli m.in. beneficjenci korzystający 
z pomocy Ośrodka Adaptacyjnego; Warsztatu Terapii Zajęciowej; Domu Dziennego Pobytu; świetlic 
środowiskowych; przedstawiciele organizacji pozarządowych; mediów publicznych; pracownicy socjalni innych 
jednostek; 

 zatrudnienie asystentów rodziny; 
 współpraca z UM Sieradza w zakresie organizacji pracy wolontariuszy podczas akcji „NIE nowotworom u dzieci”; 
 uczestnictwo w projekcie systemowym Regionalnego Centrum Polityki Społecznej „Wsparcie i podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych kadr pomocy społecznej i integracji społecznej”.  

Miało ono na celu wypracowanie na poziomie Powiatu Sieradzkiego Platformy Współpracy Międzyinstytucjonalnej, 
polegającej na inicjowaniu, realizacji i monitoringu wspólnych działań, podjętych w oparciu o zidentyfikowane potrzeby 
społeczne. 

 Pozytywny wpływ na pogłębienie wzajemnej wiedzy i poznanie praktyk innych jednostek, z zakresu identyfikacji 
i monitorowania problemów społecznych, miała wymiana doświadczeń w trakcie spotkań w grupach ośrodków pomocy 
społecznej oraz podczas szkoleń i konferencji z udziałem m.in. organizacji społecznych i pozarządowych. Wszystkie ze 
skontrolowanych ops, poza MOPS w Nisku, uczestniczyły z mniejszym lub większym zaangażowaniem w tego typu 
aktywności. Wartym rozpropagowania przykładem wymiany wiedzy i doświadczenia były inicjatywy podjęte przez 
pracowników MOPS w Sieradzu, którzy uczestniczyli w 11 szkoleniach i konferencjach m.in. nt. aktywizacji osób w wieku 
50+; regionalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć; pomocy społecznej 
w regionie łódzkim; roli i znaczenia zawodu pracownika socjalnego dla lokalnej społeczności. W szczególności w: 
 szkoleniu dla kadr pomocy społecznej pt.: „Katalog Dobrych Praktyk w Zakresie Stosowania Standardów oraz 

Standardy Usług Pomocy Społecznej”; 
 szkoleniu w PUP z udziałem pracowników innych ops, dotyczącym współpracy w zakresie stosowania 

znowelizowanych ustaw; 
 spotkaniach organizowanych przez UM z przedstawicielami organizacji pozarządowych współpracujących 

z samorządem miasta, na których omawiano bieżące i nowe inicjatywy społeczne. 
 Warte zaprezentowania i rozpropagowania były czynności informacyjno-promocyjne zrealizowane przez MOPS 

w Sieradzu, które polegały na: 
 udzieleniu 12 wywiadów i przekazaniu 15 informacji przez dyrektora MOPS w rozgłośni regionalnej, 
 zamieszczeniu w dwóch regionalnych tygodnikach osiem artykułów i trzy informacji o projekcie Uwierz w siebie oraz 

sześć informacji w telewizji SIERADZKA TV MEDIA, 
 opublikowaniu 17 artykułów na stronach: http://sieradz.com.pl, www.tvn24.pl, http://sieradz.naszemiasto.pl. 

 

 
 

Zdaniem NIK wpływ na ograniczone rozpoznawanie sytuacji społecznej i odnajdywanie osób wymagających pomocy miała 
m.in. nie zawsze optymalna obsada kadrowa ośrodków. Gwarantowaną przepisami liczbę pracowników zatrudniały tylko trzy 
ośrodki. W pozostałych zatrudnienie było niższe od wymaganego. W skrajnym przypadku jeden pracownik socjalny miał pod 
opieką – oprócz ustawowo przypisanych mu 2000 mieszkańców – dodatkowo 1000 osób ponad normę. Przyczyną tego 
stanu był m.in. brak dostatecznych środków finansowych. 

Kierownicy kontrolowanych ośrodków wskazywali z kolei na doskwierający im brak systemu identyfikacji i monitorowania 
problemów społecznych w środowisku lokalnym. Zwracali uwagę, że zbiór wskazówek, metod i dobrych praktyk, 
dotyczących diagnozowania, analizowania i oceny problemów byłby pomocny dla pracowników socjalnych. W obecnej 
sytuacji aktywność poszczególnych ośrodków uzależniona jest bowiem wyłącznie od kreatywności poszczególnych 
pracowników, ich wiedzy i doświadczenia. 

Pracownicy socjalni realizując obowiązki związane z rozpoznawaniem i monitorowaniem sytuacji społecznej mieszkańców, 
ograniczali się do wykonywania rutynowych czynności, bez stosowania nowatorskich metod działania, i bez wykazywania się 
jakąkolwiek inicjatywą w ich poszukiwaniu. Wielu pracowników socjalnych jako przyczyny niepodejmowania własnych 
inicjatyw wskazywało m.in. wypalenie zawodowe, brak specjalistycznych szkoleń, zbyt dużą liczbę podopiecznych i związany 
z tym nadmiar obowiązków, a także utrudnioną współpracę ze strony innych instytucji. Na jakość ich pracy wpływały także 
trudności czysto techniczne, jak chociażby brak dostępu do komputera i internetu, przestarzały sprzęt, czy kłopoty lokalowe. 
Pracownicy socjalni często nie mają też w swojej pracy wystarczającego wsparcia prawnego czy psychologicznego. Kontrola 
wykazała, że w czterech ośrodkach pracownicy nie otrzymali takiej pomocy, choć sytuacje tego wymagały. Kłopot ze 
skorzystaniem z pomocy odpowiednio przygotowanych specjalistów – tzw. superwizorów spowodowany był brakiem 
odpowiedniego rozporządzenia o wytycznych i standardach dla superwizji pracy socjalnej. 

DOBRE	PRAKTYKI	

 Opracowując strategię na lata 2014-2020, MOPS w Sieradzu zaprosił do współpracy instytucje i organizacje działające 
w mieście bądź obejmujące zasięgiem działania jej mieszkańców, liczne lokalne podmioty oraz grupę reprezentantów 
środowiska lokalnego, liderów lokalnych, w tym radnych i mieszkańców miasta. Lokalne podmioty, w tym organizacje 
pozarządowe, były zapraszane do dokonania analizy realizacji zadań strategicznych, a tym samym monitorowania 
sytuacji społecznej. OPS w Ozorkowie i w Nidzicy – przy opracowywaniu strategii – przeprowadziły badania środowisk 
zagrożonych. 

 Przykładem rzetelnej współpracy w celu pozyskania i wymiany informacji z podmiotami określonymi w przepisie art. 2 
ust. 2 ustawy o pomocy społecznej była działalność MOPS w Sieradzu. Współpracował on z licznymi podmiotami, 
zarówno z terenu samej gminy jak i spoza niej, w tym ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci oraz na rzecz 
zdrowia i pomocy społecznej. W wyniku tej współpracy m.in.: udzielono schronienia 37 osobom; zorganizowano rodzinne 
turnusy wypoczynkowe dla 62 osób niepełnosprawnych; przygotowano paczki dla 50 dzieci; dokonano naboru 
30 uczestników kolonii; udzielono usług opiekuńczych 38 osobom; zapewniono gorące posiłki w dniach nauki szkolnej 
łącznie dla 1.444 dzieci; udzielono pomocy 37 osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 
z zakładów karnych. Współpracował on m.in. przy: prowadzeniu schronisk; domów dla osób starszych i bezdomnych; 
przytulisk dla bezdomnych; domów samotnych matek z dziećmi; organizacji pikników informacyjno-promocyjnych; 
prowadzeniu środowiskowych świetlic; zajęć usprawniających z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 
poradnictwa; zajęć z terapii śmiechem i zabawą; warsztatów czytelniczych. MOPS ten – w celu uzupełnienia 
i poszerzenia swojej oferty, a także korzystania z dobrych praktyk – zapraszał partnerów działających w obszarze 
pomocy społecznej do monitorowania sytuacji przy realizacji lokalnych inicjatyw wpisujących się w cele i kierunki działań 
określonych strategią. Zorganizował on np. spotkania informacyjno-promocyjno-okolicznościowe, podczas których 
przekazywano relacje z podjętych zadań oraz inicjowano nowe, przybliżano mieszkańcom oferty podmiotów, które 
przyczyniały się do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych; cykliczne spotkania z okazji: Międzynarodowego Dnia 
Rodziny, Rodzinnego Pikniku Integracyjnego, Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza, na które zapraszani byli m.in. przedstawiciele podmiotów, wymienionych w art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy 
społecznej. Pracownicy ops, odpowiadając na zaproszenia lokalnych podmiotów, uczestniczyli w realizowanych przez 
nie zadaniach. MOPS współpracował z 22 wolontariuszami, którzy świadczyli usługi m.in. w formie: pomocy w odrabianiu 
lekcji i w rozwijaniu zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży; wspólnego spędzania czasu lub wspólnych spacerów 
z podopiecznymi MOPS; pomocy w wykonywaniu drobnych czynności domowych i zakupów; głośnego czytania; 
współudziału w realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych; udzielania pomocy rodzinie w zakresie 
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi i pełnienia 
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 Rzetelne monitorowanie sytuacji społecznej wspomagały porozumienia zawarte przez ops z powiatowymi urzędami 
pracy na podstawie przepisu art. 50 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Porozumienia – zgodnie z przepisem cyt. ustawy – na podstawie których ops i powiatowe urzędy pracy winny 
informować się wzajemnie o planowanych działaniach wobec osób bezrobotnych, zawarło dziesięć z dwunastu 
skontrolowanych ops. Porozumień takich nie zawarły OPS w Ozorkowie i w Sieradzu, zaś MGOPS w Strzyżowie nie 
realizował swoich obowiązków wynikających z zawartego porozumienia. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Najwyższa Izba Kontroli we wniosku pokontrolnym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wskazała na konieczność 
opracowania standardów współpracy ośrodków pomocy społecznej z innymi podmiotami, w celu skuteczniejszego 
rozpoznawania i monitorowania sytuacji społecznej. 

Do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast NIK wnioskowała m.in. o: 
 uwzględnienie przy opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz oceny zasobów pomocy 

społecznej konieczności ujmowania elementów określonych w przepisach art. 16b ust. 2 oraz art. 16a ust. 2 ustawy 
o pomocy społecznej oraz aktualizacji zapisów strategii w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających 
wprowadzenia zmian. 

 podjęcie działań zmierzających do zatrudnienia wymaganej liczby pracowników socjalnych, zgodnie z przepisem art. 110 
ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. 

DE	LEGE	FERENDA	

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wydanie rozporządzenia wykonawczego 
w sprawie superwizji pracy społecznej, na podstawie delegacji zawartej w przepisie art. 121a ust. 3 ustawy o pomocy 
społecznej, który wszedł w życie z dniem 31 grudnia 2013 r. 

Skuteczność	wybranych	form	aktywnego	
przeciwdziałania	bezrobociu	w	niektórych	
województwach 

   Delegatura	w	Rzeszowie	
 

P/14/109	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności i efektywności realizacji ustawowych zadań, prowadzonych w zakresie aktywizacji bezrobotnych przez 
powiatowe urzędy pracy. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto 17 powiatowych urzędów pracy z województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, 
podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Aktywizacja osób bezrobotnych to pośrednie lub bezpośrednie umożliwienie tym 
osobom dotarcia do zatrudnienia i jego utrzymanie. Jest ona finansowana, w większości, środkami Funduszu Pracy, a także 
– z funduszy europejskich, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego. Zjawisko bezrobocia jest w Polsce drażliwym 
problemem społecznym, często poruszanym w mediach. W ich doniesieniach, popartych opiniami analityków rynku pracy 
i relacjami osób bezrobotnych, wskazuje się na niewielkie korzyści uzyskiwane w związku z uczestnictwem osób 
bezrobotnych w różnych programach pomocowych, niekiedy nazywając dane Ministerstwa „pompowaniem statystyk” lub 
„kreatywną księgowością”. Zwraca się w nich uwagę szczególnie na krótkotrwałość zatrudniania osób, korzystających 
z różnych form aktywizacji, oraz na brak wystarczającej weryfikacji skuteczności wychodzenia z bezrobocia, np. badań, 
przez jaki okres – po zakończeniu stażu – zatrudniony jest stażysta lub jaka jest przydatność szkoleń.  

Z dniem 27 maja 2014 r., do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia wprowadzono szereg zmian, 
zapowiadanych jako istotne polepszenie możliwości realizacji zadań, związanych ze zwalczaniem bezrobocia, w tym: 
prowadzenia bardziej skutecznych działań z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych. 

 

PROBLEM 
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Wyniki kontroli wskazują na powszechnie występujące zjawisko kierowania osób 
bezrobotnych do odbywania staży u pracodawców, którzy nie deklarują chęci ich 

zatrudnienia, albo mimo złożenia takiej deklaracji, nie wywiązują się z obietnicy zatrudnienia stażysty. 

W ocenie NIK, przy wydatkowaniu środków publicznych na staże powinni być preferowani pracodawcy, którzy wywiązują się 
z deklaracji zatrudnienia osób uczestniczących w tej formie aktywizacji. W obecnym stanie prawnym brak jest rozwiązań 
pozwalających uzależnić zawarcie umowy z organizatorem stażu od skuteczności dotychczasowych staży organizowanych 
przez tego pracodawcę, a nawet od złożenia deklaracji zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu. W umowach na 
organizację staży zawieranych przez część urzędów znajdowały się deklaracje zatrudnienia, natomiast urzędy te nie mają 
instrumentów prawnych pozwalających na ich wyegzekwowanie. 

Zdaniem NIK konieczne jest podjęcie działań zwiększających efektywność środków publicznych kierowanych na staże 
w celu ograniczenia zjawiska nadużywania staży przez pracodawców jako bezkosztowego sposobu pozyskiwania wyników 
pracy osób bezrobotnych. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, realizując wcześniejsze wnioski NIK, zapowiedziało podjęcie działań w celu 
opracowania nowej metodologii określania efektywności działań aktywizacyjnych. W ramach perspektywy UE 2014-2020 będzie 
realizowany program „Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form 
aktywizacji bezrobotnych przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie dłuższym niż 
12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy”. 

W opinii NIK, działania te powinny być kontynuowane w celu ich pilnego wdrożenia, dla zapewnienia rzetelnej informacji 
o wskaźnikach efektywności zatrudnieniowej form aktywizacji bezrobotnych oraz o osiąganiu celu zatrudnieniowego 
aktywizacji. Realizacja powyższych działań wiązałaby się z nałożeniem na urzędy pracy obowiązku monitorowania losów 
bezrobotnego, który znalazł zatrudnienie, w dłuższym okresie czasu – w celu lepszego określenia skuteczności form 
aktywizacji, rozeznania rynku solidnych pracodawców i rzeczywistych potrzeb osób bezrobotnych. Umożliwiłoby to również 
poprawę wiarygodności danych statystycznych urzędów o trwałości pozostawania w zatrudnieniu i ograniczyłoby 
posługiwanie się pojęciem „osoba nie wróciła do rejestru”. 

NIK podkreśla jednocześnie, że gromadzenie rzeczywistych danych o skuteczności (efektywności) aktywizacji bezrobotnych 
jest tym bardziej uzasadnione, iż dane o efektywności zatrudnieniowej i kosztowej są obecnie bezpośrednio wykorzystywane 
do oceny efektywności urzędów pracy i nagradzania ich pracowników. Przyjęcie tych rozwiązań pozwoliłoby na 
wyeliminowanie stwierdzonych w kontroli zjawisk traktowania, jako efektywne zatrudnieniowo, tych form aktywizacji, 
po których osoba bezrobotna odbywa następną formę aktywizacji, oraz tych form, po których bezrobotny podjął zatrudnienie, 
ale ponownie zarejestrował się w urzędzie pracy w okresie trzech miesięcy od zakończenia udziału w formie aktywizacji. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wnioski NIK dotyczyły: 
 zaniechania ponownego kierowania na staże tych samych osób bezrobotnych do tego samego organizatora na te same 

stanowiska; 
 przekazywania do zaopiniowania przez powiatową radę zatrudnienia propozycji podziału wszystkich środków Funduszu 

Pracy otrzymanych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej; 

 zwrócenia szczególnej uwagi na efektywność zatrudnienia (możliwości podjęcia długotrwałej pracy) w przypadku 
wybierania organizatorów aktywnych form (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne); 

 udzielania jednorazowego wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej z zachowaniem ustalonych w urzędzie 
kryteriów współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy; 

 zwiększenia nadzoru nad pracownikami urzędu w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z realizacją 
poszczególnych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych; 

 zweryfikowania prawidłowości realizacji przez pracodwacę warunków umowy o przyznanie środków na wyposażenie 
stanowiska osoby niepełnosprawnej; 

 sporządzania planów szkoleń na dany rok w szczegółowości wymaganej przepisami oraz upowszechnianie ich na 
stronach internetowych urzędu; 

 uwzględniania – przy rozważaniu możliwości organizowania staży – faktu posiadania lub braku środków przez 
organizatorów (zwłaszcza ze źródeł budżetowych) na późniejsze zatrudnienie bezrobotnych po ich przeszkoleniu. 

SYNTEZA	
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Uczelnie publiczne województwa podkarpackiego prowadziły działania w zakresie rozpoznawania rynku pracy, mające 
związek z założeniami rozwoju województwa. Wykazywały także aktywność w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-
-gospodarczym. Zorganizowały również doradztwo zawodowe dla studentów, przy czym nie miały pełnej wiedzy o jego 
skuteczności. Żadna z nich nie skorzystała natomiast z możliwości tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości, o których 
mowa w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym.  

NIK zwróciła uwagę, że chociaż uczelnie akademickie (Uniwersytet Rzeszowski i Politechnika Rzeszowska), jak i państwowe 
wyższe szkoły zawodowe mają niezaprzeczalny udział w zapewnieniu kadr z wyższym wykształceniem dla potrzeb 
województwa, a ich działania wychodziły naprzeciw założeniom Strategii Województwa, to skuteczne rozwiązywanie 
problemów związanych z tym zagadnieniem w skali województwa przekracza możliwości pojedynczych uczelni.  

DOBRE	PRAKTYKI	

Przykładem dobrej praktyki, wartym rozpropagowania i naśladowania, była działalność Miasta Mielec i Powiatu Mieleckiego 
polegająca na zdiagnozowaniu potrzeb lokalnego rynku pracy oraz pozyskaniu partnera – Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie – do współpracy mającej na celu zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem technicznym dla regionu 
mieleckiego. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli – zważywszy na ustawowy obowiązek prowadzenia polityki rozwoju województwa, w tym 
tworzenia warunków rozwoju gospodarczego oraz społecznie ważny aspekt bezrobocia wśród osób z wyższym 
wykształceniem, a zarazem znaczenie tej grupy osób dla rozwoju województwa – Zarząd Województwa powinien, 
niezależnie od korzystnej tendencji makroekonomicznej dotyczącej bezrobocia, zintensyfikować koordynację działań 
związanych z zapewnieniem kadr z wyższym wykształceniem, niezbędnych dla rozwoju województwa. Kluczowymi 
elementami, które zdaniem NIK powinny być przedmiotem zainteresowania organów samorządu województwa są: 
kompleksowa analiza potrzeb podkarpackiego rynku pracy oraz odpowiednia, systemowa organizacja praktyk zawodowych. 

Świadczenie	pomocy	osobom	starszym	przez	gminy	
i	powiaty 

   Departament	Pracy,	Spraw	
Społecznych	i	Rodziny	 

P/15/044	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena zapewniania przez jednostki samorządu terytorialnego dostępu do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 
a także pobytu w domach pomocy społecznej na poziomie obowiązujących standardów usług. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola przeprowadzona została w siedmiu powiatowych centrach pomocy rodzinie i jednym starostwie powiatowym 
prowadzących ponadgminne DPS, w sześciu gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej (ośrodkach pomocy 
rodzinie) i 13 DPS, pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. Ponadto zasięgnięto informacji w 44 jednostkach 
nieobjętych kontrolą w zakresie świadczeń pomocy osobom starszym. 

W Polsce występują charakterystyczne dla krajów europejskich zmiany w strukturze 
demograficznej. W 2035 r. udział osób w wieku poprodukcyjnym wzrośnie do 27%. Przewiduje się, że w 2030 r. ponad 53% 
gospodarstw będzie prowadzonych przez osoby w wieku co najmniej 65 lat. 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby wymaga pomocy innych osób, a jest tej pomocy pozbawiona, przysługuje 
świadczenie w formie usług opiekuńczych, wspierających tę osobę w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece 
higienicznej, zaleconej pielęgnacji i – w miarę możliwości – utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem. Gdy nie ma możliwości 
świadczenia tych usług w miejscu zamieszkania, osoba wymagająca pomocy innych osób może korzystać z całodobowej 
opieki w rodzinnym domu pomocy, prowadzonym przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego. Formą pomocy, 
przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą 
pobyt w placówce opieki całodobowej, są też mieszkania chronione. 

PROBLEM 

 

 
 

Zapewnienie	kadr	z	wyższym	wykształceniem	
niezbędnych	dla	rozwoju	województwa	podkarpackiego 

   Delegatura	w	Rzeszowie	
 

P/14/111	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań instytucji publicznych województwa podkarpackiego w zakresie zapewnienia kadr z wyższym wykształceniem 
niezbędnych dla jego rozwoju. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz 
w siedmiu publicznych szkołach wyższych województwa. 

Wśród wielu problemów polskiego rynku pracy zwraca uwagę fakt, iż niepokojącemu 
zjawisku wzrostu bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych towarzyszą sygnały od pracodawców o niedopasowaniu 
systemu kształcenia kadr. W związku z powyższym młodzi, wykształceni ludzie coraz częściej decydują się na emigrację 
zarobkową. Najczęściej jest to skutkiem braku możliwości odpowiedniego wykorzystania nabytych kwalifikacji. Zagadnienie 
to występuje, z różnym nasileniem, zarówno na poziomie krajowym, jak i w poszczególnych województwach. Problem 
potwierdzają liczne sygnały płynące z mediów.  

Na poziomie regionalnym istotne są kwestie związane z powiązaniem szkół wyższych z gospodarką oraz dopasowaniem ich 
oferty edukacyjnej, ale problem wymaga także uwzględnienia przez organy samorządu województwa – jako gospodarza 
regionu – w prowadzonej polityce regionalnej. Podstawowym instrumentem realizacji tej polityki jest strategia rozwoju 
województwa. W województwie podkarpackim w 2013 r. została ona po raz kolejny zaktualizowana. Z uwagi na ustawowy 
obowiązek prowadzenia polityki rozwoju na terenie województwa oraz określoną w strategii rolę Samorządu Województwa 
Podkarpackiego – która ma charakter nie tylko wykonawczy, ale także kreacyjny, motywacyjny, koordynujący i kontrolny – to 
na jego organach, także w aspekcie zapewnienia kadr z wyższym wykształceniem, spoczywa główny ciężar wdrażania tej 
Strategii.  

Wskazane okoliczności, jak również czas pozostały do perspektywy określonej w tej strategii (tj. do roku 2020), nasuwają 
pytania o realizację przyjętych założeń w kontekście zapewnienia kadr z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju 
województwa podkarpackiego.  

Wprawdzie władze samorządowe województwa podkarpackiego – zarówno Zarząd 
Województwa, jak i Sejmik – dostrzegły zagadnienia związane z potrzebą 

zapewnienia kadr z wyższym wykształceniem, niezbędnych dla rozwoju regionu, jednakże w ocenie Najwyższej Izby Kontroli 
brak było odpowiedniego zainteresowania tym problemem na etapie realizacji zaktualizowanej w roku 2013 Strategii 
Rozwoju Województwa Podkarpackiego.  

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że problem zapewnienia kadr z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju 
województwa podkarpackiego stanowił – w ramach ustawowego obowiązku prowadzenia polityki rozwoju województwa 
– wyzwanie przede wszystkim dla organów Samorządu Województwa Podkarpackiego, a działania innych kontrolowanych 
podmiotów miały jedynie charakter dopełniający. Pomimo tego, po zaktualizowaniu Strategii Rozwoju Województwa 
zainteresowanie Sejmiku Województwa w tym zakresie ograniczyło się do przyjmowania sprawozdań z działalności 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (WUP), podjęcia uchwał w sprawie zmian regulaminu funduszu stypendialnego 
i uchwały w sprawie ustalania kwot środków z Funduszu Pracy, a Zarządu Województwa – do przyjmowania regionalnych 
planów na rzecz zatrudnienia. Brak też było pełnego rozeznania wystepującego zapotrzebowania na kadry z wyższym 
wykształceniem.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli WUP właściwie realizował przypisane mu zadania samorządu województwa, odnoszące 
się do szkół wyższych i ich absolwentów. W 2014 r. rozpoczął wdrażanie nowych zadań, w tym związanych bezpośrednio ze 
wsparciem absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy. Najwyższa Izba Kontroli zauważa jednak, że sytuacja 
społeczno-gospodarcza regionu, zdiagnozowana m.in. w zaktualizowanej Strategii Rozwoju oraz nowe zadania ustawowe 
samorządu województwa realizowane przez WUP, powodują konieczność zintensyfikowania współpracy tej jednostki 
z uczelniami w celu zwiększenia zatrudnienia absolwentów szkół wyższych. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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Uczelnie publiczne województwa podkarpackiego prowadziły działania w zakresie rozpoznawania rynku pracy, mające 
związek z założeniami rozwoju województwa. Wykazywały także aktywność w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-
-gospodarczym. Zorganizowały również doradztwo zawodowe dla studentów, przy czym nie miały pełnej wiedzy o jego 
skuteczności. Żadna z nich nie skorzystała natomiast z możliwości tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości, o których 
mowa w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym.  

NIK zwróciła uwagę, że chociaż uczelnie akademickie (Uniwersytet Rzeszowski i Politechnika Rzeszowska), jak i państwowe 
wyższe szkoły zawodowe mają niezaprzeczalny udział w zapewnieniu kadr z wyższym wykształceniem dla potrzeb 
województwa, a ich działania wychodziły naprzeciw założeniom Strategii Województwa, to skuteczne rozwiązywanie 
problemów związanych z tym zagadnieniem w skali województwa przekracza możliwości pojedynczych uczelni.  

DOBRE	PRAKTYKI	

Przykładem dobrej praktyki, wartym rozpropagowania i naśladowania, była działalność Miasta Mielec i Powiatu Mieleckiego 
polegająca na zdiagnozowaniu potrzeb lokalnego rynku pracy oraz pozyskaniu partnera – Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie – do współpracy mającej na celu zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem technicznym dla regionu 
mieleckiego. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli – zważywszy na ustawowy obowiązek prowadzenia polityki rozwoju województwa, w tym 
tworzenia warunków rozwoju gospodarczego oraz społecznie ważny aspekt bezrobocia wśród osób z wyższym 
wykształceniem, a zarazem znaczenie tej grupy osób dla rozwoju województwa – Zarząd Województwa powinien, 
niezależnie od korzystnej tendencji makroekonomicznej dotyczącej bezrobocia, zintensyfikować koordynację działań 
związanych z zapewnieniem kadr z wyższym wykształceniem, niezbędnych dla rozwoju województwa. Kluczowymi 
elementami, które zdaniem NIK powinny być przedmiotem zainteresowania organów samorządu województwa są: 
kompleksowa analiza potrzeb podkarpackiego rynku pracy oraz odpowiednia, systemowa organizacja praktyk zawodowych. 

Świadczenie	pomocy	osobom	starszym	przez	gminy	
i	powiaty 

   Departament	Pracy,	Spraw	
Społecznych	i	Rodziny	 

P/15/044	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena zapewniania przez jednostki samorządu terytorialnego dostępu do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 
a także pobytu w domach pomocy społecznej na poziomie obowiązujących standardów usług. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola przeprowadzona została w siedmiu powiatowych centrach pomocy rodzinie i jednym starostwie powiatowym 
prowadzących ponadgminne DPS, w sześciu gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej (ośrodkach pomocy 
rodzinie) i 13 DPS, pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. Ponadto zasięgnięto informacji w 44 jednostkach 
nieobjętych kontrolą w zakresie świadczeń pomocy osobom starszym. 

W Polsce występują charakterystyczne dla krajów europejskich zmiany w strukturze 
demograficznej. W 2035 r. udział osób w wieku poprodukcyjnym wzrośnie do 27%. Przewiduje się, że w 2030 r. ponad 53% 
gospodarstw będzie prowadzonych przez osoby w wieku co najmniej 65 lat. 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby wymaga pomocy innych osób, a jest tej pomocy pozbawiona, przysługuje 
świadczenie w formie usług opiekuńczych, wspierających tę osobę w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece 
higienicznej, zaleconej pielęgnacji i – w miarę możliwości – utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem. Gdy nie ma możliwości 
świadczenia tych usług w miejscu zamieszkania, osoba wymagająca pomocy innych osób może korzystać z całodobowej 
opieki w rodzinnym domu pomocy, prowadzonym przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego. Formą pomocy, 
przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą 
pobyt w placówce opieki całodobowej, są też mieszkania chronione. 

PROBLEM 
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Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie 
funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w postaci usług opiekuńczych, przysługuje prawo 
pobytu w domu pomocy społecznej. W Polsce w takich placówkach przebywa około 0,7% osób starszych. W krajach 
skandynawskich wskaźnik ten jest wyższy: w Szwecji – 7,2%, Norwegii – około 5%, a w Finlandii – 3,7%. Wydatki na opiekę 
socjalną nad osobami starszymi w Polsce (0,25% PKB) są niższe niż w innych państwach Unii Europejskiej. 

Sejm RP uchwalił w 2015 r. ustawę o osobach starszych. W uzasadnieniu do ustawy podano, że Polska należy do 
nielicznych krajów europejskich, w którym nie ukształtowano systemu monitorowania sytuacji życiowej populacji osób 
starszych, uwzględniającego aspekty społeczne, ekonomiczne i zdrowotne. 

Z ustaleń kontroli wynika, że jednostki samorządu terytorialnego umożliwiły osobom 
starszym korzystanie z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, a także 

kierowały je do domów pomocy społecznej, w których usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające świadczone były na 
poziomie określonym w obowiązujących standardach. Prawo do korzystania z usług opiekuńczych uzyskały prawie wszystkie 
osoby, które o to wystąpiły, natomiast miejsca w domach pomocy społecznej przyznano około 90% ubiegającym się o nie 
osób. Samorządy nie tworzyły jednak własnych systemów pomocy, alternatywnych wobec domów pomocy społecznej, 
jakkolwiek ustawa o pomocy społecznej przewiduje możliwość powoływania dla tych celów zróżnicowanych form 
organizacyjnych: środowiskowych domów samopomocy, mieszkań chronionych, rodzinnych domów pomocy, domów 
dziennego pobytu. Gminy z tej możliwości korzystały w niewielkim zakresie. W opiece środowiskowej, w miejscu 
zamieszkania, preferowano głównie wsparcie w formie usług opiekuńczych. W latach 2011-2014 liczba osób korzystających 
z tych usług pozostawała w gminach objętych kontrolą na względnie stałym poziomie, natomiast skierowanych do 
stacjonarnych placówek opieki całodobowej wzrosła o prawie 40% (w skali kraju było to 25,2%). 

Systemy wsparcia osób starszych powinny być budowane na podstawie diagnozy lokalnej sytuacji, a narzędziem do kształtowania 
polityki gmin wobec tej grupy osób są strategie rozwiązywania problemów społecznych. Narzędzie to nie było jednak dobrze 
wykorzystywane w praktyce. Zamierzenia zapisane w strategiach miały zazwyczaj charakter hasłowy (deklaratywny). Nie określano 
ram finansowych planowanych działań, nie ustalano systemów wskaźników, umożliwiających ocenę postępów w realizacji 
przyjętych długofalowych założeń. Wskazywano wprawdzie jednostki (osoby) odpowiedzialne za koordynację, nie określając 
jednocześnie sposobu, w jaki mają być wykonywane te czynności, a także, kto i w jakim terminie ma dokonywać ewaluacji. 

Konsekwencją niewielkiego korzystania przez gminy z form opieki innych niż usługi opiekuńcze są rosnące w szybkim 
tempie wydatki związane z pobytem w domach pomocy społecznej osób tam skierowanych. W latach 2011-2014 wydatki 
gmin z tego tytułu wzrosły w Polsce z 680 mln zł do ponad 1.035 mln zł, czyli o 52%. Są one w niewielkim stopniu pokrywane 
z wpłat mieszkańców lub członków ich rodzin. W 2014 r. wydatki w objętych kontrolą ośrodkach pomocy społecznej wyniosły 
przeciętnie 16,3 tys. zł na osobę. Dla korzystających z usług opiekuńczych, wyniosły one natomiast 4,2 tys. zł, były więc 
czterokrotnie niższe. Nie motywowało to jednak gmin do budowy własnych systemów usług opiekuńczych, zwłaszcza że 
najczęstszym kryterium wyboru podmiotu świadczącego te usługi była cena, co mogło mieć wpływ na ich jakość. 

NIK zwróciła uwagę, że część osób kwalifikujących się do pobytu w domach pomocy społecznej, przebywała w zakładach 
opiekuńczo-leczniczych, głównie z uwagi na odmienne zasady odpłatności. Skala tego zjawiska jest trudna do oszacowania 
– może wynosić w poszczególnych zakładach opiekuńczo-leczniczych od 20% do nawet 80%. Nierówność w ponoszeniu 
przez członków rodzin ciężarów finansowych w obu tych formach opieki nie znajduje uzasadnienia. Na członkach rodziny 
osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej ciąży obowiązek alimentacyjny (wnoszenia opłaty), natomiast w wypadku 
osoby przyjętej do zakładu opiekuńczo-leczniczego obowiązek ten nie występuje. Członkowie rodziny są więc 
zainteresowani umieszczeniem niesamodzielnej osoby starszej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, podobnie jak gminy, 
ponieważ nie muszą one ponosić wydatków związanych z pobytem osoby starszej w domu pomocy społecznej. W wyniku 
ujednolicenia zasad odpłatności może się okazać, że zapotrzebowanie na miejsca w domach pomocy społecznej jest 
zdecydowanie większe niż obecnie, a ich liczba niewystarczająca. 

Władze powiatów odpowiedzialnych za rozwój sieci ponadgminnych domów pomocy społecznej, w zasadzie nie realizowały 
tego zadania, a jedynie administrowały, głównie ze względu na ograniczone możliwości finansowe, siecią placówek już 
istniejących. W latach 2011-2014 w Polsce przybyło około 500 nowych miejsc w domach pomocy społecznej. Równocześnie 
zwiększyła się liczby wolnych miejsc w części istniejących DPS, przeznaczonych dla osób starszych i przewlekle 
somatycznie chorych. Wolne miejsca i deficyt wynikający z niewystarczającej dotacji przekazywanej przez wojewodów na 
sfinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych przed 1 stycznia 2004 r., były przyczynami 
trudności z utrzymaniem tych placówek.  

SYNTEZA	
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Zdaniem NIK dalszy rozwój organizacyjnych form pomocy osobom starszym wymaga konsekwentnego uwzględniania przez 
gminy w strategiach rozwiązywania problemów społecznych możliwości tworzenia pełnego katalogu tych form pomocy, 
w dostosowaniu do lokalnych potrzeb, ze wskazaniem przewidywanego okresu ich powstania i źródeł finansowania. Ustawa 
o osobach starszych, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., określa zakres monitorowania i przedstawiania informacji 
o sytuacji osób starszych, krąg podmiotów uczestniczących w realizacji tego zadania i źródła jego finansowania. Zdaniem 
NIK, ze względu na szeroki zakres monitorowania działań podejmowanych przez organy państwa i organizacje 
zaangażowane w kształtowanie sytuacji osób starszych, wnioski NIK wynikające z kontroli są zbieżne z intencjami 
ustawodawcy, przykładającego dużą wagę do poprawy sytuacji seniorów w Polsce. NIK dostrzega w tym kontekście 
przyjęcie programu wieloletniego Senior-Wigor, który w okresie najbliższych pięciu lat ma wspierać seniorów nieaktywnych 
zawodowo w wieku 60+, przez udzielanie samorządom lokalnym finansowej pomocy w budowaniu infrastruktury Dziennych 
Domów Senior-Wigor. 

DOBRE	PRAKTYKI	

 W Kielcach system usług adresowanych do osób starszych, mieszkańców miasta, zorganizowany jest w sposób 
umożliwiający seniorom prowadzenie w miarę możliwości samodzielnego i aktywnego życia. Funkcjonują w jego ramach 
kluby seniora. W różnych dzielnicach miasta działa 11 klubów, do których uczęszcza około 2 tys. osób. Z usług 
opiekuńczych i specjalistycznych korzysta około 1 tys. osób. Działalność prowadzą też środowiskowe domy 
samopomocy dla osób z zaburzeniami pamięci oraz Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Chorych na Alzheimera. Placówki 
te zapewniają dzienną opiekę i terapię 80 osobom chorym. Zorganizowano też mieszkania chronione i lokale 
aktywizujące. Od 2012 r. w trzech budynkach zorganizowano 63 mieszkania chronione. Są one przeznaczone dla 
seniorów, którzy ubiegają się o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów miasta. Na terenie miasta działają też trzy 
rodzinne domy pomocy, dysponujące 24 miejscami. Taka forma pomocy jest oczekiwana przez osoby starsze oraz 
konkurencyjna cenowo w stosunku do pobytu w DPS, dlatego przewiduje się tworzenie kolejnych placówek tego rodzaju. 

 Pozytywnym przykładem jest także Koszalin. W 2014 r. zainicjowano zintegrowany system wsparcia osób starszych. 
Powołano Koszalińską Radę Seniorów, której zadaniem jest m.in. włączenie osób starszych w życie społeczne, 
zaaktywizowanie i wykorzystanie ich potencjału, doświadczenia oraz ułatwianie im codziennego życia. Miasto, rada 
seniorów i MOPS wspólnie opracowały m.in. zgłoszenie do projektu pn. „Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet 
Obywatelski”. Udział w projekcie ma umożliwić rozwijanie współpracy ze społecznością lokalną oraz rozpoznawanie 
i badanie potrzeb osób starszych (diagnoza lokalna). 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK wystąpiła do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aby przeanalizował, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, 
potrzebę zmiany obowiązujących przepisów prawa, w celu jednoznacznego określenia, w jakich sytuacjach i na jakich 
warunkach finansowych przysługuje skierowanie do domu pomocy społecznej, a w jakich do zakładu opiekuńczo-
-leczniczego. W tym celu przydatna byłaby – zdaniem NIK – analiza potrzeby zmian zasad odpłatności oraz 
odpowiedzialności gmin i członków rodziny zobowiązanych do alimentacji za pokrywanie kosztów pobytu w domu pomocy 
społecznej i zakładzie opiekuńczo-leczniczym. 

Zdaniem NIK Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powinien również: 
 zdiagnozować, w porozumieniu z wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego, skalę zjawiska prowadzenia 

przez podmioty niepubliczne działalności w zakresie całodobowej opieki, co do której istnieje podejrzenie wykonywania 
jej bez wymaganego zezwolenia, i przyjąć rozwiązania ograniczające ryzyko niezapewnienia osobom starszym 
właściwych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających; 

 przeanalizować obowiązujące regulacje prawne, pod kątem ewentualnego wprowadzenia dodatkowych narzędzi 
(zachęt), promujących stosowanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w większym niż dotychczas stopniu, 
środowiskowych form pomocy dla osób starszych; 

 rozważyć wprowadzenie rozwiązań umożliwiających badanie nie tylko sytuacji dochodowej, w świetle definicji dochodu 
wynikającej z ustawy o pomocy społecznej, ale i sytuacji majątkowej osoby ubiegającej się o miejsce w ponadgminnym 
domu pomocy społecznej; 

 określić standardy usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania w odniesieniu do minimalnego, 
wymaganego zakresu tych usług oraz kwalifikacji osób wykonujących te usługi, a także wiedzy, jaką powinni oni 
posiadać o potrzebach osób starszych i sposobach pomagania im. 

 

 

 
 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie 
funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w postaci usług opiekuńczych, przysługuje prawo 
pobytu w domu pomocy społecznej. W Polsce w takich placówkach przebywa około 0,7% osób starszych. W krajach 
skandynawskich wskaźnik ten jest wyższy: w Szwecji – 7,2%, Norwegii – około 5%, a w Finlandii – 3,7%. Wydatki na opiekę 
socjalną nad osobami starszymi w Polsce (0,25% PKB) są niższe niż w innych państwach Unii Europejskiej. 

Sejm RP uchwalił w 2015 r. ustawę o osobach starszych. W uzasadnieniu do ustawy podano, że Polska należy do 
nielicznych krajów europejskich, w którym nie ukształtowano systemu monitorowania sytuacji życiowej populacji osób 
starszych, uwzględniającego aspekty społeczne, ekonomiczne i zdrowotne. 

Z ustaleń kontroli wynika, że jednostki samorządu terytorialnego umożliwiły osobom 
starszym korzystanie z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, a także 

kierowały je do domów pomocy społecznej, w których usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające świadczone były na 
poziomie określonym w obowiązujących standardach. Prawo do korzystania z usług opiekuńczych uzyskały prawie wszystkie 
osoby, które o to wystąpiły, natomiast miejsca w domach pomocy społecznej przyznano około 90% ubiegającym się o nie 
osób. Samorządy nie tworzyły jednak własnych systemów pomocy, alternatywnych wobec domów pomocy społecznej, 
jakkolwiek ustawa o pomocy społecznej przewiduje możliwość powoływania dla tych celów zróżnicowanych form 
organizacyjnych: środowiskowych domów samopomocy, mieszkań chronionych, rodzinnych domów pomocy, domów 
dziennego pobytu. Gminy z tej możliwości korzystały w niewielkim zakresie. W opiece środowiskowej, w miejscu 
zamieszkania, preferowano głównie wsparcie w formie usług opiekuńczych. W latach 2011-2014 liczba osób korzystających 
z tych usług pozostawała w gminach objętych kontrolą na względnie stałym poziomie, natomiast skierowanych do 
stacjonarnych placówek opieki całodobowej wzrosła o prawie 40% (w skali kraju było to 25,2%). 

Systemy wsparcia osób starszych powinny być budowane na podstawie diagnozy lokalnej sytuacji, a narzędziem do kształtowania 
polityki gmin wobec tej grupy osób są strategie rozwiązywania problemów społecznych. Narzędzie to nie było jednak dobrze 
wykorzystywane w praktyce. Zamierzenia zapisane w strategiach miały zazwyczaj charakter hasłowy (deklaratywny). Nie określano 
ram finansowych planowanych działań, nie ustalano systemów wskaźników, umożliwiających ocenę postępów w realizacji 
przyjętych długofalowych założeń. Wskazywano wprawdzie jednostki (osoby) odpowiedzialne za koordynację, nie określając 
jednocześnie sposobu, w jaki mają być wykonywane te czynności, a także, kto i w jakim terminie ma dokonywać ewaluacji. 

Konsekwencją niewielkiego korzystania przez gminy z form opieki innych niż usługi opiekuńcze są rosnące w szybkim 
tempie wydatki związane z pobytem w domach pomocy społecznej osób tam skierowanych. W latach 2011-2014 wydatki 
gmin z tego tytułu wzrosły w Polsce z 680 mln zł do ponad 1.035 mln zł, czyli o 52%. Są one w niewielkim stopniu pokrywane 
z wpłat mieszkańców lub członków ich rodzin. W 2014 r. wydatki w objętych kontrolą ośrodkach pomocy społecznej wyniosły 
przeciętnie 16,3 tys. zł na osobę. Dla korzystających z usług opiekuńczych, wyniosły one natomiast 4,2 tys. zł, były więc 
czterokrotnie niższe. Nie motywowało to jednak gmin do budowy własnych systemów usług opiekuńczych, zwłaszcza że 
najczęstszym kryterium wyboru podmiotu świadczącego te usługi była cena, co mogło mieć wpływ na ich jakość. 

NIK zwróciła uwagę, że część osób kwalifikujących się do pobytu w domach pomocy społecznej, przebywała w zakładach 
opiekuńczo-leczniczych, głównie z uwagi na odmienne zasady odpłatności. Skala tego zjawiska jest trudna do oszacowania 
– może wynosić w poszczególnych zakładach opiekuńczo-leczniczych od 20% do nawet 80%. Nierówność w ponoszeniu 
przez członków rodzin ciężarów finansowych w obu tych formach opieki nie znajduje uzasadnienia. Na członkach rodziny 
osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej ciąży obowiązek alimentacyjny (wnoszenia opłaty), natomiast w wypadku 
osoby przyjętej do zakładu opiekuńczo-leczniczego obowiązek ten nie występuje. Członkowie rodziny są więc 
zainteresowani umieszczeniem niesamodzielnej osoby starszej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, podobnie jak gminy, 
ponieważ nie muszą one ponosić wydatków związanych z pobytem osoby starszej w domu pomocy społecznej. W wyniku 
ujednolicenia zasad odpłatności może się okazać, że zapotrzebowanie na miejsca w domach pomocy społecznej jest 
zdecydowanie większe niż obecnie, a ich liczba niewystarczająca. 

Władze powiatów odpowiedzialnych za rozwój sieci ponadgminnych domów pomocy społecznej, w zasadzie nie realizowały 
tego zadania, a jedynie administrowały, głównie ze względu na ograniczone możliwości finansowe, siecią placówek już 
istniejących. W latach 2011-2014 w Polsce przybyło około 500 nowych miejsc w domach pomocy społecznej. Równocześnie 
zwiększyła się liczby wolnych miejsc w części istniejących DPS, przeznaczonych dla osób starszych i przewlekle 
somatycznie chorych. Wolne miejsca i deficyt wynikający z niewystarczającej dotacji przekazywanej przez wojewodów na 
sfinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych przed 1 stycznia 2004 r., były przyczynami 
trudności z utrzymaniem tych placówek.  

SYNTEZA	
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DE	LEGE	FERENDA	

W związku z kontrolą NIK wnioskowała, aby Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjął inicjatywę ustawodawczą: 
 w zakresie przepisów normujących zasady ustalania średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu 

pomocy społecznej, prowadzącą do uwzględniania w tym koszcie amortyzacji; 
 prowadzącą do ujednolicenia zasad potrąceń z dochodu mieszkańca domu pomocy społecznej, w której występuje 

odmienna kwota maksymalnego potrącenia (w ustawie o emeryturach i rentach – nie więcej niż 65%, a w ustawie 
o pomocy społecznej – nie więcej niż 70%). 

Realizacja	przez	powiatowe	urzędy	pracy	programów	
specjalnych 

   Delegatura	w	Kielcach	
 

P/15/076	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena – w jakiej mierze realizowane programy specjalne są skutecznym i efektywnym instrumentem aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych, osób poszukujących pracy lub zagrożonych utratą pracy. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

15 powiatowych urzędów pracy – po trzy z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, 
warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. 

Długotrwałe bezrobocie wpływa na obniżenie poziomu życia zarówno osoby 
pozostającej bez pracy, jak i jej rodziny, często jest także przyczyną ubóstwa. Wpływa także na postrzeganie samego siebie, 
może być jedną z przyczyn izolacji, obniżenia poczucia własnej wartości, a nawet prowadzić do wykluczenia społecznego.  

W 2014 r. stopa bezrobocia wynosiła w Polsce 11,5%, zaś udział osób bezrobotnych zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy 
w ogólnej liczbie osób bezrobotnych wyniósł 41,6%. 

W ramach aktywizacji zawodowej tych osób, powiatowe urzędy pracy proponują zainteresowanym udział w programach 
specjalnych – na które składa się zespół działań mających na celu dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku pracy 
posiadanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych tych osób albo zdobycie nowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją 
lub istniejących i tworzonych miejsc pracy. 

Warunkiem koniecznym do sporządzenia projektu programu specjalnego odpowiadającego na potrzeby lokalnego rynku 
pracy, osób bezrobotnych oraz pracodawców i innych podmiotów współpracujących przy jego realizacji jest szczegółowa 
i rzetelna analiza/diagnoza tego rynku, która pozwala na sporządzenie jego charakterystyki i zidentyfikowanie jego głównych 
problemów. Uczestnicy programu powinni zostać wybrani z uwzględnieniem w szczególności predyspozycji 
psychofizycznych, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego i umiejętności, a także zdiagnozowanych barier. 

Ideą programów specjalnych jest umożliwienie powiatowym urzędom pracy elastycznego reagowania na potrzeby osób 
bezrobotnych bądź zagrożonych utratą pracy. Z tego względu programy specjalne powinny przewidywać specyficzne 
rozwiązania, które umożliwią aktywizację tych osób i doprowadzić je do zatrudnienia. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania podejmowane w ramach programów 
specjalnych przez 16 skontrolowanych powiatowych urzędów pracy w celu aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych, poszukujących pracy i zagrożonych jej utratą, nie przyniosły trwałych rezultatów. Obliczone 
zgodnie z definicją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla oceny efektów realizowanych programów specjalnych 
wskaźniki efektywności zatrudnieniowej zostały zrealizowane dla 51 spośród 59 objętych badaniem programów specjalnych. 
Metodologia obliczania ww. wskaźnika nie uwzględniała jednak wymiaru czasu pracy, formy ani okresu zatrudnienia. 

Efekty programów specjalnych w postaci zatrudnienia osób bezrobotnych miały charakter krótkotrwały i nie przyczyniały się 
do realnej poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Po zakończeniu udziału w programach specjalnych ich uczestników często 
zatrudniano w niepełnym wymiarze czasu pracy i na krótki okres, a po jego upływie osoby te na ogół powracały do statusu 
bezrobotnych.  

PROBLEM 
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Kontrolowane powiatowe urzędy pracy w niedostatecznym zakresie adresowały programy specjalne do osób poszukujących 
pracy oraz zagrożonych jej utratą. Przygotowanie programów specjalnych obarczone było licznymi wadami. Na realizację 
programów negatywnie wpływały: nierzetelne analizy lokalnego rynku pracy stanowiące podstawę opracowania programów, 
niewłaściwie rozpoznane potrzeby pracodawców i osób bezrobotnych, opracowanie kryteriów, które nie pozwalały na 
wyselekcjonowanie jednorodnej grupy uczestników programów oraz wadliwie zaprojektowane specyficzne elementy 
wspierające zatrudnienie.  

Nie wszyscy uczestnicy objęci zostali adekwatnym do ich potrzeb i uwarunkowań lokalnego rynku pracy tzw. specyficznymi 
elementami wspierającymi zatrudnienie. Tymczasem, jak wynikało z zasad ubiegania się o środki z rezerwy Funduszu Pracy 
i wyjaśnień do tych zasad, podstawowym warunkiem by uznać, że dany program posiada znamiona programu specjalnego 
było zastosowanie wobec wszystkich jego uczestników zarówno usług i instrumentów rynku pracy, jak również SEWZ 
(specyficzne elementy wspierające zatrudnienie, tj. finansowane z Funduszu Pracy racjonalne wydatki inne niż usługi 
i instrumenty rynku pracy, niezbędne do realizacji działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników programu 
specjalnego, adekwatne do uwarunkowań lokalnego rynku pracy). Takie podejście miało odróżniać programy specjalne od 
innych form aktywizacji i pomóc w przezwyciężeniu barier utrudniających zatrudnienie ich uczestników.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Ustalenia kontroli stanowiły podstawę do sformułowania wniosków pokontrolnych, dotyczących przede wszystkim: 
 rzetelnego przygotowania i realizowania programów specjalnych, w oparciu o właściwie zdiagnozowane potrzeby 

lokalnego rynku pracy, oraz zawierających prawidłowo opracowane kryteria doboru uczestników programów; 
 dokonywania rekrutacji uzupełniającej do programów specjalnych w taki sposób, aby wszystkim uczestnikom zapewnić 

co najmniej jeden specyficzny element wsparcia zatrudnienia w połączeniu z zastosowanym instrumentem rynku pracy; 
 bieżącego egzekwowania od organizatorów instrumentów rynku pracy wykonywania umownych zobowiązań w zakresie 

zatrudniania osób bezrobotnych po okresie refundacji, w okresie tzw. zatrudnienia gwarantowanego; 
 ustalania przez PUP właściwych mierników pozwalających na pomiar rzeczywistych efektów realizowanych programów; 
 monitorowania sytuacji zatrudnieniowej uczestników programów specjalnych w dłuższej niż podstawowa perspektywie 

czasowej; 
 określania w porozumieniach z podmiotami współpracującymi w realizacji programów specjalnych wysokości środków 

przeznaczonych na wykonanie przez te podmioty wybranych zadań lub w sytuacji braku takiej możliwości – późniejsze 
aneksowanie tych porozumień; 

 sporządzania rzetelnych sprawozdań merytorycznych z realizacji programów specjalnych, w oparciu o faktycznie 
zrealizowane działania i odzwierciedlających poniesione wydatki. 
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12. Rodzina	

1. Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce (P/14/046/KPS) 
2. Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(P/14/048/KPS) 
3. Funkcjonowanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w województwie podlaskim (P/14/067/LBI) 
4. Karta Dużej Rodziny jako element polityki rodzinnej państwa (P/15/045/KPS) 
5. Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej w województwie podlaskim (P/15/064/LBI) 
6. Działania organów administracji publicznej w sytuacji zagrożenia odebrania dzieci rodzicom (P/15/075/LKI) 

Koordynacja	polityki	rodzinnej	w	Polsce 

   Departament	Pracy,	Spraw	
Społecznych	i	Rodziny	 

P/14/046	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena kształtowania i wdrażania polityki rodzinnej w Polsce. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto sześć ministerstw odpowiedzialnych za różne aspekty polityki rodzinnej: Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia. 

Art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że państwo w swojej 
polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Pomimo świadomości i wagi zagrożeń polityka rodzinna 
w Polsce nie została jednak w sposób całościowy określona w żadnym dokumencie. Nie określono jej celów ani nie 
wyznaczono zakresu objętych nią działań. Jednocześnie funkcjonują liczne instrumenty wsparcia rodzin, na które 
wydatkowane są znaczne środki publiczne. Instrumenty te są bardzo rozproszone, a łączna kwota wydatkowanych na nie 
środków nie została formalnie oszacowana. Ustawa o działach administracji rządowej stanowi, że dział Rodzina, którym, jako 
dysponent części 63 – Rodzina, kieruje Minister Pracy i Polityki Społecznej, obejmuje m.in. sprawy koordynowania 
i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji 
praw rodziny i dziecka. Zasadniczym problemem jest brak rzeczywistej koordynacji działań w zakresie polityki prorodzinnej. 
Pogłębianie się niekorzystnych trendów demograficznych wskazuje, że nie przyczyniają się one do trwałego wzrostu 
dzietności. Od dwudziestu lat systematycznie spada liczba ludności w Polsce. Liczba urodzeń nie gwarantuje prostej 
zastępowalności pokoleń. Zagwarantowanie stabilizacji i socjalnego bezpieczeństwa, skutkujące wzrostem urodzeń, 
powinno być najpilniejszym zadaniem dla państwa polskiego. 

W ocenie NIK państwo polskie nie wypracowało całościowej i długofalowej polityki 
rodzinnej, koncentrując działania na doraźnie wprowadzanych rozwiązaniach, bez 

zapewnienia odpowiedniej koordynacji. Nie zostały określone ramy polityki rodzinnej oraz nie sprecyzowano jej celów i powiązanych 
z nimi działań. Brak jest również systemowej analizy osiąganych efektów w powiązaniu z ponoszonymi nakładami. 

Zdaniem NIK zdiagnozowane problemy dotyczące koordynacji polityki rodzinnej w Polsce wskazują na potrzebę 
fundamentalnej zmiany w podejściu do postrzegania działań prorodzinnych państwa, poprzez nadanie im charakteru 
długofalowej inwestycji w przyszłość – kluczowej dla wzrostu potencjału państwa w wymiarze makroekonomicznym  
– odbudowującej zaufanie obywateli do trwałości wprowadzanych rozwiązań. Zmiana ta powinna zdaniem NIK polegać na 
przejściu od myślenia sektorowego, w ramach którego poszczególni ministrowie – każdy w zakresie działu, dla którego jest 
właściwy – realizują programy, których efekty, zdaniem ministrów, wspomagają polskie rodziny, do myślenia projektowego, 
w ramach którego ministrowie dalej są odpowiedzialni za realizacje określonych programów, lecz jeden z ministrów zarządza 
realizacją polityki państwa poprzez programowanie łańcucha celów, nadzorowanie realizacji programów przez innych 
ministrów oraz ocenę ich skuteczności w aspekcie wpływu na osiąganie celów wyższego stopnia, jak również monitorowanie 
dokonań na każdym szczeblu struktury celów. Zarządzanie tak złożoną polityką publiczną, jaką niewątpliwie jest polityka 
rodzinna, wymaga struktur zintegrowanych horyzontalnie.  

PROBLEM 
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Kluczowym elementem realizacji podejścia projektowego jest zbudowanie w państwie, adekwatnego do struktury celów 
strategicznych, systemu zarządzania i kontroli, zapewniającego należytą koordynację. Zdaniem NIK za realizację polityki 
rodzinnej państwa powinien odpowiadać Prezes Rady Ministrów, wspierany przez jeden ośrodek posiadający uprawnienia 
ponadministerialne. Wymaga to powierzenia – przez Prezesa Rady Ministrów – konstytucyjnemu ministrowi, np. Ministrowi 
Pracy i Polityki Społecznej, uprawnień pełnomocnika rządu. Uprawnienia pełnomocnika powinny pozwalać na skuteczne 
inicjowanie, międzyresortowe koordynowanie oraz monitorowanie działań na rzecz kształtowania i realizacji polityki rodzinnej 
państwa oraz dokonywanie oceny. Pełnomocnik rządu powinien posiadać uprawnienia pozwalające na dokonywanie oceny 
skuteczności stosowanych narzędzi, instrumentów oraz stopnia realizacji przyjętych celów tej polityki. Powinien zatem móc – 
w imieniu Prezesa Rady Ministrów – zwracać się do ministrów o gromadzenie i analizę danych związanych z realizacją zadań 
i wydatków dotyczących polityki wobec rodziny. Opinie i wnioski pełnomocnika dotyczące skuteczności realizowanej polityki oraz 
jej poszczególnych instrumentów, jak również propozycje zmian i dalszych działań, powinny być corocznie analizowane 
i ewentualnie uwzględniane przez Radę Ministrów przed rozpoczęciem prac nad założeniami budżetu państwa na kolejny rok. 

NIK zwróciła uwagę, że również społeczeństwo nie dostrzega spójnej i stabilnej polityki państwa wobec rodzin. Co prawda 
w roku 2014 wystąpiła poprawa wskaźnika dzietności, co może być efektem wprowadzonych ostatnio rozwiązań, takich jak 
roczny płatny urlop rodzicielski oraz zmiany w systemie podatkowym. Jednakże ta poprawa może się okazać krótkotrwała – 
na co wskazują również dane GUS za pierwszy kwartał 2015 r. – ponieważ, według badania opinii publicznej 
przeprowadzonego na potrzeby tej kontroli, aż 69% społeczeństwa negatywnie ocenia działania państwa mające na celu 
zachęcenie ludzi do posiadania dzieci, co jest tym bardziej niepokojące w sytuacji, gdy mniej niż połowa badanych w wieku 
18-40 lat deklaruje, że planuje potomstwo, a co trzeci z tej grupy wiekowej nie myśli o posiadaniu dzieci. Tak wysoki 
wskaźnik dezaprobaty podejmowanych przez państwo decyzji może wynikać z niskiego poziomu zaufania obywateli do 
trwałości wprowadzanych rozwiązań, przy braku całościowej, spójnej i długofalowej polityki państwa na rzecz rodziny. 

DOBRE	PRAKTYKI	

Część ankietowanych gmin wskazywała, że z uwagi na ograniczenia finansowe w swoich działaniach na rzecz rodziny nie 
wykracza poza obowiązki ustawowe, jednak większość informowała o inicjatywach adresowanych do rodzin, szczególnie 
z zakresu wsparcia socjalnego przeznaczonego dla najbiedniejszych oraz dotkniętych dysfunkcjami lub działaniach na rzecz 
seniorów. Podawano również przykłady inicjatyw kierowanych do szerszej grupy rodzin, jak pikniki i festyny rodzinne, lokalne 
karty dużej rodziny, rodzinne zajęcia sportowe, bezpłatne wydarzenia kulturalne, ulgi w opłatach za wodę lub śmieci dla 
rodzin wielodzietnych. Wiele gmin od kilku lat realizuje programy dla rodzin wielodzietnych, zapewnia dofinansowanie 
kosztów opieki żłobkowej i przedszkolnej oraz wypłaca becikowe. Poniżej podano przykłady niektórych rozwiązań. 
 Białystok – BIAŁOSTOCKA AKADEMIA RODZINY – szeroko rozumiana edukacja i promocja rodziny poprzez warsztaty, 

konferencje, spotkania; działania adresowane są do młodzieży kończącej edukację, małżonków, rodziców i dziadków. 
Akademia została nagrodzona w 2014 r. przez Prezydenta RP w ogólnopolskim konkursie Dobry klimat dla rodziny. 

 Burzenin MAMA IDZIE DO PRACY – AKTYWIZACJA KOBIET WYCHOWUJĄCYCH MAŁE DZIECI – program 
realizowany w Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie, w ramach projektu Rozpracuj to z biblioteką. Głównym celem 
projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej kobiet z terenu gminy Burzenin, wychowujących małe dzieci 
w wieku 1-4 lata, pozostających bez pracy lub chcących pracę zmienić. 

 Gliwice – Program RADOSNE MACIERZYŃSTWO – skierowany do małoletnich matek, mający na celu zdobycie wiedzy 
i kompetencji wychowawczych oraz zmiany dotychczasowych środowiskowych stereotypów na temat wychowywania 
dzieci. Program kształtuje właściwe postawy rodzicielskie matek, przygotowuje je do pełnienia ról społecznych. 

 Grębocice – Program profilaktyki zdrowotnej pn.: BECIKOWE PO GRĘBOCICKU – gmina obejmuje opieką niemowlęta 
w zakresie takich szczepień jak: szczepionka przeciwko rotawirusom, pneumokokom i meningokokom. Po ukończeniu 
roku życia dzieci otrzymują ostatnie szczepienia i kończą udział w programie. 

 Kraków – Kampania KRAKÓW STAWIA NA RODZINĘ - akcja prorodzinna, edukacyjna mająca na celu upowszechnianie 
działań profilaktycznych poprzez promowanie rodziny, wartości rodzinnych oraz zdrowego i sportowego stylu życia. 
Propaguje wspólne spędzanie czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież oraz aktywność twórczą, która wpływa na 
integrację rodziny. 

 Lubicz – Realizacja programu pn. PIELĘGNUJEMY OGNISKO DOMOWE: celem programu była integracja młodych, 
samotnych rodziców, wychowujących przynajmniej jedno dziecko w wieku szkolnym. Obok warsztatów gotowania 
i umiejętności przygotowywania racjonalnych posiłków odbyły się pogadanki i prelekcje z zakresu przeciwdziałania 
przemocy, profilaktyki uzależnień, poradnictwa prawnego, socjalnego, a także z zakresu psychologii rozwoju dzieci 
i młodzieży. Program zakładał włączenie w proces integracji doświadczeń Koła Gospodyń Wiejskich. Udział w programie 
liderek tego koła gwarantował nie tylko przekazanie wiedzy i umiejętności, ale nade wszystko pokazywał, że tzw. starzy 
mieszkańcy są gotowi na przyjęcie nowo napływowych. 
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 Nowa Słupia – Utworzenie Amatorskiego Teatru Święty Spokój działającego w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Słupi, 
w ramach którego organizowane są występy artystyczne, w których uczestniczą dzieci, rodzice i nauczyciele. 

 Piła – MAM DZIECKO-PRACUJĘ – cykl warsztatów dla rodziców z małymi dziećmi, którego celem jest pokazanie, 
jak w kompleksowy sposób dążyć do zachowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. 

 Puławy – Kampania PUŁAWY DLA RODZINY to zintegrowany coroczny cykl działań na rzecz wsparcia rodziny 
realizowanych we współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi z terenu miasta. Główny cel kampanii – 
wzmacnianie więzi rodzinnych, także wielopokoleniowych. Czas trwania kampanii to około 14 dni, a pierwszy przypada 
na 15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodzin. W tym czasie organizowane są działania skierowane do rodzin: warsztaty 
kulinarne, artystyczne, makijażu, zajęcia astronomiczne, wspólne czytanie dzieciom, akcje zdrowotne, rajd pieszy 
i rowerowy, przedstawienia teatralne, prezentacje multimedialne, prezentacje kolekcji i zainteresowań rodzinnych, 
konferencje i prelekcje nt. zagrożeń życia rodzinnego itp. 

 Słupsk – Projekt ZDROWIE-MAMA I JA, w ramach którego funkcjonuje pięć programów profilaktycznych pn: Jakość 
narodzin--Jakość życia, przygotowujący kobiety ciężarne do aktywnego porodu; Profilaktyka rozwojowej dysplazji 
stawów biodrowych u niemowląt, pozwalający na wczesną diagnostykę stawów biodrowych u noworodków i niemowląt; 
Karmienie piersią najlepsze dla matki i dziecka, propagujący i wspierający zalety naturalnego karmienia noworodków 
i niemowląt Planowanie rodziny odpowiedzialnym rodzicielstwem, edukujący w zakresie prokreacji i świadomego 
planowania rodziny; Zdrowe życie--Dobre życie, skupiający się na wczesnym wykryciu i redukcji występowania 
czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych. 

 Szczecin – Program SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE funkcjonuje od sierpnia 2012 r. i jest elementem polityki 
społecznej realizowanej przez Gminę Miasto Szczecin. Celem programu jest: niwelowanie różnic pomiędzy obywatelami 
zamieszkującymi na terenie Szczecina; stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg 
i udogodnień, które wspierać będą rodzinę; zwiększenie dostępności dla rodzin i ich członków do różnego rodzaju dóbr, 
m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty (oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta 
Szczecin, miejskie instytucje kultury) oraz do towarów i usług oferowanych przez inne instytucje publiczne i inne 
podmioty zainteresowane udziałem w programie. 

 Świdnica – REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH: Gminnego programu profilaktyki raka szyjki macicy, 
w ramach którego dziewczynki szczepione są przeciwko wirusowi HPV; Gminnego programu profilaktyki raka piersi 
(badania mammograficzne, terapia dla kobiet po mastektomii); Gminnego programu lakowania zębów u dzieci 
i młodzieży. 

 Tarnobrzeg – BON RODZINNY 3+ – skierowany do tarnobrzeskich rodzin posiadających trójkę i więcej dzieci. Bon 
rodzinny, to kwota pieniędzy – 200 zł na jedną osobę w rodzinie (np. dla rodziny 2+3 będzie to kwota 1.000 zł). Bon 
uprawnia do dokonywania płatności za zakup towarów lub usług oraz dokonywanie innych opłat w podmiotach 
działających na terenie miasta (do udziału w programie zgłosiło się 47 podmiotów, w tym żłobki, przedszkola, szkoły, 
placówki kulturalne, sportowe, handlowe i usługowe oraz TBS.). 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Zdaniem NIK z uwagi na pilną potrzebę przygotowania ram dla kształtowania polityki rodzinnej w Polsce konieczne jest już 
teraz podjęcie działań przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz: 
 opracowania założeń długofalowej i kompleksowej polityki państwa wobec rodziny, która umożliwi zbudowanie optymalnego 

systemu wsparcia, wyznaczającej cele, priorytety działań, realne źródła finansowania, w konkretnych perspektywach 
czasowych, z określeniem odpowiednich mierników pozwalających na śledzenie postępu w osiąganiu poszczególnych 
celów; w pracach tych należy skorzystać z doświadczeń samorządów, środowisk pozarządowych oraz ośrodków 
badawczych, przedstawicieli pracodawców, jak również sprawdzonych rozwiązań wprowadzonych w innych krajach; 

 przyjęcia adekwatnej do struktury celów hierarchicznej struktury mierników skuteczności, zapewniających monitorowanie 
efektów realizacji poszczególnych projektów oraz zadań w sposób umożliwiający zachowanie zasad należytego 
zarządzania finansami, czyli dokonywania wydatków publicznych w sposób wynikający z art. 44 ust. 3 ustawy 
o finansach publicznych, tj. celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad m.in. uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów i w sposób umożliwiający 
terminową realizację zadań; 

 stworzenia ram rozliczania polityki rodzinnej, np. poprzez identyfikację wydatków na politykę rodzinną w osobnym dziale 
bądź ustalenia programu wieloletniego z limitem wydatków na jego realizację. Wymaga to również odzwierciedlenia 
w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz w strukturze układu zadaniowego budżetu państwa, określonych zadań 
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budżetowych i działań służących osiąganiu celów tych zadań oraz m.in. z rozważeniem utworzenia nowej, dodatkowej 
funkcji państwa Rodzina, obejmującej całokształt działań na rzecz rodziny realizowanych przez rożne podmioty, 
w ramach programu wieloletniego koordynowanego przez Ministra PiPS; 

 kompleksowego sklasyfikowania – przy współpracy z GUS – w jednym dziale Rocznika Statystycznego danych 
dotyczących rodziny lub w innej formie, np. odrębnego załącznika tematycznego opracowywanego corocznie. 

Zdaniem NIK uzasadnione byłoby wprowadzenie w Polsce, śladem Wielkiej Brytanii, rozwiązania polegającego na 
obowiązkowej weryfikacji wszystkich polityk rządowych i aktów prawnych z punktu widzenia ich oddziaływania na rodzinę, 
a tym samym podporządkowanie całej polityki państwa dobru rodziny. 

Ponadto NIK sformułowała następujące wnioski: 
 Do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o przygotowanie rządowego programu budownictwa mieszkaniowego. 
 Do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie działań nad opracowaniem i wdrożeniem programów ujętych w Narodowym 

Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
 Do Ministra Zdrowia o: 

 podjęcie działań w celu wprowadzenia w Narodowym Programie Zdrowia skutecznych instrumentów koordynacji 
działań i monitorowania efektów; 

 podjęcie działań w celu realizacji programów promocji zdrowia psychicznego. 

Funkcjonowanie	asystentów	rodziny	w	świetle	ustawy	
o	wspieraniu	rodziny	i	systemie	pieczy	zastępczej 

   Departament	Pracy,	Spraw	
Społecznych	i	Rodziny	 

P/14/048	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena funkcjonowania asystentów rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem efektów podejmowanych przez nich działań. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 18 ośrodkach pomocy społecznej (miejskich, gminnych i miejsko-gminnych). Ponadto podczas 
kontroli zasięgnięto informacji w 55 podmiotach, tj. w 17 powiatowych centrach pomocy rodzinie, 18 zespołach kuratorskiej 
służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz w 20 gminach niezatrudniających 
asystentów rodziny. 

Praca asystentów polega na aktywnym wspieraniu rodzin wychowujących dzieci, w których 
mają miejsce problemy trudne do samodzielnego ich pokonania oraz udzielaniu pomocy w odzyskaniu władzy rodzicielskiej, o ile 
będzie to możliwe. Elastyczny czas pracy asystenta i nastawienie na bezpośrednią pracę z rodzinami w ich środowisku niewątpliwie 
sprzyja dostosowaniu się do rytmu jej życia i realnych potrzeb. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę stabilności 
życiowej na poziomie umożliwiającym jej wychowywanie dzieci. Jej efektem powinno być pozostanie dziecka w rodzinie lub jego 
powrót do rodziców, jeżeli już zostało umieszczone w pieczy zastępczej. Według GUS, liczba dzieci w pieczy zastępczej wzrosła 
z 72,8 tys. w 2010 r. do 77,1 tys. w 2013 r. Dane te uzasadniają potrzebę rozwoju asystentury, wsparcia dla rodzin z trudnościami 
wychowawczymi i niezaradnych życiowo. 

Instytucja asystenta rodziny w okresie objętym kontrolą była w fazie wdrażania. Prawny obowiązek zatrudnienia asystentów 
datuje się na 1 stycznia 2015 r. W latach 2012-2014, w okresie przejściowym dla procesu wdrażaniu asystentury w Polsce, 
ich zatrudnianie miało charakter fakultatywny, a źródłem finansowania etatów asystentów w gminnych jednostkach 
organizacyjnych, poza środkami własnymi gmin, był głównie resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej. Mając na uwadze społeczną rangę problemu, Najwyższa Izba Kontroli podjęła próbę znalezienia odpowiedzi na 
pytanie, czy asystent rodziny, jako nowa instytucja pomocy społecznej, stanowi realną pomoc dla rodzin jej potrzebujących. 

W ocenie NIK asystentura rodziny może być przydatnym i skutecznym instrumentem 
w działaniach wspierających rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Warunkiem jest jednak poprawa organizacji pracy i finansowania zadań wykonywanych przez asystentów. 
Zbyt optymistyczne były zwłaszcza założenia co do trzyletniego okresu, w którym proces wdrażania instytucji asystenta 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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będzie wspierany ze środków budżetu państwa. W latach 2012-2014, gdy zatrudnianie asystentów miało charakter 
fakultatywny, poziom finasowania umożliwił przyznanie w skontrolowanych gminach asysty jedynie około 25% rodzin, które 
w ocenie OPS kwalifikowały się do udzielenia im wsparcia przez asystentów. Równocześnie odnotowano zmniejszenie się 
liczby takich rodzin o 17%, a liczby dzieci przekazanych do pieczy zastępczej o 42%, przy 39 procentowej skuteczności 
pracy asystentów mierzonej odsetkiem rodzin, z którymi zakończono współpracę w wyniku osiągnięcia założonych celów. 

Niezapewnienie płynnego finansowania, głównie z powodu braku pewności otrzymania środków z resortowego programu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, skutkowało wstrzymywaniem się przez OPS z zatrudnianiem asystentów, 
a także destabilizowało tę kadrę. W połowie z objętych kontrolą OPS przynajmniej raz w badanym okresie miały miejsce na 
tym stanowisku co najmniej dwie zmiany w ciągu roku. Dezorganizująco i w sposób zniechęcający asystentów do 
kontynuowania pracy wpływały też praktyki dyktowane pozornymi oszczędnościami. Ponad połowa OPS nie refundowała 
asystentom kosztów dojazdu do rodzin objętych wsparciem, czy też rozmów telefonicznych, a 1/4 nie finansowała 
niezbędnych szkoleń. Przenoszenie tych wydatków na asystentów obniżało ich wynagrodzenie, które i tak było niższe o 1/4 
od otrzymywanego przeciętnie przez pracowników socjalnych. Ustawowe przedłużenie do 2017 r. możliwości 
dofinansowania ich zatrudnienia ze środków programu tworzy lepsze podstawy dla funkcjonowania asystentury, a poprawi je 
usprawnienie procedur rozdysponowania środków. NIK zwraca też uwagę, że poza środkami budżetu państwa i własnymi 
gmin, źródłem alternatywnego finansowania działalności asystentów mogą być środki unijne.  

Budowaniu trwałych więzi zawodowych nie sprzyjała praktyka zawierania z asystentami umów o świadczenie usług 
w sytuacji, w której wykonywali oni zadania w dłuższym okresie. Nie nabywali wówczas uprawnień przysługujących ze 
stosunku pracy, m.in. prawa do płatnych urlopów wypoczynkowych. W ocenie NIK umowa cywilnoprawna powinna być 
stosowana jedynie na czas próbny lub w niepełnym wymiarze godzin. 

Niezbędna dla efektywnego funkcjonowania asystentów oraz podnoszenia ich kwalifikacji jest wiedza o faktycznych 
przyczynach odbierania dzieci rodzicom i przekazywania ich do pieczy zastępczej. Tymczasem Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Sprawiedliwości nie gromadziły danych umożliwiających głębszą analizę problemu. 

NIK zwóciła też uwagę na nieuregulowanie, na gruncie ustawowym, zasad współpracy asystenta z kuratorem sądowym, gdy 
członkowi rodziny współdziałającej z asystentem sąd wyznaczył kuratora. Asystent współpracuje z rodziną wyłącznie za jej 
zgodą i przy jej aktywnym udziale, „natomiast kurator sądowy ma zapewnić prawidłową realizację woli sądu”. 

DOBRE	PRAKTYKI	

 Przygotowywanie do wdrożenia instytucji asystenta rodziny: 
Część pracowników była przygotowywana do przejęcia roli asystenta dużo wcześniej, przed wprowadzeniem w życie 
ustawy (...). Już w latach 2009-2011 część pracowników przyuczano do pełnienia tej roli, przez kierowanie na szkolenia, 
organizowanie spotkań i narad wewnętrznych oraz powierzanie obowiązków związanych z przyszłą rolą. Takie działania 
były konsekwencją zaobserwowania w gminie dużej liczby rodzin niewydolnych wychowawczo, co skutkowało 
umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W roku poprzedzającym wprowadzenie ustawy, 
skorzystano także z pomocy i wsparcia specjalistów z Uniwersytetu Śląskiego, którzy na spotkaniu z pracownikami, 
ale także przez bezpośrednie kontakty z nimi w punktach terenowych, przedstawili wzorcowy model pracy asystenta. 
Wyjaśniali, w oparciu o założenia projektu ustawy, jak powinna wyglądać jego praca, na co zwracać uwagę w pracy 
z rodziną oraz jak prowadzić dokumentację (MOPR w Bytomiu). 

 Inicjowanie współpracy z rodziną: 
Asystenci opracowywali dodatkowo, jako uszczegółowienie danych zawartych w planie pracy z rodziną, indywidualne 
plany pracy z każdym członkiem rodziny (GOPS w Miękini). 
Pierwsze spotkanie asystenta z rodzinami, które miały być objęte jego wsparciem, następowało w ciągu kilku lub 
najwyżej kilkunastu dni od złożenia wniosku. Zapoznanie się z rodziną odbywało się w obecności pracownika 
socjalnego. W przypadku zmiany asystenta stosowano dobrą praktykę, polegającą na wprowadzeniu asystenta 
rozpoczynającego pracę przez dotychczasowego asystenta w nowe środowisko i przedstawieniu go. W każdym 
wypadku uzyskano zgodę dorosłych. 

 Okresowa ocena sytuacji rodziny: 
Okresowa ocena sytuacji rodziny była dokonywana przez MOPR dwa razy w roku, tj. zgodnie z wymogami ustawowymi. 
W ocenie brał udział: dyrektor MOPR, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej, kierownik Zespołu ds. Pieczy 
Zastępczej, kierownik Sekcji Poradnictwa i Pomocy Dziecku i Rodzinie, pracownik socjalny i asystent rodziny. Podczas 
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dokonywania oceny asystent omawiał sytuacje rodzin, tj. funkcjonowanie rodzin i zrealizowane zadania zawarte w planie 
pracy oraz trudności, jakie napotykał w pracy. Przed oceną sytuacji, dyrektor MOPR, kierownik Zespołu ds. Pieczy 
Zastępczej i asystent, dokonywali wspólnych wizyt w rodzinach mających trudności we właściwym wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. Wizyty te były odnotowywane przez asystenta w prowadzonej dokumentacji (notatkach 
służbowych) (MOPS w Chełmie). 

 Przekazywanie informacji o rodzinie objętej wsparciem: 
W przypadku zakończenia pracy asystenta z rodziną, ze względu na zmianę miejsca jej zamieszkania i brak możliwości 
dalszej współpracy, MOPS każdorazowo informował ośrodki pomocy społecznej, właściwe ze względu na nowe miejsce 
zamieszkania, o konieczności objęcia jej pomocą i wsparciem (MOPS w Chełmie). 

 Weryfikacja pracy i wsparcie asystenta rodziny:  
Omawiano z asystentem każdy sporządzony przez niego dokument z realizacji zadań w pracy z rodziną i sporządzano 
miesięczne karty zadań. W ramach projektu prowadzona była ewaluacja początkowa i końcowa działań asystenta. 
Koordynator zarządzający (kierownik) ustalał wspólnie z asystentem i opiekunem kontraktu zadanie realizowane 
w następnym miesiącu oraz rozliczał asystenta z zadań zrealizowanych w miesiącu rozliczeniowym. Dwa razy w roku 
koordynator zarządzający przeprowadzał wśród rodzin ankiety oczekiwań w stosunku do asystentów i ankietę 
podsumowującą daną asystenturę (GOPS w Miękini). 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wskazane jest prowadzenie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy m.in. z ośrodkami naukowymi 
i organizacjami pozarządowymi, działań wspierających wypracowanie standardów pracy asystenta, obejmujących m.in.: 
 wzory podstawowych dokumentów, niezbędnych w jego pracy, w tym plan pracy z rodziną; 
 metody pracy z rodzinami trudnymi, nastawionymi niechętnie do współpracy i z głęboko utrwalonymi dysfunkcjami 

w sferze opiekuńczo-wychowawczej; 
 zasady współpracy między asystentami i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodzin i dzieci, np. z instytucjami 

pieczy zastępczej, celem zintensyfikowania tej współpracy; 
 zbiór dobrych praktyk w zakresie zatrudniania, organizacji pracy i funkcjonowania asystentów rodziny. 

Za celowe należy uznać systematyczne gromadzenie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Ministrem 
Sprawiedliwości, danych o przyczynach odbierania dzieci rodzicom i przekazywania ich do pieczy zastępczej. 

Do dyrektorów skontrolowanych powiatowych centrów pomocy rodzinie skierowano wnioski m.in. o: 
 zapewnienie ciągłości finansowania asystentów rodziny, w celu utworzenia stabilnego kadrowo zespołu asysty rodzinnej, 

zdolnego do skutecznego i efektywnego realizowania powierzonych zadań; 
 realizację monitoringu sytuacji rodzin, z którymi zakończono współpracę asystenta rodziny; 
 utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi spoza obszaru miasta, w sprawach 

związanych z realizacją planów pomocy dzieciom, w tym zagadnień dotyczących oceny sytuacji dziecka; 
 wykazywanie w sprawozdaniach finansowo-rzeczowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej faktycznych (rzetelnych) danych; 
 finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, niezależnie od formy zatrudnienia; 
 określanie w planach pracy z rodziną terminów realizacji wyznaczonych celów. 

DE	LEGE	FERENDA	

Minister Pracy i Polityki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, powinien podjąć działania zmierzające do 
znowelizowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Postulowana zmiana powinna wprowadzić 
obowiązek współpracy asystentów rodziny z kuratorami sądowymi w obszarze wspólnej diagnostyki i oddziaływania na 
rodzinę, zarówno w stosunku do rodzin objętych nadzorem kuratorskim, jak i tych, których dzieci umieszczono w systemie 
pieczy zastępczej. 
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Funkcjonowanie	koordynatorów	rodzinnej	pieczy	
zastępczej	w	województwie	podlaskim 

   Delegatura	w	Białymstoku	
 

P/14/067	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena efektów wdrażania instytucji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w powiatach województwa podlaskiego. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w dziesięciu ośrodkach pomocy rodzinie (miejskich ośrodkach pomocy rodzinie, powiatowych 
centrach pomocy rodzinie i Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży) funkcjonujących na terenie 10 spośród 17 powiatów 
województwa podlaskiego. W jednym ośrodku (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku), w którym do końca 
kontroli nie powołano koordynatorów, badaniem kontrolnym objęto organizację i wykonywanie przez ten podmiot zadań 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Począwszy od stycznia 2012 roku funkcjonuje w Polsce nowy system opieki 
i wsparcia rodzin oraz pieczy zastępczej, zgodnie z którym organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej stała się wyznaczona 
przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania. Rodziny 
zastępcze i rodzinne domy dziecka zostały objęte opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, którego wyznacza 
organizator takiej pieczy. Koordynatorzy pieczy zastępczej, jako bezpośrednie wsparcie rodzin zastępczych, są więc jednym 
z kluczowych elementów organizowanego w powiatach systemu pieczy zastępczej zapewniającego czasową opiekę 
i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Oprócz pomocy 
i wskazówek mają zapewniać rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka poczucie bezpieczeństwa 
i nieosamotnienia w rozwiązywaniu trudnych spraw związanych z opieką i wychowaniem dzieci. 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest instytucją nową, która nie posiada odpowiednika we wcześniejszym systemie 
opieki nad dziećmi wychowującymi się poza rodzinami biologicznymi. 

W 2012 roku w Polsce zatrudnionych było 820 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pod opieką których znajdowało 
się 50% podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej. W 2013 roku pod opieką 954 koordynatorów znalazło się 26 205 rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów dziecka, tj. ponad 65% ogółu podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej prawidłowo wywiązywali się z realizacji 
zadań określonych w ustawie o pieczy zastępczej. Ich kwalifikacje i doświadczenie 

przyczyniały się do budowania relacji z rodzinami opartych na wzajemnym zaufaniu, co ułatwiało diagnozowanie potrzeb 
dziecka wychowywanego w pieczy zastępczej oraz określenie w planach pomocy koniecznych do podjęcia działań na rzecz 
dziecka. Niesiona przez koordynatorów pomoc polegała przede wszystkim na wspieraniu rodzin zastępczych przy 
pokonywaniu problemów, a nie wyręczaniu w ich rozwiązywaniu. Działania takie wzmacniały sprawność funkcjonowania 
rodziny oraz zwiększały jej siłę i wiarę we własne możliwości. Właściwa organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej (poza jednym skontrolowanym podmiotem) zapewniła im możliwość elastycznego podejścia do planowania 
kontaktów z podopiecznymi.  

Wobec rodzin nieobjętych opieką koordynatorów ich zadania wykonywali wyznaczeni przez organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej specjaliści pracy z rodziną i pracownicy socjalni ośrodków pomocy rodzinie. Pomoc tych pracowników była 
również adekwatna do potrzeb rodzin zastępczych, jednak ze względu na mniejszą częstotliwość kontaktów, spowodowaną 
głównie koniecznością realizacji zadań z zakresu świadczeń pomocy społecznej, nie dysponowali oni w takim stopniu jak 
koordynatorzy wiedzą o aktualnej sytuacji rodziny i możliwościami jej bieżącego wspierania.  

O liczbie zatrudnianych koordynatorów decydowały – poza wnioskami rodzin zastępczych – koszty utrzymania tych osób, 
w 1/3 finansowane z dotacji budżetowej z resortowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
Już w styczniu 2015 roku, z powodu niedoboru środków na finansowy wkład własny starostw, w pięciu ośrodkach pomocy 
rodzinie zatrudniano mniej koordynatorów, niż wynikało to z potrzeb. Sprawowali oni opiekę nad większą niż dopuszczalna 
liczbą rodzin bądź organizatorzy pieczy zastępczej podejmowali decyzje o podjęciu takiej opieki, wobec części rodzin, przez 
pracowników socjalnych. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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Środki z dotacji budżetowej na zatrudnienie koordynatorów, w skontrolowanych jednostkach zostały wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.  

W lutym 2015 roku w dziewięciu z dziesięciu objętych kontrolą ośrodków pomocy rodzinie pracowało już 28 koordynatorów, 
którzy obejmowali opieką 378 rodzin, tj. 72% rodzin zastępczych funkcjonujących w powiatach. Wszyscy zatrudniani 
koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej posiadali wymagane kwalifikacje. Koordynatorzy oraz inni pracownicy ośrodków 
pomocy rodzinie, zapewniający opiekę rodzinom zastępczym nieobjętym wsparciem koordynatorów, prawidłowo 
diagnozowali potrzeby i problemy rodzin zastępczych, co stwarzało podstawy do zaplanowania i niesienia im pomocy 
adekwatnej do potrzeb i wsparcia w pokonywaniu problemów związanych z opieką nad powierzonymi dziećmi. Ustalenia 
kontroli oraz wnioski wynikające z opinii biegłych i zogniskowanego wywiadu grupowego umożliwiły identyfikację 
następujących barier i utrudnień w funkcjonowaniu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej: 
 ryzyko „dostosowywania” zapotrzebowania na koordynatorów pieczy zastępczej do możliwości ich zatrudniania i powrót 

najbardziej doświadczonych rodzin zastępczych pod opiekę tylko pracowników socjalnych; 
 łączenie w pracy koordynatora funkcji pomocowej, kontrolującej i oceniającej, przez co np. dokonując oceny sytuacji 

rodziny, traci się zaufanie zdobyte podczas kontaktu z rodziną i jej wspierania; 
 potrzebę sporządzania planów pomocy rodzinie zastępczej, a nie tylko planów pomocy dzieciom. W planach pomocy 

rodzinie określane powinny być cele i zadania dotyczące dzieci przyjętych do rodziny i biologicznych rodziny zastępczej, 
jak również dotyczące funkcjonowania całej rodziny; 

 trudności we współpracy z rodzinami zastępczymi, w szczególności gdy taką rodziną dla nastoletnich wnuków są osoby 
w podeszłym wieku bądź zauważalne jest wyłącznie roszczeniowe nastawienie rodzin, mających inne oczekiwania co do 
zakresu pomocy świadczonej przez koordynatora; 

 dokonywania oceny sytuacji życiowej dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej przy współudziale jego rodziców 
biologicznych, tj. w grupie osób o często sprzecznych interesach; 

 brak narzędzi do skutecznego wywierania wpływu na rodziny (jedynym narzędziem jest rozmowa i informowanie sądu 
o sytuacji dziecka); 

 potrzebę stosowania superwizji do rozwiązywania problemów koordynatorów wynikających ze specyfiki ich pracy, 
co wymaga jednak pozyskania specjalisty prowadzącego takie zajęcia (z zewnątrz, bądź wyszkolenia pracownika 
ośrodka pomocy rodzinie). 

DOBRE	PRAKTYKI	

 MOPR w Białymstoku wprowadził jednolite zasady pracy koordynatorów z rodzinami, wzorce tworzonych przez nich 
dokumentów i zakres informacji w nich zawartych. Dyrektor tego MOPR określił w szczególności: zadania 
koordynatorów, sposób sporządzania planów pomocy dziecku i dokumentowania pracy koordynatorów (karty pracy oraz 
sprawozdania roczne), częstotliwość kontaktów z rodzinami (nie rzadziej niż raz w miesiącu) i z pełnoletnimi 
wychowankami (nie rzadziej niż raz na trzy miesiące) oraz zakres zagadnień do omówienia podczas spotkań 
z rodzinami, tj.: bieżące problemy rodziny i dzieci, sytuacja opiekuńczo-wychowawcza, sytuacja szkolno-wychowawcza,  
sytuacja zdrowotna, relacje z rodzicami dziecka, realizacja planu pomocy dziecku, motywowanie do spotkań ze 
specjalistami oraz ułatwianie dostępu do nich. 

 Doświadczeni pracownicy zatrudnieni w MOPR w Białymstoku zostali skierowani do opieki nad rodzinami uznanymi za 
trudne, zaś mniej doświadczeni objęli opieką rodziny z relatywnie mniejszymi problemami, otrzymując przy tym wsparcie 
(konsultowanie i wspólne omawianie konkretnych przypadków) od innych pracowników tego Ośrodka. 

 Sposób opracowywania planów pomocy dziecku przyjęty w MOPR w Białymstoku. Miały one wysoką jakość, a ich 
założenia sprzyjały osiągnięciu efektów w obszarach, w których funkcjonuje dziecko. Plany opracowywano wspólnie 
z całą rodziną, bez dyrektywności i narzucania działań dziecku i rodzinie, dostosowując je do indywidualnych potrzeb 
dziecka i rodziny. Przyjęte terminy realizacji działań uwzględniały możliwości rodziny zastępczej (koordynatorzy 
sprawdzali, czy rodzina nie tylko chce wykonać działanie, ale też czy ma zdolności i czy jest na to gotowa). Jeżeli 
rodzina nie potrafiła zrealizować danego działania, koordynatorzy jej pomagali lub towarzyszyli przy jego realizacji. 

 PCPR w Siemiatyczach zorganizowało dla dzieci z rodzin zastępczych doradztwo zawodowe, treningi kompetencji 
życiowych i umiejętności społecznych, kreatywności i łatwiejszego zapamiętywania zdobytej wiedzy oraz umiejętności 
gospodarowania budżetem domowym i czasem, a dla ośmiorga dzieci także zajęcia socjoterapeutyczne 
i psychoedukacyjne. 
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 W MOPR w Białymstoku koordynatorzy organizowali pomoc Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów 
KLANZA Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny, zajęcia wyrównawcze w Fundacji Edukacji Twórczości, pracę 
w Stowarzyszeniu Kontakt Miast Białystok-Eindhoven oraz proponowali udział w projekcie Szlachetna Paczka.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Minister Pracy i Polityki Społecznej powinien rozważyć: 
 opracowanie i upowszechnienie standardów wykonywania zadań przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

odnoszących się m.in. do: metodologii pracy z rodziną i wzorców podstawowych dokumentów dotyczących tej pracy, 
wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów koordynatorów, w tym stosowania superwizji’ 

 opracowanie katalogu narzędzi dających możliwość skutecznego oddziaływania na rodziny zastępcze; 
 podjęcie inicjatywy w celu uzupełnienia przepisów ustawy o pieczy zastępczej o konieczność opracowywania przez 

koordynatorów planów pomocy rodzinom zastępczym, a nie tylko dzieciom objętym pieczą zastępczą. 

Karta	Dużej	Rodziny	jako	element	polityki	rodzinnej	
państwa 

   Departament	Pracy,	Spraw	
Społecznych	i	Rodziny	 

P/15/045	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności Karty Dużej Rodziny jako narzędzia wsparcia dla rodzin wielodzietnych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz 22 jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania 
w zakresie obsługi administracyjnej ogólnopolskiej i lokalnej KDR na terenie 18 gmin miejskich. 

W Polsce w rodzinach wielodzietnych, tj. z co najmniej trójką dzieci, żyje 3,4 mln 
osób, w tym ponad 2 mln dzieci. Ubóstwem jest zagrożonych 15,5% gospodarstw rodzinnych w Polsce i właśnie rodziny 
wielodzietne stanowią grupę najbardziej zagrożoną pod tym względem – to 34,4% rodzin ogółem, 28% rodzin w miastach 
i aż 41,2% na wsi.  

Art. 71 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia 
dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają 
prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.  

W sytuacji zapaści demograficznej rodziny wielodzietne powinny być objęte szczególną opieką. Od 16 czerwca 2014 r. 
wprowadzono Rządowy Program Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (OKDR). Oferta dotyczy ok. 3,4 mln rodziców i dzieci, 
planowane wydatki budżetowe: 15 mln w 2014 i 20 mln w 2015 r. Ideą wprowadzenia karty dużej rodziny jest dążenie  
do wyrównania warunków życia i zapobieganie wykluczeniu rodzin wielodzietnych ze względów finansowych. Samorządy  
od 2005 r. wprowadzają lokalne ulgi dla rodzin wielodzietnych. Obecnie funkcjonuje ok. 200 lokalnych kart wspierających 
rodziny z co najmniej trójką dzieci i rodziny zastępcze umożliwiających m.in. uzyskanie ulg na przejazdy komunikacji 
miejskiej, wstępu do placówek kulturalnych czy sportowych, w opłatach za żłobki, przedszkola i świetlice.  

W ocenie NIK karty dużej rodziny wprowadzone na poziomie ogólnopolskim 
i lokalnym, mające na celu wsparcie rodzin wielodzietnych, są potrzebnym, choć 

jedynie uzupełniającym instrumentem polityki rodzinnej. Skuteczność tego instrumentu w odniesieniu do założonych celów, 
tj. bezpośredniego wsparcia rodzin wielodzietnych, kreowania pozytywnego wizerunku wielodzietności, jak również 
umacniania i wspierania funkcji rodziny wielodzietnej oraz zwiększania szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży 
z tych rodzin – ze względu na zakres i skalę dostępnych obecnie ulg i zniżek – jest ograniczona. Zarówno badania kontrolne 
w gminach, jak i zlecone przez NIK badania opinii publicznej pokazują, że oczekiwania rodzin wielodzietnych, zarówno 
w aspekcie finansowym, jak i co do rodzaju dostępnych ulg, są rozbieżne z aktualną ofertą, przy czym dotyczy to 
w większym stopniu karty ogólnopolskiej niż programów lokalnych. Jednocześnie programem objęta jest tylko część rodzin  
– jedynie 41% osób uprawnionych z rodzin wielodzietnych przystąpiło do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, a programy 
lokalne nie są dostępne w całym kraju.  

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 

Środki z dotacji budżetowej na zatrudnienie koordynatorów, w skontrolowanych jednostkach zostały wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.  

W lutym 2015 roku w dziewięciu z dziesięciu objętych kontrolą ośrodków pomocy rodzinie pracowało już 28 koordynatorów, 
którzy obejmowali opieką 378 rodzin, tj. 72% rodzin zastępczych funkcjonujących w powiatach. Wszyscy zatrudniani 
koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej posiadali wymagane kwalifikacje. Koordynatorzy oraz inni pracownicy ośrodków 
pomocy rodzinie, zapewniający opiekę rodzinom zastępczym nieobjętym wsparciem koordynatorów, prawidłowo 
diagnozowali potrzeby i problemy rodzin zastępczych, co stwarzało podstawy do zaplanowania i niesienia im pomocy 
adekwatnej do potrzeb i wsparcia w pokonywaniu problemów związanych z opieką nad powierzonymi dziećmi. Ustalenia 
kontroli oraz wnioski wynikające z opinii biegłych i zogniskowanego wywiadu grupowego umożliwiły identyfikację 
następujących barier i utrudnień w funkcjonowaniu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej: 
 ryzyko „dostosowywania” zapotrzebowania na koordynatorów pieczy zastępczej do możliwości ich zatrudniania i powrót 

najbardziej doświadczonych rodzin zastępczych pod opiekę tylko pracowników socjalnych; 
 łączenie w pracy koordynatora funkcji pomocowej, kontrolującej i oceniającej, przez co np. dokonując oceny sytuacji 

rodziny, traci się zaufanie zdobyte podczas kontaktu z rodziną i jej wspierania; 
 potrzebę sporządzania planów pomocy rodzinie zastępczej, a nie tylko planów pomocy dzieciom. W planach pomocy 

rodzinie określane powinny być cele i zadania dotyczące dzieci przyjętych do rodziny i biologicznych rodziny zastępczej, 
jak również dotyczące funkcjonowania całej rodziny; 

 trudności we współpracy z rodzinami zastępczymi, w szczególności gdy taką rodziną dla nastoletnich wnuków są osoby 
w podeszłym wieku bądź zauważalne jest wyłącznie roszczeniowe nastawienie rodzin, mających inne oczekiwania co do 
zakresu pomocy świadczonej przez koordynatora; 

 dokonywania oceny sytuacji życiowej dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej przy współudziale jego rodziców 
biologicznych, tj. w grupie osób o często sprzecznych interesach; 

 brak narzędzi do skutecznego wywierania wpływu na rodziny (jedynym narzędziem jest rozmowa i informowanie sądu 
o sytuacji dziecka); 

 potrzebę stosowania superwizji do rozwiązywania problemów koordynatorów wynikających ze specyfiki ich pracy, 
co wymaga jednak pozyskania specjalisty prowadzącego takie zajęcia (z zewnątrz, bądź wyszkolenia pracownika 
ośrodka pomocy rodzinie). 

DOBRE	PRAKTYKI	

 MOPR w Białymstoku wprowadził jednolite zasady pracy koordynatorów z rodzinami, wzorce tworzonych przez nich 
dokumentów i zakres informacji w nich zawartych. Dyrektor tego MOPR określił w szczególności: zadania 
koordynatorów, sposób sporządzania planów pomocy dziecku i dokumentowania pracy koordynatorów (karty pracy oraz 
sprawozdania roczne), częstotliwość kontaktów z rodzinami (nie rzadziej niż raz w miesiącu) i z pełnoletnimi 
wychowankami (nie rzadziej niż raz na trzy miesiące) oraz zakres zagadnień do omówienia podczas spotkań 
z rodzinami, tj.: bieżące problemy rodziny i dzieci, sytuacja opiekuńczo-wychowawcza, sytuacja szkolno-wychowawcza,  
sytuacja zdrowotna, relacje z rodzicami dziecka, realizacja planu pomocy dziecku, motywowanie do spotkań ze 
specjalistami oraz ułatwianie dostępu do nich. 

 Doświadczeni pracownicy zatrudnieni w MOPR w Białymstoku zostali skierowani do opieki nad rodzinami uznanymi za 
trudne, zaś mniej doświadczeni objęli opieką rodziny z relatywnie mniejszymi problemami, otrzymując przy tym wsparcie 
(konsultowanie i wspólne omawianie konkretnych przypadków) od innych pracowników tego Ośrodka. 

 Sposób opracowywania planów pomocy dziecku przyjęty w MOPR w Białymstoku. Miały one wysoką jakość, a ich 
założenia sprzyjały osiągnięciu efektów w obszarach, w których funkcjonuje dziecko. Plany opracowywano wspólnie 
z całą rodziną, bez dyrektywności i narzucania działań dziecku i rodzinie, dostosowując je do indywidualnych potrzeb 
dziecka i rodziny. Przyjęte terminy realizacji działań uwzględniały możliwości rodziny zastępczej (koordynatorzy 
sprawdzali, czy rodzina nie tylko chce wykonać działanie, ale też czy ma zdolności i czy jest na to gotowa). Jeżeli 
rodzina nie potrafiła zrealizować danego działania, koordynatorzy jej pomagali lub towarzyszyli przy jego realizacji. 

 PCPR w Siemiatyczach zorganizowało dla dzieci z rodzin zastępczych doradztwo zawodowe, treningi kompetencji 
życiowych i umiejętności społecznych, kreatywności i łatwiejszego zapamiętywania zdobytej wiedzy oraz umiejętności 
gospodarowania budżetem domowym i czasem, a dla ośmiorga dzieci także zajęcia socjoterapeutyczne 
i psychoedukacyjne. 
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Zdaniem NIK Minister Pracy i Polityki Społecznej zapewnił sprawną realizację zadań w zakresie przygotowania i wdrożenia 
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Wprowadzenie KDR nie zostało jednak poprzedzone bezpośrednimi badaniami potrzeb 
wśród rodzin wielodzietnych, a weryfikacja partnerów programu nie obejmowała określenia, czy i w jakim zakresie proponowana 
przez podmiot przystępujący do KDR ulga/zniżka będzie realizowała cele KDR. Minister nie sporządzał też informacji z realizacji 
projektu ze względu na brak ustawowego obowiązku, monitorował jednak na bieżąco realizację zadania przez gminy oraz liczbę 
podmiotów i miejsca udzielanych zniżek. Chociaż w ocenie skutków regulacji projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny 
wskazano, że ewaluacja efektów projektu zostanie przeprowadzona w drugiej połowie 2016 r., jednak w ustawie budżetowej na 
2016 r. nie zabezpieczono środków na ten cel, co może uniemożliwić realizację założonego badania.  

NIK pozytywnie oceniła działania jednostek samorządowych, które na terenie 18 gmin miejskich realizowały zadania na 
rzecz wdrożenia ogólnopolskiej KDR. Na podstawie badania 754 wniosków, tj. 6,6% z 11 482 postępowań ustalono, 
że proces przyznawania ogólnopolskiej KDR był przeprowadzony w sposób właściwy. Na poziomie lokalnym zapewniono 
sprawną obsługę osób składających wnioski i odbierających dokument, a zidentyfikowane jednostkowe nieprawidłowości 
miały charakter administracyjny (formalny). NIK stwierdziła, że wysokość środków budżetu państwa przekazywanych na 
obsługę przez gminy zadania zleconego polegającego na ocenie wniosków i wydawaniu kart była niedoszacowana, 
co wynikało przede wszystkim z wyższego wynagrodzenia obsługującego ten program pracownika w gminach od przyjętego 
w OSR. Oznacza to, że część kosztów wdrożenia programu Karty Dużej Rodziny była pokrywana z budżetów samorządów.  

NIK, oceniając pozytywnie działania samorządowe na rzecz wdrożenia lokalnych systemów ulg i zniżek dla rodzin 
wielodzietnych, zaznaczyła, że ich wprowadzenie nie wynikało z przeprowadzenia wnikliwych analiz lokalnej sytuacji i 
potrzeb rodzin wielodzietnych, a co więcej – wobec braku wymogu ustawowego gminy nie znały dokładnej liczby rodzin 
wielodzietnych zamieszkujących na jej terenie. Zdaniem NIK brak konkretnych przepisów w zakresie gromadzenia danych 
dotyczących rodzin wielodzietnych, nie zwalnia samorządów z posiadania takiej wiedzy.  

W odniesieniu do przydatności ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz kart lokalnych, jako instrumentów wsparcia rodzin 
wielodzietnych, zarówno wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez NIK, jak i sondażu ogólnopolskiego wykazały, 
że wprowadzenie kart dla rodzin wielodzietnych jest przez beneficjentów generalnie oceniane pozytywnie. Rodziny te 
z zadowoleniem przyjęły przede wszystkim samą ideę wprowadzenia adresowanego do nich programu. Jednocześnie, 
w ocenie rodzin wielodzietnych, cele przyświecające ich wprowadzeniu są realizowane w niewielkim stopniu. Wynika to 
przede wszystkim z faktu, że w wymiarze finansowym poziom uzyskanego wsparcia okazał się niski. W 2015 r. wartość 
korzyści finansowych dla rodzin wielodzietnych posiadających KDR została oszacowana na ponad 21 mln zł rocznie, w tym 
8 mln z budżetu państwa. Na koniec 2015 r. karty posiadało 1,4 mln osób, co oznacza, że na jedną wydaną kartę kwota 
korzyści finansowych wyniosła około 15 zł rocznie, przy koszcie wydania jednej karty wynoszącym około 10 zł. Ponadto NIK 
stwierdziła, że dostępność i struktura ofert oraz wysokość ulg są rozbieżne z oczekiwaniami rodzin. Utrudnienie dla rodzin 
stanowi ponadto konieczność korzystania z kilku kart – ogólnopolskiej i lokalnych.  

Zdaniem NIK poprawa skuteczności ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz kart lokalnych, jako instrumentów polityki 
rodzinnej, wymaga podjęcia działań dostosowujących ten instrument do potrzeb i oczekiwań społecznych.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wnioski skierowane do Ministra Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny dotyczyły: 
 stworzenia ram dla oceny skuteczności i efektywności Karty Dużej Rodziny poprzez:  

 zmianę mierników w budżecie zadaniowym na lata następne lub przyjęcie dodatkowych mierników poza budżetem 
zadaniowym, umożliwiającym Ministrowi ocenę skuteczności i efektywności; 

 przeprowadzenie analiz potrzeb rodzin wielodzietnych z punktu widzenia zapewnienia skuteczności i efektywności 
wprowadzanych ulg/zniżek w kontekście złożonych celów tego instrumentu. 

 pełnego monitorowania wydatków budżetu państwa ponoszonych na realizacje ustawy o Karcie Dużej Rodziny 
w kontekście korzyści finansowych uzyskanych przez rodziny wielodzietne. 

Wnioski skierowane do kierowników jednostek samorządowych dotyczyły: 
 zapewnienia pełnej i rzetelnej weryfikacji uprawnień na etapie przyjmowania wniosków o wydanie ogólnopolskiej KDR 

oraz załączanych dokumentów; 
 dokumentowania czynności sprawdzających przedkładanej dokumentacji osób ubiegających się o wydanie 

ogólnopolskiej KDR; 
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 wykorzystywania danych i informacji będących w dyspozycji urzędów gmin przy ustalaniu prawa do posiadania KDR oraz 
sporządzania i uwierzytelniania kopii przedstawionych dokumentów; 

 zapewnienia wykonywania zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przez osoby posiadające stosowne 
upoważnienie; 

 nadawania pracownikom realizującym zadania z zakresu KDR upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
w zakresie adekwatnym do wykonywania zadań; 

 terminowego składania przez gminy sprawozdań z realizacji zadań określonych w ustawie o KDR; 
 rozważenia możliwości przeprowadzenia badania stopnia satysfakcji mieszkańców z funkcjonowania lokalnych 

programów dla rodzi wielodzietnych oraz badania ich preferencji w zakresie poszerzenia katalogu prywatnych 
podmiotów biorących udział w takich projektach; 

 podejmowania działań mających na celu ewaluację przydatności zniżek/ulg w ramach KDR, w tym rozważenie 
możliwości przeprowadzania cyklicznych badań stopnia satysfakcji rodzin wielodzietnych z podejmowanych na ich rzecz 
działań; 

 przygotowania i uchwalenia znowelizowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych, uwzględniającej działania 
na rzecz rodzin wielodzietnych. 

Zapewnienie	przez	gminy	opieki	przedszkolnej	
w	województwie	podlaskim 

   Delegatura	w	Białymstoku	
 

P/15/064	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań gmin w województwie podlaskim w zakresie zapewnienia właściwej opieki przedszkolnej (z wyłączeniem 
problematyki dotyczącej kształcenia i wychowania dzieci). 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w dziewięciu urzędach gmin (miast), Zespole Obsługi Szkół w Piątnicy oraz 20 przedszkolach 
publicznych. 

Wychowanie przedszkolne to pierwszy etap kształcenia w systemie oświaty. 
Obejmuje ono dzieci w wieku 3-6 lat i realizowane jest w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. 
W szczególnych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 
Zapisanie dziecka do przedszkola publicznego jest z roku na rok coraz trudniejsze, z powodu braku miejsc. Według danych 
GUS liczba dzieci w wieku przedszkolnym od kilku lat systematycznie wzrasta na skutek wyżu demograficznego. Rosnąca 
liczba urodzeń jest związana z wejściem w dorosłe życie poprzedniego pokolenia wyżu, a więc osób urodzonych w latach 
osiemdziesiątych.  

Podjęcie kontroli wynikało w szczególności z potrzeby sprawdzenia wykonywania przez gminy zadań w zakresie 
zapewnienia miejsca w przedszkolach publicznych dzieciom w wieku przedszkolnym, w tym od 1 września 2015 r. wszystkim 
czterolatkom, a docelowo od 1 września 2017 r. wszystkim dzieciom w wieku 3-5 lat oraz przeprowadzenia transparentnego 
procesu rekrutacji do przedszkoli publicznych. 

Wyniki tej kontroli wskazują na zagrożenia związane z dostępnością miejsc 
w przedszkolach i w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie 

województwa podlaskiego. W ocenie NIK co najmniej w 80% skontrolowanych gmin istniejąca baza oświatowa (przedszkola, 
oddziały i punkty przdszkolne) pozwala na zaspokojenie, od 1 września 2017 r., jedynie od 69% do 92,1% potrzeb na 
miejsca w przedszkolach publicznych zameldowanym na ich terenie dzieciom w wieku od 3 do 5 lat. Zagrożenie to potęguje 
przywrócenie obowiązku szkolnego od siódmego roku życia, bowiem w systemie edukacji przedszkolnej pozostaną także 
dzieci sześcioletnie. 

Pozytywną tendencją w skontrolowanych gminach było zwiększenie z 86,7% do 95,3% w latach szkolnych 2014/2015 – 
2015/2016 liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Jednocześnie mimo podejmowanych działań nie wszystkim 
zainteresowanym zapewniono miejsca w przedszkolach publicznych. W roku szkolnym 2014/2015 do przedszkoli nie 
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Zdaniem NIK Minister Pracy i Polityki Społecznej zapewnił sprawną realizację zadań w zakresie przygotowania i wdrożenia 
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Wprowadzenie KDR nie zostało jednak poprzedzone bezpośrednimi badaniami potrzeb 
wśród rodzin wielodzietnych, a weryfikacja partnerów programu nie obejmowała określenia, czy i w jakim zakresie proponowana 
przez podmiot przystępujący do KDR ulga/zniżka będzie realizowała cele KDR. Minister nie sporządzał też informacji z realizacji 
projektu ze względu na brak ustawowego obowiązku, monitorował jednak na bieżąco realizację zadania przez gminy oraz liczbę 
podmiotów i miejsca udzielanych zniżek. Chociaż w ocenie skutków regulacji projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny 
wskazano, że ewaluacja efektów projektu zostanie przeprowadzona w drugiej połowie 2016 r., jednak w ustawie budżetowej na 
2016 r. nie zabezpieczono środków na ten cel, co może uniemożliwić realizację założonego badania.  

NIK pozytywnie oceniła działania jednostek samorządowych, które na terenie 18 gmin miejskich realizowały zadania na 
rzecz wdrożenia ogólnopolskiej KDR. Na podstawie badania 754 wniosków, tj. 6,6% z 11 482 postępowań ustalono, 
że proces przyznawania ogólnopolskiej KDR był przeprowadzony w sposób właściwy. Na poziomie lokalnym zapewniono 
sprawną obsługę osób składających wnioski i odbierających dokument, a zidentyfikowane jednostkowe nieprawidłowości 
miały charakter administracyjny (formalny). NIK stwierdziła, że wysokość środków budżetu państwa przekazywanych na 
obsługę przez gminy zadania zleconego polegającego na ocenie wniosków i wydawaniu kart była niedoszacowana, 
co wynikało przede wszystkim z wyższego wynagrodzenia obsługującego ten program pracownika w gminach od przyjętego 
w OSR. Oznacza to, że część kosztów wdrożenia programu Karty Dużej Rodziny była pokrywana z budżetów samorządów.  

NIK, oceniając pozytywnie działania samorządowe na rzecz wdrożenia lokalnych systemów ulg i zniżek dla rodzin 
wielodzietnych, zaznaczyła, że ich wprowadzenie nie wynikało z przeprowadzenia wnikliwych analiz lokalnej sytuacji i 
potrzeb rodzin wielodzietnych, a co więcej – wobec braku wymogu ustawowego gminy nie znały dokładnej liczby rodzin 
wielodzietnych zamieszkujących na jej terenie. Zdaniem NIK brak konkretnych przepisów w zakresie gromadzenia danych 
dotyczących rodzin wielodzietnych, nie zwalnia samorządów z posiadania takiej wiedzy.  

W odniesieniu do przydatności ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz kart lokalnych, jako instrumentów wsparcia rodzin 
wielodzietnych, zarówno wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez NIK, jak i sondażu ogólnopolskiego wykazały, 
że wprowadzenie kart dla rodzin wielodzietnych jest przez beneficjentów generalnie oceniane pozytywnie. Rodziny te 
z zadowoleniem przyjęły przede wszystkim samą ideę wprowadzenia adresowanego do nich programu. Jednocześnie, 
w ocenie rodzin wielodzietnych, cele przyświecające ich wprowadzeniu są realizowane w niewielkim stopniu. Wynika to 
przede wszystkim z faktu, że w wymiarze finansowym poziom uzyskanego wsparcia okazał się niski. W 2015 r. wartość 
korzyści finansowych dla rodzin wielodzietnych posiadających KDR została oszacowana na ponad 21 mln zł rocznie, w tym 
8 mln z budżetu państwa. Na koniec 2015 r. karty posiadało 1,4 mln osób, co oznacza, że na jedną wydaną kartę kwota 
korzyści finansowych wyniosła około 15 zł rocznie, przy koszcie wydania jednej karty wynoszącym około 10 zł. Ponadto NIK 
stwierdziła, że dostępność i struktura ofert oraz wysokość ulg są rozbieżne z oczekiwaniami rodzin. Utrudnienie dla rodzin 
stanowi ponadto konieczność korzystania z kilku kart – ogólnopolskiej i lokalnych.  

Zdaniem NIK poprawa skuteczności ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz kart lokalnych, jako instrumentów polityki 
rodzinnej, wymaga podjęcia działań dostosowujących ten instrument do potrzeb i oczekiwań społecznych.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wnioski skierowane do Ministra Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny dotyczyły: 
 stworzenia ram dla oceny skuteczności i efektywności Karty Dużej Rodziny poprzez:  

 zmianę mierników w budżecie zadaniowym na lata następne lub przyjęcie dodatkowych mierników poza budżetem 
zadaniowym, umożliwiającym Ministrowi ocenę skuteczności i efektywności; 

 przeprowadzenie analiz potrzeb rodzin wielodzietnych z punktu widzenia zapewnienia skuteczności i efektywności 
wprowadzanych ulg/zniżek w kontekście złożonych celów tego instrumentu. 

 pełnego monitorowania wydatków budżetu państwa ponoszonych na realizacje ustawy o Karcie Dużej Rodziny 
w kontekście korzyści finansowych uzyskanych przez rodziny wielodzietne. 

Wnioski skierowane do kierowników jednostek samorządowych dotyczyły: 
 zapewnienia pełnej i rzetelnej weryfikacji uprawnień na etapie przyjmowania wniosków o wydanie ogólnopolskiej KDR 

oraz załączanych dokumentów; 
 dokumentowania czynności sprawdzających przedkładanej dokumentacji osób ubiegających się o wydanie 

ogólnopolskiej KDR; 
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przyjęto 506 dzieci (trzy i czterolatków), a w roku szkolnym 2015/2016 – 178 trzylatków. Na zauważalny spadek o blisko 65% 
liczby dzieci nieprzyjętych do przedszkoli miało wpływ między innymi rozpoczęcie w 2015 roku nauki w szkole podstawowej 
przez półtora rocznika dzieci sześcioletnich. 

Rodzicom dzieci czteroletnich, które nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc w wybranej pierwotnie placówce, 
wskazywano przedszkola dysponujące wolnymi miejscami w innych lokalizacjach oraz pokrywano koszty wychowania dzieci 
korzystających z wychowania przedszkolnego poza terenem gminy. Jeden z samorządów skorzystał też z możliwości 
sfinansowania pobytu czterolatków (dla których zabrakło miejsca w przedszkolu publicznym) w placówce niepublicznej, 
wyłonionej w drodze konkursu ofert. Pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego 
w województwie podlaskim mogą mieć deklarowane i niekiedy już wszczęte działania samorządów na rzecz rozbudowy 
i modernizacji posiadanej bazy lokalowej.  

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane 
z realizacją wychowania przedszkolnego oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych. 

Negatywnie należy ocenić prowadzone dotychczas w przedszkolach publicznych województwa podlaskiego procesy 
rekrutacji. W zdecydowanej większości skontrolowanych przedszkoli publicznych (80%) ujawniono liczne naruszenia 
procedur, w tym mające wpływ na wynik rekrutacji, oraz działania obniżające przejrzystość tego procesu. Stwierdzone 
nieprawidłowości polegały w szczególności na: ustaleniu przez organy nieuprawnione dodatkowych kryteriów wyboru 
kandydatów, nieprawidłowym ocenianiu wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli, nieprzeprowadzaniu przez dyrektorów 
przedszkoli postępowań uzupełniających oraz nieudokumentowaniu zdarzeń istotnych dla oceny i przebiegu procesu 
rekrutacji. Zdaniem NIK lekceważenie prawa oraz nierzetelne wykonywanie obowiązków przez osoby odpowiedzialne za 
przeprowadzenie transparentnego procesu rekrutacji do przedszkoli publicznych może podważać zaufanie obywateli do 
organów i instytucji samorządowych. W efekcie takich działań, przy jednoczesnym zaniechaniu przez gminy (ośmiu z 10) 
nadzoru nad rekrutacjami, w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/20016 dopuszczono do przekroczenia limitów dzieci 
w 34 oddziałach w 14 przedszkolach publicznych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast powinni przygotować (a w razie potrzeby zaktualizować, uwzględniając 
zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą z 29 grudnia 2015 r.) i przedstawić radom gmin projekty uchwał w sprawie:  
 ustalenia sieci prowadzonych przez gminy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych; 
 określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli publicznych. 

Ponadto: 
 zintensyfikować działania na rzecz zapewnienia – od 1 września 2017 r. – opieki przedszkolnej wszystkim dzieciom 

w wieku od 3 do 6 lat; 
 na bieżąco analizować potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniając tendencje demograficzne oraz 

oczekiwania rodziców; 
 zapewnić rzetelny nadzór nad przedszkolami publicznymi w zakresie rekrutacji; 
 zatwierdzać arkusze organizacji przedszkoli spełniające wymogi dotyczące dopuszczalnej liczebności dzieci 

w oddziałach przedszkolnych. 

Dyrektorzy przedszkoli publicznych powinni m.in.: 
 rekrutować do przedszkoli jedynie dzieci w wieku określonym w art. 14 ust. 1 i 1 b ustawy o systemie oświaty; 
 przestrzegać ustalonych zasad punktacji kandydatów podczas rekrutacji do przedszkoli oraz dołożyć należytej 

staranności w dokumentowaniu procesu rekrutacji; 
 dokumentować wszystkie czynności istotne dla oceny prawidłowości przebiegu procesu rekrutacji; 
 zapewnić przestrzeganie kompetencji komisji rekrutacyjnej i dyrektora przedszkola na etapie postępowania 

odwoławczego; 
 dokonywać wyboru kandydatów przyjętych do przedszkola wyłącznie w oparciu o kryteria ustawowe i dodatkowe 

ustalone przez radę gminy; 
 zapewnić taką organizację oddziałów przedszkolnych, aby ich liczebność nie przekraczała 25 dzieci, stosownie do 

§ 5 ust. 2 załącznika Nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola. 
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Działania	organów	administracji	publicznej	w	sytuacji	
zagrożenia	odebrania	dzieci	rodzicom 

  Delegatura	w	Kielcach	
 

P/15/075	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości i skuteczności udzielanego przez ośrodki pomocy społecznej wsparcia w sytuacjach zagrożenia 
odebraniem dzieci rodzicom. Dotyczyła one procesu identyfikowania potrzeby udzielenia wsparcia rodzinie w takich 
sytuacjach, prawidłowości, adekwatności i skuteczności udzielanej pomocy, a także monitorowania jej efektów. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

17 ośrodków pomocy społecznej – 1 z województwa dolnośląskiego, po 2 z województw: lubelskiego, łódzkiego, 
podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i 4 z województwa świętokrzyskiego. 

Funkcjonujący w Polsce system pomocy rodzinom dysfunkcyjnym wykonywany jest 
przez kilka instytucji, które uzupełniają się podczas wykonywania zadań. Do najważniejszych zaliczyć można ośrodki 
pomocy społecznej – placówki wykonujące zadania gmin, powiatowe centra pomocy rodzinie, kuratorów sądowych oraz 
zespoły interdyscyplinarne zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w skład których wchodzą przedstawiciele 
różnych instytucji m.in. ośrodków pomocy społecznej, gmin, policji i Państwowych Centrów Pomocy Rodzinie. Ośrodki 
w systemie wspierania rodziny pełnią rolę najważniejszej instytucji, podejmując interwencję w każdej sytuacji, gdy zagrożone 
jest dobro dziecka, niezależnie od tego, w jakiej rodzinie się wychowuje. Ośrodki działają również na rzecz rodziny, 
zwłaszcza poprzez asystentów rodziny lub pracowników socjalnych. 

Uchwalenie w 2011 r. ustawy o wspieraniu rodziny, która na jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji 
rządowej nałożyła obowiązki w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, miało na 
celu zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lepszego wsparcia 
podczas rozwiązywania problemów rodziny. W oparciu o tę ustawę, rodziny dysfunkcyjne powinny otrzymać niezbędną 
pomoc w trudnych dla nich sytuacjach, głównie od asystenta rodziny, rodzin wspierających oraz placówek wsparcia 
dziennego. Udzielana z wykorzystaniem tych instrumentów pomoc powinna przyczynić się do zmniejszania liczby dzieci 
umieszczanych w pieczy zastępczej.  

Wszystkie kontrolowane ośrodki prowadziły działania w celu identyfikacji potrzeb 
udzielania wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. Informacje o potrzebie udzielenia wsparcia rodzinom uzyskiwano przede wszystkim w wyniku 
analizy sytuacji rodzin zgłaszających się do ośrodków z wnioskami o pomoc materialną. Jednak tylko 33% skontrolowanych 
OPS podejmowało aktywne działania w celu bezpośredniego zidentyfikowania rodzin dysfunkcyjnych. W sześciu gminach 
wystąpiły przypadki, w których odebrano dzieci z 39 rodzin, które nie zostały zidentyfikowane przez OPS. Jednocześnie 
w ocenie Izby rodzinom już zidentyfikowanym, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
w tym będącym w sytuacji zagrożenia odebrania dzieci, ośrodki na ogół prawidłowo udzielały wsparcia, chociaż w niepełnym 
zakresie korzystały z instrumentu asystenta rodziny. Udzielanie pomocy tym rodzinom następowało zgodnie ze standardami 
określonymi na potrzeby niniejszej kontroli przez zespół biegłych. Przeprowadzona przez NIK podczas kontroli w 18 OPS 
analiza 341 wybranych spraw dzieci odebranych z rodzin biologicznych i umieszczonych w pieczy zastępczej wykazała, 
iż w większości były to rodziny wieloproblemowe, w których kumulowały się negatywne zjawiska, takie jak uzależnienie od 
alkoholu jednego lub obojga rodziców (62% zbadanych spraw), bezrobocie (24% zbadanych spraw) oraz problemy 
zdrowotne (20% zbadanych spraw). Większość ośrodków – 89% spośród objętych kontrolą, prawidłowo monitorowała efekty 
udzielanej rodzinom dysfunkcyjnym pomocy. 

Podczas udzielania wsparcia rodzinom dysfunkcyjnym OPS współpracowały ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich 
organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami 
wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Podejmowane przez OPS działania w celu rozwiązywania problemów rodzin 
dysfunkcyjnych nie zawsze jednak były skorelowane z możliwością udzielania wsparcia przez inne instytucje systemu 
wspierania rodziny. Ponadto żaden OPS nie posiadał pisemnych porozumień określających zasady takiej współpracy. 
Udzielana przez ośrodki pomoc często okazywała się nieskuteczna, co powodowało odebranie – decyzją sądu – dzieci 
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przyjęto 506 dzieci (trzy i czterolatków), a w roku szkolnym 2015/2016 – 178 trzylatków. Na zauważalny spadek o blisko 65% 
liczby dzieci nieprzyjętych do przedszkoli miało wpływ między innymi rozpoczęcie w 2015 roku nauki w szkole podstawowej 
przez półtora rocznika dzieci sześcioletnich. 

Rodzicom dzieci czteroletnich, które nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc w wybranej pierwotnie placówce, 
wskazywano przedszkola dysponujące wolnymi miejscami w innych lokalizacjach oraz pokrywano koszty wychowania dzieci 
korzystających z wychowania przedszkolnego poza terenem gminy. Jeden z samorządów skorzystał też z możliwości 
sfinansowania pobytu czterolatków (dla których zabrakło miejsca w przedszkolu publicznym) w placówce niepublicznej, 
wyłonionej w drodze konkursu ofert. Pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego 
w województwie podlaskim mogą mieć deklarowane i niekiedy już wszczęte działania samorządów na rzecz rozbudowy 
i modernizacji posiadanej bazy lokalowej.  

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane 
z realizacją wychowania przedszkolnego oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych. 

Negatywnie należy ocenić prowadzone dotychczas w przedszkolach publicznych województwa podlaskiego procesy 
rekrutacji. W zdecydowanej większości skontrolowanych przedszkoli publicznych (80%) ujawniono liczne naruszenia 
procedur, w tym mające wpływ na wynik rekrutacji, oraz działania obniżające przejrzystość tego procesu. Stwierdzone 
nieprawidłowości polegały w szczególności na: ustaleniu przez organy nieuprawnione dodatkowych kryteriów wyboru 
kandydatów, nieprawidłowym ocenianiu wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli, nieprzeprowadzaniu przez dyrektorów 
przedszkoli postępowań uzupełniających oraz nieudokumentowaniu zdarzeń istotnych dla oceny i przebiegu procesu 
rekrutacji. Zdaniem NIK lekceważenie prawa oraz nierzetelne wykonywanie obowiązków przez osoby odpowiedzialne za 
przeprowadzenie transparentnego procesu rekrutacji do przedszkoli publicznych może podważać zaufanie obywateli do 
organów i instytucji samorządowych. W efekcie takich działań, przy jednoczesnym zaniechaniu przez gminy (ośmiu z 10) 
nadzoru nad rekrutacjami, w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/20016 dopuszczono do przekroczenia limitów dzieci 
w 34 oddziałach w 14 przedszkolach publicznych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast powinni przygotować (a w razie potrzeby zaktualizować, uwzględniając 
zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą z 29 grudnia 2015 r.) i przedstawić radom gmin projekty uchwał w sprawie:  
 ustalenia sieci prowadzonych przez gminy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych; 
 określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli publicznych. 

Ponadto: 
 zintensyfikować działania na rzecz zapewnienia – od 1 września 2017 r. – opieki przedszkolnej wszystkim dzieciom 

w wieku od 3 do 6 lat; 
 na bieżąco analizować potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniając tendencje demograficzne oraz 

oczekiwania rodziców; 
 zapewnić rzetelny nadzór nad przedszkolami publicznymi w zakresie rekrutacji; 
 zatwierdzać arkusze organizacji przedszkoli spełniające wymogi dotyczące dopuszczalnej liczebności dzieci 

w oddziałach przedszkolnych. 

Dyrektorzy przedszkoli publicznych powinni m.in.: 
 rekrutować do przedszkoli jedynie dzieci w wieku określonym w art. 14 ust. 1 i 1 b ustawy o systemie oświaty; 
 przestrzegać ustalonych zasad punktacji kandydatów podczas rekrutacji do przedszkoli oraz dołożyć należytej 

staranności w dokumentowaniu procesu rekrutacji; 
 dokumentować wszystkie czynności istotne dla oceny prawidłowości przebiegu procesu rekrutacji; 
 zapewnić przestrzeganie kompetencji komisji rekrutacyjnej i dyrektora przedszkola na etapie postępowania 

odwoławczego; 
 dokonywać wyboru kandydatów przyjętych do przedszkola wyłącznie w oparciu o kryteria ustawowe i dodatkowe 

ustalone przez radę gminy; 
 zapewnić taką organizację oddziałów przedszkolnych, aby ich liczebność nie przekraczała 25 dzieci, stosownie do 

§ 5 ust. 2 załącznika Nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola. 
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z rodzin biologicznych i umieszczenie ich w pieczy zastępczej. Wpływ na taki stan miało m.in. zbyt późne identyfikowanie 
rodzin, wieloproblemowość i niechęć do współpracy rodzin dysfunkcyjnych z ośrodkami, nieobejmowanie pomocą rodzin 
dysfunkcyjnych przez asystenta rodziny i wykonywanie pracy z tymi rodzinami przez pracowników socjalnych, którzy 
jednocześnie współpracowali z kilkudziesięcioma innymi rodzinami, a także zbyt mała liczba placówek wsparcia dziennego 
oraz brak rodzin wspierających.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Ustalenia kontroli stanowiły podstawę do sformułowania wniosków pokontrolnych, dotyczących przede wszystkim: 
 podjęcia działań mających na celu identyfikowanie wszystkich rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych z terenu działania ośrodka; 
 dokonywania i dokumentowania analizy ryzyk związanych z procesem identyfikowania rodzin z dziećmi mających 

problemy opiekuńczo-wychowawcze; 
 podejmowania decyzji o przydzieleniu asystenta rodziny niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających jego 

przydzielenie; 
 podjęcia działań w celu zatrudnienia w ośrodku asystenta rodziny; 
 zapewnienia skutecznego i adekwatnego do potrzeb wsparcia wszystkim rodzinom wymagającym pomocy; 
 egzekwowania sporządzania przez asystenta rodziny planu pracy z rodziną i sprawozdań z pracy asystenta, a także 

dokonywania oceny sytuacji rodziny objętej opieką; 
 dokonywania oceny realizacji zawartych kontraktów socjalnych w terminach w nich określonych; 
 korzystania z możliwości udzielania pomocy rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze w formie 

kontraktów socjalnych i rodzin wspierających; 
 podjęcia działań zmierzających do uwzględnienia w gminnych programach wspierania rodziny konkretnych wskaźników, 

na podstawie których możliwe będzie dokonanie oceny realizacji programów po ich zakończeniu oraz terminów realizacji 
celów w nich określonych. 
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13. Rolnictwo,	rozwój	wsi,	rybołówstwo	

1. Nadzór Prezesa Agencji Rynku Rolnego nad ELEWARR sp. z o.o. (K/13/002/KRR) 
2. Wykorzystanie środków publicznych na uprawy sadownicze i jagodowe w ramach programów rolnośrodowiskowych 

(P/14/051/KRR) 
3. Wykorzystanie środków publicznych na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-2013 (P/14/052/KRR) 
4. Wykorzystanie pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 

sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem tych środków (Wykorzystanie pomocy technicznej przez samorządy 
województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) (P/14/106/LPO) oraz (P/14/054/KRR) 

5. Wykonywanie Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (P/14/113/LSZ) 
6. Skuteczność przyjętych procedur i podejmowanych działań w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia 

w Polsce afrykańskiego pomoru świń (P/14/124/KRR) 
7. Agrochemiczna obsługa rolnictwa (P/15/048/KRR) 
8. System zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych (P/15/049/KRR) 

Nadzór	Prezesa	Agencji	Rynku	Rolnego	
nad	ELEWARR	sp.	z	o.o. 

  Departament	Rolnictwa	
i	Rozwoju	Wsi	 

K/13/002/KRR	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności nadzoru sprawowanego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego nad ELEWARR sp. z o.o. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Agencja Rynku Rolnego oraz ELEWARR sp. z o.o. 

ELEWARR sp. z o.o. została powołana przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego w dniu 
15 maja 1992 r. Spółka została utworzona w celu zarządzania elewatorami zbożowymi, przejętymi przez Agencję Rynku 
Rolnego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego. ELEWARR 
sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, w której 100% udziałów posiada Agencja Rynku Rolnego. Zgodnie z § 13 aktu 
założycielskiego ELEWARR sp. z o.o. organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd. Prawa 
i obowiązki udziałowca – w imieniu Agencji Rynku Rolnego – wykonuje Prezes Agencji (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych). Bieżące zadania wynikające ze 
sprawowanego przez Agencję nadzoru właścicielskiego nad spółką ELEWARR wykonywał pełnomocnik Prezesa 
ds. nadzoru właścicielskiego oraz pełnomocnik reprezentujący Prezesa Agencji na zwyczajnych i nadzwyczajnych 
zgromadzeniach wspólników. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z aktem założycielskim oraz regulaminem 
organizacyjnym, jest w szczególności sprzedaż hurtowa zbóż, nasion i pasz oraz magazynowanie i przechowywanie 
towarów. Zadania te Spółka realizuje poprzez obrót zbożem oraz rzepakiem za środki własne i kredyt, a także świadczenie 
usług przechowywania dla podmiotów komercyjnych (zakłady tłuszczowe, firmy biopaliwowe, słodownie, mieszalnie pasz, 
firmy handlowe), Agencji Rezerw Materiałowych (przechowywanie rezerw państwowych) i Agencji Rynku Rolnego 
(przechowywanie zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej). 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła sprawowanie nadzoru właścicielskiego 
nad ELEWARR sp. z o.o. przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Spółka ELEWARR 

przestała pełnić kluczową rolę w stabilizacji rynku zbóż oraz w przechowywaniu zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej. 
Zmalała też jej rola w przechowywaniu rezerw strategicznych. Przeprowadzone zmiany organizacyjne okazały się 
nieskuteczne. Prezes Agencji Rynku Rolnego nie zapobiegł też pogorszeniu sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki 
ELEWARR. 

PROBLEM 

SYNTEZA	

Rolnictwo, rozwój wsi,  
rybołówstwo
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W poprzedniej kontroli – opublikowanej w 2011 roku – NIK stwierdziła, że członkom Zarządu Spółki przyznano 
wynagrodzenia w kwotach przekraczających limity dozwolone w ustawie kominowej. Łączna kwota wynagrodzeń nienależnie 
pobranych w Spółce wyniosła 1.401,8 tys. zł. 

W kontroli sprawdzającej kontrolerzy Izby ustalili, że Prezes Agencji Rynku Rolnego nie podjął działań w celu 
wyegzekwowania nienależnie pobranych w latach 2008-2010 wynagrodzeń przez członków Rady Nadzorczej, Zarządu 
i głównego księgowego Spółki. Tym samym Prezes ARR dopuścił do przedawnienia roszczeń w kwocie 1.401,8 tys. zł. 
Ponadto Prezes ARR ponownie – niezgodnie z ustawą kominową – zaakceptował wynagrodzenia dla członków Zarządu 
Spółki w kwocie 208 tys. zł. Stwierdzone przez NIK w kontroli sprawdzającej nieprawidłowości finansowe wyniosły tym razem 
1.129,6 tys. zł (suma nienależnie pobranych wynagrodzeń przez członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki). 
Tak więc nieprawidłowości finansowe dotyczące nienależnie pobranych wynagrodzeń wyniosły łącznie (ustalenia z obu 
kontroli) 2.531,4 tys. zł. 

Najwyższa Izba Kontroli ustaliła też, że utworzenie w 2010 r. stanowiska dyrektora generalnego i zatrudnienie na nim byłego 
Prezesa Spółki miało na celu obejście ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi 
(tzw. ustawy kominowej). Ponadto NIK stwierdziła, że Prezes ARR powołał Prezesa Zarządu ELEWARR sp. z o.o. na okres 
od dnia 10 grudnia 2010 r. do dnia 18 maja 2011 r. bez przeprowadzenia wymaganego ustawą postępowania 
kwalifikacyjnego. 

Przyczyną naruszania ustawy kominowej przez Spółkę był pogląd Prezesa Agencji Rynku Rolnego i Zarządu Spółki, 
że ELEWARR sp. z o. o. nie jest państwową osobą prawną i w związku z tym przepisy ustawy kominowej nie mają do niej 
zastosowania. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła jednak uwagę, że właścicielem wszystkich udziałów ELEWARR sp. z o.o. 
jest państwowa osoba prawna – Agencja Rynku Rolnego, dlatego też w świetle obowiązującego prawa (doktryny oraz 
orzecznictwa) Spółka ELEWARR jest państwową osobą prawną, do której mają zastosowanie przepisy ustawy 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (ustawy kominowej).  

Kontrola sprawdzająca ujawniła też, że udział Spółki w rynku zbóż i rzepaku stale ulegał zmniejszeniu. Następowała dalsza 
dekapitalizacja jej majątku. W okresie 2010-2013 średnioroczne wykorzystanie pojemności magazynowej Spółki wyniosło 
około 40%. W 2013 r. udział ELEWARR sp. z o.o. w przechowywaniu państwowych rezerw zbóż zmniejszył się o 7% 
w stosunku do lat 2010-2012. Istotnie zmalała też rola Spółki w przechowywaniu zbóż stanowiących zapasy interwencyjne 
Unii Europejskiej. W latach 2010-2012 mimo trudnej sytuacji ekonomicznej Spółki nastąpił wzrost wynagrodzeń na 
stanowiskach kierowniczych, w tym dyrektora generalnego i dyrektorów oddziałów aż o 30%. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Mając na uwadze malejącą rolę Spółki ELEWARR w stabilizacji rynku zbóż i rzepaku oraz brak poprawy nadzoru Prezesa 
Agencji Rynku Rolnego nad tą Spółką, Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek, 
aby w porozumieniu z Ministrem Finansów rozważył przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego i rozwiązanie 
ELEWARR sp. z o.o. 

W wystąpieniach pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała: 
 Do Prezesa Agencji Rynku Rolnego o: 

 podjęcie – w ramach nadzoru właścicielskiego sprawowanego nad ELEWARR sp. z o.o. – działań zmierzających do 
zwrotu, wraz z odsetkami ustawowymi, wynagrodzeń nienależnie pobranych przez członków Rady Nadzorczej 
i członków Zarządu Spółki; 

 prawidłowe określenie w umowach o pracę wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

 Do Prezesa Zarządu Spółki o: 
 dokonanie zwrotu, wraz z odsetkami ustawowymi, wynagrodzeń nienależnie pobranych przez członków Rady 

Nadzorczej i członków Zarządu Spółki; 
 podjęcie, wraz z organem właścicielskim Spółki, czynności zmierzających do ustalenia wynagrodzenia dla 

członków Zarządu zgodnego z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi; 

 podjęcie skutecznych działań w celu poprawy wykorzystania potencjału przechowalniczego Spółki. 
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ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała i przesłała zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
w sprawie niedopełnienia obowiązku zwrotu roszczeń w kwocie 1.400 tys. zł i wyrządzenia spółce ELEWARR szkody 
majątkowej w wielkich rozmiarach. Prawomocnym postanowieniem odmówiono wszczęcia postępowania w tej sprawie. 

Wykorzystanie	środków	publicznych	na	uprawy	
sadownicze	i	jagodowe	w	ramach	programów	
rolnośrodowiskowych 

   Departament	Rolnictwa	
i	Rozwoju	Wsi	 

P/14/051	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena wykorzystania środków publicznych na uprawy sadownicze i jagodowe w ramach programów rolnośrodowiskowych 
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz w pięciu oddziałach regionalnych i 10 biurach powiatowych ARiMR na terenie województw: lubelskiego, 
mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Wytypowano województwa, które miały 
największy udział w budżecie ww. programów rolnośrodowiskowych. W każdym województwie kontrolą objęto działalność 
oddziału regionalnego i dwóch biur powiatowych ARiMR. Wytypowano biura, w których przyznano największe kwoty 
płatności rolnośrodowiskowych do wariantów sadowniczych i jagodowych w danym województwie. 

Przeprowadzono oględziny 20 upraw sadowniczych i jagodowych w gospodarstwach, które otrzymały najwyższe kwoty 
pomocy finansowej, w tym dwóch realizujących końcowe lata zobowiązania rolnośrodowiskowego i dwóch, które zakończyły 
to zobowiązanie. Oględzinami objęto 602 ha upraw sadowniczych i jagodowych wspieranych płatnościami 
rolnośrodowiskowymi w latach 2008-2013. 

Celem rolnictwa ekologicznego jest produkcja zdrowej i wysokojakościowej żywności 
przy zminimalizowaniu zanieczyszczenia środowiska. W przypadku ekologicznych upraw sadowniczych i jagodowych 
wspieranych ze środków unijnych w ramach płatności rolnośrodowiskowych (PROW na lata 2004-2006 oraz PROW na lata 
2007-2013) nastąpił wzrost powierzchni tych upraw, lecz nie zwiększyła się podaż owoców ekologicznych. Wstępna analiza 
wskazała, że przyczyną tego stanu były nieprecyzyjnie zdefiniowane cele ww. programów oraz warunki uzyskania wsparcia 
ze środków publicznych.  

Na poziomie przepisów krajowych wdrażanie PROW 2007-2013 określa ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W Polsce nastąpił wzrost liczby gospodarstw ekologicznych. Od 2004 r. do 2013 r. zwiększyła się ona  z 3.760 do 26.598, 
tj. blisko 7-krotnie, a powierzchnia upraw ekologicznych wzrosła z 83,7 tys. ha do 670 tys. ha, tj. 8-krotnie. Liczba przetwórni 
w systemie rolnictwa ekologicznego wzrosła z 55 do 407. W 2012 r. (wg danych EUROSTAT) Polska była na trzecim miejscu 
w Unii Europejskiej pod względem liczby gospodarstw ekologicznych. 

Od 2004 r. wsparcie dla rolnictwa ekologicznego było realizowane w ramach 
programów rolnośrodowiskowych, które były działaniami PROW 2004-2006 i PROW 

2007-2013. Z dopłat do upraw sadowniczych i jagodowych w ramach PROW 2007-2013 skorzystało 10,3 tys. beneficjentów. 
Agencja przyznała im płatności w kwocie 282.540,7 tys. zł. Beneficjentom wariantów sadowniczych i jagodowych w ramach 
PROW 2004-2006 w liczbie 4,4 tys. ARiMR przyznała płatności w kwocie 426.187,6 tys. zł. Zrealizowano je ze środków 
PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013. Łącznie beneficjentom wariantów sadowniczych i jagodowych w ramach dwóch 
programów rozwoju obszarów wiejskich przyznano 708.728,3 tys. zł.  

W PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013 nie wskazano produkcji ekologicznej jako celu programów 
rolnośrodowiskowych. Nie określono też warunku otrzymania płatności od uzyskania takiej produkcji. Dopiero po 10 latach 
realizacji wariantów sadowniczych i jagodowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadził wymóg takiej zależności. 

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

W poprzedniej kontroli – opublikowanej w 2011 roku – NIK stwierdziła, że członkom Zarządu Spółki przyznano 
wynagrodzenia w kwotach przekraczających limity dozwolone w ustawie kominowej. Łączna kwota wynagrodzeń nienależnie 
pobranych w Spółce wyniosła 1.401,8 tys. zł. 

W kontroli sprawdzającej kontrolerzy Izby ustalili, że Prezes Agencji Rynku Rolnego nie podjął działań w celu 
wyegzekwowania nienależnie pobranych w latach 2008-2010 wynagrodzeń przez członków Rady Nadzorczej, Zarządu 
i głównego księgowego Spółki. Tym samym Prezes ARR dopuścił do przedawnienia roszczeń w kwocie 1.401,8 tys. zł. 
Ponadto Prezes ARR ponownie – niezgodnie z ustawą kominową – zaakceptował wynagrodzenia dla członków Zarządu 
Spółki w kwocie 208 tys. zł. Stwierdzone przez NIK w kontroli sprawdzającej nieprawidłowości finansowe wyniosły tym razem 
1.129,6 tys. zł (suma nienależnie pobranych wynagrodzeń przez członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki). 
Tak więc nieprawidłowości finansowe dotyczące nienależnie pobranych wynagrodzeń wyniosły łącznie (ustalenia z obu 
kontroli) 2.531,4 tys. zł. 

Najwyższa Izba Kontroli ustaliła też, że utworzenie w 2010 r. stanowiska dyrektora generalnego i zatrudnienie na nim byłego 
Prezesa Spółki miało na celu obejście ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi 
(tzw. ustawy kominowej). Ponadto NIK stwierdziła, że Prezes ARR powołał Prezesa Zarządu ELEWARR sp. z o.o. na okres 
od dnia 10 grudnia 2010 r. do dnia 18 maja 2011 r. bez przeprowadzenia wymaganego ustawą postępowania 
kwalifikacyjnego. 

Przyczyną naruszania ustawy kominowej przez Spółkę był pogląd Prezesa Agencji Rynku Rolnego i Zarządu Spółki, 
że ELEWARR sp. z o. o. nie jest państwową osobą prawną i w związku z tym przepisy ustawy kominowej nie mają do niej 
zastosowania. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła jednak uwagę, że właścicielem wszystkich udziałów ELEWARR sp. z o.o. 
jest państwowa osoba prawna – Agencja Rynku Rolnego, dlatego też w świetle obowiązującego prawa (doktryny oraz 
orzecznictwa) Spółka ELEWARR jest państwową osobą prawną, do której mają zastosowanie przepisy ustawy 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (ustawy kominowej).  

Kontrola sprawdzająca ujawniła też, że udział Spółki w rynku zbóż i rzepaku stale ulegał zmniejszeniu. Następowała dalsza 
dekapitalizacja jej majątku. W okresie 2010-2013 średnioroczne wykorzystanie pojemności magazynowej Spółki wyniosło 
około 40%. W 2013 r. udział ELEWARR sp. z o.o. w przechowywaniu państwowych rezerw zbóż zmniejszył się o 7% 
w stosunku do lat 2010-2012. Istotnie zmalała też rola Spółki w przechowywaniu zbóż stanowiących zapasy interwencyjne 
Unii Europejskiej. W latach 2010-2012 mimo trudnej sytuacji ekonomicznej Spółki nastąpił wzrost wynagrodzeń na 
stanowiskach kierowniczych, w tym dyrektora generalnego i dyrektorów oddziałów aż o 30%. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Mając na uwadze malejącą rolę Spółki ELEWARR w stabilizacji rynku zbóż i rzepaku oraz brak poprawy nadzoru Prezesa 
Agencji Rynku Rolnego nad tą Spółką, Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek, 
aby w porozumieniu z Ministrem Finansów rozważył przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego i rozwiązanie 
ELEWARR sp. z o.o. 

W wystąpieniach pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała: 
 Do Prezesa Agencji Rynku Rolnego o: 

 podjęcie – w ramach nadzoru właścicielskiego sprawowanego nad ELEWARR sp. z o.o. – działań zmierzających do 
zwrotu, wraz z odsetkami ustawowymi, wynagrodzeń nienależnie pobranych przez członków Rady Nadzorczej 
i członków Zarządu Spółki; 

 prawidłowe określenie w umowach o pracę wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

 Do Prezesa Zarządu Spółki o: 
 dokonanie zwrotu, wraz z odsetkami ustawowymi, wynagrodzeń nienależnie pobranych przez członków Rady 

Nadzorczej i członków Zarządu Spółki; 
 podjęcie, wraz z organem właścicielskim Spółki, czynności zmierzających do ustalenia wynagrodzenia dla 

członków Zarządu zgodnego z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi; 

 podjęcie skutecznych działań w celu poprawy wykorzystania potencjału przechowalniczego Spółki. 
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Trudności wystąpiły już w pierwszych latach wdrażania programów rolnośrodowiskowych w zakresie ekologicznych upraw 
sadowniczych i jagodowych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzał zmiany dotyczące agrotechniki upraw 
sadowniczych i jagodowych ze względu na nieprawidłowości w utrzymaniu tych upraw stwierdzane przez ARiMR podczas 
kontroli u beneficjentów. Określane w kolejnych rozporządzeniach Ministra nowe wymagania nie spowodowały jednak 
wzrostu produkcji ekologicznej.  

Nowelizacje rozporządzeń w zakresie warunków agrotechniki upraw sadowniczych i jagodowych Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wprowadzał bez zachowania 30-dniowego okresu przewidzianego na przeprowadzenie konsultacji 
społecznych oraz 14-dniowego okresu, tzw. vacatio legis, służącego przygotowaniu się beneficjentów do zmiany przepisów. 

W trakcie realizacji programów wspierających ekologiczne uprawy sadownicze i jagodowe nastąpiło nagłe obniżenie 
wydajności z 15 t owoców/ha w 2005 r. do 1 t owoców/ha w 2013 r. Towarzyszył temu ponad 8-krotny wzrost powierzchni 
upraw w przeważającej części nieowocujących, gdyż beneficjenci otrzymywali dopłaty do zakładanych plantacji bez wymogu 
uzyskania plonów w 5-letnim okresie zobowiązania rolnośrodowiskowego. Niezwiązanie płatności z uzyskaniem plonu 
wystąpiło już w trakcie realizacji PROW 2004-2006, a mimo to w podobny sposób zaprogramowano PROW 2007-2013. 
Mechanizm uruchomiony przez te programy oraz warunek 5-letniego okresu zobowiązania rolnośrodowiskowego 
powodował, że opłacalne było zwiększanie obszaru upraw bez uzyskania plonów. Częste zmiany warunków przyznawania 
płatności do upraw sadowniczych i jagodowych, określane w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
nie sprzyjały stabilizacji rozwoju tych upraw. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W ocenie NIK należy opracować model wsparcia ekonomicznego ekologicznych upraw sadowniczych i jagodowych 
kompatybilny w zakresie wielkości powierzchni upraw z potrzebami rynku. Z kolei wielkość pomocy ze środków publicznych 
powinna zapewnić wsparcie producentom w pierwszych latach założenia upraw (dochody z zebranych plonów nie pokrywają 
kosztów uprawy), a w następnych latach wsparcie publiczne powinno wyrównywać różnice kosztów między produkcją 
konwencjonalną a ekologiczną. Taki model wsparcia powinien ustabilizować rynek ekologicznych upraw sadowniczych 
i jagodowych oraz spowodować stosowanie przez sadowników najlepszej agrotechniki tych upraw. 

W wyniku kontroli NIK wnioskowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o: 
 opracowanie i wdrożenie zasad udzielania pomocy finansowej oraz systemu kontroli, które będą sprzyjały produkcji 

owoców ekologicznych; 
 monitorowanie stanu produkcji owoców ekologicznych i wykorzystanie danych w celu dostosowania wsparcia 

tej produkcji do potrzeb rynku. 

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji NIK sformułowała wnioski, 
które dotyczyły m.in. przeprowadzania kontroli na miejscu upraw sadowniczych i jagodowych w terminach pozwalających na 
pełną identyfikację uprawianych gatunków, ocenę obsady roślin oraz jakości prowadzenia produkcji rolnej zgodnie 
z najlepszą wiedzą i kulturą rolną, przy zachowaniu dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby. 

Wykorzystanie	środków	publicznych	na	wdrażanie	
lokalnych	strategii	rozwoju	w	ramach	Programu	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	2007‐2013 

   Departament	Rolnictwa	
i	Rozwoju	Wsi	 

P/14/052	
 
 

CEL	OGÓLNY	
Ocena wykorzystania środków publicznych na wdrażanie osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) 2007-2013, w tym m.in.: ocena procesu przygotowania do realizacji osi Leader, ocena wykonania zadań w ramach tej 
osi, ocena osiągniętych efektów wdrażania i poziomu wykorzystania środków przeznaczonych na oś oraz ocena zgodności 
projektów wdrażanych i realizowanych przez lokalne grupy działania z opracowanymi przez nie lokalnymi strategiami rozwoju, 
a także przepisami i procedurami. 
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ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola została przeprowadzona w 19 jednostkach: w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w centrali Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, w sześciu urzędach marszałkowskich (UM), w województwach: 
lubelskim, mazowieckim, małopolskim, opolskim, śląskim i zachodniopomorskim, a także w 11 lokalnych grupach działania 
(LGD): jednej z województwa lubelskiego oraz po dwie z województw: mazowieckiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego 
i zachodniopomorskiego. 

Zgodnie z założeniami rządu realizowana w ramach osi 4 PROW 2007-2013 
inicjatywa Leader miała zaktywizować społeczność wiejską poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do 
planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. W tym celu wybrano 338 lokalnych grup działania do opracowania i wdrażania 
lokalnych strategii rozwoju (LSR). Wstępna analiza przedkontrolna wykazała, że z budżetu zaplanowanego na oś Leader 
w wysokości 787,5 mln euro, do końca 2013 r. wykorzystano jedynie 47,5%. Po siedmiu latach realizacji PROW 2007-2013 
Leader charakteryzował się najniższym ze wszystkich osi tego Programu wykorzystaniem środków publicznych. Najwyższe 
wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (58,2%) nastąpiło 
w przypadku działania dofinansowującego koszty funkcjonowania LGD, zamiast jego ukierunkowania głównie na 
wykorzystanie środków na wdrażanie projektów realizowanych w ramach LSR (wykorzystanie w tym działaniu wyniosło 
zaledwie 38,7%). Zdiagnozowane problemy dotyczyły również zbyt skomplikowanych procedur ubiegania się o wsparcie, 
zwłaszcza w przypadku małych projektów, nieterminowości rozpatrywania wniosków o pomoc na realizację małych 
projektów, stąd głównie te projekty planowano objąć kontrolą NIK. 

Analiza wykazała także, że relacja kosztów funkcjonowania LGD do kosztów wdrażanych projektów wyniosła ok. 30%, 
przekraczając tym samym dopuszczalną przepisami wysokość wskaźnika ustalonego w tym zakresie na poziomie 15%. 
Wiązałoby się to z koniecznością uznania przekroczonych kosztów za niekwalifikowalne i ich zwrotu przez LGD, 
co w przypadku dużej skali tego zjawiska mogłoby doprowadzić do problemów w wykonaniu osi Leader. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli właściwie wykorzystano środki publiczne na 
realizację działań osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013. Wyniki kontroli wykazały, że słabym punktem realizacji osi Leader było nieprawidłowe prowadzenie 
postępowań w sprawie przyznania pomocy, w szczególności dotyczących małych projektów. Skomplikowane procedury 
i nieskuteczne doradztwo nie sprzyjały bardziej efektywnemu wykorzystaniu środków finansowych przewidzianych na ten cel. 
Ponadto niewystarczające były działania informacyjno-promocyjne w tym zakresie wśród społeczności lokalnej. Potwierdziły 
to działania podjęte przez Małopolski Urząd Marszałkowski, który dokonał oceny efektywności działań aktywizujących 
społeczności lokalne. Wyniki wskazywały, że udział społeczności lokalnej w inicjatywach Leader był niski. 

Minister jako Instytucja Zarządzająca Programem podjął działania w celu uproszczenia przepisów i procedur dotyczących 
małych projektów. Procedury przyznawania pomocy były skomplikowane, zarówno dla podmiotów wdrażających, 
jak i beneficjentów, co powodowało przedłużenie terminów rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy. Instytucja 
Zarządzająca zainicjowała zmiany przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ustawy o uruchamianiu 
środków na Wspólną Politykę Rolną oraz dokonała wielokrotnej nowelizacji rozporządzenia dotyczącego udzielania pomocy 
na małe projekty, na rzecz zainteresowania potencjalnych beneficjentów.  

W agencji płatniczej opracowano i wdrożono procedury wewnętrzne, przygotowano system informatyczny obsługujący 
udzielanie pomocy, a także przeszkolono pracowników. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prawidłowo realizowali zadania 
w zakresie monitoringu działań osi Leader oraz sprawozdawczości w tym obszarze. Agencja sporządzała i przekazywała 
Ministrowi RiRW sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami, a Minister RiRW terminowo przekazywał Komisji 
Europejskiej roczne sprawozdania z realizacji PROW 2007-2013, w tym dotyczące skontrolowanych działań. 

Skontrolowane urzędy marszałkowskie wyodrębniły komórki organizacyjne do obsługi działań, zatrudniając odpowiednio 
przeszkoloną kadrę, wdrożyły niezbędne procedury i przedłożyły deklaracje gotowości do realizacji zadań w ramach osi Leader. 

Według stanu na 7 lipca 2014 r. funkcjonowało w Polsce 335 LGD, w tym największa liczba w województwach małopolskim 
(39) i mazowieckim (35), a najmniejsza w lubuskim (10) i opolskim (12). 

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

Trudności wystąpiły już w pierwszych latach wdrażania programów rolnośrodowiskowych w zakresie ekologicznych upraw 
sadowniczych i jagodowych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzał zmiany dotyczące agrotechniki upraw 
sadowniczych i jagodowych ze względu na nieprawidłowości w utrzymaniu tych upraw stwierdzane przez ARiMR podczas 
kontroli u beneficjentów. Określane w kolejnych rozporządzeniach Ministra nowe wymagania nie spowodowały jednak 
wzrostu produkcji ekologicznej.  

Nowelizacje rozporządzeń w zakresie warunków agrotechniki upraw sadowniczych i jagodowych Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wprowadzał bez zachowania 30-dniowego okresu przewidzianego na przeprowadzenie konsultacji 
społecznych oraz 14-dniowego okresu, tzw. vacatio legis, służącego przygotowaniu się beneficjentów do zmiany przepisów. 

W trakcie realizacji programów wspierających ekologiczne uprawy sadownicze i jagodowe nastąpiło nagłe obniżenie 
wydajności z 15 t owoców/ha w 2005 r. do 1 t owoców/ha w 2013 r. Towarzyszył temu ponad 8-krotny wzrost powierzchni 
upraw w przeważającej części nieowocujących, gdyż beneficjenci otrzymywali dopłaty do zakładanych plantacji bez wymogu 
uzyskania plonów w 5-letnim okresie zobowiązania rolnośrodowiskowego. Niezwiązanie płatności z uzyskaniem plonu 
wystąpiło już w trakcie realizacji PROW 2004-2006, a mimo to w podobny sposób zaprogramowano PROW 2007-2013. 
Mechanizm uruchomiony przez te programy oraz warunek 5-letniego okresu zobowiązania rolnośrodowiskowego 
powodował, że opłacalne było zwiększanie obszaru upraw bez uzyskania plonów. Częste zmiany warunków przyznawania 
płatności do upraw sadowniczych i jagodowych, określane w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
nie sprzyjały stabilizacji rozwoju tych upraw. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W ocenie NIK należy opracować model wsparcia ekonomicznego ekologicznych upraw sadowniczych i jagodowych 
kompatybilny w zakresie wielkości powierzchni upraw z potrzebami rynku. Z kolei wielkość pomocy ze środków publicznych 
powinna zapewnić wsparcie producentom w pierwszych latach założenia upraw (dochody z zebranych plonów nie pokrywają 
kosztów uprawy), a w następnych latach wsparcie publiczne powinno wyrównywać różnice kosztów między produkcją 
konwencjonalną a ekologiczną. Taki model wsparcia powinien ustabilizować rynek ekologicznych upraw sadowniczych 
i jagodowych oraz spowodować stosowanie przez sadowników najlepszej agrotechniki tych upraw. 

W wyniku kontroli NIK wnioskowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o: 
 opracowanie i wdrożenie zasad udzielania pomocy finansowej oraz systemu kontroli, które będą sprzyjały produkcji 

owoców ekologicznych; 
 monitorowanie stanu produkcji owoców ekologicznych i wykorzystanie danych w celu dostosowania wsparcia 

tej produkcji do potrzeb rynku. 

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji NIK sformułowała wnioski, 
które dotyczyły m.in. przeprowadzania kontroli na miejscu upraw sadowniczych i jagodowych w terminach pozwalających na 
pełną identyfikację uprawianych gatunków, ocenę obsady roślin oraz jakości prowadzenia produkcji rolnej zgodnie 
z najlepszą wiedzą i kulturą rolną, przy zachowaniu dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby. 

Wykorzystanie	środków	publicznych	na	wdrażanie	
lokalnych	strategii	rozwoju	w	ramach	Programu	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	2007‐2013 

   Departament	Rolnictwa	
i	Rozwoju	Wsi	 

P/14/052	
 
 

CEL	OGÓLNY	
Ocena wykorzystania środków publicznych na wdrażanie osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) 2007-2013, w tym m.in.: ocena procesu przygotowania do realizacji osi Leader, ocena wykonania zadań w ramach tej 
osi, ocena osiągniętych efektów wdrażania i poziomu wykorzystania środków przeznaczonych na oś oraz ocena zgodności 
projektów wdrażanych i realizowanych przez lokalne grupy działania z opracowanymi przez nie lokalnymi strategiami rozwoju, 
a także przepisami i procedurami. 
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Wykorzystanie	pomocy	technicznej	w	ramach	
Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich		
na	lata	2007‐	2013	oraz	sprawowanie	nadzoru	
nad	wykorzystaniem	tych	środków 

   Delegatura	NIK	w	Poznaniu	

Departament	Rolnictwa	
i	Rozwoju	Wsi		

 

P/14/106	oraz	P/14/054	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena sposobu wykorzystania środków pomocy technicznej wypłaconych największym beneficjentom w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Były nimi samorządy województw, a także Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ocena dotyczyła także nadzoru sprawowanego przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad prawidłowością przyznawania i wykorzystywania środków pomocy technicznej oraz  
 

nad funkcjonowaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a także jego działań w zakresie przygotowania, wdrożenia 
i monitorowania pomocy technicznej w ramach PROW 2007-2013 oraz przygotowania założeń do wdrożenia i wykorzystania 
środków tej pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020. 

Ocena działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczyła ponadto realizowania procedur przyznawania 
przez nią pomocy technicznej, a samorządów województw – wykonywania przez nie zadań sekretariatów regionalnych 
w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, finansowanych ze środków pomocy technicznej. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Skontrolowano Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sześć urzędów 
marszałkowskich województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, podlaskiego i wielkopolskiego. 

Pomoc techniczna jest instrumentem wsparcia finansowego realizowanym w ramach 
programów operacyjnych i ma na celu umocnienie procesu wdrażania tych programów oraz zapewnienie skutecznej ich 
realizacji.  

Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich finansowana jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW), który współfinansuje wraz z budżetami krajowymi uzgodnione wcześniej programy i działania. 
Podstawowym dokumentem służącym wdrażaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce był w minionym okresie 
programowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zaplanowano w nim wsparcie finansowe dla 
podmiotów zaangażowanych w realizację zadań wynikających z Programu, tj. m.in. dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządów województw, Agencji Rynku Rolnego, jak również 
podmiotów, którym powierzono realizowanie zadań przewidzianych w Programie (należała do nich m.in. Fundacja 
Programów Pomocy dla Rolnictwa).  

Celem tego wsparcia było przede wszystkim stworzenie warunków do sprawnego funkcjonowania ww. podmiotów poprzez 
finansowanie ich działalności dotyczącej: przygotowania, zarządzania, monitorowania i kontroli realizacji Programu. Służyło 
ono również informowaniu o Programie i jego promowaniu w Polsce, w celu doprowadzenia do efektywnego wykorzystania 
przez polskich beneficjentów środków pomocy pochodzących z EFRROW. Środki, z których finansowana jest pomoc 
techniczna, mają status środków publicznych i podlegają szczególnym procedurom kontroli wykonywanym przez organy 
krajowe i organy kontrolne Unii Europejskiej.  

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2007-2013 zadania związane z wdrażaniem 
(przyznawaniem) pomocy technicznej wykonywała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku, gdy 
o przyznanie pomocy technicznej ubiegała się Agencja, pomoc tę przyznawał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister 
sprawował ponadto nadzór nad podmiotami wdrażającymi poszczególne działania PROW 2007-2013, a także nad Agencją 
w zakresie wykonywania przez nią zadań związanych z wdrażaniem pomocy technicznej. 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach PROW 2007-2013 Minister określił 
w rozporządzeniu w sprawie przyznawania oraz wypłaty PT. Zgodnie z tym rozporządzeniem pomoc techniczna 
przyznawana była na operację spełniającą wymagania określone w Programie, zapewniającą osiągnięcie celów pomocy 

PROBLEM 

 

 
 

Środki na działania osi Leader określone w Programie wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, m.in. na budowę i remonty 
obiektów publicznych na terenach wiejskich, organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, promocję 
i organizację lokalnej twórczości kulturalnej, zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki, sportu i rekreacji oraz 
zachowania dziedzictwa kulturowego. Prawidłowe też było przygotowanie osi Leader do wdrożenia w ramach PROW 2007-2013. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast realizacji osi Leader, i w odniesieniu do samorządów województw polegały 
przede wszystkim na nieprzestrzeganiu, określonych w przepisach prawa, terminów rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy 
na realizację małych projektów, a w przypadku lokalnych grup działania – na dokonywaniu wyboru małych projektów do 
sfinansowania niezgodnie z kryteriami ustalonymi w lokalnych strategiach rozwoju, naruszaniu zasady bezstronności w wyborze 
projektów, a także nieprawidłowym informowaniu beneficjentów o dokonanej ocenie wniosków. 

DOBRE	PRAKTYKI	

Podjęcie przez Ministra RiRW uproszczeń na rzecz małych projektów zostało docenione również na forum Europejskiej Sieci 
Obszarów Wiejskich. W jednym z przygotowanych raportów, będących efektem tych spotkań, uproszczenia zostały 
wskazane jako dobra praktyka we wdrażaniu osi Leader. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W związku z kończącym się programowaniem dla osi Leader w ramach PROW 2007-2013, w celu uniknięcia trudności związanych 
z dalszą jej realizacją, NIK wnioskowała o wykorzystanie doświadczeń w nowym okresie programowania 2014-2020.  

Mając powyższe na uwadze, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wdrożenie osi 
Leader w nowej perspektywie finansowej z możliwością zapewnienia: 
 właściwego doradztwa świadczonego przez LGD na rzecz wnioskodawców, terminowości rozpatrywania wniosków 

o przyznanie pomocy, przestrzegania przez LGD kryteriów wyboru oraz zasad bezstronności przy wyborze projektów do 
dofinansowania; 

 badania skuteczności prowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej w zakresie rozpowszechniania informacji na 
temat osi Leader. 

Do marszałków województw NIK wystąpiła o: 
 podjęcie lub zintensyfikowanie działań mających na celu pełne wykorzystanie limitów finansowych na działania osi 

Leader oraz wykonanie przez LGD wskaźników realizacji LSR; 
 terminowe rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność; 
 informowanie wnioskodawców o przyczynach opóźnień w rozpatrywaniu wniosków o przyznanie pomocy; 
 informowanie LGD o zawartych umowach z beneficjentami oraz o wysokości środków wypłaconych z tytułu pomocy; 
 przeprowadzenie ewaluacji systemu zarządzania wsparciem finansowym dla wdrażania lokalnych strategii rozwoju 

w celu ewentualnego zgłoszenia usprawnień w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 

Do prezesów lokalnych grup działania wnioskowano o: 
 wyegzekwowanie od członków Rady wywiązywania się z obowiązków ustalonych umową w sprawie realizacji LSR, 

dotyczących zapewnienia bezstronności przy wyborze i ocenie projektów;  
 wprowadzenie skutecznego mechanizmu weryfikującego, na etapie oceny wniosków i głosowania, zgodność liczby 

przyznawanych punktów z lokalnymi kryteriami wyboru; 
 informowanie wnioskodawców o wynikach oceny wniosków o przyznanie pomocy; 
 podjęcie działań organizacyjnych zapewniających prawidłową realizację obowiązków LGD wynikających z umowy 

ramowej zawartej z Samorządem Województwa; 
 podjęcie skutecznych działań w celu poprawy stanu realizacji wskaźników oddziaływania, rezultatu i produktu zawartych 

w LSR, a także kontynuowanie działań w celu maksymalnego wykorzystania środków na wdrażanie LSR; 
 podjęcie przez komisję skrutacyjną skutecznych działań zmierzających do zapewnienia prawidłowej oceny wniosków 

o przyznanie pomocy; 
 kontynuowanie działań zmierzających do wyeliminowania ryzyka przekroczenia limitu 15% zrefundowanych kosztów 

kwalifikowanych dla wszystkich działań, na koniec realizacji LSR. 
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Wykorzystanie	pomocy	technicznej	w	ramach	
Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich		
na	lata	2007‐	2013	oraz	sprawowanie	nadzoru	
nad	wykorzystaniem	tych	środków 

   Delegatura	NIK	w	Poznaniu	

Departament	Rolnictwa	
i	Rozwoju	Wsi		

 

P/14/106	oraz	P/14/054	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena sposobu wykorzystania środków pomocy technicznej wypłaconych największym beneficjentom w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Były nimi samorządy województw, a także Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ocena dotyczyła także nadzoru sprawowanego przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad prawidłowością przyznawania i wykorzystywania środków pomocy technicznej oraz  
 

nad funkcjonowaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a także jego działań w zakresie przygotowania, wdrożenia 
i monitorowania pomocy technicznej w ramach PROW 2007-2013 oraz przygotowania założeń do wdrożenia i wykorzystania 
środków tej pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020. 

Ocena działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczyła ponadto realizowania procedur przyznawania 
przez nią pomocy technicznej, a samorządów województw – wykonywania przez nie zadań sekretariatów regionalnych 
w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, finansowanych ze środków pomocy technicznej. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Skontrolowano Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sześć urzędów 
marszałkowskich województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, podlaskiego i wielkopolskiego. 

Pomoc techniczna jest instrumentem wsparcia finansowego realizowanym w ramach 
programów operacyjnych i ma na celu umocnienie procesu wdrażania tych programów oraz zapewnienie skutecznej ich 
realizacji.  

Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich finansowana jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW), który współfinansuje wraz z budżetami krajowymi uzgodnione wcześniej programy i działania. 
Podstawowym dokumentem służącym wdrażaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce był w minionym okresie 
programowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zaplanowano w nim wsparcie finansowe dla 
podmiotów zaangażowanych w realizację zadań wynikających z Programu, tj. m.in. dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządów województw, Agencji Rynku Rolnego, jak również 
podmiotów, którym powierzono realizowanie zadań przewidzianych w Programie (należała do nich m.in. Fundacja 
Programów Pomocy dla Rolnictwa).  

Celem tego wsparcia było przede wszystkim stworzenie warunków do sprawnego funkcjonowania ww. podmiotów poprzez 
finansowanie ich działalności dotyczącej: przygotowania, zarządzania, monitorowania i kontroli realizacji Programu. Służyło 
ono również informowaniu o Programie i jego promowaniu w Polsce, w celu doprowadzenia do efektywnego wykorzystania 
przez polskich beneficjentów środków pomocy pochodzących z EFRROW. Środki, z których finansowana jest pomoc 
techniczna, mają status środków publicznych i podlegają szczególnym procedurom kontroli wykonywanym przez organy 
krajowe i organy kontrolne Unii Europejskiej.  

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2007-2013 zadania związane z wdrażaniem 
(przyznawaniem) pomocy technicznej wykonywała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku, gdy 
o przyznanie pomocy technicznej ubiegała się Agencja, pomoc tę przyznawał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister 
sprawował ponadto nadzór nad podmiotami wdrażającymi poszczególne działania PROW 2007-2013, a także nad Agencją 
w zakresie wykonywania przez nią zadań związanych z wdrażaniem pomocy technicznej. 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach PROW 2007-2013 Minister określił 
w rozporządzeniu w sprawie przyznawania oraz wypłaty PT. Zgodnie z tym rozporządzeniem pomoc techniczna 
przyznawana była na operację spełniającą wymagania określone w Programie, zapewniającą osiągnięcie celów pomocy 

PROBLEM 

 

 
 

Środki na działania osi Leader określone w Programie wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, m.in. na budowę i remonty 
obiektów publicznych na terenach wiejskich, organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, promocję 
i organizację lokalnej twórczości kulturalnej, zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki, sportu i rekreacji oraz 
zachowania dziedzictwa kulturowego. Prawidłowe też było przygotowanie osi Leader do wdrożenia w ramach PROW 2007-2013. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast realizacji osi Leader, i w odniesieniu do samorządów województw polegały 
przede wszystkim na nieprzestrzeganiu, określonych w przepisach prawa, terminów rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy 
na realizację małych projektów, a w przypadku lokalnych grup działania – na dokonywaniu wyboru małych projektów do 
sfinansowania niezgodnie z kryteriami ustalonymi w lokalnych strategiach rozwoju, naruszaniu zasady bezstronności w wyborze 
projektów, a także nieprawidłowym informowaniu beneficjentów o dokonanej ocenie wniosków. 

DOBRE	PRAKTYKI	

Podjęcie przez Ministra RiRW uproszczeń na rzecz małych projektów zostało docenione również na forum Europejskiej Sieci 
Obszarów Wiejskich. W jednym z przygotowanych raportów, będących efektem tych spotkań, uproszczenia zostały 
wskazane jako dobra praktyka we wdrażaniu osi Leader. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W związku z kończącym się programowaniem dla osi Leader w ramach PROW 2007-2013, w celu uniknięcia trudności związanych 
z dalszą jej realizacją, NIK wnioskowała o wykorzystanie doświadczeń w nowym okresie programowania 2014-2020.  

Mając powyższe na uwadze, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wdrożenie osi 
Leader w nowej perspektywie finansowej z możliwością zapewnienia: 
 właściwego doradztwa świadczonego przez LGD na rzecz wnioskodawców, terminowości rozpatrywania wniosków 

o przyznanie pomocy, przestrzegania przez LGD kryteriów wyboru oraz zasad bezstronności przy wyborze projektów do 
dofinansowania; 

 badania skuteczności prowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej w zakresie rozpowszechniania informacji na 
temat osi Leader. 

Do marszałków województw NIK wystąpiła o: 
 podjęcie lub zintensyfikowanie działań mających na celu pełne wykorzystanie limitów finansowych na działania osi 

Leader oraz wykonanie przez LGD wskaźników realizacji LSR; 
 terminowe rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność; 
 informowanie wnioskodawców o przyczynach opóźnień w rozpatrywaniu wniosków o przyznanie pomocy; 
 informowanie LGD o zawartych umowach z beneficjentami oraz o wysokości środków wypłaconych z tytułu pomocy; 
 przeprowadzenie ewaluacji systemu zarządzania wsparciem finansowym dla wdrażania lokalnych strategii rozwoju 

w celu ewentualnego zgłoszenia usprawnień w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 

Do prezesów lokalnych grup działania wnioskowano o: 
 wyegzekwowanie od członków Rady wywiązywania się z obowiązków ustalonych umową w sprawie realizacji LSR, 

dotyczących zapewnienia bezstronności przy wyborze i ocenie projektów;  
 wprowadzenie skutecznego mechanizmu weryfikującego, na etapie oceny wniosków i głosowania, zgodność liczby 

przyznawanych punktów z lokalnymi kryteriami wyboru; 
 informowanie wnioskodawców o wynikach oceny wniosków o przyznanie pomocy; 
 podjęcie działań organizacyjnych zapewniających prawidłową realizację obowiązków LGD wynikających z umowy 

ramowej zawartej z Samorządem Województwa; 
 podjęcie skutecznych działań w celu poprawy stanu realizacji wskaźników oddziaływania, rezultatu i produktu zawartych 

w LSR, a także kontynuowanie działań w celu maksymalnego wykorzystania środków na wdrażanie LSR; 
 podjęcie przez komisję skrutacyjną skutecznych działań zmierzających do zapewnienia prawidłowej oceny wniosków 

o przyznanie pomocy; 
 kontynuowanie działań zmierzających do wyeliminowania ryzyka przekroczenia limitu 15% zrefundowanych kosztów 

kwalifikowanych dla wszystkich działań, na koniec realizacji LSR. 
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Wykorzystanie	Lokalnych	Strategii	Rozwoju	Obszarów	
Rybackich 

   Delegatura	w	Szczecinie	
 

P/14/113	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto łącznie 42 jednostki, w tym pieć urzędów marszałkowskich, 9 Grup Rybackich oraz 28 beneficjentów. 

Celem Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 jest stworzenie, poprzez 
zrównoważoną eksploatację zasobów, konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego. Program 
realizowany jest poprzez 5 osi priorytetowych, w tym oś 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.  

Lokalne Strategie Rozwoju Obszarów Rybackich stanowią jeden z kluczowych elementów związanych z realizacją osi 
priorytetowej 4. Celem osi jest minimalizacja zaniku sektora rybackiego, rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami oraz 
poprawa jakości życia w społecznościach rybackich. Dla realizacji Strategii utworzonych zostało 48 stowarzyszeń 
posiadających status Lokalnej Grupy Rybackiej. Strategie wykonywane są na podstawie umów ramowych zawartych 
pomiędzy Ministrem RiRW a Grupami Rybackimi.  

Lokalne Grupy Rybackie zobowiązane były do wyboru operacji zgodnie z procedurami i kryteriami określonymi w Lokalnych 
Strategiach. Wybierały projekty, które ich zdaniem w największym stopniu realizowały Strategie, a tym samym najlepiej 
wpływały na rozwój danego obszaru. Następnie przekazywały je do samorządów województw, które weryfikowały projekty 
przede wszystkim pod kątem zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym. Samorządy województw prowadziły 
postępowania dotyczące przyznawania pomocy, w tym zawierały umowy o dofinansowanie oraz rozliczały realizację projektów.  

Na oś priorytetową 4 zaplanowano 1.304,7 mln zł, tj. 32% środków Programu, w tym dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rybackiego w wysokości 936,6 mln zł. Na działalność Grup Rybackich przeznaczono ok. 195 mln zł, koszt 
opracowania Lokalnych Strategii wyniósł ok. 1,5 mln zł.  

Kontroli poddano 5 samorządów województw, w których dostępna wysokość środków wynosiła 700.571,9 tys. zł (53,7% 
w skali kraju), oraz 9 Lokalnych Grup Rybackich, którym przyznano środki w wysokości 335.767,5 tys. zł (25,7% w skali 
kraju). W Grupach Rybackich zbadano 36 naborów, w ramach których zostało złożonych 528 wniosków, tj. 27,7% (z 1.943). 
Wartość zbadanych wniosków wyniosła 158.313,5 tys. zł (tj. 36,5%).  

Ponadto kontrolą objęto 28 beneficjentów, którzy zawarli umowy na kwotę 13.778,6 tys. zł, zakończyli realizację projektów 
oraz rozliczyli otrzymane dofinansowanie. 

Lokalne Grupy Rybackie rozpoczęły swoją działalność na przełomie 2010/2011, 
tj. dopiero po upływie blisko 4 lat od początku okresu programowania 2007-2013 oraz 

po ponad 2 latach od wejścia w życie ustawy o wspieraniu sektora rybackiego. Skutkowało to m.in. spiętrzeniem prac 
w samorządach województw w latach 2012-2014 i prowadziło do opóźnień przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie, 
wynoszących nawet 300 dni. Opóźnienia we wdrożeniu Programu miały również wpływ na działalność Grup i spowodowały 
m.in. konieczność realokowania w połowie 2013 r. 250 mln zł na inne osie Programu. 

Lokalne Strategie Rozwoju Obszarów Rybackich, co prawda, zostały opracowane i wdrożone stosownie do obowiązujących 
uregulowań, jednak przy ich wykonywaniu nie ustrzeżono się wielu nieprawidłowości, które nie skutkowały zwrotem 
przyznanych środków. 

W wyniku ustaleń kontroli Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że nie stworzono rozwiązań, które pozwoliłyby Grupom 
Rybackim w pełni zarządzać Lokalną Strategią, pomimo że formalnie odpowiadały za jej wykonanie. Rola Grup sprowadzała 
się przede wszystkim do wyboru wniosków i sporządzania list rankingowych. Nie miały one wpływu na rozliczenie 
zobowiązań zawartych we wnioskach o dofinansowanie oraz efektów wykorzystania środków przeznaczonych na realizację 
celów zapisanych w Lokalnych Strategiach (dalej „Strategia”). Natomiast przyznawanie i rozliczanie pomocy należało do 
kompetencji samorządów województw. Brak uregulowań dotyczących przepływu informacji pomiędzy samorządami 
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technicznej, zgodną z priorytetami określonymi przez Komitet Monitorujący, a także mającą pozytywny wpływ na stan 
wdrożenia Programu lub finansującą działania dotyczące poprzedniego lub następnego okresu programowania. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykorzystanie przez skontrolowane 
samorządy województw, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi środków pomocy technicznej pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz sprawowany przez niego nadzór przyczyniły się do 
prawidłowego wykorzystania tych środków.  

Wysokość środków zaplanowanych na pomoc techniczną ustalona została w sposób odpowiadający zakresowi pomocy 
wdrażanej przez Polskę w ramach PROW 2007-2013. W trakcie wdrażania pomocy technicznej Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi podejmował odpowiednie działania na rzecz dostosowania wysokości tej pomocy do realnych potrzeb zgłaszanych 
przez poszczególnych beneficjentów. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej wdrażanie pomocy technicznej 
poprzedzone zostało wydaniem przez Ministra rozporządzenia wykonawczego i szczegółowych wytycznych, określających 
zasady kwalifikowania wydatków dofinansowywanych środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prawidłowo realizowała procedury przyznawania i wypłaty środków 
pomocy technicznej. Kontrolami poprzedzającymi ich wypłatę objęto znaczną część przyznanej pomocy (tzw. kontrole na 
miejscu, wykonywane bezpośrednio u beneficjentów dotyczyły 22,3% przyznanej pomocy). Niemniej jednak, uruchomienie 
przez Agencję naboru wniosków o przyznanie pomocy technicznej po upływie ponad 10 miesięcy od wejścia w życie 
rozporządzenia w sprawie przyznawania i wypłaty pomocy technicznej nie pozostało bez wpływu na tempo absorpcji tej 
pomocy i w ocenie NIK stanowiło jedną z przyczyn skumulowania, w końcowym okresie wdrażania pomocy technicznej, 
znacznych kwot do wypłaty. 

Środki pomocy technicznej wykorzystane zostały w sposób sprzyjający realizacji i finansowaniu poszczególnych działań 
Programu poprzez osiągnięcie wysokiego stopnia ich wdrożenia. Skontrolowane przez NIK wydatki służyły realizacji celów 
tej pomocy i zostały poniesione z zachowaniem zasad określonych w prawie krajowym i regulacjach Unii Europejskiej. 
Podmioty ponoszące te wydatki przestrzegały właściwych trybów udzielania zamówień publicznych. Stwierdzone w trzech 
skontrolowanych urzędach marszałkowskich nieprawidłowości nie były istotne i pozostawały bez wpływu na ocenę objętej 
kontrolą działalności. 

Beneficjenci pomocy technicznej prawidłowo realizowali zadania dotyczące informowania i rozpowszechniania informacji 
o Programie oraz funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydatki na realizację tych zadań służyły realizacji 
zakładanych celów i były zgodne z zasadami wydatkowania środków pomocy technicznej.  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi monitorował wdrażanie i sprawował nadzór zarówno nad wykorzystywaniem środków 
pomocy technicznej, jak i nad wykonywaniem przez zobowiązane podmioty zadań finansowanych środkami pomocy 
technicznej (FAPA). Minister RiRW właściwie przygotował założenia do wdrożenia pomocy technicznej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

DOBRE	PRAKTYKI	

Dobrą praktyką, zdaniem NIK, było prowadzenie badań ankietowych wśród uczestników szkoleń dotyczących pomocy 
technicznej pozwalających ocenić przydatność i użyteczność informacji przekazywanych podczas organizowanych 
konferencji i spotkań. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do kierowników jednostek kontrolowanych w ramach kontroli P/14/106 NIK sformułowała wnioski dotyczące 
m.in.: terminowego przekazywania na rachunek dysponenta budżetowego środków pomocy technicznej refundowanych 
przez ARiMR i prawidłowej realizacji procedur udzielania zamówień publicznych. Po kontroli sprawowania nadzoru nad 
wykorzystaniem środków pomocy technicznej (P/14/054) NIK nie formułowała wniosków pokontrolnych. 

 

SYNTEZA	
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Wykorzystanie	Lokalnych	Strategii	Rozwoju	Obszarów	
Rybackich 

   Delegatura	w	Szczecinie	
 

P/14/113	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto łącznie 42 jednostki, w tym pieć urzędów marszałkowskich, 9 Grup Rybackich oraz 28 beneficjentów. 

Celem Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 jest stworzenie, poprzez 
zrównoważoną eksploatację zasobów, konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego. Program 
realizowany jest poprzez 5 osi priorytetowych, w tym oś 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.  

Lokalne Strategie Rozwoju Obszarów Rybackich stanowią jeden z kluczowych elementów związanych z realizacją osi 
priorytetowej 4. Celem osi jest minimalizacja zaniku sektora rybackiego, rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami oraz 
poprawa jakości życia w społecznościach rybackich. Dla realizacji Strategii utworzonych zostało 48 stowarzyszeń 
posiadających status Lokalnej Grupy Rybackiej. Strategie wykonywane są na podstawie umów ramowych zawartych 
pomiędzy Ministrem RiRW a Grupami Rybackimi.  

Lokalne Grupy Rybackie zobowiązane były do wyboru operacji zgodnie z procedurami i kryteriami określonymi w Lokalnych 
Strategiach. Wybierały projekty, które ich zdaniem w największym stopniu realizowały Strategie, a tym samym najlepiej 
wpływały na rozwój danego obszaru. Następnie przekazywały je do samorządów województw, które weryfikowały projekty 
przede wszystkim pod kątem zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym. Samorządy województw prowadziły 
postępowania dotyczące przyznawania pomocy, w tym zawierały umowy o dofinansowanie oraz rozliczały realizację projektów.  

Na oś priorytetową 4 zaplanowano 1.304,7 mln zł, tj. 32% środków Programu, w tym dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rybackiego w wysokości 936,6 mln zł. Na działalność Grup Rybackich przeznaczono ok. 195 mln zł, koszt 
opracowania Lokalnych Strategii wyniósł ok. 1,5 mln zł.  

Kontroli poddano 5 samorządów województw, w których dostępna wysokość środków wynosiła 700.571,9 tys. zł (53,7% 
w skali kraju), oraz 9 Lokalnych Grup Rybackich, którym przyznano środki w wysokości 335.767,5 tys. zł (25,7% w skali 
kraju). W Grupach Rybackich zbadano 36 naborów, w ramach których zostało złożonych 528 wniosków, tj. 27,7% (z 1.943). 
Wartość zbadanych wniosków wyniosła 158.313,5 tys. zł (tj. 36,5%).  

Ponadto kontrolą objęto 28 beneficjentów, którzy zawarli umowy na kwotę 13.778,6 tys. zł, zakończyli realizację projektów 
oraz rozliczyli otrzymane dofinansowanie. 

Lokalne Grupy Rybackie rozpoczęły swoją działalność na przełomie 2010/2011, 
tj. dopiero po upływie blisko 4 lat od początku okresu programowania 2007-2013 oraz 

po ponad 2 latach od wejścia w życie ustawy o wspieraniu sektora rybackiego. Skutkowało to m.in. spiętrzeniem prac 
w samorządach województw w latach 2012-2014 i prowadziło do opóźnień przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie, 
wynoszących nawet 300 dni. Opóźnienia we wdrożeniu Programu miały również wpływ na działalność Grup i spowodowały 
m.in. konieczność realokowania w połowie 2013 r. 250 mln zł na inne osie Programu. 

Lokalne Strategie Rozwoju Obszarów Rybackich, co prawda, zostały opracowane i wdrożone stosownie do obowiązujących 
uregulowań, jednak przy ich wykonywaniu nie ustrzeżono się wielu nieprawidłowości, które nie skutkowały zwrotem 
przyznanych środków. 

W wyniku ustaleń kontroli Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że nie stworzono rozwiązań, które pozwoliłyby Grupom 
Rybackim w pełni zarządzać Lokalną Strategią, pomimo że formalnie odpowiadały za jej wykonanie. Rola Grup sprowadzała 
się przede wszystkim do wyboru wniosków i sporządzania list rankingowych. Nie miały one wpływu na rozliczenie 
zobowiązań zawartych we wnioskach o dofinansowanie oraz efektów wykorzystania środków przeznaczonych na realizację 
celów zapisanych w Lokalnych Strategiach (dalej „Strategia”). Natomiast przyznawanie i rozliczanie pomocy należało do 
kompetencji samorządów województw. Brak uregulowań dotyczących przepływu informacji pomiędzy samorządami 

PROBLEM 
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technicznej, zgodną z priorytetami określonymi przez Komitet Monitorujący, a także mającą pozytywny wpływ na stan 
wdrożenia Programu lub finansującą działania dotyczące poprzedniego lub następnego okresu programowania. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykorzystanie przez skontrolowane 
samorządy województw, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi środków pomocy technicznej pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz sprawowany przez niego nadzór przyczyniły się do 
prawidłowego wykorzystania tych środków.  

Wysokość środków zaplanowanych na pomoc techniczną ustalona została w sposób odpowiadający zakresowi pomocy 
wdrażanej przez Polskę w ramach PROW 2007-2013. W trakcie wdrażania pomocy technicznej Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi podejmował odpowiednie działania na rzecz dostosowania wysokości tej pomocy do realnych potrzeb zgłaszanych 
przez poszczególnych beneficjentów. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej wdrażanie pomocy technicznej 
poprzedzone zostało wydaniem przez Ministra rozporządzenia wykonawczego i szczegółowych wytycznych, określających 
zasady kwalifikowania wydatków dofinansowywanych środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prawidłowo realizowała procedury przyznawania i wypłaty środków 
pomocy technicznej. Kontrolami poprzedzającymi ich wypłatę objęto znaczną część przyznanej pomocy (tzw. kontrole na 
miejscu, wykonywane bezpośrednio u beneficjentów dotyczyły 22,3% przyznanej pomocy). Niemniej jednak, uruchomienie 
przez Agencję naboru wniosków o przyznanie pomocy technicznej po upływie ponad 10 miesięcy od wejścia w życie 
rozporządzenia w sprawie przyznawania i wypłaty pomocy technicznej nie pozostało bez wpływu na tempo absorpcji tej 
pomocy i w ocenie NIK stanowiło jedną z przyczyn skumulowania, w końcowym okresie wdrażania pomocy technicznej, 
znacznych kwot do wypłaty. 

Środki pomocy technicznej wykorzystane zostały w sposób sprzyjający realizacji i finansowaniu poszczególnych działań 
Programu poprzez osiągnięcie wysokiego stopnia ich wdrożenia. Skontrolowane przez NIK wydatki służyły realizacji celów 
tej pomocy i zostały poniesione z zachowaniem zasad określonych w prawie krajowym i regulacjach Unii Europejskiej. 
Podmioty ponoszące te wydatki przestrzegały właściwych trybów udzielania zamówień publicznych. Stwierdzone w trzech 
skontrolowanych urzędach marszałkowskich nieprawidłowości nie były istotne i pozostawały bez wpływu na ocenę objętej 
kontrolą działalności. 

Beneficjenci pomocy technicznej prawidłowo realizowali zadania dotyczące informowania i rozpowszechniania informacji 
o Programie oraz funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydatki na realizację tych zadań służyły realizacji 
zakładanych celów i były zgodne z zasadami wydatkowania środków pomocy technicznej.  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi monitorował wdrażanie i sprawował nadzór zarówno nad wykorzystywaniem środków 
pomocy technicznej, jak i nad wykonywaniem przez zobowiązane podmioty zadań finansowanych środkami pomocy 
technicznej (FAPA). Minister RiRW właściwie przygotował założenia do wdrożenia pomocy technicznej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

DOBRE	PRAKTYKI	

Dobrą praktyką, zdaniem NIK, było prowadzenie badań ankietowych wśród uczestników szkoleń dotyczących pomocy 
technicznej pozwalających ocenić przydatność i użyteczność informacji przekazywanych podczas organizowanych 
konferencji i spotkań. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do kierowników jednostek kontrolowanych w ramach kontroli P/14/106 NIK sformułowała wnioski dotyczące 
m.in.: terminowego przekazywania na rachunek dysponenta budżetowego środków pomocy technicznej refundowanych 
przez ARiMR i prawidłowej realizacji procedur udzielania zamówień publicznych. Po kontroli sprawowania nadzoru nad 
wykorzystaniem środków pomocy technicznej (P/14/054) NIK nie formułowała wniosków pokontrolnych. 

 

SYNTEZA	
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Działania monitorujące wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ang. African Swine 
Fever – ASF) i mające na celu minimalizację ryzyka przeniesienia do Polski tej 

choroby prowadzone były przez Inspekcję Weterynaryjną od 2009 r. W ramach tych działań, zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r., od lipca 2013 r. realizowano program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń 
wirusem wywołującym ASF oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

W wyniku stwierdzenia w Polsce – w lutym 2014 r. – obecności wirusa ASF u dwóch padłych dzików na terenie powiatu 
sokólskiego (woj. podlaskie), decyzją wykonawczą Komisji nr 2014/100/UE z dnia 18 lutego 2014 r. dotyczącą niektórych 
tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce, za obszar zakażony uznano: 
powiaty sejneński, sokólski, hajnowski, bielski, siemiatycki, trzy gminy powiatu augustowskiego i pięć gmin powiatu 
białostockiego w województwie podlaskim, powiat łosicki w województwie mazowieckim oraz powiaty bialski i włodawski 
w województwie lubelskim. 

Kolejną decyzją wykonawczą Komisji nr 2014/178/UE z dnia 27 marca 2014 r., obszar objęty ograniczeniami został 
zmniejszony do 18 gmin w woj. podlaskim. W województwie tym został utworzony także obszar ochronny na terenie 38 gmin. 
W obu przypadkach strona polska wprowadziła odpowiednie przepisy wykonawcze. 

Komisja Europejska rozporządzeniem wykonawczym nr 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. wprowadziła nadzwyczajne środki 
wspierania rynku, przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013. Realizacja tego mechanizmu została powierzona 
Agencji Rynku Rolnego. 

Działania prowadzone przez organy państwowe na rzecz ograniczenia wystąpienia 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) były odpowiednie i zapewniły wczesne wykrycie 

przypadków tej choroby. Jednak wobec nadmiernej populacji dzików – głównego źródła przenoszenia wirusa ASF – ryzyko 
szerzenia choroby było nadal wysokie.  

Po wystąpieniu w lutym 2014 r. dwóch zakażeń ASF u dzików, podjęte natychmiast działania okazały się nieadekwatne do 
skali zagrożenia. Kluczowe w tym zakresie było arbitralne wyznaczenie przez Głównego Lekarza Weterynarii zbyt rozległego 
obszaru objętego ograniczeniami, wprawdzie zaakceptowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale bez konsultacji 
z Departamentem Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW. Zbyt restrykcyjne okazały się też przepisy określone 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie ograniczeń dotyczących obrotu zwierzętami, a także w zakresie 
znakowania i obróbki mięsa wieprzowego. Przepisy te były niedostosowane do ówczesnej sytuacji epizootycznej 
i niekorzystne w wymiarze gospodarczym. Zastosowane rozwiązania spowodowały przejściowe, ale dotkliwe dla właścicieli 
stad świń, wstrzymanie obrotu zwierzętami rzeźnymi, a także poniesienie przez nich dodatkowych kosztów finansowych. 
Skutkowały również wydatkowaniem zwiększonych środków publicznych. 

Podjęte następnie przez organy państwowe elastyczne działania doprowadziły do zmiany niekorzystnych przepisów 
i złagodziły wywołane przez nie skutki. Wprowadzono także przepisy pozwalające na skuteczniejszą redukcję populacji 
dzików oraz zwiększenie bioasekuracji stad świń. 

Rzetelnie i terminowo wypłacono środki pomocy finansowej przyznanej producentom świń w ramach nadzwyczajnych 
środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce. 

Podjęto też intensywne działania dla przywrócenia eksportu oraz dla pozyskania nowych rynków zbytu dla mięsa 
wieprzowego.  

Wojewódzcy i powiatowi lekarze weterynarii skutecznie likwidowali zagrożenia związane z ogniskami ASF w stadach świń, 
na bieżąco prowadzili działania monitorujące występowanie nowych przypadków tej choroby, a także działania 
zapobiegające przeniesieniu zakażeń ASF na inne obszary Polski.  

Stwierdzono przypadki nieprzestrzegania nakazów i zakazów wydanych przez Inspekcję Weterynaryjną oraz przypadki 
niepełnej realizacji zadań przez powiatowych lekarzy weterynarii. Świadczy to o nieszczelności systemu zapobiegania 
i zwalczania ASF, co może utrudnić skuteczną likwidację tej choroby. 
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a Grupami w zakresie realizacji projektów wybranych do dofinansowania skutkował ograniczoną wiedzą o stanie realizacji 
wniosków, a tym samym o stopniu wykonania Strategii. 

Podmioty realizujące oś priorytetową 4 opracowały i wdrożyły wymagane procedury, jednakże w sferze merytorycznej, 
a w szczególności wykonywania Strategii, nie ustrzegły się istotnych nieprawidłowości. 

W uregulowaniach dotyczących realizacji osi priorytetowej 4 Programu nie zawarto obowiązku zamieszczania w umowach 
o dofinansowanie deklarowanych we wnioskach zobowiązań. Dotyczyły one m.in. poprawy konkurencyjności, atrakcyjności 
obszaru oraz innowacyjności, tj. wysoko punktowanych działań. Skutkiem tego w składanych wnioskach do Grup Rybackich 
zawierano dowolne deklaracje, a samorządy pozbawione były możliwości podejmowania skutecznych działań w przypadku 
ich niezrealizowania.  

Sposób prowadzenia monitoringu ograniczał możliwość uzyskania rzeczywistej wiedzy na temat stopnia realizacji Strategii. 
Wynikało to z nieprecyzyjnego określenia wskaźników służących do oceny realizacji celów. W co trzeciej zbadanej Strategii 
przyjęto bardzo niskie wartości wskaźników. Ocena dokonywana była głównie w oparciu o dane określone we wnioskach 
składanych do Grup, które w trakcie ich weryfikacji przez samorządy ulegały istotnym zmianom lub były odrzucane. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wyniki przeprowadzonej kontroli, analizy rozwiązań systemowych dotyczących osi priorytetowej 4 oraz wyniki panelu 
ekspertów wskazały na potrzebę podjęcia działań przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzających do 
efektywniejszego wykorzystania pomocy w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. NIK w wyniku ustaleń 
zaproponowała następujące rozwiązania: 
 wzmocnienie pozycji Grup w procesie wyboru operacji do dofinansowania oraz stworzenie warunków do 

skuteczniejszego zarządzania Strategią; 
 koncentrację środków finansowych w większym stopniu na terenach zależnych od rybactwa;  
 zagwarantowanie w Lokalnych Strategiach precyzyjnych wskaźników, poprzez które oceniany będzie stopień realizacji 

Strategii;  
 doprecyzowanie procedur dotyczących wyboru operacji do dofinansowania oraz rozpatrywania odwołań, w większym 

stopniu gwarantujących bezstronność i przejrzystość; 
 zagwarantowanie w umowach o dofinansowanie pełnej realizacji deklarowanych we wnioskach zobowiązań; 
 stworzenie systemu ewaluacji (oceny), który zapewni zarówno rzetelny monitoring procesu realizacji Lokalnych Strategii, 

jaki i oceny działalności Grup. 

Skuteczność	przyjętych	procedur	i	podejmowanych	
działań	w	celu	ograniczenia	prawdopodobieństwa	
wystąpienia	w	Polsce	afrykańskiego	pomoru	świń 

   Departament	Rolnictwa	
i	Rozwoju	Wsi	 

P/14/124	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności działania organów państwowych dla ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce 
afrykańskiego pomoru świń oraz ocena realizacji przez Agencję Rynku Rolnego wypłat środków finansowych przyznanych 
Polsce w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny (zwanych „Mechanizmem wsparcia”).  

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola została przeprowadzona w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównym Inspektoracie Weterynarii, 
wojewódzkich inspektoratach weterynarii w Białymstoku, Lublinie oraz WIW z siedzibą w Siedlcach, 10 powiatowych 
inspektoratach weterynarii na terenie województw:  
 podlaskiego – powiaty: sejneński, augustowski, sokólski, białostocki, hajnowski, bielski, siemiatycki;  
 lubelskiego – powiaty: bialski, włodawski;  
 mazowieckiego – powiat łosicki; 
a także w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie i trzech oddziałach terenowych ARR w: Warszawie, Białymstoku i Lublinie. 

 



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
13. Rolnictwo, rozwój wsi, rybołówstwo    

281

RO
ZDZIAŁ I

RO
ZDZIAŁ III

 

 
 

Działania monitorujące wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ang. African Swine 
Fever – ASF) i mające na celu minimalizację ryzyka przeniesienia do Polski tej 

choroby prowadzone były przez Inspekcję Weterynaryjną od 2009 r. W ramach tych działań, zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r., od lipca 2013 r. realizowano program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń 
wirusem wywołującym ASF oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

W wyniku stwierdzenia w Polsce – w lutym 2014 r. – obecności wirusa ASF u dwóch padłych dzików na terenie powiatu 
sokólskiego (woj. podlaskie), decyzją wykonawczą Komisji nr 2014/100/UE z dnia 18 lutego 2014 r. dotyczącą niektórych 
tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce, za obszar zakażony uznano: 
powiaty sejneński, sokólski, hajnowski, bielski, siemiatycki, trzy gminy powiatu augustowskiego i pięć gmin powiatu 
białostockiego w województwie podlaskim, powiat łosicki w województwie mazowieckim oraz powiaty bialski i włodawski 
w województwie lubelskim. 

Kolejną decyzją wykonawczą Komisji nr 2014/178/UE z dnia 27 marca 2014 r., obszar objęty ograniczeniami został 
zmniejszony do 18 gmin w woj. podlaskim. W województwie tym został utworzony także obszar ochronny na terenie 38 gmin. 
W obu przypadkach strona polska wprowadziła odpowiednie przepisy wykonawcze. 

Komisja Europejska rozporządzeniem wykonawczym nr 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. wprowadziła nadzwyczajne środki 
wspierania rynku, przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013. Realizacja tego mechanizmu została powierzona 
Agencji Rynku Rolnego. 

Działania prowadzone przez organy państwowe na rzecz ograniczenia wystąpienia 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) były odpowiednie i zapewniły wczesne wykrycie 

przypadków tej choroby. Jednak wobec nadmiernej populacji dzików – głównego źródła przenoszenia wirusa ASF – ryzyko 
szerzenia choroby było nadal wysokie.  

Po wystąpieniu w lutym 2014 r. dwóch zakażeń ASF u dzików, podjęte natychmiast działania okazały się nieadekwatne do 
skali zagrożenia. Kluczowe w tym zakresie było arbitralne wyznaczenie przez Głównego Lekarza Weterynarii zbyt rozległego 
obszaru objętego ograniczeniami, wprawdzie zaakceptowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale bez konsultacji 
z Departamentem Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW. Zbyt restrykcyjne okazały się też przepisy określone 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie ograniczeń dotyczących obrotu zwierzętami, a także w zakresie 
znakowania i obróbki mięsa wieprzowego. Przepisy te były niedostosowane do ówczesnej sytuacji epizootycznej 
i niekorzystne w wymiarze gospodarczym. Zastosowane rozwiązania spowodowały przejściowe, ale dotkliwe dla właścicieli 
stad świń, wstrzymanie obrotu zwierzętami rzeźnymi, a także poniesienie przez nich dodatkowych kosztów finansowych. 
Skutkowały również wydatkowaniem zwiększonych środków publicznych. 

Podjęte następnie przez organy państwowe elastyczne działania doprowadziły do zmiany niekorzystnych przepisów 
i złagodziły wywołane przez nie skutki. Wprowadzono także przepisy pozwalające na skuteczniejszą redukcję populacji 
dzików oraz zwiększenie bioasekuracji stad świń. 

Rzetelnie i terminowo wypłacono środki pomocy finansowej przyznanej producentom świń w ramach nadzwyczajnych 
środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce. 

Podjęto też intensywne działania dla przywrócenia eksportu oraz dla pozyskania nowych rynków zbytu dla mięsa 
wieprzowego.  

Wojewódzcy i powiatowi lekarze weterynarii skutecznie likwidowali zagrożenia związane z ogniskami ASF w stadach świń, 
na bieżąco prowadzili działania monitorujące występowanie nowych przypadków tej choroby, a także działania 
zapobiegające przeniesieniu zakażeń ASF na inne obszary Polski.  

Stwierdzono przypadki nieprzestrzegania nakazów i zakazów wydanych przez Inspekcję Weterynaryjną oraz przypadki 
niepełnej realizacji zadań przez powiatowych lekarzy weterynarii. Świadczy to o nieszczelności systemu zapobiegania 
i zwalczania ASF, co może utrudnić skuteczną likwidację tej choroby. 

 

 

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

a Grupami w zakresie realizacji projektów wybranych do dofinansowania skutkował ograniczoną wiedzą o stanie realizacji 
wniosków, a tym samym o stopniu wykonania Strategii. 

Podmioty realizujące oś priorytetową 4 opracowały i wdrożyły wymagane procedury, jednakże w sferze merytorycznej, 
a w szczególności wykonywania Strategii, nie ustrzegły się istotnych nieprawidłowości. 

W uregulowaniach dotyczących realizacji osi priorytetowej 4 Programu nie zawarto obowiązku zamieszczania w umowach 
o dofinansowanie deklarowanych we wnioskach zobowiązań. Dotyczyły one m.in. poprawy konkurencyjności, atrakcyjności 
obszaru oraz innowacyjności, tj. wysoko punktowanych działań. Skutkiem tego w składanych wnioskach do Grup Rybackich 
zawierano dowolne deklaracje, a samorządy pozbawione były możliwości podejmowania skutecznych działań w przypadku 
ich niezrealizowania.  

Sposób prowadzenia monitoringu ograniczał możliwość uzyskania rzeczywistej wiedzy na temat stopnia realizacji Strategii. 
Wynikało to z nieprecyzyjnego określenia wskaźników służących do oceny realizacji celów. W co trzeciej zbadanej Strategii 
przyjęto bardzo niskie wartości wskaźników. Ocena dokonywana była głównie w oparciu o dane określone we wnioskach 
składanych do Grup, które w trakcie ich weryfikacji przez samorządy ulegały istotnym zmianom lub były odrzucane. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wyniki przeprowadzonej kontroli, analizy rozwiązań systemowych dotyczących osi priorytetowej 4 oraz wyniki panelu 
ekspertów wskazały na potrzebę podjęcia działań przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzających do 
efektywniejszego wykorzystania pomocy w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. NIK w wyniku ustaleń 
zaproponowała następujące rozwiązania: 
 wzmocnienie pozycji Grup w procesie wyboru operacji do dofinansowania oraz stworzenie warunków do 

skuteczniejszego zarządzania Strategią; 
 koncentrację środków finansowych w większym stopniu na terenach zależnych od rybactwa;  
 zagwarantowanie w Lokalnych Strategiach precyzyjnych wskaźników, poprzez które oceniany będzie stopień realizacji 

Strategii;  
 doprecyzowanie procedur dotyczących wyboru operacji do dofinansowania oraz rozpatrywania odwołań, w większym 

stopniu gwarantujących bezstronność i przejrzystość; 
 zagwarantowanie w umowach o dofinansowanie pełnej realizacji deklarowanych we wnioskach zobowiązań; 
 stworzenie systemu ewaluacji (oceny), który zapewni zarówno rzetelny monitoring procesu realizacji Lokalnych Strategii, 

jaki i oceny działalności Grup. 

Skuteczność	przyjętych	procedur	i	podejmowanych	
działań	w	celu	ograniczenia	prawdopodobieństwa	
wystąpienia	w	Polsce	afrykańskiego	pomoru	świń 

   Departament	Rolnictwa	
i	Rozwoju	Wsi	 

P/14/124	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności działania organów państwowych dla ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce 
afrykańskiego pomoru świń oraz ocena realizacji przez Agencję Rynku Rolnego wypłat środków finansowych przyznanych 
Polsce w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny (zwanych „Mechanizmem wsparcia”).  

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola została przeprowadzona w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównym Inspektoracie Weterynarii, 
wojewódzkich inspektoratach weterynarii w Białymstoku, Lublinie oraz WIW z siedzibą w Siedlcach, 10 powiatowych 
inspektoratach weterynarii na terenie województw:  
 podlaskiego – powiaty: sejneński, augustowski, sokólski, białostocki, hajnowski, bielski, siemiatycki;  
 lubelskiego – powiaty: bialski, włodawski;  
 mazowieckiego – powiat łosicki; 
a także w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie i trzech oddziałach terenowych ARR w: Warszawie, Białymstoku i Lublinie. 
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Wyniki kontroli wskazały, że odsetek polskich gospodarstw korzystających z usług 
agrochemicznych, czyli badania gleby w celu określenia jej potrzeb nawozowych, jest 

bardzo niski. W latach 2011-2014 było to tylko 8%. Częściej glebę badają właściciele dużych gospodarstw (powyżej 20 ha), ale i tak 
robi to zaledwie co piąty. Najwyższa Izba Kontroli wskazała także na dodatkowy niekorzystny trend: liczba badanych gospodarstw 
z roku na rok się zmniejszała – odnotowano spadek o ponad 7% (z 39 tys. w 2011 r. do 36 tys. w 2014 r.). 

Jedną z przyczyn małego zainteresowania badaniami gleby jest przyzwyczajenie rolników, którzy od pokoleń nawozili „na  
oko", czyli bez określenia rzeczywistych potrzeb nawozowych upraw.  

W Polsce następuje stały wzrost mineralnego nawożenia roślin. Zużycie nawozów mineralnych (azotowych, fosforowych 
i potasowych) stopniowo rośnie: od 93,2 kg/ha w sezonie 2001/2002 do 133 kg/ha w 2012/2013. Tymczasem do 
racjonalnego nawożenia powinno się przykładać dużo większą wagę. Wskazuje na to m.in. doświadczenie najbardziej 
rozwiniętych rolniczo państw europejskich, w których poziom nawożenia stabilizuje się lub nawet spada. Na przykład 
w okresie od 2002/2003 do 2012/2013 we Francji nawożenie mineralne spadło z 134,3 kg/ha do 86,9 kg/ha, a w Niemczech 
– z 153 kg/ha do 141,3 kg/ha. W tych krajach świadomość ekologiczna jest wysoka. Dzięki wynikom przeprowadzanych 
badań rolnicy wiedzą, że nie muszą wzbogacać gleby, ponieważ na skutek bardzo wysokiego, wieloletniego nawożenia są 
już w niej skumulowane duże ilości fosforu i potasu. 

Zdaniem NIK stacje chemiczno-rolnicze zbyt słabo dbają o poprawę świadomości agrochemicznej rolników. Kontrola 
wykazała, że ani dyrektorzy stacji okręgowych, ani Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie nie widzą problemu 
w tym, że coraz mniej gospodarstw bada glebę przed jej nawożeniem. Stacje nie planowały podjęcia żadnych specjalnych 
działań, aby popularyzować badania agrochemiczne. 

Dotychczasowa współpraca pracowników terenowych stacji z rolnikami – wizyty w gospodarstwach, wyjaśnianie celu badań, 
instruktaż, dostarczanie sprzętu do pobierania próbek – okazała się nieskuteczna. W ocenie NIK łącznie 170 pracowników 
terenowych stacji chemiczno-rolniczych nie miało możliwości dotrzeć do ponad 1 mln gospodarstw w Polsce, pobrać próby 
od zlecających badania i uświadomić pozostałych rolników o potrzebie przeprowadzenia badań. 

Tezę tę potwierdza ankieta przeprowadzona przez NIK wśród ponad 1 tys. rolników w całym kraju. Zaledwie połowa 
respondentów deklarowała, że zetknęła się z działalnością okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, przy czym tylko 21% 
dowiedziało się o nich od przedstawicieli stacji. Źródłem wiedzy o działalności stacji była głównie zawodowa edukacja 
rolnicza (40%) i specjalistyczne szkolenia (32%).  

Zdaniem NIK nieefektywnie układała się także współpraca krajowej i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych z jednostkami 
doradztwa rolniczego. To im stacje powinny powierzyć popularyzowanie i uświadamianie rolnikom znaczenia badania gleby 
i racjonalnego nawożenia na podstawie uzyskanych wyników. Zintensyfikowanie współpracy pomiędzy Krajową Stacją 
Chemiczno-Rolniczą a wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego zapowiedział – w odpowiedzi na wniosek zawarty 
w informacji o wynikach kontroli NIK – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

DOBRE	PRAKTYKI	

 W 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach działań ochrony środowiska oraz promocji koncepcji 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa, przeprowadziło ogólnokrajową kampanię informacyjną pn. „Racjonalna gospodarka 
nawozami”. Jej celem było poinformowanie rolników, zwłaszcza gospodarujących na obszarach szczególnie narażonych 
na zanieczyszczenia azotami pochodzenia rolniczego, o potrzebie prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej, 
rozumianej jako świadome gospodarowanie składnikami pokarmowymi w obrębie pola, gospodarstwa, regionu, a także 
kraju, w celu efektywnego wykorzystania tych składników, dla uzyskania optymalnego poziomu produkcji rolnej, przy 
zachowaniu walorów środowiska glebowego i wodnego. 

 W celu przygotowania do sezonowego zapotrzebowania na badania, okręgowych stacji chemiczno-rolnicze 
przeprowadzały zmiany organizacyjne polegające na: przesunięciu pracowników z innych stanowisk, pracy w soboty, 
wydłużeniu dziennego czasu pracy, dostosowaniu terminów urlopów, przyjęciu na staż i praktyki zawodowe uczniów, 
studentów i osób kierowanych przez urzędy pracy. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Zdaniem NIK należy wzmocnić kampanie informacyjne i upowszechniające na rzecz zwiększenia zakresu agrochemicznej 
obsługi rolnictwa, mając też na uwadze powierzenie stacjom chemiczno-rolniczym zadań instytucji pośredniczących przy 
realizacji PROW 2014-2020. 

SYNTEZA	

 

 
 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do: 
 Ministra Finansów o zwiększenie nadzoru nad granicznymi oddziałami Służby Celnej w zakresie realizacji przepisów 

dotyczących zakazu wwozu na obszar UE osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przepisów 
odnoszących się do kontroli pojazdów dla zwierząt gospodarskich przekraczających granicę UE z Rosji i Białorusi; 

 Ministra Środowiska o wyegzekwowanie redukcji liczby dzików na obszarze objętym ograniczeniami i obszarze 
ochronnym, w stopniu koniecznym do skutecznej likwidacji dalszych zakażeń ASF; 

 Ministra Środowiska, aby w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadzorował działania w celu 
zmniejszenia liczby dzików na obszarze całego kraju – do poziomu minimalizującego ryzyko wystąpienia afrykańskiego 
pomoru świń; 

 Głównego Lekarza Weterynarii o kontynuację działań ograniczających wystąpienie ASF oraz o zwiększenie nadzoru nad 
działalnością powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie likwidacji tej choroby. 

Agrochemiczna	obsługa	rolnictwa 

   Departament	Rolnictwa	
i	Rozwoju	Wsi	 

P/15/048	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości realizacji agrochemicznej obsługi rolnictwa. Głównymi zagadnieniami objętymi tematyką kontroli były: 
 zgodność realizacji zadań z zakresu agrochemicznej obsługi rolnictwa z ustawą o nawozach i nawożeniu; 
 współpraca stacji chemiczno-rolniczych z rolnikami, inspekcjami państwowymi, instytutami badawczymi i innymi 

instytucjami publicznymi; 
 wydatkowanie środków na realizację zadań z zakresu agrochemicznej obsługi rolnictwa; 
 nadzór nad stacjami chemiczno-rolniczymi. 

 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 10 jednostkach, tj. Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie oraz w dziewięciu 
okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych z siedzibami w: Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, 
Koszalinie, Warszawie i Wrocławiu. 

Ponadto, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, NIK zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o udzielenie informacji dotyczących przedmiotu kontroli. 

Na potrzeby kontroli przeprowadzono również badanie ankietowe wśród rolników oraz innych podmiotów prowadzących 
działalność rolniczą. 

Racjonalne nawożenie roślin uprawnych, określone w Kodeksie Dobrej Praktyki 
Rolniczej opracowanym zgodnie z wymogami dyrektywy azotanowej Unii Europejskiej, ma coraz większe znaczenie. 
Stosowanie zbyt dużej ilości nawozów wpływa na zanieczyszczenie wód i gleb m.in. azotanami i fosforem. Ponadto 
nieracjonalne nawożenie zwiększa koszty prowadzenia upraw, nie gwarantując w zamian większych plonów. Dlatego tak 
ważne jest uświadomienie rolnikom sposobów odpowiedniej dbałości o glebę, środowisko i uprawy, przede wszystkim 
konieczności zbadania gleby przed podjęciem decyzji o rodzaju i ilości stosowanych nawozów. 

Dyrektywa azotanowa nakłada obowiązek monitorowania zanieczyszczenia wód i gleb azotanami oraz fosforem 
pochodzenia rolniczego, a realizację tego zadania powierzono m.in. stacjom chemiczno-rolniczym. Badaniem gleb 
i doradztwem nawozowym poza stacjami chemiczno-rolniczymi zajmują się również inne podmioty. 

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej zaleca, aby glebę na zawartość makroelementów zbadać przynajmniej raz na cztery lata, a na 
zawartość azotu mineralnego pod każdą uprawę. Koszty badania mogą wynieść, w zależności od zakresu, od 13 zł do 53 zł za 
jedną próbkę (dla działki do 4 ha). Próbki do badania rolnik może dostarczyć do stacji okręgowej osobiście, wysłać pocztą lub 
przekazać terenowemu pracownikowi stacji. 

PROBLEM 
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Wyniki kontroli wskazały, że odsetek polskich gospodarstw korzystających z usług 
agrochemicznych, czyli badania gleby w celu określenia jej potrzeb nawozowych, jest 

bardzo niski. W latach 2011-2014 było to tylko 8%. Częściej glebę badają właściciele dużych gospodarstw (powyżej 20 ha), ale i tak 
robi to zaledwie co piąty. Najwyższa Izba Kontroli wskazała także na dodatkowy niekorzystny trend: liczba badanych gospodarstw 
z roku na rok się zmniejszała – odnotowano spadek o ponad 7% (z 39 tys. w 2011 r. do 36 tys. w 2014 r.). 

Jedną z przyczyn małego zainteresowania badaniami gleby jest przyzwyczajenie rolników, którzy od pokoleń nawozili „na  
oko", czyli bez określenia rzeczywistych potrzeb nawozowych upraw.  

W Polsce następuje stały wzrost mineralnego nawożenia roślin. Zużycie nawozów mineralnych (azotowych, fosforowych 
i potasowych) stopniowo rośnie: od 93,2 kg/ha w sezonie 2001/2002 do 133 kg/ha w 2012/2013. Tymczasem do 
racjonalnego nawożenia powinno się przykładać dużo większą wagę. Wskazuje na to m.in. doświadczenie najbardziej 
rozwiniętych rolniczo państw europejskich, w których poziom nawożenia stabilizuje się lub nawet spada. Na przykład 
w okresie od 2002/2003 do 2012/2013 we Francji nawożenie mineralne spadło z 134,3 kg/ha do 86,9 kg/ha, a w Niemczech 
– z 153 kg/ha do 141,3 kg/ha. W tych krajach świadomość ekologiczna jest wysoka. Dzięki wynikom przeprowadzanych 
badań rolnicy wiedzą, że nie muszą wzbogacać gleby, ponieważ na skutek bardzo wysokiego, wieloletniego nawożenia są 
już w niej skumulowane duże ilości fosforu i potasu. 

Zdaniem NIK stacje chemiczno-rolnicze zbyt słabo dbają o poprawę świadomości agrochemicznej rolników. Kontrola 
wykazała, że ani dyrektorzy stacji okręgowych, ani Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie nie widzą problemu 
w tym, że coraz mniej gospodarstw bada glebę przed jej nawożeniem. Stacje nie planowały podjęcia żadnych specjalnych 
działań, aby popularyzować badania agrochemiczne. 

Dotychczasowa współpraca pracowników terenowych stacji z rolnikami – wizyty w gospodarstwach, wyjaśnianie celu badań, 
instruktaż, dostarczanie sprzętu do pobierania próbek – okazała się nieskuteczna. W ocenie NIK łącznie 170 pracowników 
terenowych stacji chemiczno-rolniczych nie miało możliwości dotrzeć do ponad 1 mln gospodarstw w Polsce, pobrać próby 
od zlecających badania i uświadomić pozostałych rolników o potrzebie przeprowadzenia badań. 

Tezę tę potwierdza ankieta przeprowadzona przez NIK wśród ponad 1 tys. rolników w całym kraju. Zaledwie połowa 
respondentów deklarowała, że zetknęła się z działalnością okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, przy czym tylko 21% 
dowiedziało się o nich od przedstawicieli stacji. Źródłem wiedzy o działalności stacji była głównie zawodowa edukacja 
rolnicza (40%) i specjalistyczne szkolenia (32%).  

Zdaniem NIK nieefektywnie układała się także współpraca krajowej i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych z jednostkami 
doradztwa rolniczego. To im stacje powinny powierzyć popularyzowanie i uświadamianie rolnikom znaczenia badania gleby 
i racjonalnego nawożenia na podstawie uzyskanych wyników. Zintensyfikowanie współpracy pomiędzy Krajową Stacją 
Chemiczno-Rolniczą a wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego zapowiedział – w odpowiedzi na wniosek zawarty 
w informacji o wynikach kontroli NIK – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

DOBRE	PRAKTYKI	

 W 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach działań ochrony środowiska oraz promocji koncepcji 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa, przeprowadziło ogólnokrajową kampanię informacyjną pn. „Racjonalna gospodarka 
nawozami”. Jej celem było poinformowanie rolników, zwłaszcza gospodarujących na obszarach szczególnie narażonych 
na zanieczyszczenia azotami pochodzenia rolniczego, o potrzebie prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej, 
rozumianej jako świadome gospodarowanie składnikami pokarmowymi w obrębie pola, gospodarstwa, regionu, a także 
kraju, w celu efektywnego wykorzystania tych składników, dla uzyskania optymalnego poziomu produkcji rolnej, przy 
zachowaniu walorów środowiska glebowego i wodnego. 

 W celu przygotowania do sezonowego zapotrzebowania na badania, okręgowych stacji chemiczno-rolnicze 
przeprowadzały zmiany organizacyjne polegające na: przesunięciu pracowników z innych stanowisk, pracy w soboty, 
wydłużeniu dziennego czasu pracy, dostosowaniu terminów urlopów, przyjęciu na staż i praktyki zawodowe uczniów, 
studentów i osób kierowanych przez urzędy pracy. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Zdaniem NIK należy wzmocnić kampanie informacyjne i upowszechniające na rzecz zwiększenia zakresu agrochemicznej 
obsługi rolnictwa, mając też na uwadze powierzenie stacjom chemiczno-rolniczym zadań instytucji pośredniczących przy 
realizacji PROW 2014-2020. 

SYNTEZA	

 

 
 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do: 
 Ministra Finansów o zwiększenie nadzoru nad granicznymi oddziałami Służby Celnej w zakresie realizacji przepisów 

dotyczących zakazu wwozu na obszar UE osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przepisów 
odnoszących się do kontroli pojazdów dla zwierząt gospodarskich przekraczających granicę UE z Rosji i Białorusi; 

 Ministra Środowiska o wyegzekwowanie redukcji liczby dzików na obszarze objętym ograniczeniami i obszarze 
ochronnym, w stopniu koniecznym do skutecznej likwidacji dalszych zakażeń ASF; 

 Ministra Środowiska, aby w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadzorował działania w celu 
zmniejszenia liczby dzików na obszarze całego kraju – do poziomu minimalizującego ryzyko wystąpienia afrykańskiego 
pomoru świń; 

 Głównego Lekarza Weterynarii o kontynuację działań ograniczających wystąpienie ASF oraz o zwiększenie nadzoru nad 
działalnością powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie likwidacji tej choroby. 

Agrochemiczna	obsługa	rolnictwa 

   Departament	Rolnictwa	
i	Rozwoju	Wsi	 

P/15/048	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości realizacji agrochemicznej obsługi rolnictwa. Głównymi zagadnieniami objętymi tematyką kontroli były: 
 zgodność realizacji zadań z zakresu agrochemicznej obsługi rolnictwa z ustawą o nawozach i nawożeniu; 
 współpraca stacji chemiczno-rolniczych z rolnikami, inspekcjami państwowymi, instytutami badawczymi i innymi 

instytucjami publicznymi; 
 wydatkowanie środków na realizację zadań z zakresu agrochemicznej obsługi rolnictwa; 
 nadzór nad stacjami chemiczno-rolniczymi. 

 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 10 jednostkach, tj. Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie oraz w dziewięciu 
okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych z siedzibami w: Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, 
Koszalinie, Warszawie i Wrocławiu. 

Ponadto, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, NIK zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o udzielenie informacji dotyczących przedmiotu kontroli. 

Na potrzeby kontroli przeprowadzono również badanie ankietowe wśród rolników oraz innych podmiotów prowadzących 
działalność rolniczą. 

Racjonalne nawożenie roślin uprawnych, określone w Kodeksie Dobrej Praktyki 
Rolniczej opracowanym zgodnie z wymogami dyrektywy azotanowej Unii Europejskiej, ma coraz większe znaczenie. 
Stosowanie zbyt dużej ilości nawozów wpływa na zanieczyszczenie wód i gleb m.in. azotanami i fosforem. Ponadto 
nieracjonalne nawożenie zwiększa koszty prowadzenia upraw, nie gwarantując w zamian większych plonów. Dlatego tak 
ważne jest uświadomienie rolnikom sposobów odpowiedniej dbałości o glebę, środowisko i uprawy, przede wszystkim 
konieczności zbadania gleby przed podjęciem decyzji o rodzaju i ilości stosowanych nawozów. 

Dyrektywa azotanowa nakłada obowiązek monitorowania zanieczyszczenia wód i gleb azotanami oraz fosforem 
pochodzenia rolniczego, a realizację tego zadania powierzono m.in. stacjom chemiczno-rolniczym. Badaniem gleb 
i doradztwem nawozowym poza stacjami chemiczno-rolniczymi zajmują się również inne podmioty. 

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej zaleca, aby glebę na zawartość makroelementów zbadać przynajmniej raz na cztery lata, a na 
zawartość azotu mineralnego pod każdą uprawę. Koszty badania mogą wynieść, w zależności od zakresu, od 13 zł do 53 zł za 
jedną próbkę (dla działki do 4 ha). Próbki do badania rolnik może dostarczyć do stacji okręgowej osobiście, wysłać pocztą lub 
przekazać terenowemu pracownikowi stacji. 

PROBLEM 
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Podstawowe akty prawne regulujące tematykę objętą kontrolą to w szczególności akty prawne UE:  
 rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) Nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych 

Wspólnot Europejskich, 
 rozporządzenie Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej 

i rozporządzenia wykonawcze do tego rozporządzenia,  
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania 

Wspólnej Polityki Rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) Nr 352/78, 
(WE) Nr 165/94, (WE) Nr 2799/98, (WE) Nr 814/2000, (WE) Nr 1290/2005 i (WE) Nr 485/2008 i rozporządzenia 
wykonawcze do tego rozporządzenia.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła organizację i funkcjonowanie w Polsce 
systemu zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych 

w obszarze informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków z tych funduszy oraz 
w obszarze prowadzenia postępowań wyjaśniających przed Komisją w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej. Realizacja zadań 
w ramach tego systemu była zgodna z przepisami Unii Europejskiej oraz zasadą należytego zarządzania finansami. 

Organizacja systemu informowania KE o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków z europejskich funduszy rolnych 
umożliwiała realizację zadań w tym zakresie.  

Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii 
Europejskiej opracował i przekazał do stosowania dokumenty ramowe określające zadania realizowane przez organy 
i podmioty zaangażowane w tym procesie. Współpracował również z instytucjami zaangażowanymi w realizację zadań na 
poziomach krajowym i międzynarodowym. 

Agencje płatnicze (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencja Rynku Rolnego) opracowały i wdrożyły 
niezbędne procedury wewnętrzne oraz zapewniły odpowiednią pod względem liczebności i przeszkolenia obsadę kadrową 
do obsługi systemu. 

Organy i podmioty zaangażowane w proces informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wydatkowaniu 
środków z europejskich funduszy rolnych prawidłowo realizowały zadania wynikające z przepisów UE. Niedotrzymywanie 
terminów zgłoszeń nieprawidłowości do KE, w szczególności przez ARMiR, pomimo dużej skali opóźnień – zarówno pod 
względem liczby przypadków, jak i w wymiarze czasowym – nie spowodowało powstania błędów finansowych, a Agencja 
w celu wyeliminowania tych opóźnień podjęła działania naprawcze.  

Nadzór i kontrola nad systemem informowania KE o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków z europejskich funduszy 
rolnych funkcjonowały prawidłowo. 

System obsługi postępowań wyjaśniających przed KE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej został zorganizowany w sposób 
umożliwiający skuteczną realizację zadań w tym zakresie. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadził postępowania, wykorzystując wszystkie możliwości zastosowania przepisów UE, 
oraz monitorował stan wdrażania przez agencje płatnicze zaleceń wynikających z misji audytowych przeprowadzanych przez 
KE w Polsce. Agencje płatnicze rzetelnie i terminowo realizowały zadania w ramach systemu. Działania Ministra RiRW – we 
współpracy z agencjami płatniczymi – w zakresie prowadzenia postępowań umożliwiły ograniczenie wysokości sankcji 
finansowych nałożonych na Polskę w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w stosunku do proponowanych wstępnie przez 
Komisję (2.560 mln zł) o około 383 mln zł.  

W organizowaniu systemu informowania KE o nieprawidłowościach w zakresie funduszy UE, w tym funduszy rolnych, 
wiodącą rolę odgrywała Komisja Europejska (OLAF – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych). Komisja 
określiła przepisy w tym zakresie, utworzyła i administrowała systemem IMS (Irregularity Managment System – system 
informatyczny uruchomiony przez Komisję w celu umożliwienia państwom członkowskim wywiązywania się z obowiązku 
informowania o nieprawidłowościach) oraz ustaliła zakres wymagań dotyczących raportowanych danych. Komisja 
wykorzystywała ten system w szczególności do prowadzenia analiz o zaistniałych obszarach ryzyka w Polsce. 

Wyniki kontroli wykazały, że agencje płatnicze nie wykorzystywały lub wykorzystywały w nieznacznym stopniu informacje 
zawarte w tym systemie dla potrzeb zarządzania nieprawidłowościami w zakresie wykorzystania środków UE. Spowodowane 
to było m.in. ograniczonym dostępem tych agencji do bazy danych systemu IMS, tj. tylko do zakresu ich właściwości, 
co eliminowało możliwość uzyskania informacji wprowadzonych do systemu przez inne jednostki. Zwrócenia uwagi wymaga 

SYNTEZA	

 

 
 

Najwyższa Izba Kontroli wniosła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o spowodowanie: 
 opracowania i wdrożenia strategii dotyczącej zwiększenia zasięgu agrochemicznej obsługi rolnictwa, w tym efektywnych 

metod upowszechniania o niej wiedzy, a także monitorowania efektów wdrażania tej strategii; 

 zintensyfikowania współpracy stacji chemiczno-rolniczych i jednostek doradztwa rolniczego, w tym np. poprzez 
uzupełnienie w ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego wykazu podmiotów, z którymi 
współpracują te jednostki, o Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą oraz okręgowe stacje chemiczno-rolnicze. 

W wystąpieniach pokontrolnych NIK wnioskowała m.in. o: 
 podjęcie skutecznych działań w celu zwiększenia zainteresowania rolników usługami okręgowych stacji chemiczno-rolniczych; 
 rozważenie możliwości utworzenia we współpracy z gminami i starostwami bazy danych potencjalnych klientów stacji 

okręgowej w celu rozszerzenia współpracy z rolnikami; 
 podawanie rzetelnych danych w sprawozdaniach merytorycznych i dokonanie korekty sprawozdań z prowadzenia 

działalności merytorycznej przez stację okręgową w zakresie rzeczywistej liczby wykazywanych gmin; 
 stosowanie właściwych trybów postępowań w zakresie udzielanych zamówień publicznych. 

System	zarządzania	nieprawidłowościami	w	zakresie	
europejskich	funduszy	rolnych 

   Departament	Rolnictwa	
i	Rozwoju	Wsi	 

P/15/049	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena zgodności realizacji zadań w ramach systemu zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy 
rolnych (Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich), w szczególności w zakresie informowania Komisji Europejskiej przez Polskę o nieprawidłowościach 
w wydatkowaniu środków z tych funduszy oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających przed Komisją Europejską 
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z przepisami UE oraz zasadą należytego zarządzania finansami. 
Cele szczegółowe sformułowane w ramach celu głównego definiowały pytania: 
 Czy system informowania Komisji Europejskiej przez Polskę o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków 

z europejskich funduszy rolnych został odpowiednio zorganizowany oraz funkcjonuje zgodnie z przepisami UE? 
 Czy system obsługi postępowań wyjaśniających przed Komisją Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej jest 

odpowiedni? 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola została przeprowadzona w: Ministerstwie Finansów – Departamencie Ochrony Interesów Finansowych UE, 
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w centralach: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji 
Rynku Rolnego. 

Zgodnie z przepisami UE państwa członkowskie mają obowiązek informowania KE 
m.in. o wszystkich wykrytych nieprawidłowościach na szkodę funduszy unijnych – w tym rolnych – na kwotę przekraczającą 
10 tys. euro. Według danych KE w latach 2010-2014 Polska zajmowała wysokie miejsce wśród państw członkowskich, jeśli 
chodzi o liczbę i kwotę zgłoszonych nieprawidłowości w ww. obszarze, co – zdaniem NIK – poza skutecznością 
w wykrywaniu nieprawidłowości podlegających raportowaniu – mogło również wynikać z nadinterpretacji przez organy 
administracji rządowej przepisów UE w tym zakresie lub niejasnych i nadmiernie skomplikowanych procedur raportowania 
ww. nieprawidłowości. 

W 2013 r. w mediach szeroko omawiano kwestię żądań przez KE zwrotu środków z europejskich funduszy rolnych, 
w związku z nieprawidłowościami w ich wydatkowaniu wykrytymi przez Komisję w Polsce. W kontroli wykonania budżetu 
w 2013 r. w MRiRW ustalono, że w latach 2004-2013 KE w związku z ww. nieprawidłowościami wyłączyła z finansowania 
wydatki na kwotę 1.114,9 mln zł.  

 

PROBLEM 
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Podstawowe akty prawne regulujące tematykę objętą kontrolą to w szczególności akty prawne UE:  
 rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) Nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych 

Wspólnot Europejskich, 
 rozporządzenie Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej 

i rozporządzenia wykonawcze do tego rozporządzenia,  
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania 

Wspólnej Polityki Rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) Nr 352/78, 
(WE) Nr 165/94, (WE) Nr 2799/98, (WE) Nr 814/2000, (WE) Nr 1290/2005 i (WE) Nr 485/2008 i rozporządzenia 
wykonawcze do tego rozporządzenia.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła organizację i funkcjonowanie w Polsce 
systemu zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych 

w obszarze informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków z tych funduszy oraz 
w obszarze prowadzenia postępowań wyjaśniających przed Komisją w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej. Realizacja zadań 
w ramach tego systemu była zgodna z przepisami Unii Europejskiej oraz zasadą należytego zarządzania finansami. 

Organizacja systemu informowania KE o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków z europejskich funduszy rolnych 
umożliwiała realizację zadań w tym zakresie.  

Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii 
Europejskiej opracował i przekazał do stosowania dokumenty ramowe określające zadania realizowane przez organy 
i podmioty zaangażowane w tym procesie. Współpracował również z instytucjami zaangażowanymi w realizację zadań na 
poziomach krajowym i międzynarodowym. 

Agencje płatnicze (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencja Rynku Rolnego) opracowały i wdrożyły 
niezbędne procedury wewnętrzne oraz zapewniły odpowiednią pod względem liczebności i przeszkolenia obsadę kadrową 
do obsługi systemu. 

Organy i podmioty zaangażowane w proces informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wydatkowaniu 
środków z europejskich funduszy rolnych prawidłowo realizowały zadania wynikające z przepisów UE. Niedotrzymywanie 
terminów zgłoszeń nieprawidłowości do KE, w szczególności przez ARMiR, pomimo dużej skali opóźnień – zarówno pod 
względem liczby przypadków, jak i w wymiarze czasowym – nie spowodowało powstania błędów finansowych, a Agencja 
w celu wyeliminowania tych opóźnień podjęła działania naprawcze.  

Nadzór i kontrola nad systemem informowania KE o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków z europejskich funduszy 
rolnych funkcjonowały prawidłowo. 

System obsługi postępowań wyjaśniających przed KE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej został zorganizowany w sposób 
umożliwiający skuteczną realizację zadań w tym zakresie. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadził postępowania, wykorzystując wszystkie możliwości zastosowania przepisów UE, 
oraz monitorował stan wdrażania przez agencje płatnicze zaleceń wynikających z misji audytowych przeprowadzanych przez 
KE w Polsce. Agencje płatnicze rzetelnie i terminowo realizowały zadania w ramach systemu. Działania Ministra RiRW – we 
współpracy z agencjami płatniczymi – w zakresie prowadzenia postępowań umożliwiły ograniczenie wysokości sankcji 
finansowych nałożonych na Polskę w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w stosunku do proponowanych wstępnie przez 
Komisję (2.560 mln zł) o około 383 mln zł.  

W organizowaniu systemu informowania KE o nieprawidłowościach w zakresie funduszy UE, w tym funduszy rolnych, 
wiodącą rolę odgrywała Komisja Europejska (OLAF – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych). Komisja 
określiła przepisy w tym zakresie, utworzyła i administrowała systemem IMS (Irregularity Managment System – system 
informatyczny uruchomiony przez Komisję w celu umożliwienia państwom członkowskim wywiązywania się z obowiązku 
informowania o nieprawidłowościach) oraz ustaliła zakres wymagań dotyczących raportowanych danych. Komisja 
wykorzystywała ten system w szczególności do prowadzenia analiz o zaistniałych obszarach ryzyka w Polsce. 

Wyniki kontroli wykazały, że agencje płatnicze nie wykorzystywały lub wykorzystywały w nieznacznym stopniu informacje 
zawarte w tym systemie dla potrzeb zarządzania nieprawidłowościami w zakresie wykorzystania środków UE. Spowodowane 
to było m.in. ograniczonym dostępem tych agencji do bazy danych systemu IMS, tj. tylko do zakresu ich właściwości, 
co eliminowało możliwość uzyskania informacji wprowadzonych do systemu przez inne jednostki. Zwrócenia uwagi wymaga 

SYNTEZA	

 

 
 

Najwyższa Izba Kontroli wniosła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o spowodowanie: 
 opracowania i wdrożenia strategii dotyczącej zwiększenia zasięgu agrochemicznej obsługi rolnictwa, w tym efektywnych 

metod upowszechniania o niej wiedzy, a także monitorowania efektów wdrażania tej strategii; 

 zintensyfikowania współpracy stacji chemiczno-rolniczych i jednostek doradztwa rolniczego, w tym np. poprzez 
uzupełnienie w ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego wykazu podmiotów, z którymi 
współpracują te jednostki, o Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą oraz okręgowe stacje chemiczno-rolnicze. 

W wystąpieniach pokontrolnych NIK wnioskowała m.in. o: 
 podjęcie skutecznych działań w celu zwiększenia zainteresowania rolników usługami okręgowych stacji chemiczno-rolniczych; 
 rozważenie możliwości utworzenia we współpracy z gminami i starostwami bazy danych potencjalnych klientów stacji 

okręgowej w celu rozszerzenia współpracy z rolnikami; 
 podawanie rzetelnych danych w sprawozdaniach merytorycznych i dokonanie korekty sprawozdań z prowadzenia 

działalności merytorycznej przez stację okręgową w zakresie rzeczywistej liczby wykazywanych gmin; 
 stosowanie właściwych trybów postępowań w zakresie udzielanych zamówień publicznych. 

System	zarządzania	nieprawidłowościami	w	zakresie	
europejskich	funduszy	rolnych 

   Departament	Rolnictwa	
i	Rozwoju	Wsi	 

P/15/049	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena zgodności realizacji zadań w ramach systemu zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy 
rolnych (Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich), w szczególności w zakresie informowania Komisji Europejskiej przez Polskę o nieprawidłowościach 
w wydatkowaniu środków z tych funduszy oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających przed Komisją Europejską 
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z przepisami UE oraz zasadą należytego zarządzania finansami. 
Cele szczegółowe sformułowane w ramach celu głównego definiowały pytania: 
 Czy system informowania Komisji Europejskiej przez Polskę o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków 

z europejskich funduszy rolnych został odpowiednio zorganizowany oraz funkcjonuje zgodnie z przepisami UE? 
 Czy system obsługi postępowań wyjaśniających przed Komisją Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej jest 

odpowiedni? 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola została przeprowadzona w: Ministerstwie Finansów – Departamencie Ochrony Interesów Finansowych UE, 
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w centralach: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji 
Rynku Rolnego. 

Zgodnie z przepisami UE państwa członkowskie mają obowiązek informowania KE 
m.in. o wszystkich wykrytych nieprawidłowościach na szkodę funduszy unijnych – w tym rolnych – na kwotę przekraczającą 
10 tys. euro. Według danych KE w latach 2010-2014 Polska zajmowała wysokie miejsce wśród państw członkowskich, jeśli 
chodzi o liczbę i kwotę zgłoszonych nieprawidłowości w ww. obszarze, co – zdaniem NIK – poza skutecznością 
w wykrywaniu nieprawidłowości podlegających raportowaniu – mogło również wynikać z nadinterpretacji przez organy 
administracji rządowej przepisów UE w tym zakresie lub niejasnych i nadmiernie skomplikowanych procedur raportowania 
ww. nieprawidłowości. 

W 2013 r. w mediach szeroko omawiano kwestię żądań przez KE zwrotu środków z europejskich funduszy rolnych, 
w związku z nieprawidłowościami w ich wydatkowaniu wykrytymi przez Komisję w Polsce. W kontroli wykonania budżetu 
w 2013 r. w MRiRW ustalono, że w latach 2004-2013 KE w związku z ww. nieprawidłowościami wyłączyła z finansowania 
wydatki na kwotę 1.114,9 mln zł.  
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fakt, że system nie zawierał niektórych funkcjonalności, które byłyby przydatne dla krajowych użytkowników. Ponadto od 
2011 r. komórka MF-R (komórka organizacyjna Ministerstwa Finansów właściwa w zakresie informowania KE 
o nieprawidłowościach w zakresie WPR funkcjonująca w ramach Departamentu Ochrony Interesów Finansowych UE)  
– w związku z udzieleniem agencjom płatniczym przez OLAF dostępu do systemu – zrezygnowała z przygotowywania 
okresowych zbiorczych informacji dotyczących nieprawidłowości zgłoszonych do Komisji Europejskiej. Opracowania te 
stanowiły m.in. dla Agencji Rynku Rolnego źródło informacji o występujących zjawiskach i trendach dotyczących 
ujawnionych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z europejskich funduszy rolnych, w których administrowaniu  
nie brała udziału. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na 
Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej wniosek o wdrożenie instrumentów zapewniających agencjom 
płatniczym pełny zakres informacji o nieprawidłowościach w wydatkowaniu europejskich funduszy rolnych zgłaszanych do 
Komisji Europejskiej. 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa NIK wnioskowała 
o skuteczną realizację działań naprawczych zapewniających terminowe raportowanie nieprawidłowości w systemie IMS. 
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fakt, że system nie zawierał niektórych funkcjonalności, które byłyby przydatne dla krajowych użytkowników. Ponadto od 
2011 r. komórka MF-R (komórka organizacyjna Ministerstwa Finansów właściwa w zakresie informowania KE 
o nieprawidłowościach w zakresie WPR funkcjonująca w ramach Departamentu Ochrony Interesów Finansowych UE)  
– w związku z udzieleniem agencjom płatniczym przez OLAF dostępu do systemu – zrezygnowała z przygotowywania 
okresowych zbiorczych informacji dotyczących nieprawidłowości zgłoszonych do Komisji Europejskiej. Opracowania te 
stanowiły m.in. dla Agencji Rynku Rolnego źródło informacji o występujących zjawiskach i trendach dotyczących 
ujawnionych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z europejskich funduszy rolnych, w których administrowaniu  
nie brała udziału. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na 
Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej wniosek o wdrożenie instrumentów zapewniających agencjom 
płatniczym pełny zakres informacji o nieprawidłowościach w wydatkowaniu europejskich funduszy rolnych zgłaszanych do 
Komisji Europejskiej. 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa NIK wnioskowała 
o skuteczną realizację działań naprawczych zapewniających terminowe raportowanie nieprawidłowości w systemie IMS. 
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14. Skarb	Państwa	

1. Gospodarka finansowa Lasów Państwowych (D/14/505/KBF) 
2. Realizacja zadań określonych w ustawie o wyścigach konnych oraz w zakresie nadzoru właścicielskiego nad torem wyścigów 

konnych na Służewcu w Warszawie (I/14/001/KRR) 
3. Gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (I/14/003/LKI) 
4. Gospodarowanie nieruchomościami przez Polską Akademię Nauk (K/14/005/KNO) 
5. Prywatyzacja wybranych spółek Skarbu Państwa (P/15/018/KGP) 
6. Działalność Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" i Grupy Kapitałowej PPL (P/15/020/KGP) 
7. Wydatki spółek Grupy PKP na usługi doradcze (konsultingowe) i eksperckie (P/15/102/LWA) 
8. Działania dotyczące uregulowania uprawnień do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych i zarządzania jego 

majątkiem (S/15/001/KGP) 

Gospodarka	finansowa	Lasów	Państwowych 

   Departament	Budżetu	
i	Finansów	 

D/14/505	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena stanu majątkowo-finansowego oraz efektywności prowadzonej działalności gospodarczej przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, cztery regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, 16 nadleśnictw oraz trzy zakłady 
Lasów Państwowych. 

Głównym zadaniem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
(PGL LP) jest zarządzanie lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, które obejmuje między innymi: prowadzenie 
gospodarki leśnej, gospodarowanie gruntami i pozostałym majątkiem związanym z gospodarką leśną oraz prowadzenie 
ewidencji majątku Skarbu Państwa i ustalanie jego wartości. Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie 
samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów. W tej sytuacji prowadzenie trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej w istotny sposób warunkowane jest prawidłowością prowadzenia gospodarki finansowej 
PGL LP. 

NIK oceniła sytuację finansowo-majątkową PGL LP w latach 2011-2013 jako dobrą 
i stabilną. Zwróciła jednak uwagę, że prowadzona obecnie przez PGL LP gospodarka 

finansowa – której efektem jest wzrost kosztów oraz zwiększenie nakładów inwestycyjnych w wielu obszarach funkcjonowania 
Lasów Państwowych przy równoczesnym spadku przychodów – w sposób znaczący zwiększa ryzyko nieosiągnięcia 
podstawowych celów działania PGL LP, jakimi są przede wszystkim zachowanie i ochrona lasów oraz ekosystemów leśnych, 
a także utrzymanie i powiększenie zasobów i upraw leśnych. Zdaniem NIK tak prowadzona przez PGL LP gospodarka 
finansowa w dłuższej perspektywie może naruszać równowagę między produkcyjną funkcją lasu a funkcjami społecznymi, 
ekologicznymi i kulturowymi i w konsekwencji utrudnić utrzymanie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wystąpieniach do Ministra Środowiska NIK wnioskowała o:  
 objęcie szczególnym nadzorem działalności podejmowanej przez PGL LP na rzecz zapewnienia trwałej i zrównoważonej 

gospodarki leśnej, w tym poprzez działania na rzecz zwiększenia powierzchni odnowień; 
 zwiększenie nadzoru nad gospodarką finansową PGL LP; 
 dokonanie zmian w statucie PGL LP, w celu zapewnienia zgodności jego postanowień z przepisami ustawy o lasach. 
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14. Skarb	Państwa	

1. Gospodarka finansowa Lasów Państwowych (D/14/505/KBF) 
2. Realizacja zadań określonych w ustawie o wyścigach konnych oraz w zakresie nadzoru właścicielskiego nad torem wyścigów 

konnych na Służewcu w Warszawie (I/14/001/KRR) 
3. Gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (I/14/003/LKI) 
4. Gospodarowanie nieruchomościami przez Polską Akademię Nauk (K/14/005/KNO) 
5. Prywatyzacja wybranych spółek Skarbu Państwa (P/15/018/KGP) 
6. Działalność Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" i Grupy Kapitałowej PPL (P/15/020/KGP) 
7. Wydatki spółek Grupy PKP na usługi doradcze (konsultingowe) i eksperckie (P/15/102/LWA) 
8. Działania dotyczące uregulowania uprawnień do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych i zarządzania jego 

majątkiem (S/15/001/KGP) 

Gospodarka	finansowa	Lasów	Państwowych 

   Departament	Budżetu	
i	Finansów	 

D/14/505	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena stanu majątkowo-finansowego oraz efektywności prowadzonej działalności gospodarczej przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, cztery regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, 16 nadleśnictw oraz trzy zakłady 
Lasów Państwowych. 

Głównym zadaniem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
(PGL LP) jest zarządzanie lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, które obejmuje między innymi: prowadzenie 
gospodarki leśnej, gospodarowanie gruntami i pozostałym majątkiem związanym z gospodarką leśną oraz prowadzenie 
ewidencji majątku Skarbu Państwa i ustalanie jego wartości. Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie 
samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów. W tej sytuacji prowadzenie trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej w istotny sposób warunkowane jest prawidłowością prowadzenia gospodarki finansowej 
PGL LP. 

NIK oceniła sytuację finansowo-majątkową PGL LP w latach 2011-2013 jako dobrą 
i stabilną. Zwróciła jednak uwagę, że prowadzona obecnie przez PGL LP gospodarka 

finansowa – której efektem jest wzrost kosztów oraz zwiększenie nakładów inwestycyjnych w wielu obszarach funkcjonowania 
Lasów Państwowych przy równoczesnym spadku przychodów – w sposób znaczący zwiększa ryzyko nieosiągnięcia 
podstawowych celów działania PGL LP, jakimi są przede wszystkim zachowanie i ochrona lasów oraz ekosystemów leśnych, 
a także utrzymanie i powiększenie zasobów i upraw leśnych. Zdaniem NIK tak prowadzona przez PGL LP gospodarka 
finansowa w dłuższej perspektywie może naruszać równowagę między produkcyjną funkcją lasu a funkcjami społecznymi, 
ekologicznymi i kulturowymi i w konsekwencji utrudnić utrzymanie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wystąpieniach do Ministra Środowiska NIK wnioskowała o:  
 objęcie szczególnym nadzorem działalności podejmowanej przez PGL LP na rzecz zapewnienia trwałej i zrównoważonej 

gospodarki leśnej, w tym poprzez działania na rzecz zwiększenia powierzchni odnowień; 
 zwiększenie nadzoru nad gospodarką finansową PGL LP; 
 dokonanie zmian w statucie PGL LP, w celu zapewnienia zgodności jego postanowień z przepisami ustawy o lasach. 
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Do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych NIK zwróciła się z wniokskiem m.in. o:  
 właściwe zarządzanie oczekiwaniami płacowymi i prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie wynagrodzeń, a także 

działalności inwestycyjnej niezwiązanej bezpośrednio z gospodarką leśną z punktu widzenia prawidłowej realizacji 
podstawowych celów PGL LP;  

 stworzenie efektywnej struktury organizacyjnej, w szczególności o rozważenie likwidacji nieefektywnych, z punktu 
widzenia rachunku ekonomicznego, zakładów Lasów Państwowych. 

DE	LEGE	FERENDA	

 Dokonanie zmian przepisu art. 59 ustawy o lasach, określającego upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania 
rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w PGL LP, poprzez zawarcie w nim wytycznych 
dotyczących treści aktu, zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.  

 Zapewnienie zgodności ww. rozporządzenia z ustawą o lasach w zakresie § 2 oraz § 4 ust. 1 i 2. 

Realizacja	zadań	określonych	w	ustawie	o	wyścigach	
konnych	oraz	w	zakresie	nadzoru	właścicielskiego	nad	
torem	wyścigów	konnych	na	Służewcu	w	Warszawie 

   Departament	Rolnictwa	
i	Rozwoju	Wsi	 

I/14/001/KRR	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji zadań określonych w ustawie o wyścigach konnych oraz w zakresie nadzoru właścicielskiego nad torem 
wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polski Klub Wyścigów Konnych. 

Zagadnienia związane z organizacją wyścigów konnych uregulowane są w ustawie 
o wyścigach konnych oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Regulamin wyścigów konnych określony został 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów 
konnych. Warunki techniczne, które powinny spełniać tory wyścigów konnych, na których są przeprowadzane gonitwy 
galopem i kłusem, określone zostały w rozporządzeniu z dnia 6 września 2011 r. Wysokość należnych opłat na rzecz 
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych przedstawiona została w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa 
w tych wyścigach.  

W Polsce wyścigi konne organizowane są na torach wyścigowych na Służewcu w Warszawie, Sopocie oraz Wrocławiu oraz 
na torze w Buczkowie-Dąbrówce. Właścicielem toru wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie jest Skarb Państwa, 
natomiast wykonywanie niezbywalnego prawa własności na rzecz Skarbu Państwa w stosunku do toru powierzono 
w ustawie o wyścigach konnych Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych. Podczas wyścigów konnych organizowane są 
zakłady pieniężne, w których obstawiane są wyniki poszczególnych gonitw. Dochód ze sprzedaży tych wyników stanowi 
jedno ze źródeł finansowania PKWK. 

Polski Klub Wyścigów Konnych realizował zadania w zakresie ustalania warunków 
rozgrywania gonitw, czuwania nad ich przestrzeganiem, podejmowania działań na 

rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni, a także działał na rzecz rozwoju wyścigów konnych, zgodnie z ustawą 
o wyścigach konnych. Prezes PKWK prowadził rejestr organizatorów wyścigów konnych, organizował szkolenia, powoływał 
komisje egzaminacyjne i przeprowadzał egzaminy oraz udzielał licencji trenerom, jeźdźcom i sędziom wyścigowym. 
Opiniował projekty regulaminów wyścigów konnych, a także był inicjatorem ich opracowania. Nieprawidłowości 
w działalności PKWK polegały na niedochodzeniu należności z zaległych opłat czynszowych oraz wykorzystaniu w 2013 r. 
środków z funduszu szkoleniowego niezgodnie z przeznaczeniem.  

Polski Klub Wyścigów Konnych prawidłowo sprawował nadzór właścicielski nad torem wyścigów konnych na Służewcu 
w Warszawie, zgodnie z postanowieniami umowy dzierżawy zawartej z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o.  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi także prawidłowo sprawował nadzór nad Polskim Klubem Wyścigów Konnych. 
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WNIOSKI	POKONTROLNE	

Najwyższa Izba Kontroli wniosła o wzmocnienie nadzoru przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad Polskim Klubem 
Wyścigów Konnych. 

Gospodarowanie	przez	starostów	nieruchomościami	
stanowiącymi	własność	Skarbu	Państwa 

  Delegatura	w	Kielcach	
 

I/14/003/LKI	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena gospodarowania przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Dwa starostwa powiatowe z terenu województwa świętokrzyskiego 

Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują starostowie, wykonujący 
zadania z zakresu administracji rządowej, m.in.: prowadzą ewidencję nieruchomości, sporządzają plany wykorzystania 
zasobu nieruchomości; wykonują czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu 
oraz prowadzą windykację tych należności; zbywają oraz nabywają, a także wydzierżawiają, wynajmują i użyczają 
nieruchomości wchodzące w skład zasobu, podejmują czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach 
dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, zabezpieczają nieruchomości przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. 

Starosta opracowuje 3-letnie plany wykorzystania zasobu, a także sporządza roczne sprawozdanie z gospodarowania 
nieruchomościami Skarbu Państwa i przekazuje je wojewodzie. 

Kontrole NIK prowadzone w latach ubiegłych w zakresie gospodarowania przez starostów nieruchomościami stanowiącymi 
własność Skarbu Państwa wskazywały na nieprawidłowości w działaniach starostów w tym zakresie.  

W Starostwie Powiatowym w Opatowie nierzetelnie prowadzono ewidencję gruntów 
i budynków w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa. Zamieszczone w ewidencji 

dane nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego tych nieruchomości i były niezgodne z danymi ewidencji zasobu 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz z ewidencją nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Tym samym 
sporządzane na jej podstawie powiatowe zestawienia zbiorcze danych ewidencyjnych za lata 2010-2013 przekazane 
marszałkowi województwa świętokrzyskiego również były nierzetelne. W Starostwie nie przeprowadzono okresowej 
weryfikacji danych ewidencyjnych, o której mowa w § 54 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Badanie 60 działek w zakresie prawidłowości zakwalifikowania ich 
do zasobu wykazało, że w przypadku 59 z nich prawidłowo dokonano takiej kwalifikacji, natomiast jedna działka, ponieważ 
miała nieuregulowany stan prawny, nie powinna zostać ujęta w zasobie. Pomimo obowiązku wynikającego z art. 23 ust. 1 pkt 
3 ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta Opatowski nie sporządził planu wykorzystania zasobu nieruchomości 
Skarbu Państwa na lata 2010-2012. Starosta Opatowski nie wystąpił do sądu z wnioskami o ujawnienie w księdze wieczystej 
prawa własności Skarbu Państwa 6.520 działek o powierzchni 2.315,4415 ha. Działania Starostwa dotyczące pozyskiwania, 
wykorzystywania i rozliczania środków z dotacji celowych na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 
naliczania należności z tytułu udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, a także w zakresie udzielania ulg w spłacie 
tych należności, prowadzono prawidłowo. 

W Starostwie Powiatowym w Staszowie nierzetelne prowadzono ewidencję gruntów i budynków w zakresie nieruchomości 
Skarbu Państwa. Zamieszczone w ewidencji dane nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego tych nieruchomości i były 
niezgodne z danymi ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz z ewidencją nieruchomości oddanych 
w użytkowanie wieczyste. Tym samym sporządzane na jej podstawie powiatowe zestawienia zbiorcze danych 
ewidencyjnych za lata 2010-2013 przekazane marszałkowi województwa świętokrzyskiego również były nierzetelne. 
Sporządzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa plany wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu 
Państwa na lata 2013-2015 nie zawierały prognozy udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do 
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zasobu, co było niezgodne z art. 23 ust. 1d pkt 2 lit.a ustawy o gospodarce nieruchomościami. W sprawozdaniach 
z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa za 2011 r. nieprawidłowo wskazano powierzchnię w części 
dotyczącej trwałego zarządu. Badanie 30 działek w zakresie prawidłowości zakwalifikowania ich do zasobu wykazało, 
że w przypadku 29 z nich prawidłowo dokonano takiej kwalifikacji, natomiast jedna działka, ponieważ ma nieuregulowany 
stan prawny, nie powinna zostać ujęta w zasobie. Z opóźnieniem wynoszącym od dwóch do trzech dni Starosta przekazał 
wojewodzie świętokrzyskiemu, a także właściwym wójtom, burmistrzom i prezydentom miast wykaz nieruchomości, które na 
mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek 
samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Sprawozdanie to marszałkowi województwa 
świętokrzyskiego Starosta przekazał z opóźnieniem trzech lat i siedmiu miesięcy. Ponadto Starosta, niezgodnie z art. 2 ust. 1 
ww. ustawy, nie wywiązał się w pełni z obowiązku wystąpienia do sądu z wnioskami o ujawnienie w księdze wieczystej 
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. Działania Starostwa w zakresie naliczania i ewidencjonowania należności 
z tytułu udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa prowadzone były prawidłowo. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wystąpieniach pokontrolnych NIK skierowała m.in. wnioski pokontrolne o: 
 dokonanie aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków i doprowadzenie do zgodności jej zapisów z prowadzoną 

w Starostwie ewidencją zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości Skarbu Państwa oddanych 
w użytkowanie wieczyste; 

 rzetelne sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków 
przekazywanych marszałkowi województwa świętokrzyskiego; 

 podjęcie działań mających na celu ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności wszystkich nieruchomości 
Skarbu Państwa; 

 uzupełnienie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 o prognozę dotyczącą 
udostępniania oraz nabywania nieruchomości do zasobu; 

 przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych, o której mowa w § 54 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

Gospodarowanie	nieruchomościami	
przez	Polską	Akademię	Nauk 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

K/14/005/KNO	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena gospodarowania nieruchomościami przez Polską Akademię Nauk, w tym sprawdzenie stanu realizacji wniosków 
pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli dotyczących tego obszaru działalności Akademii. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk. 

Kontrola przeprowadzona w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk jest kontynuacją 
działań kontrolnych Izby ukierunkowanych na monitorowanie procesów naprawczych gospodarowania majątkiem trwałym 
PAN. Gospodarowanie majątkiem trwałym Polskiej Akademii Nauk od 2008 r. jest przedmiotem cyklicznie 
przeprowadzanych przez NIK kontroli planowych lub doraźnych. Stałe zainteresowanie NIK tą problematyką wynika 
z konieczności monitorowania procesów naprawczych prowadzonych w Kancelarii PAN oraz jednostkach organizacyjnych 
Akademii. 

Działania zrealizowane przez Polską Akademię Nauk w celu uporządkowania spraw 
związanych z gospodarowaniem majątkiem trwałym w przeważającej mierze były 

skuteczne i doprowadziły do osiągnięcia zasadniczych celów. Pozytywna ocena NIK uwzględnia zarówno postęp w usuwaniu 
poprzednich zaniedbań, jak i obiektywne utrudnienia w sprawnym przeprowadzeniu procesów naprawczych, m.in. wynikające 
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z konieczności przeprowadzenia reorganizacji, wskutek wejścia w życie nowej ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Niewątpliwie 
impulsem o zasadniczym znaczeniu dla naprawy gospodarki majątkiem trwałym PAN były zadania postawione Akademii przez 
Sejm RP w ustawie reformującej system nauki, towarzyszącej nowej ustawie o PAN. Cykliczne kontrole NIK w latach 2008-2014 
prezentowały zarówno postępy w porządkowaniu materialnej sfery działania PAN, jak i liczne słabości, niekorzystnie wpływające 
na rezultaty prac naprawczych. Wysuwane w wyniku tych kontroli wnioski, zmierzające do usprawnienia i przyspieszenia 
procesu porządkowania, a właściwie tworzenia nowego systemu zarządzania majątkiem trwałym, zostały w zasadniczej 
większości zrealizowane. Jest to efekt wspólnych działań ustawodawcy, PAN i NIK. 

Ustalenia kontroli wykazały jednak, że proces naprawczy, mimo zasługującego na podkreślenie osiągnięcia zasadniczych 
celów, nie został zakończony. Niedostatki występują zwłaszcza w sferze bieżącego administrowania nieruchomościami – 
głównie w zakresie obligatoryjnych, okresowych przeglądów stanu technicznego oraz jego dokumentowania w książkach 
obiektów. Są istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowania obiektów i ludzi w nich przebywających. 
W skrajnych przypadkach zaniedbania w tej sferze mogą prowadzić do zdarzeń tragicznych i nieść ze sobą 
odpowiedzialność karną. Dlatego, zdaniem NIK, konieczne jest bezwzględne zapewnienie przez kierowników jednostek 
zarządzających nieruchomościami PAN wypełniania przez osoby, którym powierzono administrowanie obiektami, wszelkich 
powinności wynikających ze stosownych przepisów prawa budowlanego. Realizacja tych obowiązków powinna zaś podlegać 
szczególnemu nadzorowi ze strony Kancelarii PAN. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W celu dalszego usprawniania procesu gospodarowania nieruchomościami PAN Najwyższa Izba Kontroli skierowała do 
Prezesa Polskiej Akademii Nauk wnioski o:  
 zawieranie umów najmu w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Akademii o wartości rynkowej 

przekraczającej równowartość w złotych 50 tys. euro wyłącznie po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw 
skarbu; 

 zwiększenie nadzoru nad mieniem Akademii oddanym w zarządzanie, w szczególności w zakresie prowadzenia 
przeglądów okresowych;  

 opracowanie procedur określających sposób postępowania w zakresie windykacji należności;  
 przeprowadzenie niezbędnych i skutecznych procesów naprawczych i restrukturyzacyjnych w dwóch spółkach 

korzystających z mienia PAN i funkcjonujących ze stratą lub rozważenie celowości dalszego utrzymywania przez PAN 
w nich udziałów. 

Prywatyzacja	wybranych	spółek	Skarbu	Państwa 

   Departament	Gospodarki,	
Skarbu	Państwa	
i	Prywatyzacji	

 

P/15/018	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Dokonanie oceny prywatyzacji wybranych spółek Skarbu Państwa w latach 2012-2014 pod względem celowości i zgodności 
z prawem. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Skarbu Państwa. 

1 stycznia 2012 r. w nadzorze Ministra Skarbu Państwa znajdowały się 804 spółki. 
Przychody z prywatyzacji zasilają budżet państwa oraz szereg funduszy celowych. Dochody budżetu w postaci dywidend od 
spółek SP były w latach 2013 i 2014 wyższe od przychodów z prywatyzacji. Cele strategiczne prywatyzacji zostały wskazane 
w planie prywatyzacji na lata 2012-2013 przyjętym przez Radę Ministrów 27 marca 2012 r. i określone następująco: 
 modernizacja gospodarki i stworzenie lepszych warunków do rozwoju gospodarczego Polski, 
 wsparcie polityk publicznych, 
 rozwój rynku kapitałowego. 

PROBLEM 

 

 
 

zasobu, co było niezgodne z art. 23 ust. 1d pkt 2 lit.a ustawy o gospodarce nieruchomościami. W sprawozdaniach 
z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa za 2011 r. nieprawidłowo wskazano powierzchnię w części 
dotyczącej trwałego zarządu. Badanie 30 działek w zakresie prawidłowości zakwalifikowania ich do zasobu wykazało, 
że w przypadku 29 z nich prawidłowo dokonano takiej kwalifikacji, natomiast jedna działka, ponieważ ma nieuregulowany 
stan prawny, nie powinna zostać ujęta w zasobie. Z opóźnieniem wynoszącym od dwóch do trzech dni Starosta przekazał 
wojewodzie świętokrzyskiemu, a także właściwym wójtom, burmistrzom i prezydentom miast wykaz nieruchomości, które na 
mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek 
samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Sprawozdanie to marszałkowi województwa 
świętokrzyskiego Starosta przekazał z opóźnieniem trzech lat i siedmiu miesięcy. Ponadto Starosta, niezgodnie z art. 2 ust. 1 
ww. ustawy, nie wywiązał się w pełni z obowiązku wystąpienia do sądu z wnioskami o ujawnienie w księdze wieczystej 
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. Działania Starostwa w zakresie naliczania i ewidencjonowania należności 
z tytułu udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa prowadzone były prawidłowo. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wystąpieniach pokontrolnych NIK skierowała m.in. wnioski pokontrolne o: 
 dokonanie aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków i doprowadzenie do zgodności jej zapisów z prowadzoną 

w Starostwie ewidencją zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości Skarbu Państwa oddanych 
w użytkowanie wieczyste; 

 rzetelne sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków 
przekazywanych marszałkowi województwa świętokrzyskiego; 

 podjęcie działań mających na celu ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności wszystkich nieruchomości 
Skarbu Państwa; 

 uzupełnienie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 o prognozę dotyczącą 
udostępniania oraz nabywania nieruchomości do zasobu; 

 przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych, o której mowa w § 54 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

Gospodarowanie	nieruchomościami	
przez	Polską	Akademię	Nauk 

   Departament	Nauki,	
Oświaty	i	Dziedzictwa	
Narodowego	

 

K/14/005/KNO	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena gospodarowania nieruchomościami przez Polską Akademię Nauk, w tym sprawdzenie stanu realizacji wniosków 
pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli dotyczących tego obszaru działalności Akademii. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk. 

Kontrola przeprowadzona w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk jest kontynuacją 
działań kontrolnych Izby ukierunkowanych na monitorowanie procesów naprawczych gospodarowania majątkiem trwałym 
PAN. Gospodarowanie majątkiem trwałym Polskiej Akademii Nauk od 2008 r. jest przedmiotem cyklicznie 
przeprowadzanych przez NIK kontroli planowych lub doraźnych. Stałe zainteresowanie NIK tą problematyką wynika 
z konieczności monitorowania procesów naprawczych prowadzonych w Kancelarii PAN oraz jednostkach organizacyjnych 
Akademii. 

Działania zrealizowane przez Polską Akademię Nauk w celu uporządkowania spraw 
związanych z gospodarowaniem majątkiem trwałym w przeważającej mierze były 

skuteczne i doprowadziły do osiągnięcia zasadniczych celów. Pozytywna ocena NIK uwzględnia zarówno postęp w usuwaniu 
poprzednich zaniedbań, jak i obiektywne utrudnienia w sprawnym przeprowadzeniu procesów naprawczych, m.in. wynikające 
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Realizacja polityki prywatyzacyjnej jest jednym z narzędzi zmniejszania ryzyka w zarządzaniu majątkiem publicznym. 
Ponadto znaczna część osiągniętych przychodów wspiera strategiczne cele rozwojowe państwa, budując potencjał funduszy 
celowych: 
 Funduszu Rezerwy Demograficznej, 
 Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, 
 Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. 

Przychody z prywatyzacji przeznaczane są także na wyodrębnione rachunki Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
(przeciwdziałanie bezrobociu), Ministra Obrony Narodowej i Ministra Gospodarki (restrukturyzacja przemysłowego potencjału 
obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) oraz Ministra Finansów (Rezerwy 
Poręczeniowe i Gwarancyjne Skarbu Państwa). 

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła badania kontrolne obejmujące 
15 największych transakcji prywatyzacyjnych, o łącznej wartości 13,3 mld zł, 

przeprowadzonych przez Ministra Skarbu Państwa w latach 2012-2014. Środki uzyskane z tych transakcji stanowiły 91,2% 
łącznych przychodów z prywatyzacji w tym okresie. Ustalenia kontroli wskazują, że działania prywatyzacyjne realizowane 
przez Ministra Skarbu Państwa były zgodne z celami strategicznymi, ujętymi w dokumentach przedstawionych Radzie 
Ministrów oraz przyjętymi przez Radę Ministrów strategiami dla wybranych branż gospodarki. 

Plany prywatyzacyjne zostały zrealizowane w ujęciu wartościowym w 78%. Niewykonanie planów było spowodowane 
przyczynami obiektywnymi, w szczególności uzasadnionym odstąpieniem od prywatyzacji sektora węgla kamiennego 
i wdrażaniem Programu „Inwestycje Polskie”. 

Termin zbywania akcji Skarbu Państwa MSP uzależniało m.in. od sytuacji rynkowej na GPW. Zarówno w regulacjach 
wewnętrznych Ministerstwa, jak i dokumentacji przedstawionej do kontroli NIK nie wskazano jaka miała to być zależność, kto 
miał analizować sytuację rynkową na GPW i podjąć decyzję o terminie zbycia akcji. Dokumentacja dotycząca sprzedaży 
akcji SP na GPW nie zawiera analiz trendów kursu zbywanych akcji lub bardziej zaawansowanej analizy technicznej.  

Na 15 kontrolowanych projektów prywatyzacyjnych nieprawidłowości nie stwierdzono w 11 transakcjach. Ministerstwo 
Skarbu Państwa, w ocenie NIK, sprzedało akcje czterech spółek (za łączną kwotę 1 020,9 mln zł) po cenach nieoddających 
ich faktycznej wartości. 

NIK stwierdziła istotne nieprawidłowości w czterech procesach prywatyzacyjnych: 
 W sprzedaży 85% akcji KWB Adamów za 67,32 mln zł – gdyż było to, w opinii NIK, działanie niegospodarne. 

Zaakceptowano ofertę nabywcy, nie zważając, że wartość księgowa oraz wycena metodami mnożnikowymi wskazywały 
na znacznie wyższą wartość akcji Spółki. Wartość księgowa kopalni Adamów na 31 grudnia 2011 r. wynosiła 144,6 mln 
zł, spółka ta posiadała wolne środki obrotowe w wysokości 65,2 mln zł, nie była zadłużona, a prowadzona przez nią 
działalność była rentowna. 

 W sprzedaży 85% udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. – nierzetelnym działaniem, prowadzącym do 
niegospodarności, była rezygnacja z opracowania strategii prywatyzacji Meble Emilia Sp. z o.o., dostosowanej do 
specyfiki tej Spółki.  

 W sprzedaży 86,92% akcji Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław SA – w styczniu 2011 r. zmieniono tryb prywatyzacji 
Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław SA (wskazany jeszcze w listopadzie 2006 r.) – z oferty publicznej na tryb 
negocjacji, podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Zmiana trybu sprzedaży akcji była niecelowa z punktu 
widzenia maksymalizacji ceny i prowadziła do niegospodarności. 

 W sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych 37,9% akcji Ciech SA w trybie odpowiedzi na wezwanie do 
sprzedaży. Decyzja Ministra Skarbu Państwa, o odpowiedzi na wezwanie KI Chemistry do sprzedaży akcji Ciech po 
cenie 31 zł za akcję, była działaniem niegospodarnym. Spółka Ciech została zrestrukturyzowana z udziałem Skarbu 
Państwa i znajdowała się w początkowym etapie dyskontowania dodatnich wyników. Cena proponowana w wezwaniu 
była niższa od bieżących notowań Ciech i nie uwzględniała premii za przejęcie kontroli nad Spółką. Kurs akcji Ciech 
znajdował się od 13 września 2011 r. w trendzie rosnącym (wzrost w ciągu 2,5 roku z 10,83 zł do 31 zł, tj. o niemal 
200%) i nic nie wskazywało na zakończenie lub zmianę tego trendu. Większość analityków rynkowych stwierdzała, że 
cena proponowana w wezwaniu była niesatysfakcjonująca. 
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WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wyniku kontroli sformułowano wnioski o: 
 rozważenie możliwości zlecania przez Ministerstwo Skarbu Państwa weryfikacji odbieranych wycen przez niezależnych 

ekspertów; 
 podjęcie przez MSP działań w celu uzyskania odszkodowań za błędne wyceny i ich skutki; 
 pełne dokumentowanie wyników analiz rynkowych w celu optymalizacji terminów transakcji giełdowych, w tym rozważenie 

możliwości stosowania analizy trendów i analizy technicznej; 
 zawieranie umów z doradcami po dokonaniu analiz umożliwiających ocenę efektów wykonania tych umów w celu 

wyeliminowania zbędnych zleceń i idących za nimi kosztów; 
 podjęcie działań w celu zapewnienia zgodności stosowanej w MSP polityki rachunkowości z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz prawidłowego księgowania sprzedaży akcji spółek w notowanych na Giełdzie Papierów Wartosciowych.  

Działalność	Przedsiębiorstwa	Państwowego	
„Porty	Lotnicze"	i	Grupy	Kapitałowej	PPL 

   Departament	Gospodarki,	
Skarbu	Państwa	
i	Prywatyzacji	

 

P/15/020	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena, czy osiągane są rezultaty zakładane w Strategii Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze". 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. 

W 2015 r., w rejestrze lotnisk cywilnych w Polsce znalazło się 59 lotnisk cywilnych, 
w tym 8 o znaczeniu międzynarodowym, zakwalifikowanych do Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Na terytorium Polski 
funkcjonuje jeden krajowy port lotniczy – Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz 12 portów regionalnych 
obsługujących regularne loty pasażerskie. 

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) jest podmiotem mającym decydujący wpływ na rynek usług 
lotniskowych w Polsce, ponieważ posiada akcje bądź udziały w spółkach zarządzających wszystkimi znaczącymi portami 
lotniczymi, a podmioty z grupy kapitałowej PPL obsługują około 98% pasażerskiego ruchu lotniczego w Polsce.  

Inspiracją do przeprowadzenia kontroli były m.in. informacje o pogarszających się wynikach ekonomicznych 
Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w kolejnych trzech latach i możliwości osiągnięcia straty netto. 

Planowanym przez nowego Naczelnego Dyrektora PPL, powołanego w lutym 2014 r., działaniom restrukturyzacyjnym 
towarzyszyły napięcia społeczne i spór zbiorowy, zagrażający m.in. ciągłości pracy Lotniska im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie. 

Konieczność restrukturyzacji PPL wynikała z zaniechań i nieprawidłowości mających 
miejsce przed 2014 r., które polegały m.in. na:  

 przyjęciu niekorzystnych dla PPL rozwiązań w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy i dopuszczeniu do przerostu 
zatrudnienia;  

 niekorzystnej strukturze przychodów, prognozowanego pogarszania wyników finansowych Przedsiębiorstwa oraz 
zwiększania udziału kosztów osobowych w strukturze kosztów; 

 braku skutecznego nadzoru nad prowadzeniem niektórych inwestycji, przyjmowaniu zbyt optymistycznych założeń przy 
planowaniu inwestycji oraz opóźnieniach w tworzeniu odpisów aktualizujących;  

 dofinansowywaniu podmiotów z grupy kapitałowej PPL mimo braku rokowań na zwrot zainwestowanego kapitału. 

Celem restrukturyzacji PPL było zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa, która miała zostać osiągnięta 
m.in. poprzez optymalizację w sferach: zarządzania, kosztów – w tym zatrudnienia, wynagrodzeń i inwestycji. NIK oceniła 
pozytywnie podjęcie w 2014 r. działań restrukturyzacyjnych PPL oraz przebieg i efekty prowadzonej restrukturyzacji.  

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

Realizacja polityki prywatyzacyjnej jest jednym z narzędzi zmniejszania ryzyka w zarządzaniu majątkiem publicznym. 
Ponadto znaczna część osiągniętych przychodów wspiera strategiczne cele rozwojowe państwa, budując potencjał funduszy 
celowych: 
 Funduszu Rezerwy Demograficznej, 
 Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, 
 Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. 

Przychody z prywatyzacji przeznaczane są także na wyodrębnione rachunki Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
(przeciwdziałanie bezrobociu), Ministra Obrony Narodowej i Ministra Gospodarki (restrukturyzacja przemysłowego potencjału 
obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) oraz Ministra Finansów (Rezerwy 
Poręczeniowe i Gwarancyjne Skarbu Państwa). 

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła badania kontrolne obejmujące 
15 największych transakcji prywatyzacyjnych, o łącznej wartości 13,3 mld zł, 

przeprowadzonych przez Ministra Skarbu Państwa w latach 2012-2014. Środki uzyskane z tych transakcji stanowiły 91,2% 
łącznych przychodów z prywatyzacji w tym okresie. Ustalenia kontroli wskazują, że działania prywatyzacyjne realizowane 
przez Ministra Skarbu Państwa były zgodne z celami strategicznymi, ujętymi w dokumentach przedstawionych Radzie 
Ministrów oraz przyjętymi przez Radę Ministrów strategiami dla wybranych branż gospodarki. 

Plany prywatyzacyjne zostały zrealizowane w ujęciu wartościowym w 78%. Niewykonanie planów było spowodowane 
przyczynami obiektywnymi, w szczególności uzasadnionym odstąpieniem od prywatyzacji sektora węgla kamiennego 
i wdrażaniem Programu „Inwestycje Polskie”. 

Termin zbywania akcji Skarbu Państwa MSP uzależniało m.in. od sytuacji rynkowej na GPW. Zarówno w regulacjach 
wewnętrznych Ministerstwa, jak i dokumentacji przedstawionej do kontroli NIK nie wskazano jaka miała to być zależność, kto 
miał analizować sytuację rynkową na GPW i podjąć decyzję o terminie zbycia akcji. Dokumentacja dotycząca sprzedaży 
akcji SP na GPW nie zawiera analiz trendów kursu zbywanych akcji lub bardziej zaawansowanej analizy technicznej.  

Na 15 kontrolowanych projektów prywatyzacyjnych nieprawidłowości nie stwierdzono w 11 transakcjach. Ministerstwo 
Skarbu Państwa, w ocenie NIK, sprzedało akcje czterech spółek (za łączną kwotę 1 020,9 mln zł) po cenach nieoddających 
ich faktycznej wartości. 

NIK stwierdziła istotne nieprawidłowości w czterech procesach prywatyzacyjnych: 
 W sprzedaży 85% akcji KWB Adamów za 67,32 mln zł – gdyż było to, w opinii NIK, działanie niegospodarne. 

Zaakceptowano ofertę nabywcy, nie zważając, że wartość księgowa oraz wycena metodami mnożnikowymi wskazywały 
na znacznie wyższą wartość akcji Spółki. Wartość księgowa kopalni Adamów na 31 grudnia 2011 r. wynosiła 144,6 mln 
zł, spółka ta posiadała wolne środki obrotowe w wysokości 65,2 mln zł, nie była zadłużona, a prowadzona przez nią 
działalność była rentowna. 

 W sprzedaży 85% udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. – nierzetelnym działaniem, prowadzącym do 
niegospodarności, była rezygnacja z opracowania strategii prywatyzacji Meble Emilia Sp. z o.o., dostosowanej do 
specyfiki tej Spółki.  

 W sprzedaży 86,92% akcji Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław SA – w styczniu 2011 r. zmieniono tryb prywatyzacji 
Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław SA (wskazany jeszcze w listopadzie 2006 r.) – z oferty publicznej na tryb 
negocjacji, podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Zmiana trybu sprzedaży akcji była niecelowa z punktu 
widzenia maksymalizacji ceny i prowadziła do niegospodarności. 

 W sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych 37,9% akcji Ciech SA w trybie odpowiedzi na wezwanie do 
sprzedaży. Decyzja Ministra Skarbu Państwa, o odpowiedzi na wezwanie KI Chemistry do sprzedaży akcji Ciech po 
cenie 31 zł za akcję, była działaniem niegospodarnym. Spółka Ciech została zrestrukturyzowana z udziałem Skarbu 
Państwa i znajdowała się w początkowym etapie dyskontowania dodatnich wyników. Cena proponowana w wezwaniu 
była niższa od bieżących notowań Ciech i nie uwzględniała premii za przejęcie kontroli nad Spółką. Kurs akcji Ciech 
znajdował się od 13 września 2011 r. w trendzie rosnącym (wzrost w ciągu 2,5 roku z 10,83 zł do 31 zł, tj. o niemal 
200%) i nic nie wskazywało na zakończenie lub zmianę tego trendu. Większość analityków rynkowych stwierdzała, że 
cena proponowana w wezwaniu była niesatysfakcjonująca. 

 

 

SYNTEZA	



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
       14. Skarb Państwa 

296

RO
ZD

ZI
AŁ

 II
I

 

 
 

wpływ na kształtowanie polityki transportowej i sprawność funkcjonowania państwa. Wykonując swoje zadania spółki Grupy 
PKP korzystają z różnego rodzaju usług doradztwa (przedprywatyzacyjnego, prawnego, podatkowego, zarządzania majątkiem, 
marketingowego) świadczonych przez podmioty zewnętrzne, ponosząc z tego tytułu dodatkowe koszty. Jednocześnie do opinii 
publicznej docierają regularnie sygnały, że zamawiane „na zewnątrz” usługi są kosztowne, nie zawsze potrzebne, a także nie 
przyczyniają się do polepszenia funkcjonowania, wzrostu efektywności oraz poprawienia wizerunku spółek Grupy PKP. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie działalność Spółek związaną z udzielaniem 
w latach 2012-2014 zamówień na usługi doradcze i eksperckie podmiotom zewnętrznym. 

Obowiązujące w Spółkach rozwiązania organizacyjno-proceduralne, a także stosowana praktyka, nie stanowiły mechanizmów 
minimalizujących ryzyko niecelowego i nieefektywnego wydatkowania środków na usługi doradcze i eksperckie. Regulacje 
wewnętrzne nie obligowały do dokonywania przed zleceniem usług analizy rzeczywistych potrzeb i korzyści dla Spółek, a także 
oszacowania wartości zamówienia lub, w sytuacji sformułowania ogólnego wymogu w tym zakresie, nie określały sposobu jego 
dokonywania. Również po wykonaniu usługi, Spółki nie prowadziły analiz uzyskanych efektów w relacji do poniesionych 
kosztów. W latach 2012-2014 w czterech jednostkach objętych kontrolą zawarto 1.029 umów na usługi doradcze i eksperckie 
z osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, na które wydatkowano 
171.010,6 tys. zł. W przypadku 15% skontrolowanych umów (t.j. 10) o wartości 1.496,8 tys. zł, NIK stwierdziła zlecanie 
podmiotom zewnętrznym prac, które mieściły się w podstawowych zadaniach komórek organizacyjnych Spółek i ich 
pracowników. Wyniki prac będących przedmiotem 6 umów (10%), z tytułu których wydatkowano 841,2 tys. zł, nie zostały przez 
Spółki wykorzystane (lub zostały wykorzystane częściowo), czego przyczyną było m.in. niewłaściwe przygotowanie Spółek 
zarówno na etapie poprzedzającym udzielenie zleceń, jak i na etapie ich realizacji. We wszystkich Spółkach stwierdzono 
nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur regulujących zasady udzielania zamówień podmiotom zewnętrznym. 
Tak funkcjonujący system zlecania usług doradczych i eksperckich stwarza warunki do zamawiania usług zbędnych oraz 
zawyżania kosztów ponoszonych za te usługi, jest również wysoce podatny na wystąpienie zjawisk korupcyjnych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Z kontroli wynika generalny wniosek o wyeliminowanie z obszaru udzielania zamówień na usługi doradcze i eksperckie 
mechanizmów korupcjogennych polegających m.in. na dowolności postępowania oraz słabości kontroli i nadzoru. Ponadto 
NIK skierowała do zarządów poszczególnych Spółek następujące wnioski: 
 poprzedzania udzielania zamówień na usługi doradcze i eksperckie udokumentowaną analizą rzeczywistych potrzeb 

Spółki oraz analizą kosztów i korzyści;  
 zlecania usług doradczych i eksperckich na zewnątrz w przypadkach, kiedy mieszczą się one w zadaniach komórek 

organizacyjnych Spółek i obowiązkach ich pracowników, wyłącznie w sytuacjach, gdy przeprowadzona uprzednio analiza 
wyklucza możliwość ich wykonania we własnym zakresie; 

 wprowadzenia obowiązku dokumentowania czynności podejmowanych w związku z udzielaniem zamówień na usługi 
doradcze i eksperckie (uzasadnienie dla udzielenia zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, wybór wykonawcy, 
odbiór wykonywanych prac); 

 przestrzegania zasad udzielania zamówień na usługi doradcze i eksperckie określonych w regulacjach wewnętrznych; 
 dokonywania oceny efektywności wydatków na usługi doradcze i eksperckie.  

Działania	dotyczące	uregulowania	uprawnień	do	mienia	
byłego	Funduszu	Wczasów	Pracowniczych	i	zarządzania	
jego	majątkiem 

   Departament	Gospodarki,	
Skarbu	Państwa	
i	Prywatyzacji	

 

S/15/001/KGP	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Dokonanie oceny efektów działania Ministra Skarbu Państwa zmierzającego do ustawowego uregulowania uprawnień do 
mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych w latach 2004-2014. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Skarbu Państwa; Fundusz Wczasów Pracowniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 

SYNTEZA	

 

 
 

Wyniki finansowe uzyskane w 2015 r. oraz efekty restrukturyzacji zatrudnienia wskazują, że odwrócone zostały niekorzystne 
trendy. Przeprowadzona restrukturyzacja zatrudnienia zakładała uzyskanie przez Przedsiębiorstwo ok. 100 mln zł 
oszczędności rocznie, co oznacza, że poniesione koszty restrukturyzacji zwrócą się w okresie trzech lat. W wyniku 
restrukturyzacji – zatrudnienie w PPL na koniec I połrocza 2015 r. w porównaniu z zatrudnieniem na koniec 2013 r., 
zmniejszyło się o 771 pracowników, tj. o 35,5%. 

Niezależnie od pozytywnej oceny działań restrukturyzacyjnych, kontrola wykazała niedostateczny nadzór ministra 
właściwego ds. transportu nad PPL. Minister nie sporządzał autonomicznych ocen pracy Naczelnego Dyrektora PPL, 
wykazywał też pasywność w wyznaczaniu celów i kierunków rozwoju PPL, nie reagował na zaniedbania PPL w sferze 
inwestycji, także kapitałowych. Przedsiębiorstwo poniosło straty w wyniku nieprawidłowości w procesach inwestycyjnych, 
a łączna wartość należących do niego akcji i udziałów w spółkach GK PPL została przeszacowana (obniżona) o 46%, w tym 
w grupie spółek zarządzających lotniskami o 57%.  

Polityka taryfowa PPL była kreowana z poszanowaniem zasady równego traktowania kontrahentów. Podejmowano działania 
w celu poprawy struktury przychodów poprzez zwiększenie przychodów pozalotniczych oraz działania zmierzające do 
racjonalizacji kosztów. 

Ramy i sposób przeprowadzenia restrukturyzacji, a także długofalowe cele, zostały określone w dokumentach Biznes Plan P.P. 
„Porty Lotnicze” z elementami restrukturyzacyjnymi na lata 2014-2015 i Strategia P.P. „Porty Lotnicze” na lata 2014-2024, które 
zyskały pozytywną opinię organów Samorządu Załogi PPL. Przebieg i efekty wdrażania Strategii 2014-2024 były 
systematycznie monitorowane i oceniane przez Przedsiębiorstwo. 

Opracowano także Plan Generalny Lotniska Chopina w Warszawie na lata 2015-2040, który zyskał pozytywną opinię 
Zebrania Delegatów Samorządu Załogi PPL. Wcześniejsze dwie próby opracowania dokumentów strategicznych dla PPL nie 
doprowadziły do opracowania dokumentów o zadowalającej jakości. 

NIK pozytywnie oceniła też wypracowanie i realizację przez PPL strategii wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy 
Kapitałowej PPL i prawidłowość wykonywania praw z posiadanych przez PPL akcji i udziałów w spółkach. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Wdrożenie przez Radę Ministrów rozwiązań motywujących samorządy zainteresowane utrzymywaniem lotnisk 
regionalnych do przejmowania pełnej odpowiedzialności za ich funkcjonowanie. 

 Zaktualizowanie przez Radę Ministrów podstaw prawnych działania Przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie Porty 
Lotnicze” oraz zasad nadzoru nad nim przez właściwego ministra poprzez zainicjowanie nowelizacji ustawy o PPL bądź 
przyjęcie założeń projektu ustawy umożliwiającej przekształcenie Przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego. 

 Zwiększenie przez ministra właściwego ds. transportu aktywności w kreowaniu długookresowych celów PPL i sposobów 
ich realizacji, zważywszy, że prawo lotnicze, ani żadne inne przepisy, nie gwarantują spójności koncepcji rozwoju PPL 
z polityką transportową państwa. 

Wydatki	spółek	Grupy	PKP	na	usługi	doradcze	
(konsultingowe)	i	eksperckie 

   Delegatura	w	Warszawie	
 

P/15/102	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena efektywności wydatkowania środków na usługi doradcze i eksperckie zlecane podmiotom zewnętrznym w latach 
2012-2014 przez spółki Grupy PKP. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto cztery jednostki: PKP SA, PKP Intercity SA, PKP Energetyka SA, PKP Informatyka Sp. z o.o. 

Powstała w 2001 r., w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie 
Koleje Państwowe, Grupa PKP zajmuje wiodącą pozycję na krajowym rynku kolejowym i wpływa w decydujący sposób na jego 
rozwój z uwagi na obszar działalności i wielkość wchodzących w jej skład spółek. Działalność Grupy PKP ma tym samym istotny 

PROBLEM 
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wpływ na kształtowanie polityki transportowej i sprawność funkcjonowania państwa. Wykonując swoje zadania spółki Grupy 
PKP korzystają z różnego rodzaju usług doradztwa (przedprywatyzacyjnego, prawnego, podatkowego, zarządzania majątkiem, 
marketingowego) świadczonych przez podmioty zewnętrzne, ponosząc z tego tytułu dodatkowe koszty. Jednocześnie do opinii 
publicznej docierają regularnie sygnały, że zamawiane „na zewnątrz” usługi są kosztowne, nie zawsze potrzebne, a także nie 
przyczyniają się do polepszenia funkcjonowania, wzrostu efektywności oraz poprawienia wizerunku spółek Grupy PKP. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie działalność Spółek związaną z udzielaniem 
w latach 2012-2014 zamówień na usługi doradcze i eksperckie podmiotom zewnętrznym. 

Obowiązujące w Spółkach rozwiązania organizacyjno-proceduralne, a także stosowana praktyka, nie stanowiły mechanizmów 
minimalizujących ryzyko niecelowego i nieefektywnego wydatkowania środków na usługi doradcze i eksperckie. Regulacje 
wewnętrzne nie obligowały do dokonywania przed zleceniem usług analizy rzeczywistych potrzeb i korzyści dla Spółek, a także 
oszacowania wartości zamówienia lub, w sytuacji sformułowania ogólnego wymogu w tym zakresie, nie określały sposobu jego 
dokonywania. Również po wykonaniu usługi, Spółki nie prowadziły analiz uzyskanych efektów w relacji do poniesionych 
kosztów. W latach 2012-2014 w czterech jednostkach objętych kontrolą zawarto 1.029 umów na usługi doradcze i eksperckie 
z osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, na które wydatkowano 
171.010,6 tys. zł. W przypadku 15% skontrolowanych umów (t.j. 10) o wartości 1.496,8 tys. zł, NIK stwierdziła zlecanie 
podmiotom zewnętrznym prac, które mieściły się w podstawowych zadaniach komórek organizacyjnych Spółek i ich 
pracowników. Wyniki prac będących przedmiotem 6 umów (10%), z tytułu których wydatkowano 841,2 tys. zł, nie zostały przez 
Spółki wykorzystane (lub zostały wykorzystane częściowo), czego przyczyną było m.in. niewłaściwe przygotowanie Spółek 
zarówno na etapie poprzedzającym udzielenie zleceń, jak i na etapie ich realizacji. We wszystkich Spółkach stwierdzono 
nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur regulujących zasady udzielania zamówień podmiotom zewnętrznym. 
Tak funkcjonujący system zlecania usług doradczych i eksperckich stwarza warunki do zamawiania usług zbędnych oraz 
zawyżania kosztów ponoszonych za te usługi, jest również wysoce podatny na wystąpienie zjawisk korupcyjnych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Z kontroli wynika generalny wniosek o wyeliminowanie z obszaru udzielania zamówień na usługi doradcze i eksperckie 
mechanizmów korupcjogennych polegających m.in. na dowolności postępowania oraz słabości kontroli i nadzoru. Ponadto 
NIK skierowała do zarządów poszczególnych Spółek następujące wnioski: 
 poprzedzania udzielania zamówień na usługi doradcze i eksperckie udokumentowaną analizą rzeczywistych potrzeb 

Spółki oraz analizą kosztów i korzyści;  
 zlecania usług doradczych i eksperckich na zewnątrz w przypadkach, kiedy mieszczą się one w zadaniach komórek 

organizacyjnych Spółek i obowiązkach ich pracowników, wyłącznie w sytuacjach, gdy przeprowadzona uprzednio analiza 
wyklucza możliwość ich wykonania we własnym zakresie; 

 wprowadzenia obowiązku dokumentowania czynności podejmowanych w związku z udzielaniem zamówień na usługi 
doradcze i eksperckie (uzasadnienie dla udzielenia zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, wybór wykonawcy, 
odbiór wykonywanych prac); 

 przestrzegania zasad udzielania zamówień na usługi doradcze i eksperckie określonych w regulacjach wewnętrznych; 
 dokonywania oceny efektywności wydatków na usługi doradcze i eksperckie.  

Działania	dotyczące	uregulowania	uprawnień	do	mienia	
byłego	Funduszu	Wczasów	Pracowniczych	i	zarządzania	
jego	majątkiem 

   Departament	Gospodarki,	
Skarbu	Państwa	
i	Prywatyzacji	

 

S/15/001/KGP	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Dokonanie oceny efektów działania Ministra Skarbu Państwa zmierzającego do ustawowego uregulowania uprawnień do 
mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych w latach 2004-2014. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Skarbu Państwa; Fundusz Wczasów Pracowniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 

SYNTEZA	

 

 
 

Wyniki finansowe uzyskane w 2015 r. oraz efekty restrukturyzacji zatrudnienia wskazują, że odwrócone zostały niekorzystne 
trendy. Przeprowadzona restrukturyzacja zatrudnienia zakładała uzyskanie przez Przedsiębiorstwo ok. 100 mln zł 
oszczędności rocznie, co oznacza, że poniesione koszty restrukturyzacji zwrócą się w okresie trzech lat. W wyniku 
restrukturyzacji – zatrudnienie w PPL na koniec I połrocza 2015 r. w porównaniu z zatrudnieniem na koniec 2013 r., 
zmniejszyło się o 771 pracowników, tj. o 35,5%. 

Niezależnie od pozytywnej oceny działań restrukturyzacyjnych, kontrola wykazała niedostateczny nadzór ministra 
właściwego ds. transportu nad PPL. Minister nie sporządzał autonomicznych ocen pracy Naczelnego Dyrektora PPL, 
wykazywał też pasywność w wyznaczaniu celów i kierunków rozwoju PPL, nie reagował na zaniedbania PPL w sferze 
inwestycji, także kapitałowych. Przedsiębiorstwo poniosło straty w wyniku nieprawidłowości w procesach inwestycyjnych, 
a łączna wartość należących do niego akcji i udziałów w spółkach GK PPL została przeszacowana (obniżona) o 46%, w tym 
w grupie spółek zarządzających lotniskami o 57%.  

Polityka taryfowa PPL była kreowana z poszanowaniem zasady równego traktowania kontrahentów. Podejmowano działania 
w celu poprawy struktury przychodów poprzez zwiększenie przychodów pozalotniczych oraz działania zmierzające do 
racjonalizacji kosztów. 

Ramy i sposób przeprowadzenia restrukturyzacji, a także długofalowe cele, zostały określone w dokumentach Biznes Plan P.P. 
„Porty Lotnicze” z elementami restrukturyzacyjnymi na lata 2014-2015 i Strategia P.P. „Porty Lotnicze” na lata 2014-2024, które 
zyskały pozytywną opinię organów Samorządu Załogi PPL. Przebieg i efekty wdrażania Strategii 2014-2024 były 
systematycznie monitorowane i oceniane przez Przedsiębiorstwo. 

Opracowano także Plan Generalny Lotniska Chopina w Warszawie na lata 2015-2040, który zyskał pozytywną opinię 
Zebrania Delegatów Samorządu Załogi PPL. Wcześniejsze dwie próby opracowania dokumentów strategicznych dla PPL nie 
doprowadziły do opracowania dokumentów o zadowalającej jakości. 

NIK pozytywnie oceniła też wypracowanie i realizację przez PPL strategii wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy 
Kapitałowej PPL i prawidłowość wykonywania praw z posiadanych przez PPL akcji i udziałów w spółkach. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Wdrożenie przez Radę Ministrów rozwiązań motywujących samorządy zainteresowane utrzymywaniem lotnisk 
regionalnych do przejmowania pełnej odpowiedzialności za ich funkcjonowanie. 

 Zaktualizowanie przez Radę Ministrów podstaw prawnych działania Przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie Porty 
Lotnicze” oraz zasad nadzoru nad nim przez właściwego ministra poprzez zainicjowanie nowelizacji ustawy o PPL bądź 
przyjęcie założeń projektu ustawy umożliwiającej przekształcenie Przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego. 

 Zwiększenie przez ministra właściwego ds. transportu aktywności w kreowaniu długookresowych celów PPL i sposobów 
ich realizacji, zważywszy, że prawo lotnicze, ani żadne inne przepisy, nie gwarantują spójności koncepcji rozwoju PPL 
z polityką transportową państwa. 

Wydatki	spółek	Grupy	PKP	na	usługi	doradcze	
(konsultingowe)	i	eksperckie 

   Delegatura	w	Warszawie	
 

P/15/102	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena efektywności wydatkowania środków na usługi doradcze i eksperckie zlecane podmiotom zewnętrznym w latach 
2012-2014 przez spółki Grupy PKP. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto cztery jednostki: PKP SA, PKP Intercity SA, PKP Energetyka SA, PKP Informatyka Sp. z o.o. 

Powstała w 2001 r., w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie 
Koleje Państwowe, Grupa PKP zajmuje wiodącą pozycję na krajowym rynku kolejowym i wpływa w decydujący sposób na jego 
rozwój z uwagi na obszar działalności i wielkość wchodzących w jej skład spółek. Działalność Grupy PKP ma tym samym istotny 

PROBLEM 
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Obrona narodowa,  
sprawy wewnętrzne, sprawiedliwość

 

 
 

Fundusz Wczasów Pracowniczych (FWP) został utworzony jako osoba prawna prawa 
publicznego na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o Funduszu Wczasów 

Pracowniczych Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce. Na majątek FWP składały się m.in. środki finansowe 
pochodzące z dopłat Skarbu Państwa, dochody z majątku własnego oraz z majątku Skarbu Państwa i przedsiębiorstw 
państwowych przekazanego tej jednostce w zarząd i użytkowanie. Na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 1988 r. o Funduszu 
Wczasów Pracowniczych został on przekształcony w jednostkę organizacyjną ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej. 
Wówczas, w okresie po stanie wojennym (13 grudnia 1981), jedyną taką organizacją, oficjalnie działającą podczas wejścia 
w życie przepisów tej ustawy, było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ). Jednakże w świetle przepisów 
ww. ustawy o FWP z 1988 r., OPZZ nie uzyskało statusu właściciela tego majątku. 

Fundusz Wczasów Pracowniczych przestał istnieć z dniem 31 sierpnia 1997 r. – w związku z wejściem w życie art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który stanowił, iż traci 
moc ustawa z dnia 21 kwietnia 1988 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych. Przedsiębiorstwo Funduszu Wczasów 
Pracowniczych podlegało przejęciu przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzoną przez OPZZ, jako aport wniesiony 
do spółki przez OPZZ, a spółka ta wstępowała we wszystkie prawa i obowiązki Funduszu Wczasów Pracowniczych. 

Minister Skarbu Państwa nie wykonał zadania nałożonego przez Prezesa Rady 
Ministrów w dniu 22 października 2004 r. w zakresie „przygotowania projektu ustawy 

regulującej status majątku byłej jednostki organizacyjnej Fundusz Wczasów Pracowniczych”. Powyższe zobowiązanie 
ciążyło na Ministrze SP w całym okresie objętym kontrolą i nie zostało uchylone.  

Kolejni ministrowie nie w pełni respektowali wystąpienie Szefa Kancelarii Prezesa RM o regularne, okresowe informowanie 
Prezesa Rady Ministrów o etapach i sposobie realizacji prac nad projektem ustawy zmierzającej do uregulowania statusu 
majątku byłej jednostki organizacyjnej Funduszu Wczasów Pracowniczych.  

Ustalenia kontroli wskazują na angażowanie się upoważnionych przedstawicieli Ministerstwa w czynności przygotowawcze 
i procesowe, związane z postępowaniami przed sądami cywilnymi. Także w związku z postępowaniami prowadzonymi przez 
organy ścigania bądź informacjami (skargi) w sprawie podejrzenia zaistnienia nieprawidłowości w zarządzaniu mieniem 
Funduszu. Pomimo tego zaangażowania i podejmowania działań Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra SP 
(zastępowany przez PGSP) nie uzyskał korzystnych prawomocnych rozstrzygnięć.  

Posiadane przez FWP Sp. z o.o. grunty (zabudowane i niezabudowane), obejmujące zarówno grunty uzyskane z tytułu 
aportu, jak i nabyte później, w ramach prowadzonej działalności, objęte prawem własności lub prawem użytkowania 
wieczystego, według stanu na dzień 31 sierpnia 2015 r., miały powierzchnię 231 302 mkw. To stanowi 35,5% łącznej 
powierzchni gruntów wniesionych w 1997 r do FWP Sp. z o.o. w ramach aportu przedsiębiorstwa Funduszu Wczasów 
Pracowniczych (tj. 650 841 mkw.).  

W żadnym roku obrotowym, za który następowała wypłata dywidendy FWP Sp. z o.o. nie uzyskała dodatniego wyniku finansowego 
brutto z działalności operacyjnej. To wskazuje, iż faktycznym źródłem finansowania dywidendy nie były wyniki prowadzonej 
podstawowej działalności operacyjnej (ani również działalności finansowej), ale środki uzyskiwane ze zbywania majątku.  

W FWP Sp. z o.o. przeprowadzany jest Program restrukturyzacji naprawczej. Zgodnie z założeniami Programu celem 
nadrzędnym działalności Spółki jest utrzymanie jak największej, ekonomicznie uzasadnionej bazy noclegowej. „(…) Dalsza 
wyprzedaż majątku prowadzi spółkę do jej likwidacji. Sprzedaż majątku może uzasadnić tylko bardzo trudna sytuacja 
finansowa (utrata płynności finansowej) i nie może być jedynym źródłem zysku (…)” – cytat z programu restrukturyzacji 
naprawczej. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W związku z udaremnieniem rozpoczęcia kontroli w Fundacji Porozumienie, przez członków władz Fundacji, skierowane zostało, 
do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa karnego, określonego w art. 98 ustawy o NIK. 
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Fundusz Wczasów Pracowniczych (FWP) został utworzony jako osoba prawna prawa 
publicznego na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o Funduszu Wczasów 

Pracowniczych Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce. Na majątek FWP składały się m.in. środki finansowe 
pochodzące z dopłat Skarbu Państwa, dochody z majątku własnego oraz z majątku Skarbu Państwa i przedsiębiorstw 
państwowych przekazanego tej jednostce w zarząd i użytkowanie. Na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 1988 r. o Funduszu 
Wczasów Pracowniczych został on przekształcony w jednostkę organizacyjną ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej. 
Wówczas, w okresie po stanie wojennym (13 grudnia 1981), jedyną taką organizacją, oficjalnie działającą podczas wejścia 
w życie przepisów tej ustawy, było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ). Jednakże w świetle przepisów 
ww. ustawy o FWP z 1988 r., OPZZ nie uzyskało statusu właściciela tego majątku. 

Fundusz Wczasów Pracowniczych przestał istnieć z dniem 31 sierpnia 1997 r. – w związku z wejściem w życie art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który stanowił, iż traci 
moc ustawa z dnia 21 kwietnia 1988 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych. Przedsiębiorstwo Funduszu Wczasów 
Pracowniczych podlegało przejęciu przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzoną przez OPZZ, jako aport wniesiony 
do spółki przez OPZZ, a spółka ta wstępowała we wszystkie prawa i obowiązki Funduszu Wczasów Pracowniczych. 

Minister Skarbu Państwa nie wykonał zadania nałożonego przez Prezesa Rady 
Ministrów w dniu 22 października 2004 r. w zakresie „przygotowania projektu ustawy 

regulującej status majątku byłej jednostki organizacyjnej Fundusz Wczasów Pracowniczych”. Powyższe zobowiązanie 
ciążyło na Ministrze SP w całym okresie objętym kontrolą i nie zostało uchylone.  

Kolejni ministrowie nie w pełni respektowali wystąpienie Szefa Kancelarii Prezesa RM o regularne, okresowe informowanie 
Prezesa Rady Ministrów o etapach i sposobie realizacji prac nad projektem ustawy zmierzającej do uregulowania statusu 
majątku byłej jednostki organizacyjnej Funduszu Wczasów Pracowniczych.  

Ustalenia kontroli wskazują na angażowanie się upoważnionych przedstawicieli Ministerstwa w czynności przygotowawcze 
i procesowe, związane z postępowaniami przed sądami cywilnymi. Także w związku z postępowaniami prowadzonymi przez 
organy ścigania bądź informacjami (skargi) w sprawie podejrzenia zaistnienia nieprawidłowości w zarządzaniu mieniem 
Funduszu. Pomimo tego zaangażowania i podejmowania działań Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra SP 
(zastępowany przez PGSP) nie uzyskał korzystnych prawomocnych rozstrzygnięć.  

Posiadane przez FWP Sp. z o.o. grunty (zabudowane i niezabudowane), obejmujące zarówno grunty uzyskane z tytułu 
aportu, jak i nabyte później, w ramach prowadzonej działalności, objęte prawem własności lub prawem użytkowania 
wieczystego, według stanu na dzień 31 sierpnia 2015 r., miały powierzchnię 231 302 mkw. To stanowi 35,5% łącznej 
powierzchni gruntów wniesionych w 1997 r do FWP Sp. z o.o. w ramach aportu przedsiębiorstwa Funduszu Wczasów 
Pracowniczych (tj. 650 841 mkw.).  

W żadnym roku obrotowym, za który następowała wypłata dywidendy FWP Sp. z o.o. nie uzyskała dodatniego wyniku finansowego 
brutto z działalności operacyjnej. To wskazuje, iż faktycznym źródłem finansowania dywidendy nie były wyniki prowadzonej 
podstawowej działalności operacyjnej (ani również działalności finansowej), ale środki uzyskiwane ze zbywania majątku.  

W FWP Sp. z o.o. przeprowadzany jest Program restrukturyzacji naprawczej. Zgodnie z założeniami Programu celem 
nadrzędnym działalności Spółki jest utrzymanie jak największej, ekonomicznie uzasadnionej bazy noclegowej. „(…) Dalsza 
wyprzedaż majątku prowadzi spółkę do jej likwidacji. Sprzedaż majątku może uzasadnić tylko bardzo trudna sytuacja 
finansowa (utrata płynności finansowej) i nie może być jedynym źródłem zysku (…)” – cytat z programu restrukturyzacji 
naprawczej. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W związku z udaremnieniem rozpoczęcia kontroli w Fundacji Porozumienie, przez członków władz Fundacji, skierowane zostało, 
do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa karnego, określonego w art. 98 ustawy o NIK. 
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15. Obrona	narodowa,	sprawy	wewnętrzne,	sprawiedliwość	

1. Obsada załóg statków powietrznych w Siłach Zbrojnych RP (P/14/039/KON) (informacja niejawna) 
2. Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP (P/14/040/KON)  

(informacja niejawna) 
3. Zabezpieczenie Sił Zbrojnych RP w środki bojowe (P/14/041/KON) (informacja niejawna) 
4. Poszukiwanie osób zaginionych (P/14/042/KPB) 
5. Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej 

(P/14/043/KPB) 
6. Readaptacja społeczna skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności (P/14/044/KPB) 
7. Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w związku z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem i stosowaniem 

materiałów wybuchowych do użytku cywilnego (P/14/073/LKA) 
8. Organizacja i finansowanie przejść granicznych na terenie województwa lubelskiego (P/14/090/LLU) 
9. Sprawność działania służb państwowych na wybranych przejściach granicznych na granicy wschodniej RP 

(P/14/108/LRZ) 
10. Dostarczanie pism i przesyłek sądowych oraz prokuratorskich (D/14/509/KPB) 
11. Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości (I/14/006/KPB) 
12. Udzielanie przez organy administracji ochrony cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(I/14/007/KPB) 
13. Gospodarowanie rezerwami strategicznymi (P/15/017/KGP) 
14. Stany osobowe Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju (P/15/038/KON) (informacja niejawna) 
15. Wykorzystanie broni przez wybrane służby i straże oraz nadzór organów państwa nad jej reglamentacją 

(P/15/041/KPB) 
16. Reagowanie Policji na zgłoszenia obywateli (P/15/078/LKR) 
17. Funkcjonowanie systemu gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego 

(I/15/002/KPB) 

Poszukiwanie	osób	zaginionych 

  Departament	Porządku	
i	Bezpieczeństwa	
Wewnętrznego	

 

P/14/042	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena organizacji i wdrożenia przez właściwe organy i instytucje spójnego i skutecznego systemu poszukiwań osób 
zaginionych, a w szczególności: 
 przestrzegania procedur regulujących postępowanie w przypadku zaginięcia osoby oraz identyfikacji NN zwłok; 
 metody i formy współpracy pomiędzy Policją a innymi podmiotami biorącymi udział w czynnościach poszukiwawczych; 
 analiza przepisów ustawy o Policji – czy umożliwiały skuteczne prowadzenie poszukiwań i czy podejmowano działania 

zmierzające do wprowadzenia zmian w ustawie o Policji umożliwiających efektywne prowadzenie działań 
poszukiwawczych? 

 skuteczności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad jednostkami podległymi w zakresie poszukiwań osób 
zaginionych; 

 wywiązywania się Policji z nałożonych obowiązków w zakresie poszukiwań osób zaginionych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto łącznie 30 jednostek organizacyjnych Policji, tj. Komendę Główną Policji (KGP), Komendę Stołeczną Policji 
(KSP), Komendę Wojewódzką Policji (KWP) w Gdańsku, siedem komend miejskich, dziesięć komend powiatowych oraz 
dziesięć komisariatów Policji. 

 

Obrona narodowa,  
sprawy wewnętrzne, sprawiedliwość
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Przez zaginięcie rozumie się zdarzenie uniemożliwiające ustalenie miejsca pobytu 
osoby zaginionej i zapewnienie ochrony jej życia, zdrowia lub wolności, wymagające 

jej odnalezienia albo udzielenia pomocy. Wiodącą rolę przy poszukiwaniu osób zaginionych sprawuje w Polsce Policja. 
Instytucja ta przyjmuje zawiadomienia o zaginięciu oraz prowadzi czynności poszukiwawcze. Ze statystyk policyjnych 
wynika, że każdego roku Policja otrzymuje ok. 17 tys. zawiadomień o zaginięciach, z czego nie odnajduje się ok. 2 tys. osób. 
Ludzie giną bez względu na wiek i płeć. Problem zaginięć jest przedmiotem ożywionej debaty publicznej, zarówno ze 
względu na skalę jak i wrażliwy charakter zjawiska. Szczególnie istotną kwestią z punktu widzenia wrażliwości tematu są 
zaginięcia dzieci (w ciągu roku Policja odnotowuje ok. 300 zaginięć dzieci do szóstego roku życia). Z jednej strony skutki 
zaginięcia osoby są niemierzalne (psychologiczne), z drugiej skutki te są bardzo wymierne (np. sprawy majątkowe). Jest to 
zatem istotny problem społeczny będący przedmiotem zainteresowania obywateli. Z analizy prac komisji sejmowych, wielu 
interpelacji i zapytań poselskich, a także publikacji prasowych wynika, że Policja w wielu przypadkach nierzetelnie prowadzi 
działania poszukiwawcze. Celowe jest zatem zbadanie, w jaki sposób instytucje państwowe zorganizowały system 
poszukiwań oraz w jaki sposób podejmowane są działania mające na celu odnalezienie osób zaginionych. 

W Polsce stworzono system poszukiwań osób zaginionych. Zadbano o ustawowe 
uporządkowanie działań podejmowanych w celu odnalezienia osób zaginionych. 

W Policji wypracowano procedury postępowania w przypadku otrzymania zawiadomienia o zaginięciu osoby i prowadzenia 
czynności poszukiwawczych, zwłaszcza w stosunku do dzieci. W KGP zbudowano komórkę odpowiedzialną za ogólnopolską 
koordynację poszukiwań, określono również strukturę nadzoru nad poszukiwaniami osób zaginionych, zadania związane 
z poszukiwaniami zostały uwzględnione w regulaminach organizacyjnych jednostek Policji oraz w kartach opisu stanowisk 
pracy funkcjonariuszy. Równocześnie precyzyjnie wskazano jednostki organizacyjne Policji odpowiedzialne za prowadzenie 
poszukiwań, określając właściwość miejscową tych jednostek w zakresie poszukiwań osób zaginionych.  

Wprowadzone rozwiązania systemowe nie zapewniały jednak w pełni spójnych oraz zawsze adekwatnych działań przy 
prowadzeniu poszukiwań osób zaginionych, ponieważ w stworzonym systemie poszukiwań wciąż występowały 
nieprawidłowości wpływające negatywnie na skuteczność prowadzonych poszukiwań zaginionych osób.  

Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły w szczególności błędów w kwalifikowaniu osób zaginionych, mających wpływ 
na zakres podejmowanych działań; niepodejmowaniu czynności wynikających z przyjętych procedur; problemów we 
współpracy Policji z podmiotami, których działalność ma wpływ na skuteczność poszukiwań, w szczególności ze strażami 
miejskimi i gminnymi oraz z ochotniczymi grupami ratowniczo-poszukiwawczymi; braków w nadzorze nad prowadzonymi 
czynnościami poszukiwawczymi; problemów we współpracy Policji z Prokuraturą przy identyfikacji NN zwłok oraz braków 
w wyszkoleniu funkcjonariuszy Policji w zakresie poszukiwań osób zaginionych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Ministra Spraw Wewnętrznych NIK wnioskowała o wprowadzenie, we współpracy z właściwymi podmiotami, obowiązku 
informowania Policji przez placówki medyczne o przebywaniu osób o nieustalonej tożsamości lub nieprzytomnych, których 
tożsamość jest znana. Podjęcie takich działań pozwoli na ustanowienie systemu komunikacji pomiędzy placówkami opieki 
zdrowotnej i Policją i ułatwi prowadzenie działań poszukiwawczych. 

Do Komendanta Głównego Policji wnioskowano o : 
 zintensyfikowanie oraz odpowiednie określenie bezpośredniej współpracy Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych 

z grupami poszukiwawczo-ratowniczymi, a w szczególności ustanowienie procedur wzajemnego informowania się 
o potrzebie, bądź o braku potrzeby włączania się takich grup do prowadzonych poszukiwań, tak aby ich potencjał mógł 
być w pełni wykorzystany; 

 podjęcie działań w celu pozyskania do współpracy nowych grup, aby zasięgiem ich funkcjonowania objąć obszar 
wszystkich województw i w ten sposób zapewnić dodatkowe wsparcie ewentualnych poszukiwań prowadzonych przez 
Policję; 

 usprawnienie współpracy Policji z Prokuraturą przy prowadzeniu identyfikacji NN zwłok poprzez udrożnienie kanałów 
informacji w prowadzonych sprawach; 

 zintensyfikowanie szkoleń funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Policji, którzy zajmują się poszukiwaniami osób 
zaginionych oraz identyfikacją NN zwłok, w szczególności w zakresie nadawania kategorii osobom zaginionym, 
wykorzystywania badań genetycznych w celu odnalezienia osoby zaginionej oraz funkcjonowania systemu Child Alert; 

 usprawnienie obiegu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Policji dotyczącymi zaginięć poza granicami RP, 
poprzez upowszechnienie elektronicznej wymiany informacji. 
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Realizacja	przez	podmioty	państwowe	zadań	w	zakresie	
ochrony	cyberprzestrzeni	Rzeczypospolitej	Polskiej 

   Departament	Porządku	
i	Bezpieczeństwa	
Wewnętrznego	

 

P/14/043	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Sprawdzenie, w jaki sposób administracja państwowa zarządza ryzykiem związanym z zagrożeniami występującymi 
w cyberprzestrzeni RP. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Obrony Narodowej, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Rządowe 
Centrum Bezpieczeństwa oraz Komenda Główna Policji. 

Postępujący rozwój społeczeństwa informacyjnego połączony z doskonaleniem 
i upowszechnianiem rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych powoduje przenoszenie kolejnych aspektów ludzkiej 
działalności ze świata rzeczywistego w cyberprzestrzeń – wirtualny obszar powstały wewnątrz i w zasięgu oddziaływania 
urządzeń informatycznych oraz telekomunikacyjnych. Główne cechy cyberprzestrzeni, tj.: globalny zasięg, łatwy dostęp, 
wydajność, uniwersalność i relatywna „taniość”, powodują, że kolejne obszary działalności rządów, firm i osób prywatnych są 
przenoszone do cyberprzestrzeni. Trudno już wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez korzystania z cyberprzestrzeni: 
różnorodnych portali, poczty elektronicznej, komunikatorów, cyfrowych bibliotek, powszechnej łączności bezprzewodowej 
oraz wirtualnych pieniędzy. 

Niestety, do cyberprzestrzeni przeniknęły również negatywne zjawiska typowe dla świata rzeczywistego. Wszystkie cechy, 
które zadecydowały o powstaniu nowej jakości w komunikacji, handlu czy usługach stały się również okolicznością 
sprzyjającą powstawaniu zupełnie nowych możliwości dla złodziei, terrorystów czy szpiegów. 

Poczucie anonimowości, brak geograficznych granic, łatwość ukrywania i szyfrowania treści, ogromna prędkość zmian 
technicznych sprzyjająca wykorzystywaniu wynikających z niej ludzkich błędów i pomyłek powodują, że zagrożenia płynące 
z tej strony stają się coraz poważniejsze. 

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni należą: użycie szkodliwego oprogramowania (wirusy, robaki, konie 
trojańskie, tylne wejścia, programy szpiegujące, procedury wykorzystujące znane lub ukrywane luki w programach 
komercyjnych); kradzież i wykorzystywanie cudzych danych osobowych; wyłudzanie, kradzież, fałszowanie lub niszczenie 
danych; blokowanie dostępu do usług (bomby pocztowe, przeciążanie aplikacji i serwisów, masowe zawłaszczanie 
systemów komputerowych w celu wykorzystywania ich do prowadzenia takich przeciążeń); przesyłanie niepotrzebnych lub 
niechcianych informacji; ataki socjotechniczne (wyłudzanie informacji poprzez podszywanie się pod instytucję lub osobę 
zaufaną); zaawansowane ataki celowane (prowadzone za pomocą wielu skoordynowanych i zindywidualizowanych metod 
ataki skierowane precyzyjnie przeciwko konkretnej osobie, organizacji lub firmie). 

NIK stwierdziła, że działania podmiotów państwowych związane z ochroną 
cyberprzestrzeni były prowadzone w sposób rozproszony i bez spójnej wizji 

systemowej. Sprowadzały się one do doraźnego, ograniczonego reagowania na bieżące wydarzenia oraz biernego 
oczekiwania na regulacje unijne. 

Kluczowym czynnikiem paraliżującym aktywność państwa w tym zakresie był brak jednego ośrodka decyzyjnego, 
koordynującego działania innych instytucji publicznych. Nie zidentyfikowano podstawowych zagrożeń dla krajowej 
infrastruktury teleinformatycznej oraz nie wypracowano narodowej strategii ochrony cyberprzestrzeni, stanowiącej podstawę 
dla działań podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne. Nie określono też struktury i ram prawnych krajowego systemu 
ochrony cyberprzestrzeni, nie zdefiniowano obowiązków i uprawnień jego uczestników oraz nie przydzielono zasobów 
niezbędnych do skutecznej realizacji zadań. A co najważniejsze, nie przygotowano procedur reagowania w sytuacjach 
kryzysowych, związanych z cyberprzestrzenią. 
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W ocenie NIK istotnym czynnikiem wpływającym negatywnie na realizację zadań w obszarze bezpieczeństwa 
w cyberprzestrzeni było niewystarczające zaangażowanie kierownictwa administracji rządowej, w tym Prezesa Rady 
Ministrów, niezbędne w celu rozstrzygania kwestii spornych między poszczególnymi urzędami oraz zapewnienia 
współdziałania organów i instytucji związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym państwa. 

Kierownictwo większości objętych kontrolą podmiotów państwowych nie miało świadomości należących do nich zadań 
związanych z ochroną cyberprzestrzenia RP, wynikających m.in. z kierowania sprawami zarządzania kryzysowego, 
informatyzacji czy łączności. Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w dalszym ciągu postrzegane było przez nich w sposób 
konwencjonalny, głównie poprzez wdrożenie środków ochrony fizycznej, bez uwzględnienia postępujących zmian 
technologicznych i wzrostu zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

NIK odnotowała, że od 2008 roku prowadzone były prace nad narodową strategią ochrony cyberprzestrzeni. Kolejne wersje 
tego dokumentu nie były jednak zatwierdzane ze względu na ich nierzetelne przygotowanie i sprzeczne interesy różnych 
instytucji, zaangażowanych w przygotowywanie strategii. W czerwcu 2013 r. Rada Ministrów przyjęła „Politykę ochrony 
cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej” – dokument będący wynikiem źle rozumianego kompromisu, nieprecyzyjny 
i obarczony licznymi błędami merytorycznymi. Nieliczne zadania wynikające bezpośrednio z „Polityki” nie były realizowane 
przez większość skontrolowanych przez NIK podmiotów, co pozwala stwierdzić, że praktyczne zastosowanie tego 
dokumentu, w celu poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa, było raczej symboliczne. 

Wciąż nie zostały opracowane także założenia systemu finansowania działań związanych z ochroną cyberprzestrzeni RP. 
Nie przydzielono żadnych dodatkowych środków na ich realizację, co w ocenie NIK, praktycznie sparaliżowało działania 
podmiotów państwowych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zasoby poszczególnych jednostek objętych 
kontrolą były bowiem nieadekwatne w stosunku do przypisanych im obowiązków. 

Nie prowadzono też żadnych prac legislacyjnych, które miałyby na celu unormowanie zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem teleinformatycznym państwa.  

DOBRE	PRAKTYKI	

Wzorami dobrych praktyk wykorzystywanymi na etapie planowania kontroli były: 
 wytyczne Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji dotyczące budowy i wdrażania narodowych 

strategii bezpieczeństwa cyberprzestrzeni; 
 wytyczne firmy Microsoft dotyczące budowania narodowych strategii bezpieczeństwa cyberprzestrzeni; 
 wytyczne Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji dotyczące podstawowych wymogów dla 

narodowych/rządowych zespołów CERT; 
 doświadczenia innych państw budujących krajowe systemy ochrony cyberprzestrzeni. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK wnioskowała m.in. o: 
 ukierunkowanie działań państwa związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa cyberprzestrzeni przede wszystkim 

na infrastrukturę krytyczną; 
 przyjęcie przez Radę Ministrów narodowej strategii zarządzania zagrożeniami występującymi w cyberprzestrzeni. 
 określenie systemu finansowania zadań związanych z ochroną cyberprzestrzeni; 
 wdrożenie krajowego systemu reagowania na incydenty komputerowe; 
 opracowanie procedur reagowania kryzysowego i utrzymania ciągłości działania w sytuacji zagrożeń lub zakłócenia 

działania infrastruktury państwa spowodowanych zdarzeniami występującymi w cyberprzestrzeni; 
 wdrożenie skoordynowanych, planowych działań administracji państwowej w obszarze podnoszenia kwalifikacji 

i świadomości różnych grup administratorów i użytkowników cyberprzestrzeni, a także w zakresie wspierania 
badań  i rozwoju dotyczących bezpieczeństwa IT. 

DE	LEGE	FERENDA	

 Uchwalenie odrębnej ustawy określającej obowiązki oraz uprawnienia poszczególnych państwowych i prywatnych 
podmiotów realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

 Dokonanie inwentaryzacji i nowelizacji istniejących obecnie regulacji prawnych dotyczących m.in. zarządzania 
kryzysowego, prawa telekomunikacyjnego, informatyzacji, tak aby mogły być one skutecznie wykorzystywane w celu 
ochrony infrastruktury teleinformatycznej państwa. 
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Readaptacja	społeczna	skazanych	na	wieloletnie	kary	
pozbawienia	wolności 

   Departament	Porządku	
i	Bezpieczeństwa	
Wewnętrznego	

 

P/14/044	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena czy warunki wykonania kary pozbawienia wolności oraz pomoc postpenitencjarna ułatwiają skazanym na wieloletnie 
kary pozbawienia wolności reintegrację ze społeczeństwem. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia, Centralny Zarząd Służby Więziennej, 11 zakładów karnych i aresztów śledczych, 
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy 
Skazanym. 

Osoby opuszczające jednostki penitencjarne należą do grup szczególnie zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Izolacja więzienna powoduje szereg negatywnych konsekwencji w zakresie funkcjonowania 
osobistego i społecznego skazanego, w tym zanik umiejętności społecznych, potęgowany przez stygmatyzację tych osób 
przez społeczeństwo. Problem związany z izolacją penitencjarną nabrzmiewa wraz z wydłużaniem się czasu pozstawania 
osób w takich warunkach. Na koniec 2013 r. wykonywanych było w Polsce 7.531 prawomocnych orzeczeń sądowych 
przewidujących karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat, a także 1614 prawomocnych orzeczeń skazujących na karę 
25 lat pozbawienia wolności oraz 318 wyroków dożywotniego pozbawienia wolności. 

Konieczność podejmowania wysiłków na rzecz ułatwienia społecznej readaptacji skazanych jest uznawana obecnie za jedno 
z kluczowych zadań systemów penitencjarnych. Kwestia ta znalazła wyraźne odzwierciedlenie w międzynarodowych 
wytycznych, w tym w europejskich Regułach więziennych z 2006 r., w których wskazano że „każde pozbawienie wolności 
musi być wykonywane w sposób ułatwiający osobom pozbawionym wolności reintegrację w wolnym społeczeństwie”. 
W polskim ustawodawstwie w art. 67 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego postanawiono, że celem wykonywania kary 
pozbawienia wolności jest wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw 
i tym samym powstrzymanie się od powrotu do przestępstwa. Koordynacja współdziałania organów państwowych 
i przedstawicieli społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz w celu świadczenia pomocy w readaptacji społecznej 
skazanych jest zadaniem Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, która jest powoływana 
przez Prezesa Rady Ministrów. Ustawa określiła także możliwość powoływania, przez wojewodów, rad terenowych do spraw 
społecznej readaptacji i pomocy. 

Istniejący w Polsce system w zakresie wsparcia społecznej readaptacji skazanych, 
w tym skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności, nie jest kompleksowy 

i nie stanowi ustrojowej całości. Nie jest skoordynowana dzialalność organów administracji publicznej, w tym 
wyspecjalizowanych służb, takich jak m.in. służba więzienna, kuratorska służba sądowa, ośrodki pomocy społecznej, 
instytucje rynku pracy czy też organizacje społeczne. W ocenie NIK podmiotem, który mógłby pełnić rolę kordynatora takich 
działań i zainicjować konieczne zmiany jest Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, 
nie wykorzystuje ona jednak swojego potencjału, będąc głównie formum wymiany wiedzy i doświadczeń. Tak funkcjonujący 
system nie w pełni sprzyja reintegracji ze społeczeństwem skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności. 
Prowadzone w zakładach karnych i aresztach śledczych programy resocjalizacyjne, sprzyjające społecznej readaptacji 
wobec osób skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności, przy braku tej koordynacji, okazały się mało skuteczne. 
W znacznym stopniu wynikało to także z ich niedostosowania do indywidualnych potrzeb skazanych, jak również 
niedostatecznego poziomu przygotowania wychowawców i psychologów do realizacji tych zadań.  

Poztywnie natomiast należy ocenić fakt, że w jednostkach penitencjarnych prowadozne były oddziaływania penitencjarne 
i resocjalizacyjne wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy 
sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej 
i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań, prowadzonych przez podmioty państwowe i samorządowe, po opuszczeniu 
przez skazanych zakładów karnych i aresztów śledczych. 
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Liczba programów resocjalizacyjnych sprzyjających społecznej readaptacji dla skazanych stopniowo rośnie – w 2012 r. było 
to ok. 4.750 programów, w 2013 r. – ponad 6.300, a w I półroczu 2014 r. – blisko 4.400 programów – jednak nie zawsze 
przekłada się to na ich jakość. Dlatego NIK przedstawiła szereg zastrzeżeń do zadań realizowanych, w tym zakresie, we 
wszystkich kontrolowanych jednostkach penitencjarnych, choć wskazuje także, że skala nieprawidłowości była 
zróżnicowana. 

Niemal połowa (44%) programów resocjalizacyjnych ocenionych przez biegłych powołanych przez NIK charakteryzowała się 
brakiem lub wątpliwą skutecznością readaptacyjną. Zdaniem biegłych większość programów była merytorycznie słaba. 
Brakowało pogłębionej, aktualnej wiedzy specjalistycznej z zakresu resocjalizacji, przede wszystkim wiedzy dotyczącej 
metodyki resocjalizacji, a więc form, metod i technik postępowania resocjalizacyjnego. 

Zdecydowana większość (93%) ocenionych programów resocjalizacyjnych nie miała prawidłowo sformułowanych ocen, 
sposobów i narzędzi pomiaru ich efektywności. W wielu wypadkach umieszczano je w programach jedynie po to, aby spełnić 
wymogi formalne. Służba Więzienna nie przeprowadzała też analizy skuteczności zastosowanych oddziaływań 
penitencjarnych, w tym zrealizowanych programów resocjalizacyjnych ani ich wpływu na przygotowania do readaptacji 
społecznej, a także przydatności w warunkach wolności. W ocenie NIK nie można podejmować działalności resocjalizacyjnej 
bez obiektywnej oceny efektywności wykonanych działań oraz bez monitorowania postępów resocjalizacji, gdyż brak takiej 
oceny stawia w wątpliwość celowość realizacji programów resocjalizacyjnych. 

Pomimo szerokiej współpracy zakładów karnych i aresztów śledczych z wieloma podmiotami zainteresowanymi readaptacją 
społeczną skazanych NIK zauważa, że ponad połowa (55%) skontrolowanych zakładów karnych i aresztów śledczych nie 
podjęła współpracy z urzędami pracy. Mając na uwadze, że posiadanie pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej jest 
jednym z najważniejszych czynników właściwej readaptacji społecznej skazanych, NIK wskazuje, że brak współpracy z tymi 
urzędami może utrudniać płynną asymilację skazanych ze społeczeństwem.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Do Ministra Sprawiedliwości – o podjęcie działań w celu zapewnienia kompleksowego i spójnego systemu wsparcia 
społecznej readaptacji skazanych, w tym skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności w szczególności poprzez 
opracowanie i wdrożenie ram strategicznych określających m.in. cele dla procesu i kryteria ich spełnienia, narzędzia 
readaptacji oraz instytucje wykonawcze, relacje pomiędzy nimi, wskaźniki realizacji celów, sposoby ich monitorowania 
i analizowania. 

 Wzmocnienie przez Radę Główną do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działalności uchwałodawczej 
przejawiającej się wyrażaniem opinii lub rekomendacji w celu stworzenia kompleksowego, stanowiącego ustrojową 
całość systemu w zakresie wsparcia społecznej readaptacji skazanych, w tym skazanych na wieloletnie kary 
pozbawienia wolności. 

 Dokonywanie przez Radę Główną do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym oceny skuteczności 
oferowanego lub udzielanego przez uprawnione podmioty wpracia w społecznej readaptacji skazanych, w szczególności 
odbywających kary dlugoletniego pozbawienia wolności. 

 Stworzenie przez przez Radę Główną do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym formalnych ram 
współpracy pomiędzy Radą Główną a radami terenowymi dla skuteczniejszego współdziałania w zakresie readaptacji 
społecznej skazanych. 

 Do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej m.in. o zintensyfikowanie szkoleń wychowawców i psychologów 
w zakresie umięjętności tworzenia, doboru i realizacji skutecznych programów resocjalizacyjnych i działań promujących 
stosowanie programów o udokumentowanej skuteczności, w celu zapewnienia bardziej skutecznych form oddziaływania 
na skazanych, szczególnie tych, na wieloletnie kary pozbawienia wolności. 
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Zapewnienie	bezpieczeństwa	obywateli	w	związku	
z	wytwarzaniem,	transportem,	przechowywaniem	
i	stosowaniem	materiałów	wybuchowych	
przeznaczonych	do	użytku	cywilnego 

   Delegatura	w	Katowicach	
 

P/14/073	

 
 

CEL	OGÓLNY	

Głównym celem kontroli była ocena prawidłowości funkcjonowania systemu zapewnienia bezpieczeństwa państwa 
i obywateli w związku z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego.  

W ramach kontroli skoncentrowano się na działaniach organów administracji publicznej w następujących obszarach 
problemowych:  
 wydawanie decyzji administracyjnych związanych z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem i stosowaniem 

materiałów wybuchowych;  
 kontrola i nadzór nad przestrzeganiem określonych w przepisach prawa i decyzjach administracyjnych zasad ich 

wytwarzania, transportu, przechowywania i stosowania;  
 współpraca jednostek administracji publicznej w zakresie ograniczenia zagrożeń związanych z wytwarzaniem, 

transportem, przechowywaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych;  
 funkcjonowanie systemu jednoznacznego ich oznaczenia. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola została przeprowadzona w następujących jednostkach: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; Ministerstwo 
Gospodarki; urzędy wojewódzkie w Katowicach, Kielcach i we Wrocławiu; okręgowe urzędy górnicze w Katowicach, Kielcach 
i we Wrocławiu oraz komendy wojewódzkie Policji w Katowicach, Kielcach i we Wrocławiu. 

Analiza zagrożeń wynikających z obecności materiałów wybuchowych w obrocie  
na terenie kraju wskazuje, że dla ograniczenia tego ryzyka niezbędny jest spójny i poprawnie funkcjonujący system zdolny 
do zapobiegania ich przedostawaniu się w ręce osób nieuprawnionych oraz do szybkiego i skutecznego reagowania  
na sytuacje wskazujące, że do takich przypadków doszło.  

W Polsce ustawodawca podjął próbę stworzenia takiego systemu, który obejmuje:  
 reglamentowanie przedsiębiorcom dostępu do tych materiałów, realizowane poprzez wydawanie przez odpowiednie 

organy w formie decyzji administracyjnych: koncesji na wytwarzanie i/lub obrót, zgód na przemieszczanie, pozwoleń na 
nabywanie, przechowywanie i/lub używanie;  

 mechanizm opiniowania przez inne organy państwa, w tym Policję, dokumentów związanych z wydawaniem koncesji 
i pozwoleń zezwalających na czynności dotyczące materiałów wybuchowych oraz z wydawaniem dokumentów 
uprawniających konkretne osoby do wykonywania tych czynności;  

 system kontroli przedsiębiorców działających w tym obszarze, do realizacji których, oprócz organów wydających 
ww. decyzje administracyjne, upoważnione zostały również specjalistyczne organy administracji i Policja;  

 system nadzoru nad przedsiębiorcami działającymi w oparciu o wydane koncesje i pozwolenia, uprawniający organy je 
wydające do formułowania wobec przedsiębiorców obligatoryjnych zaleceń, pod rygorem utraty uprawnień 
do wykonywania czynności związanych z materiałami wybuchowymi.  

Dyrektywa Komisji Europejskiej nr 2008/43/WE w sprawie ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia materiałów 
wybuchowych do użytku cywilnego zobowiązała kraje członkowskie UE do wydania do dnia 5 kwietnia 2009 r. stosownych 
aktów prawnych oraz do wdrożenia do dnia 5 kwietnia 2012 r. systemu ich ewidencji i oznakowania oraz śledzenia 
na każdym etapie życia produktu. Powyższe terminy zostały zmienione Dyrektywą Komisji Europejskiej nr 2012/04/UE z dnia 
22 lutego 2012 r., w której stwierdzono, że termin wejścia w życie przepisów wydanych przez kraje członkowskie ustala się 
na 5 kwietnia 2013 r., a przepisy w sprawie tworzenia systemu gromadzenia danych i prowadzenia rejestrów obowiązywać 
będą na terenie całej UE od 5 kwietnia 2015 r.  
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że system mający służyć minimalizacji zagrożeń 
związanych z wytwarzaniem, przemieszczaniem i używaniem materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego nie zapewnia realizacji celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa 
państwa i obywateli. Wynika to zarówno z nieprawidłowej realizacji przez organy administracji powołane do zapewnienia 
tego bezpieczeństwa zadań nałożonych na nie przez ustawodawcę, jak i z przyjętych rozwiązań legislacyjnych, które 
w niedostatecznym stopniu uwzględniają ryzyko przedostania się ich w ręce osób nieuprawnionych.  

Niezależnie od powyższego, należy zwrócić uwagę na istniejące w obowiązujących regulacjach prawnych istotne 
zróżnicowanie wymagań jakie stawiane są przedsiębiorcom ubiegającym się o koncesję albo pozwolenie oraz osobami, 
którym przedsiębiorcy ci umożliwiają dostęp do materiałów wybuchowych. Różnice te – z punktu widzenia bezpieczeństwa 
państwa i obywateli – nie mają zdaniem NIK racjonalnego uzasadnienia, gdyż ryzyko związane z niewłaściwym użyciem tych 
materiałów jest we wszystkich przypadkach na tym samym poziomie.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wszystkie organy państwa, którym powierzono zadania w zakresie eliminacji zagrożeń związanych z wytwarzaniem, 
przemieszczaniem, magazynowaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych na terenie kraju, powinny w swoich 
działaniach kierować się przede wszystkim kryterium zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli, zwłaszcza poprzez:  
 zapewnienie przygotowywania zmian legislacyjnych dotyczących wdrożenia na terenie RP systemu, o którym mowa 

w dyrektywie z 2008 r.; 
 rzetelne prowadzenie i dokumentowanie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących działalności 

gospodarczej związanej z dostępem do materiałów wybuchowych, uwzględniających analizę ryzyka związanego 
z możliwością przedostania się ich w ręce osób nieuprawnionych oraz możliwością wystąpienia zdarzeń o charakterze 
krytycznym; 

 wydawanie zgód na przemieszczanie materiałów wybuchowych na terenie kraju, w oparciu o rzetelnie przeprowadzoną 
analizę przebiegu tras transportowych, używanych do tego celu środków oraz ryzyka wystąpienia w trakcie 
przemieszczania zjawisk o charakterze krytycznym; 

 gromadzenie przez właściwe organy – z użyciem narzędzi informatycznych i zachowaniem przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych – informacji o podmiotach i osobach mających dostęp do materiałów wybuchowych w taki 
sposób, aby organy bezpośrednio odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i obywateli (Policja, ABW) miały do nich 
szybki dostęp np. w sytuacjach krytycznych; 

 prowadzenie przez organ koncesyjny i organy wydające pozwolenia bieżącej analizy zagrożeń związanych 
z działalnością nadzorowanych podmiotów, w oparciu o wyniki przeprowadzanych kontroli, informacje uzyskane od 
innych organów państwa i obywateli oraz bieżącą analizę informacji o zawartych przez te podmioty transakcjach zakupu;  

 wzmożenie nadzoru nad działalnością podmiotów działających w oparciu o koncesje na wytwarzanie i/lub obrót 
materiałami wybuchowymi oraz pozwolenia na ich nabywanie, przechowywanie i/lub używanie, zwłaszcza poprzez 
podniesienie jakości i częstotliwości kontroli przeprowadzanych u takich przedsiębiorców, tak by ich liczba była 
adekwatna do liczby tego typu podmiotów. 

DE	LEGE	FERENDA	

Ustalenia kontroli wykazały, że dla zapewnienia prawidłowego działania systemu eliminacji zagrożeń związanych 
z wytwarzaniem, przemieszczaniem, magazynowaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych niezbędne jest 
wprowadzenie zmian legislacyjnych pozwalających m.in. na:  
 wprowadzenie do ustawy o wytwarzaniu i ustawy o materiałach wybuchowych regulacji pozwalającej na to aby 

w sprawach o wydanie koncesji, pozwolenia lub zgody możliwe było wydanie decyzji odmownej lub postanowienia bez 
konieczności sporządzania uzasadnienia faktycznego, w sytuacjach gdy posiadane przez właściwe służby i organy 
państwa informacje operacyjne wskazują, że wydanie postanowienia lub decyzji pozytywnej mogłoby powodować wzrost 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa, obywateli lub porządku publicznego; 

 uregulowanie zasad sporządzania planów ochrony transportów materiałów wybuchowych o których mowa w art. 7 ust. 1 
i 1a ustawy o ochronie, w tym ich ochrony fizycznej i technicznej w zależności od rodzaju przewożonego ładunku, jego 
wielkości i związanego z nimi ryzyka oraz skorelowania terminu ich uzgadniania z komendantami Policji tak, aby możliwe 
było przeprowadzanie przez Policję kontroli ich realizacji; 

SYNTEZA	
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 wprowadzenie do ustawy o wytwarzaniu materiałów wybuchowych poprawki, na mocy której możliwe będzie nieżądanie 
przez organ koncesyjny od przedsiębiorców ubiegających się o koncesję na obrót tymi materiałami bez prawa do ich 
magazynowania zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 10 tej ustawy; 

 rozszerzenie listy organów, które Minister Gospodarki obowiązany jest informować o wydanych zgodach na 
przemieszczanie materiałów wybuchowych, o właściwych ze względu na planowany przebieg trasy komendantów 
wojewódzkich Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Inspekcji Transportu Drogowego; 

 uzupełnienie art. 15 ust. 1 ustawy o materiałach wybuchowych o zapis pozwalający wojewodzie na określenie 
w wydawanym pozwoleniu warunków szczególnych prowadzenia działalności z wykorzystaniem tych materiałów. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W wyniku kontroli NIK skierowała zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych przestępstwa z art. 231 kk. 

Organizacja	i	finansowanie	przejść	granicznych	
na	terenie	województwa	lubelskiego 

   Delegatura	w	Lublinie	
 

P/14/090	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena organizacji i finansowania zadań Wojewody Lubelskiego w zakresie utrzymania przejść granicznych, prawidłowości 
i stopnia wykorzystania przez Służbę Celną i Straż Graniczną w kontrolach na przejściach granicznych budynków, budowli, 
urządzeń technicznych i sprzętu kontrolnego, udostępnionych im nieodpłatnie przez Wojewodę oraz stopnia zaspokojenia 
potrzeb SC i SG w tym zakresie. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Lubelskim Zarządzie Obsługi Przejść Granicznych (LZOPG), Izbie Celnej w Białej Podlaskiej 
i Urzędach Celnych w: Białej Podlaskiej, Lublinie i Zamościu oraz w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej i placówkach 
Straży Granicznej w: Terespolu, Dorohusku, Hrebennem i Hrubieszowie. 

Wojewoda, zgodnie z wymogami przepisów prawa, finansuje i udostępnia budynki, 
budowle i urządzenia oraz sprzęt techniczny konieczny do prawidłowego funkcjonowania służb kontrolnych na przejściach 
granicznych, w tym Straży Granicznej i Służby Celnej. Nie zawsze ma jednak wiedzę, czy środki finansowe są wydatkowane 
gospodarnie i celowo, a mienie efektywnie wykorzystywane. Obowiązki Wojewody Lubelskiego w zakresie finansowania 
i utrzymywania przejść granicznych oraz ich wyposażenia w sprzęt, wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
obowiązków wojewody, wykonuje Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych – zarówno w zakresie zadań i zakupów 
inwestycyjnych, jak i w zakresie bieżącego ich utrzymania. W latach 2011-2013 LZOPG zarządzał 11 przejściami 
granicznymi na lubelskim odcinku granicy państwowej z Ukrainą i Republiką Białorusi, w tym: sześcioma funkcjonującymi 
przejściami drogowymi, na których granicę państwową w 2013 r. przekroczyło 10,9 mln podróżnych i 4,9 mln pojazdów 
ogółem, przejściem drogowym w Dołhobyczowie, będącym w badanym okresie w fazie budowy, oraz czterema przejściami 
kolejowymi. W zarządzie LZOPG znajdowało się 78,4 ha powierzchni funkcjonujących przejść drogowych, z obiektami 
kubaturowymi o powierzchni ogółem 98,2 tys. m2 oraz 8,4 tys. m2 powierzchni obiektów kubaturowych na przejściach 
kolejowych. Według stanu na 31 grudnia 2013 r. LZOPG zarządzał majątkiem o wartości początkowej 651 mln zł, 
wykorzystywanym w ponad 99,8% dla potrzeb 11 przejść granicznych, umorzonym średnio w 33,7%, przy czym stopień 
umorzenia majątku przekazanego formalnie do użytkowania SG wynosił 32,9%, a SC – 83%, w tym Wydziałowi Zwalczania 
Przestępczości Izby Celnej – 100% (głównie urządzenia RTG do prześwietlania pojazdów i bagażu). Wydział ten 
przeprowadzał kontrolę samochodów ciężarowych w terminalu samochodowym w Koroszczynie (Drogowe Przejście 
Graniczne w Kukurykach) wyłącznie za pomocą urządzeń RTG zakupionych dla Izby przez Ministerstwo Finansów. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych 
wykonywał należycie obowiązki Wojewody Lubelskiego, dotyczące finansowania 

i utrzymania przejść granicznych na terenie województwa lubelskiego, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów 
w sprawie obowiązków wojewody. LZOPG zapewnił Służbie Celnej i Straży Granicznej niezbędne do wykonywania kontroli 

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że system mający służyć minimalizacji zagrożeń 
związanych z wytwarzaniem, przemieszczaniem i używaniem materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego nie zapewnia realizacji celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa 
państwa i obywateli. Wynika to zarówno z nieprawidłowej realizacji przez organy administracji powołane do zapewnienia 
tego bezpieczeństwa zadań nałożonych na nie przez ustawodawcę, jak i z przyjętych rozwiązań legislacyjnych, które 
w niedostatecznym stopniu uwzględniają ryzyko przedostania się ich w ręce osób nieuprawnionych.  

Niezależnie od powyższego, należy zwrócić uwagę na istniejące w obowiązujących regulacjach prawnych istotne 
zróżnicowanie wymagań jakie stawiane są przedsiębiorcom ubiegającym się o koncesję albo pozwolenie oraz osobami, 
którym przedsiębiorcy ci umożliwiają dostęp do materiałów wybuchowych. Różnice te – z punktu widzenia bezpieczeństwa 
państwa i obywateli – nie mają zdaniem NIK racjonalnego uzasadnienia, gdyż ryzyko związane z niewłaściwym użyciem tych 
materiałów jest we wszystkich przypadkach na tym samym poziomie.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wszystkie organy państwa, którym powierzono zadania w zakresie eliminacji zagrożeń związanych z wytwarzaniem, 
przemieszczaniem, magazynowaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych na terenie kraju, powinny w swoich 
działaniach kierować się przede wszystkim kryterium zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli, zwłaszcza poprzez:  
 zapewnienie przygotowywania zmian legislacyjnych dotyczących wdrożenia na terenie RP systemu, o którym mowa 

w dyrektywie z 2008 r.; 
 rzetelne prowadzenie i dokumentowanie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących działalności 

gospodarczej związanej z dostępem do materiałów wybuchowych, uwzględniających analizę ryzyka związanego 
z możliwością przedostania się ich w ręce osób nieuprawnionych oraz możliwością wystąpienia zdarzeń o charakterze 
krytycznym; 

 wydawanie zgód na przemieszczanie materiałów wybuchowych na terenie kraju, w oparciu o rzetelnie przeprowadzoną 
analizę przebiegu tras transportowych, używanych do tego celu środków oraz ryzyka wystąpienia w trakcie 
przemieszczania zjawisk o charakterze krytycznym; 

 gromadzenie przez właściwe organy – z użyciem narzędzi informatycznych i zachowaniem przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych – informacji o podmiotach i osobach mających dostęp do materiałów wybuchowych w taki 
sposób, aby organy bezpośrednio odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i obywateli (Policja, ABW) miały do nich 
szybki dostęp np. w sytuacjach krytycznych; 

 prowadzenie przez organ koncesyjny i organy wydające pozwolenia bieżącej analizy zagrożeń związanych 
z działalnością nadzorowanych podmiotów, w oparciu o wyniki przeprowadzanych kontroli, informacje uzyskane od 
innych organów państwa i obywateli oraz bieżącą analizę informacji o zawartych przez te podmioty transakcjach zakupu;  

 wzmożenie nadzoru nad działalnością podmiotów działających w oparciu o koncesje na wytwarzanie i/lub obrót 
materiałami wybuchowymi oraz pozwolenia na ich nabywanie, przechowywanie i/lub używanie, zwłaszcza poprzez 
podniesienie jakości i częstotliwości kontroli przeprowadzanych u takich przedsiębiorców, tak by ich liczba była 
adekwatna do liczby tego typu podmiotów. 

DE	LEGE	FERENDA	

Ustalenia kontroli wykazały, że dla zapewnienia prawidłowego działania systemu eliminacji zagrożeń związanych 
z wytwarzaniem, przemieszczaniem, magazynowaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych niezbędne jest 
wprowadzenie zmian legislacyjnych pozwalających m.in. na:  
 wprowadzenie do ustawy o wytwarzaniu i ustawy o materiałach wybuchowych regulacji pozwalającej na to aby 

w sprawach o wydanie koncesji, pozwolenia lub zgody możliwe było wydanie decyzji odmownej lub postanowienia bez 
konieczności sporządzania uzasadnienia faktycznego, w sytuacjach gdy posiadane przez właściwe służby i organy 
państwa informacje operacyjne wskazują, że wydanie postanowienia lub decyzji pozytywnej mogłoby powodować wzrost 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa, obywateli lub porządku publicznego; 

 uregulowanie zasad sporządzania planów ochrony transportów materiałów wybuchowych o których mowa w art. 7 ust. 1 
i 1a ustawy o ochronie, w tym ich ochrony fizycznej i technicznej w zależności od rodzaju przewożonego ładunku, jego 
wielkości i związanego z nimi ryzyka oraz skorelowania terminu ich uzgadniania z komendantami Policji tak, aby możliwe 
było przeprowadzanie przez Policję kontroli ich realizacji; 

SYNTEZA	
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granicznej obiekty i pomieszczenia oraz ich utrzymanie w sprawności i właściwym stanie sanitarno-higienicznym. LZOPG nie 
w pełni realizował potrzeby Służby Celnej i Straży Granicznej w zakresie wyposażenia, urządzeń technicznych i sprzętu 
kontrolnego do wykonywania zadań. 

W ramach posiadanych środków LZOPG zapewnił Służbie Celnej i Straży Granicznej warunki do sprawnego funkcjonowania 
10 przejść granicznych. Na ich terenie LZOPG zrealizował w latach 2011-2013 inwestycje na kwotę ogółem 222 mln zł, 
wykorzystując przeznaczone na ten cel środki finansowe z budżetu państwa (90%) i środki unijne (10%). Według stanu na 
koniec 2013 r., potrzeby Służby Celnej i Straży Granicznej w zakresie wyposażenia w składniki majątkowe, w tym sprzęt 
i urządzenia techniczne, były zaspokojone w stopniu niezbędnym do prowadzenia skutecznej kontroli na przejściach 
granicznych. W przypadku Służby Celnej, zakupy sprzętu i urządzeń technicznych (poza pierwszym wyposażeniem) 
dokonywane były ze środków finansowych Ministerstwa Finansów i środków własnych Izby oraz ze środków LZOPG. 
Ograniczone środki na zadania statutowe LZOPG, w stosunku do wynikających z potrzeb Służby Celnej, nie pozwalały na 
dokonywanie zakupów odtworzeniowych, co miało wpływ na to, że zasadnicza część urządzeń (96% w ujęciu 
wartościowym), wprowadzonych do systemu Machina w latach 2011-2013 i wykorzystywanych w granicznej kontroli celnej, 
sfinansowana została ze środków Ministerstwa Finansów i Izby.  

Służba Celna i Straż Graniczna prawidłowo wykorzystywała w kontroli na przejściach granicznych składniki majątkowe, 
w tym urządzenia techniczne i sprzęt kontrolny, co przyczyniło się m.in. do uzyskania w badanym okresie istotnych, 
wymiernych (140,3 mln zł) i niewymiernych finansowo (51,5 tys. odmów wjazdu) efektów tzw. kontroli pozytywnych. LZOPG 
nie zapewnił w badanym okresie sprawności udostępnionych SC urządzeń RTG do prześwietlania samochodów 
ciężarowych w terminalu samochodowym w Koroszczynie (DPG w Kukurykach). Nie miało to jednak negatywnego wpływu 
na sprawność i skuteczność kontroli przeprowadzanych na wymienionym przejściu, ze względu na fakt wykorzystywania 
przez SC urządzeń RTG, zakupionych ze środków Ministerstwa Finansów. 

W latach 2011-2013 LZOPG zrealizował potrzeby zgłaszane przez SC na poziomie 37,3% złożonych zamówień, 
z uwzględnieniem priorytetów wskazanych w zapotrzebowaniach. Było to ściśle związane z ilością środków, jaką LZOPG 
dysponował na budowę, rozbudowę, modernizację i utrzymanie przejść granicznych, które wydatkował udzielając zamówień 
po wyborze najkorzystniejszych ofert, w trybach przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych.  

W latach 2011-2013 Izba Celna rzetelnie planowała realizację inwestycji, przebudowy, modernizacji i remontów obiektów 
kubaturowych infrastruktury przejść granicznych oraz urządzeń i sprzętu kontrolnego. Potrzeby w tym zakresie Izba 
kierowała do LZOPG w formie zapotrzebowań rocznych. Nie były one jednak skorelowane w czasie i oparte na założeniach 
planu budżetu LZOPG na dany rok, ale uwzględniały najistotniejsze potrzeby wskazane przez Izbę. Stopień ich realizacji 
w poszczególnych latach badanego okresu zależał od ilości zgłaszanych potrzeb i wielkości środków finansowych, jakimi 
LZOPG dysponował na ten cel w latach 2011-2013. W badanym okresie Izba zgłosiła do LZOPG potrzeby inwestycyjne 
i z zakresu bieżącego utrzymania przejść granicznych, wymienione łącznie w 880 pozycjach, z czego w całości lub części 
LZOPG zrealizował 328, tj. 37,3%. Część zgłoszonych potrzeb (58, tj. 6,6%) Izba zrealizowała we własnym zakresie. 
Nadbużański Oddział Straży Granicznej na bieżąco kierował wnioski do LZOPG dotyczące doposażenia w sprzęt 
i urządzenia do kontroli PSG obsługujące przejścia graniczne. Konieczność doposażania ich wynikała m. in. z powodu: 
zmieniających się przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, zmiany natężenia ruchu granicznego, rozszerzenia jego 
zakresu, wprowadzanych usprawnień, zmieniającej się technologii odpraw oraz potrzeby unowocześniania starzejącej się 
infrastruktury i wyposażenia przejść. Posiadane przez SG urządzenia i sprzęt kontrolny oraz dokonane przez LZOPG zakupy 
w latach 2011-2013 pozwoliły na prowadzenie skutecznej kontroli na przejściach granicznych, mimo że nie były zrealizowane 
wszystkie potrzeby PSG, zgłoszone do LZOPG.  

W latach 2011-2013 funkcjonariusze celni przeprowadzili na przejściach granicznych zlokalizowanych na terenie 
województwa lubelskiego łącznie 635.930 kontroli z użyciem sprzętu kontrolnego i psów służbowych, w tym 16.952 
z wynikiem pozytywnym (2,7%), przysparzając budżetowi państwa 79 mln zł należności publicznoprawnych, z tego 77,3 mln 
zł (97,8%) w efekcie kontroli z użyciem sprzętu i psów będących w dyspozycji Izby i 1,7 mln zł w efekcie kontroli z użyciem 
sprzętu udostępnionego przez LZOPG. NIK stwierdziła, że najwięcej należności publicznoprawnych (63,2 mln zł) było 
efektem kontroli z wykorzystaniem psów służbowych Izby – 80%. Istotną pozycję efektów kontroli (14,8%) stanowiły również 
należności publicznoprawne (13,5 mln zł) z 430 pozytywnych kontroli przy użyciu urządzeń RTG. 
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WNIOSKI	POKONTROLNE	

Zasadnym wydaje się zwolnienie wojewody z obowiązku zapewnienia granicznym służbom kontrolnym specjalistycznych 
urządzeń technicznych i sprzętu kontrolnego („przenośnego”) oraz obowiązku jego utrzymania, poza pierwszym 
wyposażeniem budowanych i modernizowanych kompleksowo przejść granicznych oraz budową i utrzymaniem infrastruktury 
wspólnej. Bieżące zakupy urządzeń i sprzętu oraz ich utrzymanie, służby graniczne winny realizować we własnym zakresie, 
ze środków finansowych będących w ich dyspozycji, z uwzględnieniem odpowiedniej alokacji środków na ten cel. 
Rozwiązanie to winno istotnie skrócić proces przygotowawczy zakupu, w tym uzgodnień dotyczących wymaganych 
parametrów urządzeń i sprzętu, zwiększyć trafność dokonywanych zakupów, a w następstwie także stopień ich 
wykorzystania w kontroli i efektywność wydatkowania na ten cel środków publicznych. 

Wysoki stopień umorzenia sprzętu udostępnionego SC przez LZOPG (83% – wg stanu na 31 grudnia 2013 r.) i stosunkowo 
niski stopień realizacji potrzeb zgłaszanych przez SC (37,3%), uzasadnia potrzebę zwiększenia środków na zakup nowych 
urządzeń i sprzętu kontrolnego dla Służby Celnej. Niezbędne jest uwzględnianie w rocznych budżetach LZOPG potrzeb, 
których dotychczas nie brano pod uwagę, dotyczących utylizacji urządzeń RTG. 

DE	LEGE	FERENDA	

Z wejściem w życie z dniem 1 maja 2014 r. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach zdezaktualizowała się treść 
§ 3 pkt 2 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania 
przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego 
postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania 
znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych, w której jest odwołanie do art. 24 i 137 ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o cudzoziemcach. Zmiany dokonano z dniem 17 października 2015 r. – weszło w życie rozporządzenie zmieniające 
rozporządzenie w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść 
turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach 
granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na 
morskich wodach wewnętrznych. 

Sprawność	działania	służb	państwowych	na	wybranych	
przejściach	granicznych	na	granicy	wschodniej	RP 

   Delegatura	w	Rzeszowie	
 

P/14/108	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena efektywności zarządzania granicą wschodnią RP przez służby państwowe w zakresie sprawności obsługi 
przekraczających tę granicę. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 17 jednostkach, tj. w Komendzie Głównej Straży Granicznej, czterech oddziałach Straży 
Granicznej, dwóch placówkach Straży Granicznej, czterech urzędach celnych, czterech urzędach wojewódzkich, dwóch 
zakładach obsługi przejść granicznych. W trakcie kontroli Najwyższa Izba Kontroli wystosowała (poprzez zamieszczenie na 
stronie internetowej NIK) ankiety dotyczące sprawności działania służb państwowych na wybranych przejściach granicznych 
na granicy wschodniej RP, z prośbą o ich wypełnienie. W odpowiedzi uzyskano 411 ankiet. 

W interesie Rzeczypospolitej Polskiej leży, aby granice z państwami sąsiadującymi, 
nie należącymi do Unii Europejskiej, z jednej strony nie stanowiły barier dla handlu, przepływu osób, wymiany kulturalnej czy 
współpracy regionalnej, z drugiej zaś – aby były zagwarantowane interesy zarówno Polski jak pozostałych krajów – członków 
Układu Schengen. Polska, z racji swojego położenia, ma szansę i możliwości, by odgrywać znaczącą rolę pośrednika 
w transporcie, a unowocześnienie przejść granicznych dla kierowców oznacza większy komfort, zaś dla Polski przyczynia się do 
budowania wizerunku kraju, który skutecznie wykorzystuje możliwości rozwoju gospodarczego. Szczególnie istotna staje się 
zatem kwestia poprawy efektywności zarządzania granicą tak, aby przekraczające ją osoby były sprawnie obsługiwane przez 
służby państwowe do tego powołane. Zadania te należą w szczególności do organów administracji rządowej (wojewodowie, 

PROBLEM 
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Dostarczanie	pism	i	przesyłek	sądowych	
oraz	prokuratorskich 

  Departament	Porządku	
i	Bezpieczeństwa	
Wewnętrznego	

 

D/14/509	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena świadczenia przez wybranego operatora pocztowego usług w zakresie dostarczania pism i przesyłek sądowych oraz 
prokuratorskich. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuraturę Generalną, Sąd Apelacyjny w Krakowie, Polską Grupę Pocztową SA, 
a także sześć sądów okręgowych, sześć sądów rejonowych oraz sześć prokuratur okręgowych (łącznie 22 podmioty). 

Zasady funkcjonowania rynku usług pocztowych w Polsce uregulowane są ustawą 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, która implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2008/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r., zmieniającą dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego 
urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty. Celem tej dyrektywy jest liberalizacja rynku usług 
pocztowych przy jednoczesnym zagwarantowaniu usług powszechnych obejmujących minimalny zakres usług o określonej 
jakości, przystępnej cenie i dostępnych bez wyjątku we wszystkich regionach geograficznych Unii Europejskiej. 

W art. 8 dyrektywa dopuszcza trzy obszary działalności pocztowej, które państwa członkowskie mogą zorganizować zgodnie 
z regułami ich prawodawstwa wewnętrznego, tj.: 
1)  umieszczanie skrzynek pocztowych na drogach publicznych, 
2)  emitowanie znaczków pocztowych, 
3)  świadczenie usługi przesyłek poleconych stosowanych w procedurach sądowych lub administracyjnych.  

Przepisy art. 8 dyrektywy zostały implementowane do prawa polskiego w zakresie punktów 1) i 2). W konsekwencji 
niedokonanie implementacji przepisu wprowadzającego wyjątek od ogólnych reguł funkcjonowania usług pocztowych 
w odniesieniu do przesyłek sądowych i prokuratorskich oznacza, że usługi te są świadczone na ogólnych zasadach 
wynikających z ustawy – Prawo pocztowe. Tym samym możliwość nadawania przez jednostki sektora finansów publicznych 
(w tym m.in. sądy i prokuratury) przesyłek w ramach usług publicznych wymaga stosowania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych przy wyborze wykonawcy. 

Ustawa – Prawo pocztowe weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i określiła zasady funkcjonowania rynku pocztowego 
po jego pełnym otwarciu na konkurencję. Ustawa ta wprowadziła także m.in.: nową definicję usługi pocztowej oraz dotąd 
niedefiniowane określenie usług pocztowych wchodzących w zakres usług powszechnych.  

Przepisy nowego prawa pocztowego, podobnie jak w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, regulują zakres usług 
powszechnych oraz sposób ich świadczenia. Jak wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej o stanie rynku 
pocztowego za rok 2014 r., poza operatorem wyznaczonym, którym jest Poczta Polska SA, do prowadzonego przez Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej rejestru operatorów pocztowych wpisane były 294 podmioty. 

Od dnia 1 stycznia 2014 r. Polska Grupa Pocztowa SA świadczyła usługi pocztowe na rzecz jednostek organizacyjnych 
sądownictwa powszechnego oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Uprzednio usługi takie świadczone 
były przez Pocztę Polską SA 

Stosownie do przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wskazania zamawiającego 
do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz 
zawierania umów ramowych na rzecz sądów powszechnych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 
świadczenie usług pocztowych na rzecz sądów powszechnych prowadzone było przez Sąd Apelacyjny w Krakowie. 
Na podstawie zawartego w dniu 24 sierpnia 2013 r. porozumienia, Dyrektor SA w Krakowie upoważniony został ponadto do 
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w imieniu 
Prokuratora Generalnego. 

PROBLEM 

 

 
 

SG i SC). Wraz ze wzrostem ruchu granicznego osób, w latach 2010-2013 zaobserwowano zwiększenie liczby przekroczeń 
granicy przez środki transportu (wykorzystywane przez podróżnych). Liczba odprawionych pojazdów zwiększyła się 
z 10.086.348 w roku 2010 do 13.742.228 w roku 2013, tj. o 36,2%.  

Z ustaleń kontroli wynika, że w sytuacji znacznego wzrostu liczby osób 
przekraczających granicę wschodnią RP (w latach 2010-2013 o 46%) oraz 

ograniczonej przepustowości poszczególnych drogowych przejściach granicznych w zakresie liczby odprawionych środków 
transportu w ciągu doby – służby graniczne podejmowały działania w celu poprawy płynności odpraw, w szczególności 
w zakresie technologii odpraw, racjonalnego wykorzystania dostępnej infrastruktury przejść granicznych oraz posiadanych sił 
i środków. Działania te nie przyniosły jednak pożądanych rezultatów ponieważ stan organizacji i wyposażenia służb 
państwowych na przejściach granicy wschodniej, ze względu na braki kadrowe, niedobory sprzętu oraz nieodpowiednią 
infrastrukturę – nie nadążał za wzrastającą liczbą osób przekraczających granicę wschodnią, a także wzrastającą liczbą 
odprawionych pojazdów. 

Obsługa wzrastającej ilości odprawianych samochodów była możliwa głównie dzięki zmianie systemu pełnej kontroli, 
na selektywną. Stwierdzono przypadki stosowania tzw. szybkiej ścieżki odpraw w okresach ekstremalnych kumulacji 
pojazdów, a także obsadzanie zmian funkcjonariuszami w liczbie przyjętej wg technologii odpraw dla średniego natężenia 
ruchu, w sytuacji, gdy na przejściach ruch był o najwyższym natężeniu. Stwierdzono także przypadki spadku 
ukompletowania funkcjonariuszy w stosunku do 2010 r., w sytuacji wzrostu liczby osób przekraczających granicę. Wzrost 
liczby osób przekraczających granicę następował na drogowych przejściach granicznych usytuowanych na głównych 
szlakach komunikacyjnych. Nowe przejścia (Budomierz, Dołhobyczów) wybudowano kosztem 300 mln zł w miejscach, gdzie 
jest mały ruch podróżnych. W przypadku Budomierza liczba przekraczających granicę jest 10-krotnie niższa od zakładanej. 
Nowe inwestycje nie rozwiązały problemu kolejek na głównych szlakach komunikacyjnych. W Korczowej wybudowano 
infrastrukturę na przejściach przy braku niezbędnej towarzyszącej infrastruktury ze strony państwa sąsiedniego, co czyni tę 
inwestycję bezużyteczną. 

Na uwagę zasługuje fakt wydania w dniu 19 kwietnia 2013 r. Poleceń Komendanta Głównego Straży Granicznej i Szefa Służby 
Celnej do Porozumienia między Ministrem Finansów a Komendantem Głównym Straży Granicznej z dnia 7 maja 2010 r. 
w sprawie współdziałania Służby Celnej i Straży Granicznej. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia powyższe działania 
uwzględniając fakt, iż polecenia te wydano w celu optymalnego funkcjonowania drogowych przejść granicznych w zakresie 
płynności odpraw przy wykorzystaniu obecnej infrastruktury i posiadanych sił oraz środków SG i SC.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK wskazała na konieczność podjęci następujących działań: 
 przeanalizowania przez Ministra Finansów i Ministra Spraw Wewnętrznych budżetu podległych służb pod kątem 

zapewnienia środków na likwidację wakatów i wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia odprawy granicznej; 
 zintensyfikowania przez właściwych wojewodów prac związanych z realizacją inwestycji zmierzających do zwiększenia 

przepustowości przejść granicznych, szczególnie na szlakach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu; 
 rozbudowania infrastruktury poza obszarem przejść granicznych. W przypadku niektórych z kontrolowanych drogowych 

przejść granicznych rozbudowa tej infrastruktury jest niezbędna dla poprawy sprawności odpraw; 
 dalszego usprawniania przez kierownictwo SC i SG przepustowości przejść granicznych poprzez m.in. optymalne 

w stosunku do możliwości infrastruktury wprowadzenie organizacji odpraw usprawniających obsługę podróżnych, 
ograniczenia liczby zbędnych lub dublujących się czynności wykonywanych przez obie służby podczas odprawy; 

 odpowiedniego do natężenia ruchu zapewnienia przez kierownictwo granicznych jednostek SC i SG obsady 
funkcjonariuszy na zmianach umożliwiającej sprawną obsługę podróżnych oraz efektywną kontrolę. 
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Dostarczanie	pism	i	przesyłek	sądowych	
oraz	prokuratorskich 

  Departament	Porządku	
i	Bezpieczeństwa	
Wewnętrznego	

 

D/14/509	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena świadczenia przez wybranego operatora pocztowego usług w zakresie dostarczania pism i przesyłek sądowych oraz 
prokuratorskich. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuraturę Generalną, Sąd Apelacyjny w Krakowie, Polską Grupę Pocztową SA, 
a także sześć sądów okręgowych, sześć sądów rejonowych oraz sześć prokuratur okręgowych (łącznie 22 podmioty). 

Zasady funkcjonowania rynku usług pocztowych w Polsce uregulowane są ustawą 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, która implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2008/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r., zmieniającą dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego 
urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty. Celem tej dyrektywy jest liberalizacja rynku usług 
pocztowych przy jednoczesnym zagwarantowaniu usług powszechnych obejmujących minimalny zakres usług o określonej 
jakości, przystępnej cenie i dostępnych bez wyjątku we wszystkich regionach geograficznych Unii Europejskiej. 

W art. 8 dyrektywa dopuszcza trzy obszary działalności pocztowej, które państwa członkowskie mogą zorganizować zgodnie 
z regułami ich prawodawstwa wewnętrznego, tj.: 
1)  umieszczanie skrzynek pocztowych na drogach publicznych, 
2)  emitowanie znaczków pocztowych, 
3)  świadczenie usługi przesyłek poleconych stosowanych w procedurach sądowych lub administracyjnych.  

Przepisy art. 8 dyrektywy zostały implementowane do prawa polskiego w zakresie punktów 1) i 2). W konsekwencji 
niedokonanie implementacji przepisu wprowadzającego wyjątek od ogólnych reguł funkcjonowania usług pocztowych 
w odniesieniu do przesyłek sądowych i prokuratorskich oznacza, że usługi te są świadczone na ogólnych zasadach 
wynikających z ustawy – Prawo pocztowe. Tym samym możliwość nadawania przez jednostki sektora finansów publicznych 
(w tym m.in. sądy i prokuratury) przesyłek w ramach usług publicznych wymaga stosowania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych przy wyborze wykonawcy. 

Ustawa – Prawo pocztowe weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i określiła zasady funkcjonowania rynku pocztowego 
po jego pełnym otwarciu na konkurencję. Ustawa ta wprowadziła także m.in.: nową definicję usługi pocztowej oraz dotąd 
niedefiniowane określenie usług pocztowych wchodzących w zakres usług powszechnych.  

Przepisy nowego prawa pocztowego, podobnie jak w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, regulują zakres usług 
powszechnych oraz sposób ich świadczenia. Jak wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej o stanie rynku 
pocztowego za rok 2014 r., poza operatorem wyznaczonym, którym jest Poczta Polska SA, do prowadzonego przez Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej rejestru operatorów pocztowych wpisane były 294 podmioty. 

Od dnia 1 stycznia 2014 r. Polska Grupa Pocztowa SA świadczyła usługi pocztowe na rzecz jednostek organizacyjnych 
sądownictwa powszechnego oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Uprzednio usługi takie świadczone 
były przez Pocztę Polską SA 

Stosownie do przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wskazania zamawiającego 
do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz 
zawierania umów ramowych na rzecz sądów powszechnych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 
świadczenie usług pocztowych na rzecz sądów powszechnych prowadzone było przez Sąd Apelacyjny w Krakowie. 
Na podstawie zawartego w dniu 24 sierpnia 2013 r. porozumienia, Dyrektor SA w Krakowie upoważniony został ponadto do 
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w imieniu 
Prokuratora Generalnego. 

PROBLEM 



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
        15. Obrona narodowa, sprawy wewnętrzne, sprawiedliwość

316

RO
ZD

ZI
AŁ

 II
I

 

 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzone zostało przez 
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej, działające w imieniu i na rzecz Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie. 

W ramach postępowania wpłynęły oferty dwóch wykonawców – PGP i Poczty Polskiej. Polska Grupa Pocztowa posiadała 
status operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo pocztowe i przy wpisie do rejestru operatorów 
pocztowych podlegała weryfikacji przez UKE, a także spełniała (według złożonego oświadczenia), wymogi ujęte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zarówno potencjału osobowego, jak i odpowiedniego poziomu 
oferowanych usług. Ponieważ jedynym kryterium wyboru oferty w postępowaniu była cena, Zamawiający dokonał w dniu 
22 listopada 2013 r. wyboru oferty najkorzystniejszej.  

Zarówno PGP, jak i Poczta Polska wniosły odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące odrzucenia oferty 
i wzajemnego wykluczenia drugiego operatora pocztowego z prowadzonego postępowania. Odwołania te zostały oddalone 
przez KIO odpowiednio w dniach 11 grudnia 2013 r. (sygn. akt: KIO 2777/13) i 16 grudnia 2013 r. (sygn. akt: KIO 2762/13), 
tym samym według oceny KIO postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym w dniu 18 grudnia 
2013 r. zawarto umowy na świadczenie przez PGP usług pocztowych na rzecz: 
 jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego: umowa nr 67-ZP-U/2013 „Świadczenie usług pocztowych 

w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz 
zwrotu przesyłek niedoręczonych” zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Sądem Apelacyjnym w Krakowie, 

 powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury: umowa nr 68-ZP-U/2013 „Świadczenie usług pocztowych 
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz 
zwrotu przesyłek niedoręczonych” zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Prokuratorem Generalnym. 

W dniu 10 kwietnia 2014 r., na mocy porozumienia do umowy nr 67-ZP-U/2013, rozszerzona została gwarancja usług 
świadczonych na rzecz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego przez PGP. Porozumienie takie nie zostało 
podpisane z Prokuratorem Generalnym. 

Zmiana operatora pocztowego spowodowała poważne zakłócenia procesu 
dostarczania przesyłek sądowych i prokuratorskich, w szczególności w I kwartale 

2014 r., co miało negatywny wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Przyczyną powyższego było m.in.: zbyt 
późne podpisanie przez Sąd Apelacyjny w Krakowie umów na świadczenie przez Polską Grupę Pocztową usług pocztowych 
(dwa tygodnie przez rozpoczęciem świadczenia usług), brak zapisów zabezpieczających w pełni interesy wymiaru 
sprawiedliwości w zakresie terminowości doręczeń przesyłek sądowych i prokuratorskich w umowach z PGP 
(sądy i prokuratury nie w pełni korzystały z przysługujących im uprawnień z tytułu reklamacji), niewystarczające działania 
podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości, w ramach nadzoru nad sądownictwem powszechnym, w zakresie 
zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczenia usług pocztowych na rzecz sądów. 

Problemy w świadczeniu usług pocztowych na rzecz sądów i prokuratur dotyczyły przede wszystkim opóźnień w doręczaniu 
korespondencji, niewłaściwego sposobu liczenia terminów awizowania, braków i błędów w awizowaniu listów. 

DOBRE	PRAKTYKI	

Przykładem dobrych praktyk mogą być sądy okręgowe w Poznaniu i Zamościu, których pracownicy przeprowadzili 
w styczniu 2014 r. wizytację punktów awizacyjnych wyznaczonych do pozostawienia w nich nieodebranej przez adresatów 
korespondencji sądowej i prokuratorskiej doręczanej przez PGP. Sprawdzano m.in. zewnętrzne oznaczenia punktów 
awizacyjnych, oznaczenie miejsca odbioru korespondencji wewnątrz placówek, komfort miejsca odbioru korespondencji, 
miejsca przechowywania korespondencji i większych gabarytowo przesyłek, a także sposób identyfikacji odbiorcy 
korespondencji. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku należytego zabezpieczenia korespondencji (brak szafy), 
braku oznakowania punktu oraz informacji o godzinach odbioru korespondencji. W jednym przypadku wymieniony w wykazie 
placówek punkt nie świadczył usług pocztowych. 

Także Sąd Apelacyjny w Krakowie oraz Centrum Zakupów dla Sądownictwa IGB zleciło wybranym przez siebie 
wykonawcom kontrolę losowo wybranych punktów odbioru korespondencji na obszarze kilkunastu miejscowości. 
Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dotyczyły sposobu oznakowania POK, niejednoznacznych wskazań 
lokalizacji oraz niezgodności godzin otwarcia z zadeklarowanymi na stronie internetowej PGP. 

 

SYNTEZA	
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WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Do Ministra Sprawiedliwości m.in. o podjęcie, w ramach posiadanych kompetencji, działań dla zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania systemu doręczania przesyłek sądowych, w szczególności poprzez: 
 zapewnienie skutecznego nadzoru nad przebiegiem wówczas realizowanej umowy z PGP, w szczególności 

poprzez bieżący monitoring przebiegu jej realizacji, a także zapewnienie niezbędnego wsparcia merytorycznego 
i organizacyjnego SA w Krakowie;  

 objęcie szczególnym nadzorem przygotowań do podpisania oraz realizacji umowy na lata 2016-2018. 
 Do Prokuratora Generalnego m.in. o podjęcie działań dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu doręczania 

przesyłek po zakończeniu wówczas obowiązującej umowy z PGP. 
 Do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie o przeanalizowanie przyczyn występowania nieprawidłowości w realizacji 

umowy z PGP, w szczególności w zakresie rozpatrywania reklamacji i wnioskowania o należne odszkodowania 
i zintensyfikowanie działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. 

Funkcjonowanie	biegłych	w	wymiarze	sprawiedliwości 

  Departament	Porządku	
i	Bezpieczeństwa	
Wewnętrznego	

 

I/14/006/KPB	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Sprawdzenie jaki wpływ na sprawność wymiaru sprawiedliwości miał obecny system funkcjonowania instytucji biegłych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Generalna 

Rozwój nauki, postęp technologiczny i wynikający z nich stopień skomplikowania 
zagadnień rozstrzyganych przez sądy wymagają specjalistycznej wiedzy. Rośnie udział i rola biegłych, którzy taką wiedzą 
dysponują. Liczba biegłych sądowych szacowana była przez Ministra Sprawiedliwości na ok. 15 tysięcy osób. Wydatki budżetowe 
związane z udziałem biegłych w postępowaniach sądowych i przygotowawczych rosną i w 2014 r. przekroczyły 350 mln zł. Udział 
biegłych w postępowaniach przygotowawczych i sądowych, a zwłaszcza czas oczekiwania na opinie, ich jakość oraz koszt, mają 
istotne znaczenie dla prawidłowości i sprawności działania wymiaru sprawiedliwości. Regulacje dotyczące funkcjonowania instytucji 
biegłych rozproszone były w przepisach kilku ustaw oraz wydanych do nich aktach wykonawczych i odnosiły się generalnie do: 
ustanawiania, pełnienia czynności i zwalniania z funkcji biegłych sądowych; udziału biegłych w postępowaniach sądowych 
i przygotowawczych oraz wynagradzania biegłych. W marcu 2014 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministra 
Sprawiedliwości projekt założeń projektu ustawy o biegłych sądowych. Na jego podstawie w październiku 2014 r. Rządowe 
Centrum Legislacji, z udziałem Ministra Sprawiedliwości, opracowało projekt ustawy o biegłych sądowych. 

Aktualny model funkcjonowania biegłych nie gwarantuje powoływania 
w postępowaniach sądowych i przygotowawczych osób, które zapewniają wydawanie 

prawidłowych merytorycznie, rzetelnych i terminowych opinii. Ustalono w szczególności, że nie zapewnia on odpowiedniego 
procesu weryfikacji kompetencji kandydatów na biegłych sądowych, jak również umożliwia powoływanie jako biegłych osób 
niedających rękojmi należytego wykonywania czynności biegłego. Powyższe ma negatywny wpływ na sprawność 
prowadzonych postępowań sądowych i przygotowawczych, a tym samym na realizację prawa obywateli do rzetelnego procesu, 
w rozsądnym terminie. Brak rzetelnych i pełnych analiz funkcjonowania biegłych w wymiarze sprawiedliwości, w tym zwłaszcza 
brak analiz kosztów funkcjonowania biegłych negatywnie wpłynął na przebieg i wynik prac nad projektem ustawy o biegłych 
sądowych. Sytuacja budżetu państwa, ale także brak należytej staranności po stronie Ministra Sprawiedliwości zaowocowały 
wyłączeniem z przygotowywanego projektu założeń (potem projektu ustawy) kwestii regulacji wynagrodzeń biegłych, istotnej dla 
zapewnienia dostępu do biegłych o najwyższych kwalifikacjach. Zaproponowane w projekcie ustawy o biegłych sądowych 
zmiany przepisów są niewystarczające dla zagwarantowania prawidłowego i efektywnego funkcjonowania instytucji biegłych 
w wymiarze sprawiedliwości. Wypracowany z udziałem Ministra Sprawiedliwości kształt projektu ustawy o biegłych sądowych 
może tylko w niewielkim stopniu spełnić założony cel oraz niesie ryzyko konieczności szybkiej nowelizacji. 

PROBLEM 
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Zagadnienia udzielania ochrony międzynarodowej cudzoziemcom zostały uregulowane w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (Dz.U. z 2012 r., poz. 680 ze zm.) oraz ustawie z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1650 ze zm.). 

Najwyższa Izba Kontroli dokonała oceny realizacji przez organy administracji 
państwowej zadań ustawowych w zakresie udzielania ochrony cudzoziemcom 

przebywającym na terytorium RP. Prawidłowo i w oparciu o obowiązujące przepisy realizowano procedury przyjmowania 
wniosków o nadanie statusu uchodźcy, prowadzono krajowy zbiór rejestrów w sprawach cudzoziemców oraz zorganizowano 
i prowadzono strzeżone i pobytowe ośrodki dla cudzoziemców. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły sprawowanego nadzoru nad realizacją ustawowych zadań, procedur udzielania 
cudzoziemcom ochrony międzynarodowej w zakresie: sprawności prowadzenia postępowań uchodźczych, przygotowania 
organów do realizacji zadań, zapewnienia cudzoziemcom należnych im praw, skuteczności postępowania wobec 
cudzoziemców w okresie po uzyskaniu decyzji statusowej oraz dokumentowania czynności związanych z przyjmowaniem 
wniosków o nadanie statusu uchodźcy. 

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC) realizował obowiązek rozpatrywania wniosków o nadanie statusu uchodźcy. 
Jednak 34% spraw kończono z przekroczeniem podstawowego 6-miesięcznego terminu, a postanowienia o nowym terminie 
zakończenia postępowania w 41% przypadków nie miały uzasadnienia faktycznego. Organy Straży Granicznej (SG) 
przyjmowały od cudzoziemców wnioski o nadanie statusu uchodźcy zgodnie z obowiązującym procedurami. Nie 
sporządzano natomiast dokumentów, potwierdzających realizację innych czynności przewidzianych do wykonania w związku 
z przyjmowaniem takich wniosków. Szef UdSC prowadził krajowy zbiór rejestrów w sprawach cudzoziemców w wymaganym 
zakresie. Natomiast organy SG zrezygnowały z prowadzenia rejestrów na bazie własnych systemów informatycznych 
i przyjęły rozwiązanie wprowadzania danych bezpośrednio do krajowego zbioru rejestrów, co nie zapewniało możliwości 
gromadzenia, edytowania i przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych SG. Przed dniem 
1 maja 2014 r., tj. wejściem w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, regulacje dotyczące wydalania 
z terytorium RP cudzoziemców nie zapewniały skuteczności działań. Nie było organu odpowiedzialnego za egzekwowanie 
wydalenia cudzoziemca z terytorium RP. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wprowadziła istotne zmiany, 
zarówno co do form udzielanej ochrony, postępowania w sprawach udzielania ochrony, jak i kompetencji organów 
administracji w tym przedmiocie. Rozdzielenie w nowej ustawie postępowania pomiędzy dwa odrębne organy administracji 
wydłużyło postępowanie i obniżyło komfort wnioskodawcy. Brak jest skutecznego systemu monitoringu, który mógłby 
dostarczać aktualne informacje o cudzoziemcy. Wykorzystywane systemy ewidencyjne nie dają możliwości monitorowania 
wszystkich granic państw strefy Schengen. Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła od formułowania oceny skuteczności 
sprawowania nadzoru Ministra Spraw Wewnętrznych nad podległymi organami w zakresie realizacji zadań ustawowych 
dotyczących udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej na terytorium RP, z uwagi na stosowanie 
niekonwencjonalnych form nadzoru. Nieuzasadnione było zaniechanie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
przeprowadzania w UdSC i jednostkach organizacyjnych SG instytucjonalnej kontroli realizacji zadań z zakresu udzielania 
cudzoziemcom ochrony międzynarodowej. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Dokonanie analizy i ewentualnej modyfikacji przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach pod kątem 
racjonalności prowadzenia dwóch odrębnych postępowań administracyjnych o udzielenie ochrony międzynarodowej 
cudzoziemcom przez dwa odrębne organy administracji. 

 Wypracowanie rozwiązań prawnych zapewniających skuteczne postępowanie własciwych organów w egzekwowaniu od 
cudzoziemców podporządkowania się rozstrzygnięciom decyzji statusowych. 

 Zapewnienie skutecznego systemu monitoringu sytuacji cudzoziemców ubiegających się o ochronę miedzynarodową, 
obejmującego okres od złożenia wniosku o ochronę do ewentualnego wydalenia z terytorium RP. 

 Rozważenie powołania w Polsce instytucji, która realizowałaby kompleksowo zadania związane z udzielaniem ochrony 
międzynarodowej cudzoziemcom oraz pobytem cudzoziemców na terytorium RP. 

 Zapewnienie struktury organizacyjnej i etatowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców na poziomie pozwalającym utrzymać 
sprawną i terminową realizację zadań. 

 

SYNTEZA	

 

 
 

DOBRE	PRAKTYKI	

Wprowadzenie aplikacji w poszczególnych sądach, tzw. portali biegłego, gdzie zawarte są potrzebne informacje dla biegłych 
i o biegłych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Ministra Sprawiedliwości o:  
 podjęcie działań mających na celu dokonanie niezbędnych zmian w projekcie ustawy o biegłych sądowych, 

uwzględniających wyniki analiz, a w szczególności badań zleconych Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości oraz uwag 
zgłoszonych w trakcie konsultacji powyższego projektu;  

 rzetelne określenie kosztów ponoszonych corocznie przez państwo w związku z funkcjonowaniem instytucji biegłych 
w wymiarze sprawiedliwości oraz oszacowanie niezbędnych wydatków Ministra Sprawiedliwości w tym zakresie;  

 stworzenie sprawnego systemu gromadzenia i analizy danych dotyczących funkcjonowania instytucji biegłych sądowych. 
Do Prokuratora Generalnego o:  
 dokonanie oceny wdrożonego w powszechnych jednostkach prokuratury systemu informatycznego w zakresie zbierania 

i przetwarzania danych dotyczących udziału biegłych w postępowaniach karnych, w celu poprawy efektywności nadzoru 
nad terminowością i rzetelnością ich pracy;  

 zintensyfikowanie działań, poprzedzonych analizą praktyki prokuratorskiej, usprawniających dostęp do biegłych 
deficytowych specjalności, jak również eliminowania niepożądanych praktyk w funkcjonowaniu instytucji biegłych. 

Udzielanie	przez	organy	administracji	ochrony	
cudzoziemcom	przebywającym	na	terytorium	
Rzeczypospolitej	Polskiej 

  Departament	Porządku	
i	Bezpieczeństwa	
Wewnętrznego	

 

I/14/007/KPB	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji przez organy administracji państwowej zadań ustawowych w zakresie udzielania ochrony cudzoziemcom 
przebywajacym na obszarze RP. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Rada do Spraw Uchodźców, Komenda Główna Straży 
Granicznej, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. 

Status uchodźcy w Polsce nadaje się cudzoziemcowi, który na skutek uzasadnionej 
obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju.  

Cudzoziemiec przybywający na terytorium RP może złożyć wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Złożony wniosek o nadanie 
statusu uchodźcy jest równocześnie rozpatrywany jako wniosek o zapewnienie innych form ochrony międzynarodowej, 
tj. udzielenia ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany i ochrony 
czasowej. Wniosek jest składany do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, za pośrednictwem organów Straży Granicznej. 
Wniosek można złożyć na przejściu granicznym, w trakcie przekraczania granicy państwowej, lub w trakcie pobytu na 
terytorium RP. Osoby nielegalnie przybywające na terytorium RP mogą składać wnioski za pośrednictwem administracji 
strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców.  

W okresie trwania postępowania w sprawie złożonego wniosku cudzoziemcowi przysługują świadczenia społeczne w formie 
zakwaterowania w ośrodku dla cudzoziemców lub świadczenie pieniężne w przypadku zamieszkania poza ośrodkiem.  

W trakcie trwania procedury osobie takiej nie wolno opuszczać terytorium RP. Samowolne opuszczenie ośrodka na okres 
dłuższy niż 7 dni lub opuszczenie Polski skutkuje umorzeniem postępowania.  

Po uzyskaniu ochrony międzynarodowej cudzoziemiec może przebywać na terytorium RP i korzystać z tej ochrony. 
W sytuacji odmowy udzielenia ochrony cudzoziemiec jest zobowiązany do dobrowolnego opuszczenia terytorium kraju 
w terminie 30 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu podlega on przymusowemu wydaleniu.  

PROBLEM 
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Zagadnienia udzielania ochrony międzynarodowej cudzoziemcom zostały uregulowane w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (Dz.U. z 2012 r., poz. 680 ze zm.) oraz ustawie z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1650 ze zm.). 

Najwyższa Izba Kontroli dokonała oceny realizacji przez organy administracji 
państwowej zadań ustawowych w zakresie udzielania ochrony cudzoziemcom 

przebywającym na terytorium RP. Prawidłowo i w oparciu o obowiązujące przepisy realizowano procedury przyjmowania 
wniosków o nadanie statusu uchodźcy, prowadzono krajowy zbiór rejestrów w sprawach cudzoziemców oraz zorganizowano 
i prowadzono strzeżone i pobytowe ośrodki dla cudzoziemców. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły sprawowanego nadzoru nad realizacją ustawowych zadań, procedur udzielania 
cudzoziemcom ochrony międzynarodowej w zakresie: sprawności prowadzenia postępowań uchodźczych, przygotowania 
organów do realizacji zadań, zapewnienia cudzoziemcom należnych im praw, skuteczności postępowania wobec 
cudzoziemców w okresie po uzyskaniu decyzji statusowej oraz dokumentowania czynności związanych z przyjmowaniem 
wniosków o nadanie statusu uchodźcy. 

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC) realizował obowiązek rozpatrywania wniosków o nadanie statusu uchodźcy. 
Jednak 34% spraw kończono z przekroczeniem podstawowego 6-miesięcznego terminu, a postanowienia o nowym terminie 
zakończenia postępowania w 41% przypadków nie miały uzasadnienia faktycznego. Organy Straży Granicznej (SG) 
przyjmowały od cudzoziemców wnioski o nadanie statusu uchodźcy zgodnie z obowiązującym procedurami. Nie 
sporządzano natomiast dokumentów, potwierdzających realizację innych czynności przewidzianych do wykonania w związku 
z przyjmowaniem takich wniosków. Szef UdSC prowadził krajowy zbiór rejestrów w sprawach cudzoziemców w wymaganym 
zakresie. Natomiast organy SG zrezygnowały z prowadzenia rejestrów na bazie własnych systemów informatycznych 
i przyjęły rozwiązanie wprowadzania danych bezpośrednio do krajowego zbioru rejestrów, co nie zapewniało możliwości 
gromadzenia, edytowania i przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych SG. Przed dniem 
1 maja 2014 r., tj. wejściem w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, regulacje dotyczące wydalania 
z terytorium RP cudzoziemców nie zapewniały skuteczności działań. Nie było organu odpowiedzialnego za egzekwowanie 
wydalenia cudzoziemca z terytorium RP. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wprowadziła istotne zmiany, 
zarówno co do form udzielanej ochrony, postępowania w sprawach udzielania ochrony, jak i kompetencji organów 
administracji w tym przedmiocie. Rozdzielenie w nowej ustawie postępowania pomiędzy dwa odrębne organy administracji 
wydłużyło postępowanie i obniżyło komfort wnioskodawcy. Brak jest skutecznego systemu monitoringu, który mógłby 
dostarczać aktualne informacje o cudzoziemcy. Wykorzystywane systemy ewidencyjne nie dają możliwości monitorowania 
wszystkich granic państw strefy Schengen. Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła od formułowania oceny skuteczności 
sprawowania nadzoru Ministra Spraw Wewnętrznych nad podległymi organami w zakresie realizacji zadań ustawowych 
dotyczących udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej na terytorium RP, z uwagi na stosowanie 
niekonwencjonalnych form nadzoru. Nieuzasadnione było zaniechanie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
przeprowadzania w UdSC i jednostkach organizacyjnych SG instytucjonalnej kontroli realizacji zadań z zakresu udzielania 
cudzoziemcom ochrony międzynarodowej. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Dokonanie analizy i ewentualnej modyfikacji przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach pod kątem 
racjonalności prowadzenia dwóch odrębnych postępowań administracyjnych o udzielenie ochrony międzynarodowej 
cudzoziemcom przez dwa odrębne organy administracji. 

 Wypracowanie rozwiązań prawnych zapewniających skuteczne postępowanie własciwych organów w egzekwowaniu od 
cudzoziemców podporządkowania się rozstrzygnięciom decyzji statusowych. 

 Zapewnienie skutecznego systemu monitoringu sytuacji cudzoziemców ubiegających się o ochronę miedzynarodową, 
obejmującego okres od złożenia wniosku o ochronę do ewentualnego wydalenia z terytorium RP. 

 Rozważenie powołania w Polsce instytucji, która realizowałaby kompleksowo zadania związane z udzielaniem ochrony 
międzynarodowej cudzoziemcom oraz pobytem cudzoziemców na terytorium RP. 

 Zapewnienie struktury organizacyjnej i etatowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców na poziomie pozwalającym utrzymać 
sprawną i terminową realizację zadań. 

 

SYNTEZA	

 

 
 

DOBRE	PRAKTYKI	

Wprowadzenie aplikacji w poszczególnych sądach, tzw. portali biegłego, gdzie zawarte są potrzebne informacje dla biegłych 
i o biegłych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Ministra Sprawiedliwości o:  
 podjęcie działań mających na celu dokonanie niezbędnych zmian w projekcie ustawy o biegłych sądowych, 

uwzględniających wyniki analiz, a w szczególności badań zleconych Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości oraz uwag 
zgłoszonych w trakcie konsultacji powyższego projektu;  

 rzetelne określenie kosztów ponoszonych corocznie przez państwo w związku z funkcjonowaniem instytucji biegłych 
w wymiarze sprawiedliwości oraz oszacowanie niezbędnych wydatków Ministra Sprawiedliwości w tym zakresie;  

 stworzenie sprawnego systemu gromadzenia i analizy danych dotyczących funkcjonowania instytucji biegłych sądowych. 
Do Prokuratora Generalnego o:  
 dokonanie oceny wdrożonego w powszechnych jednostkach prokuratury systemu informatycznego w zakresie zbierania 

i przetwarzania danych dotyczących udziału biegłych w postępowaniach karnych, w celu poprawy efektywności nadzoru 
nad terminowością i rzetelnością ich pracy;  

 zintensyfikowanie działań, poprzedzonych analizą praktyki prokuratorskiej, usprawniających dostęp do biegłych 
deficytowych specjalności, jak również eliminowania niepożądanych praktyk w funkcjonowaniu instytucji biegłych. 

Udzielanie	przez	organy	administracji	ochrony	
cudzoziemcom	przebywającym	na	terytorium	
Rzeczypospolitej	Polskiej 

  Departament	Porządku	
i	Bezpieczeństwa	
Wewnętrznego	

 

I/14/007/KPB	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji przez organy administracji państwowej zadań ustawowych w zakresie udzielania ochrony cudzoziemcom 
przebywajacym na obszarze RP. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Rada do Spraw Uchodźców, Komenda Główna Straży 
Granicznej, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. 

Status uchodźcy w Polsce nadaje się cudzoziemcowi, który na skutek uzasadnionej 
obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju.  

Cudzoziemiec przybywający na terytorium RP może złożyć wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Złożony wniosek o nadanie 
statusu uchodźcy jest równocześnie rozpatrywany jako wniosek o zapewnienie innych form ochrony międzynarodowej, 
tj. udzielenia ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany i ochrony 
czasowej. Wniosek jest składany do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, za pośrednictwem organów Straży Granicznej. 
Wniosek można złożyć na przejściu granicznym, w trakcie przekraczania granicy państwowej, lub w trakcie pobytu na 
terytorium RP. Osoby nielegalnie przybywające na terytorium RP mogą składać wnioski za pośrednictwem administracji 
strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców.  

W okresie trwania postępowania w sprawie złożonego wniosku cudzoziemcowi przysługują świadczenia społeczne w formie 
zakwaterowania w ośrodku dla cudzoziemców lub świadczenie pieniężne w przypadku zamieszkania poza ośrodkiem.  

W trakcie trwania procedury osobie takiej nie wolno opuszczać terytorium RP. Samowolne opuszczenie ośrodka na okres 
dłuższy niż 7 dni lub opuszczenie Polski skutkuje umorzeniem postępowania.  

Po uzyskaniu ochrony międzynarodowej cudzoziemiec może przebywać na terytorium RP i korzystać z tej ochrony. 
W sytuacji odmowy udzielenia ochrony cudzoziemiec jest zobowiązany do dobrowolnego opuszczenia terytorium kraju 
w terminie 30 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu podlega on przymusowemu wydaleniu.  

PROBLEM 
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Gospodarowanie	rezerwami	strategicznymi 

   Departament	Gospodarki,	
Skarbu	Państwa	
i	Prywatyzacji	

 

P/15/017	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena, czy utrzymywane rezerwy strategiczne są wystarczające na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności 
państwa oraz czy ich wysokość odpowiada poziomowi ustalonemu w dokumentach rządowych, jak również wymaganemu 
przez przepisy Unii Europejskiej. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów i Agencja Rezerw Materiałowych. 

Sprawy związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, obywatelskim, społecznym, 
ekonomicznym, ekologicznym i informacyjnym, w tym zdolnością państwa do obrony, ochroną infrastruktury krytycznej 
i budową systemu rezerw strategicznych, zostały ujęte w przyjętej przez Radę Ministrów Strategii rozwoju systemu 
bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, w której Rządowy Program Rezerw Strategicznych został 
wskazany jako ważny instrument optymalizacji systemu rezerw strategicznych. Jest to program wieloletni, opracowywany 
na pięć lat i może być przedłużany. 

Utrzymywanie rezerw strategicznych, ich tworzenie i likwidacja, utrzymywanie i rozbudowa infrastruktury przewidzianej do 
przechowywania rezerw oraz wykonywanie innych zadań określonych w ustawach i Programie Rezerw Strategicznych 
należy do obowiązków Agencji Rezerw Materiałowych o czym postanawiają przepisy ustawy o rezerwach strategicznych. 
Zgodnie z tą ustawą, projekt programu winien zawierać m.in. dane dotyczące asortymentów rezerw strategicznych i ich 
ilości, jakie należy utworzyć w poszczególnych latach oraz przewidywane koszty funkcjonowania ARM, w podziale na 
poszczególne lata, wraz z załączoną informacją o asortymencie rezerw strategicznych, ich ilości i wartości oraz ich 
finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu.  

W świetle zasad funkcjonowania gospodarki narodowej pojęcie „rezerwy strategiczne” oznacza celowo tworzone zapasy 
środków produkcji, konsumpcji, walut, mające na celu zapewnienie ciągłości produkcji i zaopatrzenia ludności w sytuacji 
zagrożenia. Z punktu widzenia obronności państwa przez rezerwy należy rozumieć tę część potencjału gospodarczego, 
która aktualnie nie jest wykorzystywana do celów obronnych. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie działania ministrów: Finansów 
i Gospodarki, którzy nie byli w stanie doprowadzić do uruchomienia systemu rezerw 

strategicznych, w którym kluczowym elementem miała być realizacja Rządowego Programu Rezerw Strategicznych na lata 
2013-2017, określającego zasady tworzenia rezerw strategicznych oraz asortymenty i ilości rezerw. Nie zostało więc 
wykonane jedno z najważniejszych zadań państwowych, wynikających z postanowień ustawy o rezerwach strategicznych. 
Przyczyną tego zaniechania był i jest, nierozstrzygnięty przez Radę Ministrów, spór pomiędzy autorem projektu Programu, 
tj. Ministrem Gospodarki a Ministrem Finansów o wysokość środków budżetowych, dotyczących kosztów finansowania 
rezerw strategicznych objętych Programem.  

Konsekwencją powyższego stanu rzeczy jest utrzymujący się wysoki poziom ryzyka, że zgromadzone dotychczas rezerwy 
strategiczne pod względem asortymentowym i ilościowym nie są wystarczające dla realizacji celów, dla których rezerwy 
te powinny być utrzymywane.  

Od 2012 r. zachodzą dynamiczne zmiany, zwłaszcza w sytuacji międzynarodowej (działania wojenne na Ukrainie i eskalacja 
walk na Bliskim Wschodzie oraz przewidywane przyjęcie przez Polskę uchodźców). Część z tych zmian zaistniała po 2012 r. 
i nie została uwzględniona w ocenach ryzyka wystąpienia zagrożeń leżących u podstaw określenia w projekcie Programu 
niezbędnego asortymentu i ilości rezerw strategicznych. Skutkiem powyższego nastąpiła dezaktualizacja dotychczasowych 
rezultatów prac analitycznych i planistycznych dotyczących tworzenia rezerw strategicznych prowadzonych przez Ministra 
Gospodarki oraz opracowanych na ich podstawie i niezmienionych dotychczas założeń Programu.  

Brak zatwierdzonego Programu, a tym samym ustalonego poziomu finansowania rezerw strategicznych, doprowadził 
w konsekwencji do stanu, w którym Minister Gospodarki nie realizował całości przypisanych mu zadań, a w szczególności 

PROBLEM 
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nie podejmował decyzji w zakresie tworzenia rezerw strategicznych zgodnie z ustawą o rezerwach strategicznych 
i z ustaleniami Programu. Podejmowane były wyłącznie decyzje w tzw. trybie poza Programem. Przeprowadzone w toku 
kontroli porównania wybranych pozycji asortymentowych, w wielu przypadkach nie odpowiadały ilościom wskazanym 
w projekcie Programu. 

NIK nie wnosi zastrzeżeń do bieżącego administrowania zgromadzonymi rezerwami, zarówno przez Ministra Gospodarki, jak 
i Agencję Rezerw Materiałowych. Agencja prawidłowo realizowała decyzje Ministra Gospodarki dotyczące tworzenia 
i likwidacji rezerw strategicznych. Prawidłowo wykonywała także powierzone jej zadania w zakresie utrzymywania rezerw 
strategicznych i infrastruktury magazynowej do ich przechowywania oraz obowiązków sprawozdawczych dotyczących 
gospodarowania rezerwami strategicznymi. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Ministra Gospodarki skierowano wniosek o:  
 zrealizowanie zobowiązania Stałego Komitetu Rady Ministrów do przygotowania zaktualizowanego Rządowego 

Programu Rezerw Strategicznych, możliwego do zaakceptowania przez Radę Ministrów; 
 rozważenie występowania do Rady Ministrów o zatrzymywanie nadwyżki środków finansowych występującej w ARM, 

celem zapewnienia sprawnego i pełnego wykonywania jej zadań, w przypadku występowania niedoboru środków. 

Do Ministra Finansów NIK zwróciła się z wnioskiem o:  
 zapewnienie wprowadzenia Rządowego Programu Rezerw Strategicznych do corocznych ustaw budżetowych jako 

programu wieloletniego; 
 wprowadzenie rozwiązań kadrowo-organizacyjnych zapewniających realizację obowiązków i odpowiedzialności 

związanych z przyjęciem Rządowego Programu Rezerw Strategicznych; 
 pilne wyliczenie poziomu środków budżetowych, jakie mogą być przeznaczone na tworzenie rezerw strategicznych 

w perspektywie pięcioletniej, w celu ostatecznego uzgodnienia z Ministrem Gospodarki poziomu oraz źródeł 
finansowania Rządowego Programu Rezerw Strategicznych. 

Wykorzystanie	broni	przez	wybrane	służby	i	straże	
oraz	nadzór	organów	państwa	nad	jej	reglamentacją 

   Departament	Porządku	
i	Bezpieczeństwa	
Wewnętrznego	

 

P/15/041	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena wykorzystania broni przez wybrane służby i straże oraz nadzoru organów państwa nad jej reglamentacją w stosunku 
do podmiotów i osób fizycznych. 

 
Komenda Główna Policji, pięć komend wojewódzkich Policji, Komenda Stołeczna Policji i pięć szkół Policji; Komenda 
Główna Żandarmerii Wojskowej (tylko w zakresie reglamentacji broni prywatnej żołnierzy zawodowych), Komenda Główna 
Straży Ochrony Kolei PKP PLK SA i pięć komend regionalnych Straży Ochrony Kolei, Dyrekcja Generalna Lasów 
Państwowych i pięć regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, pięć komend wojewódzkich Państwowej Straży Rybackiej, 
cztery dyrekcje parków narodowych (w zakresie Straży Parku), trzy urzędy wojewódzkie (w zakresie Państwowej Straży 
Łowieckiej), dwa wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego i Straż Miejska w Warszawie – ogółem 40 jednostek 
organizacyjnych. 

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, 
przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez 
cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic reguluje ustawa o broni i amunicji.  

ZAKRES	PODMIOTOWY	

PROBLEM 

 

 
 

Gospodarowanie	rezerwami	strategicznymi 

   Departament	Gospodarki,	
Skarbu	Państwa	
i	Prywatyzacji	

 

P/15/017	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena, czy utrzymywane rezerwy strategiczne są wystarczające na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności 
państwa oraz czy ich wysokość odpowiada poziomowi ustalonemu w dokumentach rządowych, jak również wymaganemu 
przez przepisy Unii Europejskiej. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów i Agencja Rezerw Materiałowych. 

Sprawy związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, obywatelskim, społecznym, 
ekonomicznym, ekologicznym i informacyjnym, w tym zdolnością państwa do obrony, ochroną infrastruktury krytycznej 
i budową systemu rezerw strategicznych, zostały ujęte w przyjętej przez Radę Ministrów Strategii rozwoju systemu 
bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, w której Rządowy Program Rezerw Strategicznych został 
wskazany jako ważny instrument optymalizacji systemu rezerw strategicznych. Jest to program wieloletni, opracowywany 
na pięć lat i może być przedłużany. 

Utrzymywanie rezerw strategicznych, ich tworzenie i likwidacja, utrzymywanie i rozbudowa infrastruktury przewidzianej do 
przechowywania rezerw oraz wykonywanie innych zadań określonych w ustawach i Programie Rezerw Strategicznych 
należy do obowiązków Agencji Rezerw Materiałowych o czym postanawiają przepisy ustawy o rezerwach strategicznych. 
Zgodnie z tą ustawą, projekt programu winien zawierać m.in. dane dotyczące asortymentów rezerw strategicznych i ich 
ilości, jakie należy utworzyć w poszczególnych latach oraz przewidywane koszty funkcjonowania ARM, w podziale na 
poszczególne lata, wraz z załączoną informacją o asortymencie rezerw strategicznych, ich ilości i wartości oraz ich 
finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu.  

W świetle zasad funkcjonowania gospodarki narodowej pojęcie „rezerwy strategiczne” oznacza celowo tworzone zapasy 
środków produkcji, konsumpcji, walut, mające na celu zapewnienie ciągłości produkcji i zaopatrzenia ludności w sytuacji 
zagrożenia. Z punktu widzenia obronności państwa przez rezerwy należy rozumieć tę część potencjału gospodarczego, 
która aktualnie nie jest wykorzystywana do celów obronnych. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie działania ministrów: Finansów 
i Gospodarki, którzy nie byli w stanie doprowadzić do uruchomienia systemu rezerw 

strategicznych, w którym kluczowym elementem miała być realizacja Rządowego Programu Rezerw Strategicznych na lata 
2013-2017, określającego zasady tworzenia rezerw strategicznych oraz asortymenty i ilości rezerw. Nie zostało więc 
wykonane jedno z najważniejszych zadań państwowych, wynikających z postanowień ustawy o rezerwach strategicznych. 
Przyczyną tego zaniechania był i jest, nierozstrzygnięty przez Radę Ministrów, spór pomiędzy autorem projektu Programu, 
tj. Ministrem Gospodarki a Ministrem Finansów o wysokość środków budżetowych, dotyczących kosztów finansowania 
rezerw strategicznych objętych Programem.  

Konsekwencją powyższego stanu rzeczy jest utrzymujący się wysoki poziom ryzyka, że zgromadzone dotychczas rezerwy 
strategiczne pod względem asortymentowym i ilościowym nie są wystarczające dla realizacji celów, dla których rezerwy 
te powinny być utrzymywane.  

Od 2012 r. zachodzą dynamiczne zmiany, zwłaszcza w sytuacji międzynarodowej (działania wojenne na Ukrainie i eskalacja 
walk na Bliskim Wschodzie oraz przewidywane przyjęcie przez Polskę uchodźców). Część z tych zmian zaistniała po 2012 r. 
i nie została uwzględniona w ocenach ryzyka wystąpienia zagrożeń leżących u podstaw określenia w projekcie Programu 
niezbędnego asortymentu i ilości rezerw strategicznych. Skutkiem powyższego nastąpiła dezaktualizacja dotychczasowych 
rezultatów prac analitycznych i planistycznych dotyczących tworzenia rezerw strategicznych prowadzonych przez Ministra 
Gospodarki oraz opracowanych na ich podstawie i niezmienionych dotychczas założeń Programu.  

Brak zatwierdzonego Programu, a tym samym ustalonego poziomu finansowania rezerw strategicznych, doprowadził 
w konsekwencji do stanu, w którym Minister Gospodarki nie realizował całości przypisanych mu zadań, a w szczególności 
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w sprawie wniosków o pozwolenie na broń, NIK nie objęła tego obszaru swoimi badaniami. Jednakże zdaniem NIK niewielka 
liczba skarg na decyzje organów I instancji oraz znikoma liczba rozstrzygnięć sądowych przyznających rację skarżącym 
może świadczyć o prawidłowym działaniu uprawnionych organów w sprawach o pozwolenie na broń. 

DOBRE	PRAKTYKI	

 Szkolenia strażników Straży Leśnej w posługiwaniu się bronią służbową i środkami przymusu bezpośredniego, 
realizowane zgodnie z wcześniej opracowanym i zatwierdzonym przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych programem. Szkolenia te prowadzili pracownicy RD LP w Poznaniu i nadleśnictw, posiadający 
uprawnienia instruktorskie do prowadzenia szkolenia strzeleckiego. 

 Opracowanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie i wdrożenie do stosowania przez strażników 
leśnych „Vademecum Strażnika Leśnego”. Określono w nim jednolite standardy m.in. w zakresie wyposażenia w broń, 
wymaganej dokumentacji, postępowania w sprawach o wykroczenia i sprawach karnych oraz wyposażenia posterunków 
Straży Leśnej. 

 Współpraca Straży Kampinoskiego Parku Narodowego z Policją, w ramach której strażnicy i policjanci Komendy 
Stołecznej Policji wspierają się wzajemnie w zwalczaniu przestępczości na terenie Parku, poszukiwaniu osób 
zaginionych, zwalczaniu szkodnictwa przyrodniczego i przeciwko zwierzynie. Zasady tej współpracy zostały określone 
w „Ramowym planie współdziałania” podpisanym przez Komendę Stołeczną Policji i Kampinoski Park Narodowy. 

 W Słowińskim Parku Narodowym prowadzi się precyzyjną dokumentację szkoleń strzeleckich: dziennik szkoleń, arkusz 
szkolenia strzeleckiego, kartę rozchodu amunicji, konspekt i sprawozdanie z udziału w szkoleniu w formie notatki 
służbowej. W programach szkolenia strzeleckiego uwzględnia się ponadto szkolenia z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej i zmian w obowiązujących przepisach dotyczących zadań Straży Parku.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie działań w celu:  
 rozbudowy i modernizacji policyjnej bazy szkolenia strzeleckiego; 
 wsparcia działań Policji na rzecz poprawy funkcjonalności rejestru BROŃ. 

Ponadto NIK wnioskowała o usprawnienie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Policji i pozostałych służb i straży, m.in. poprzez: 
 wprowadzenie obligatoryjnego dla wszystkich funkcjonariuszy cyklicznego sprawdzianu umiejętności strzeleckich, 

warunkującego dalszy ich dostęp do broni palnej; 
 wprowadzenie systemu zindywidualizowanych ocen, umożliwiającego określenie potrzeb szkoleniowych w tym zakresie 

dla poszczególnych funkcjonariuszy. 

DE	LEGE	FERENDA	

 Do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie czynności legislacyjnych w sprawie wydania przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących strzelnic, uwzględniających wykorzystywanie różnych kategorii broni. 

 Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie prac legislacyjnych nad nowelizacją art. 27 ust. 1 ustawy 
o broni i amunicji pod kątem wprowadzenia możliwości upoważnienia funkcjonariuszy jednostek Policji podległych 
komendantom wojewódzkim do kontroli warunków przechowywania broni prywatnej. 

Reagowanie	Policji	na	zgłoszenia	obywateli 

   Delegatura	w	Krakowie	
 

P/15/078	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena, czy obowiązujący w Policji system przyjęcia zgłoszeń obywateli zapewnia niezwłoczne podjęcie właściwych decyzji. 
Oceny odnoszą się zarówno do organizacji sposobu przyjmowania zgłoszeń w poszczególnych jednostkach organizacyjnych 
Policji, jak i do sprawności ich obsługi pod względem czasu i adekwatności działania do zaistniałych zdarzeń. 

 

 

 

 
 

Funkcjonariusze Policji oraz innych służb i straży posiadają broń na podstawie przepisów ustaw konstytuujących te formacje. 
W ustawach tych zawarto również odwołania do przepisów ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, 
regulujących warunki i okoliczności legalnego użycia lub wykorzystania broni i środków przymusu bezpośredniego.  

Stosownie do postanowień art. 9 ustawy o broni i amunicji, broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na podstawie 
pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby komendanta 
wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego 
komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.  

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckich, sportowych, 
rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych i szkoleniowych. 

Broń palną i amunicję do tej broni, można też posiadać na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela, zwanego 
„świadectwem broni", wydanego przez właściwego ze względu na siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta 
wojewódzkiego Policji. 

Świadectwo broni może być wydane: 
 przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, w celu wyposażenia wewnętrznych służb ochrony; 
 przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia; 
 podmiotom prowadzącym strzelnicę; 
 szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim oraz stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i realizacji 

ćwiczeń strzeleckich; 
 podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych; 
 urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna 

do ochrony osobistej; 
 podmiotom, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz 

sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych. 

 

W ocenie NIK funkcjonujące rozwiązania prawne i organizacyjne w zakresie wyposażenia i użytkowania broni przez Policję 
oraz pozostałe kontrolowane formacje pozwalają na skuteczną realizację ich ustawowych zadań. Funkcjonariusze 
kontrolowanych służb byli wyposażeni w broń palną i środki przymusu bezpośredniego, choć nie zawsze było to 
wyposażenie na tyle zróżnicowane, by umożliwić funkcjonariuszowi jego użycie proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, 
z możliwością wyboru środka o możliwie jak najmniejszej dolegliwości lub szkodzie.  

W posiadaniu Policji było m.in. 227.678 szt. broni palnej, w tym 148.016 szt. broni palnej krótkiej, 63.521 szt. pistoletów 
maszynowych i karabinków oraz 4.071 szt. strzelb gładkolufowych. Ponadto Policja posiadała 142.365 szt. miotaczy 
substancji obezwładniających (miotaczy gazu i pieprzu) oraz 706 paralizatorów. Straż Ochrony Kolei dysponowała 1.515 
jednostkami broni palnej krótkiej (pistolet) oraz 184 jednostkami pistoletów maszynowych. Ponadto na wyposażeniu SOK były 
m.in. ręczne miotacze gazu – 1.641 szt. i paralizatory elektryczne – 374 szt. Straż Leśna posiadała 1.060 szt. broni palnej, 
w tym 1.055 szt. broni krótkiej i 5 szt. długiej oraz 710 ręcznych miotaczy substancji obezwładniających i 13 paralizatorów. 
Pozostałe formacje posiadały znacznie mniejszą liczbę broni palnej krótkiej – od 80 do 300 szt. 

Stopień wykorzystywania broni palnej przez poszczególne służby podczas wykonywania zadań służbowych był bardzo 
zróżnicowany, jednakże we wszystkich formacjach użycie broni palnej było traktowane jako ostateczność, a liczba 
nieprawidłowości z tym związanych była minimalna. We wszystkich formacjach broń służbowa była prawidłowo 
przechowywana i zabezpieczona. 

Rozwiązania prawne i organizacyjne w zakresie reglamentacji dostępu do broni ze strony osób i podmiotów prywatnych, 
pomimo występujących w tym obszarze nieprawidłowości, pozwalały na ograniczenie zagrożeń związanych z jej 
posiadaniem. 

Obowiązujący w Polsce system reglamentacji broni, ustalony ustawą o broni i amunicji, realizowany jest w ramach 
postępowania administracyjnego prowadzonego przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji, 
a w przypadku żołnierzy – przez komendanta oddziału ŻW, z możliwością odwołania się przez wnioskodawcę 
do odpowiednio: Komendanta Głównego Policji lub Komendanta Głównego ŻW – jako organu II instancji, a nawet wniesienia 
skargi do sądu administracyjnego. Z uwagi na sądową kontrolę prawidłowości postępowań i decyzji organów Policji i ŻW 
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w sprawie wniosków o pozwolenie na broń, NIK nie objęła tego obszaru swoimi badaniami. Jednakże zdaniem NIK niewielka 
liczba skarg na decyzje organów I instancji oraz znikoma liczba rozstrzygnięć sądowych przyznających rację skarżącym 
może świadczyć o prawidłowym działaniu uprawnionych organów w sprawach o pozwolenie na broń. 

DOBRE	PRAKTYKI	

 Szkolenia strażników Straży Leśnej w posługiwaniu się bronią służbową i środkami przymusu bezpośredniego, 
realizowane zgodnie z wcześniej opracowanym i zatwierdzonym przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych programem. Szkolenia te prowadzili pracownicy RD LP w Poznaniu i nadleśnictw, posiadający 
uprawnienia instruktorskie do prowadzenia szkolenia strzeleckiego. 

 Opracowanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie i wdrożenie do stosowania przez strażników 
leśnych „Vademecum Strażnika Leśnego”. Określono w nim jednolite standardy m.in. w zakresie wyposażenia w broń, 
wymaganej dokumentacji, postępowania w sprawach o wykroczenia i sprawach karnych oraz wyposażenia posterunków 
Straży Leśnej. 

 Współpraca Straży Kampinoskiego Parku Narodowego z Policją, w ramach której strażnicy i policjanci Komendy 
Stołecznej Policji wspierają się wzajemnie w zwalczaniu przestępczości na terenie Parku, poszukiwaniu osób 
zaginionych, zwalczaniu szkodnictwa przyrodniczego i przeciwko zwierzynie. Zasady tej współpracy zostały określone 
w „Ramowym planie współdziałania” podpisanym przez Komendę Stołeczną Policji i Kampinoski Park Narodowy. 

 W Słowińskim Parku Narodowym prowadzi się precyzyjną dokumentację szkoleń strzeleckich: dziennik szkoleń, arkusz 
szkolenia strzeleckiego, kartę rozchodu amunicji, konspekt i sprawozdanie z udziału w szkoleniu w formie notatki 
służbowej. W programach szkolenia strzeleckiego uwzględnia się ponadto szkolenia z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej i zmian w obowiązujących przepisach dotyczących zadań Straży Parku.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie działań w celu:  
 rozbudowy i modernizacji policyjnej bazy szkolenia strzeleckiego; 
 wsparcia działań Policji na rzecz poprawy funkcjonalności rejestru BROŃ. 

Ponadto NIK wnioskowała o usprawnienie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Policji i pozostałych służb i straży, m.in. poprzez: 
 wprowadzenie obligatoryjnego dla wszystkich funkcjonariuszy cyklicznego sprawdzianu umiejętności strzeleckich, 

warunkującego dalszy ich dostęp do broni palnej; 
 wprowadzenie systemu zindywidualizowanych ocen, umożliwiającego określenie potrzeb szkoleniowych w tym zakresie 

dla poszczególnych funkcjonariuszy. 

DE	LEGE	FERENDA	

 Do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie czynności legislacyjnych w sprawie wydania przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących strzelnic, uwzględniających wykorzystywanie różnych kategorii broni. 

 Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie prac legislacyjnych nad nowelizacją art. 27 ust. 1 ustawy 
o broni i amunicji pod kątem wprowadzenia możliwości upoważnienia funkcjonariuszy jednostek Policji podległych 
komendantom wojewódzkim do kontroli warunków przechowywania broni prywatnej. 

Reagowanie	Policji	na	zgłoszenia	obywateli 

   Delegatura	w	Krakowie	
 

P/15/078	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena, czy obowiązujący w Policji system przyjęcia zgłoszeń obywateli zapewnia niezwłoczne podjęcie właściwych decyzji. 
Oceny odnoszą się zarówno do organizacji sposobu przyjmowania zgłoszeń w poszczególnych jednostkach organizacyjnych 
Policji, jak i do sprawności ich obsługi pod względem czasu i adekwatności działania do zaistniałych zdarzeń. 

 

 

 

 
 

Funkcjonariusze Policji oraz innych służb i straży posiadają broń na podstawie przepisów ustaw konstytuujących te formacje. 
W ustawach tych zawarto również odwołania do przepisów ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, 
regulujących warunki i okoliczności legalnego użycia lub wykorzystania broni i środków przymusu bezpośredniego.  

Stosownie do postanowień art. 9 ustawy o broni i amunicji, broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na podstawie 
pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby komendanta 
wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego 
komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.  

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckich, sportowych, 
rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych i szkoleniowych. 

Broń palną i amunicję do tej broni, można też posiadać na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela, zwanego 
„świadectwem broni", wydanego przez właściwego ze względu na siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta 
wojewódzkiego Policji. 

Świadectwo broni może być wydane: 
 przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, w celu wyposażenia wewnętrznych służb ochrony; 
 przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia; 
 podmiotom prowadzącym strzelnicę; 
 szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim oraz stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i realizacji 

ćwiczeń strzeleckich; 
 podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych; 
 urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna 

do ochrony osobistej; 
 podmiotom, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz 

sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych. 

 

W ocenie NIK funkcjonujące rozwiązania prawne i organizacyjne w zakresie wyposażenia i użytkowania broni przez Policję 
oraz pozostałe kontrolowane formacje pozwalają na skuteczną realizację ich ustawowych zadań. Funkcjonariusze 
kontrolowanych służb byli wyposażeni w broń palną i środki przymusu bezpośredniego, choć nie zawsze było to 
wyposażenie na tyle zróżnicowane, by umożliwić funkcjonariuszowi jego użycie proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, 
z możliwością wyboru środka o możliwie jak najmniejszej dolegliwości lub szkodzie.  

W posiadaniu Policji było m.in. 227.678 szt. broni palnej, w tym 148.016 szt. broni palnej krótkiej, 63.521 szt. pistoletów 
maszynowych i karabinków oraz 4.071 szt. strzelb gładkolufowych. Ponadto Policja posiadała 142.365 szt. miotaczy 
substancji obezwładniających (miotaczy gazu i pieprzu) oraz 706 paralizatorów. Straż Ochrony Kolei dysponowała 1.515 
jednostkami broni palnej krótkiej (pistolet) oraz 184 jednostkami pistoletów maszynowych. Ponadto na wyposażeniu SOK były 
m.in. ręczne miotacze gazu – 1.641 szt. i paralizatory elektryczne – 374 szt. Straż Leśna posiadała 1.060 szt. broni palnej, 
w tym 1.055 szt. broni krótkiej i 5 szt. długiej oraz 710 ręcznych miotaczy substancji obezwładniających i 13 paralizatorów. 
Pozostałe formacje posiadały znacznie mniejszą liczbę broni palnej krótkiej – od 80 do 300 szt. 

Stopień wykorzystywania broni palnej przez poszczególne służby podczas wykonywania zadań służbowych był bardzo 
zróżnicowany, jednakże we wszystkich formacjach użycie broni palnej było traktowane jako ostateczność, a liczba 
nieprawidłowości z tym związanych była minimalna. We wszystkich formacjach broń służbowa była prawidłowo 
przechowywana i zabezpieczona. 

Rozwiązania prawne i organizacyjne w zakresie reglamentacji dostępu do broni ze strony osób i podmiotów prywatnych, 
pomimo występujących w tym obszarze nieprawidłowości, pozwalały na ograniczenie zagrożeń związanych z jej 
posiadaniem. 

Obowiązujący w Polsce system reglamentacji broni, ustalony ustawą o broni i amunicji, realizowany jest w ramach 
postępowania administracyjnego prowadzonego przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji, 
a w przypadku żołnierzy – przez komendanta oddziału ŻW, z możliwością odwołania się przez wnioskodawcę 
do odpowiednio: Komendanta Głównego Policji lub Komendanta Głównego ŻW – jako organu II instancji, a nawet wniesienia 
skargi do sądu administracyjnego. Z uwagi na sądową kontrolę prawidłowości postępowań i decyzji organów Policji i ŻW 
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ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrole przeprowadzono w Komendzie Głównej Policji, w sześciu komendach wojewódzkich Policji, sześciu komendach 
miejskich, sześciu komendach powiatowych oraz 23 podległych im komisariatach Policji zlokalizowanych na terenie 
województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. 
W powyższej liczbie ujęto dwie jednostki (Komendę Powiatową i Komisariat Policji na terenie województwa małopolskiego) 
objęte kontrolą rozpoznawczą na etapie przygotowania kontroli planowej. 

Ocena Policji, jako formacji służącej społeczeństwu i przeznaczonej do ochrony 
bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest zazwyczaj dokonywana przez 
pryzmat oceny pracy dyżurnych stanowiących tzw. pierwszy kontakt z obywatelem. To właśnie oni przyjmują zgłoszenia 
(telefoniczne i osobiste) i decydują o sposobie ich obsługi. Dyżurny podejmuje decyzje rozstrzygające o powodzeniu 
dalszych przedsięwzięć.  

Metody i formy wykonywania przez policjantów zadań dyżurnego w jednostkach Policji określa Zarządzenie nr 1173 
Komendanta Głównego Policji z dn. 10 listopada 2004 r. Realizacja zadań przez dyżurnego wymaga bieżącego 
dokumentowania wykonywanych czynności, podjętych decyzji oraz otrzymanych poleceń. 

Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie było jednym z priorytetów 
ustanowionych dla wszystkich komend wojewódzkich Policji na lata 2013-2015. 

Jakość obsługi zgłoszeń przez dyżurnych zależy od ich indywidualnych predyspozycji 
i umiejętności, ale wpływ na nią mają także organizacja i wyposażenie stanowiska 

pracy policjantów, funkcjonalność środków technicznych, w tym systemów teleinformatycznych. System obsługi zgłoszeń 
w Policji działał w kontrolowanym okresie, zapewniając w zdecydowanej większości przypadków właściwą reakcję na 
zgłoszenia obywateli. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim poziomu wykorzystania środków wsparcia 
technicznego oraz sposobu organizacji pracy, jednak nie skutkowały niewykonywaniem zadań przez dyżurnych na 
Stanowisku Kierowania. Przypadki długiego okresu oczekiwania na interwencję lub jej niepodjęcia były spowodowane 
brakiem wolnego patrolu, który dyżurny mógłby skierować na miejsce zdarzenia.  

W kontrolowanych jednostkach nie stwierdzono zaniedbań lub opieszałego działania funkcjonariuszy pełniących służbę 
na Stanowisku Kierowania. W badanych przypadkach działania podjęte przez dyżurnego były adekwatne do zaistniałego 
zdarzenia, a czas reakcji, liczony do momentu podjęcia interwencji na miejscu zdarzenia, był uzależniony przede wszystkim 
od dostępnych sił i środków danej jednostki organizacyjnej Policji. 

Czas reakcji na zdarzenie i liczba patroli w służbie były głównymi miernikami oceny działania podległych Komendantowi 
Głównemu Policji jednostek w zakresie obsługi zgłoszeń obywateli, zawartymi w priorytetach pracy Policji na lata 2013-2015. 
Wyniki analiz prowadzonych w Komendzie Głównej Policji w tym czasie wskazywały, że jedynie część jednostek osiągnęła 
oczekiwane rezultaty. Analizy te nie były jednak, w ocenie NIK wiarygodne, ponieważ opierały się m.in. na danych 
zarejestrowanych w systemie wspomagania dowodzenia (SWD), które nie odzwierciedlały rzeczywistego czasu reakcji na 
zdarzenie. Dyżurni, wobec konieczności ręcznego wpisywania danych o przyjęciu zgłoszenia do SWD, najpierw zajmowali 
się poszukiwaniem patrolu i kierowaniem go na miejsce zdarzenia, a dopiero potem przystępowali do rejestracji w systemie. 
Czas reakcji był więc liczony od momentu wpisania danych do SWD, a nie od momentu zakończenia rozmowy ze 
zgłaszającym. Ten sposób działania powodował, że czas ten był często zaniżany. Świadczą o tym również przypadki 
wprowadzania do SWD bardzo krótkich czasów reakcji na zdarzenia – 13 sekund.  

W przypadku drugiego wskaźnika oceny działania podległych jednostek zaznaczyć należy, że w kontrolowanym okresie, 
tj. w latach 2013-2014, obsada służb patrolowo – obchodowych kształtowała się średnio na poziomie odpowiednio: 94,5% 
i 93,4%, i wobec rosnącej w tych latach liczby wakatów (z 1402 w 2013 r. do 1707 w 2014 r.), w ocenie NIK, nie sprzyjała 
skróceniu czasu reakcji na zdarzenie.  

Zastrzeżenia NIK dotyczyły problemów związanych ze stosowaniem przy obsłudze zgłoszeń SWD. Przede wszystkim nie 
posiadał on funkcji automatycznej rejestracji zgłoszeń i wymagał odrębnej rejestracji po zakończeniu rozmowy oraz nie 
dawał bieżącego wglądu w lokalizację i dostępność patroli. To spowodowane było nieprawidłowym funkcjonowaniem 
Uniwersalnego Modułu Mapowego. Brak tych funkcjonalności systemu oraz jego ograniczona kompatybilność z innymi 
wykorzystywanymi w służbie narzędziami informatycznymi powodowały, że SWD nie stanowił należytego wsparcia dla 
dyżurnych. Dopiero wdrażany od grudnia 2014 r. pilotaż Formatkowego przekazywania zgłoszeń z Systemu 
Informatycznego Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego do Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji, 
którym od 3 lipca 2015 r. objęte były wszystkie jednostki podległe KWP w Krakowie, a którego kolejnym etapem było 
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wdrażanie pilotażu na terenie Radomia i powiatu radomskiego, przewidywał uruchomienie automatycznego przekazywania 
i rejestracji zgłoszeń. Zaznaczyć należy jednak, że obejmował on nr 112, a połączenia pod innymi numerami, w tym 997, 
nadal musiały być rejestrowane ręcznie. 

Terminale mobilne, będące na wyposażeniu służb interwencyjnych, nie były w pełni wykorzystywane ze względu na ich 
awaryjność i trudności we współpracy z SWD. Korzystanie z SWD i z terminali było ograniczone także ze względu na niski 
poziom przeszkolenia w tym zakresie funkcjonariuszy służb dyżurnych i patroli. W ocenie NIK rozpoczęte po wprowadzeniu 
do użytkowania SWD szkolenie kaskadowe nie było wystarczające i skuteczne. 

Pomimo, że warunki kadrowe kontrolowanych jednostek, w świetle danych statystycznych o zatrudnieniu, kształtowały się na 
wysokim poziomie, to kontrola wykazała przypadki niepełnej obsady Stanowiska Kierowania, niezgodnej z przyjętymi 
standardami pełnienia służby oraz niezachowania wymaganego przepisami czasu wolnego pomiędzy służbami 
poszczególnych funkcjonariuszy. 

Wszyscy funkcjonariusze pełniący służbę na Stanowisku Kierowania w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych Policji 
spełniali wymogi dotyczące wykształcenia i stażu pracy, niemniej jednak NIK zwróciła uwagę na zbyt niską w stosunku do 
potrzeb liczbę funkcjonariuszy pełniących służbę na Stanowisku Kierowania, którzy odbyli szkolenie specjalistyczne dla służb 
dyżurnych bezpośrednio obsługujących zgłoszenia obywateli. 

Warunki pracy i wyposażenie Stanowisk Kierowania w kontrolowanych jednostkach były zróżnicowane. Wśród badanych 
42 jednostek Policji różnego szczebla wyraźnie gorsze warunki pracy odnotowano w komisariatach i części komend 
powiatowych. W żadnym przypadku nie stwierdzono jednak, by warunki te uniemożliwiały wykonywanie zadań przez 
dyżurnych. 

System nadzoru i kontroli służby dyżurnej w Policji zapewniał wykrycie nieprawidłowości, ale wyniki prowadzonych przez 
jednostki nadrzędne kontroli nie były, zdaniem NIK, wystarczająco wykorzystywane do poprawy warunków funkcjonowania 
tych służb w podległych jednostkach. 

DOBRE	PRAKTYKI	

Sposób przyjmowania zgłoszeń eliminujący ryzyko opóźnień przyjęto w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie. Połączenia 
telefoniczne przychodzące na Stanowisku Kierowania (z numeru 997 i przekazane przez Wojewódzkie Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego) były odbierane przez operatorów, którzy dokonywali kwalifikacji zdarzenia oraz wprowadzali 
je do SWD. Po wybraniu odpowiedniego sektora (zgodnego z miejscem zaistnienia zdarzenia) dalsza obsługa zdarzenia była 
przekazywana do odpowiedniego dyspozytora, który kierował patrole do obsługi zdarzeń. Zaznaczyć należy jednak, że takie 
rozwiązanie jest możliwe w sytuacji podziału czynności gwarantującej oddzielenie przyjmowania zgłoszeń od dysponowania 
patroli, a tym samym wymaga większej obsady Stanowisk Kierowania (w większych jednostkach KMP/KPP). 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W wyniku kontroli NIK skierowała do Komendanta Głównego Policji uwagi i wnioski dotyczące problemów w organizacji 
systemu reagowania na zgłoszenia, zarówno te, które dotyczyły liczebności i przeszkolenia służb, jak i takie, które 
bezpośrednio wiązały się z warunkami realizacji zadań. 

Funkcjonowanie	systemu	gromadzenia	
i	wykorzystywania	danych	dotyczących	bezpieczeństwa	
ruchu	drogowego 

  Departament	Porządku	
i	Bezpieczeństwa	
Wewnętrznego	

 

I/15/002/KPB	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań służących do budowy, na poziomie krajowym, jednolitego, spójnego i kompleksowego systemu gromadzenia 
i wykorzystywania danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego (BRD). 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krajową Radę Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego oraz Komendę Główną Policji. W trakcie kontroli zasięgano również informacji oraz uzyskiwano 
wyjaśnienia od podmiotów niekontrolowanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 

 

 
 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrole przeprowadzono w Komendzie Głównej Policji, w sześciu komendach wojewódzkich Policji, sześciu komendach 
miejskich, sześciu komendach powiatowych oraz 23 podległych im komisariatach Policji zlokalizowanych na terenie 
województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. 
W powyższej liczbie ujęto dwie jednostki (Komendę Powiatową i Komisariat Policji na terenie województwa małopolskiego) 
objęte kontrolą rozpoznawczą na etapie przygotowania kontroli planowej. 

Ocena Policji, jako formacji służącej społeczeństwu i przeznaczonej do ochrony 
bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest zazwyczaj dokonywana przez 
pryzmat oceny pracy dyżurnych stanowiących tzw. pierwszy kontakt z obywatelem. To właśnie oni przyjmują zgłoszenia 
(telefoniczne i osobiste) i decydują o sposobie ich obsługi. Dyżurny podejmuje decyzje rozstrzygające o powodzeniu 
dalszych przedsięwzięć.  

Metody i formy wykonywania przez policjantów zadań dyżurnego w jednostkach Policji określa Zarządzenie nr 1173 
Komendanta Głównego Policji z dn. 10 listopada 2004 r. Realizacja zadań przez dyżurnego wymaga bieżącego 
dokumentowania wykonywanych czynności, podjętych decyzji oraz otrzymanych poleceń. 

Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie było jednym z priorytetów 
ustanowionych dla wszystkich komend wojewódzkich Policji na lata 2013-2015. 

Jakość obsługi zgłoszeń przez dyżurnych zależy od ich indywidualnych predyspozycji 
i umiejętności, ale wpływ na nią mają także organizacja i wyposażenie stanowiska 

pracy policjantów, funkcjonalność środków technicznych, w tym systemów teleinformatycznych. System obsługi zgłoszeń 
w Policji działał w kontrolowanym okresie, zapewniając w zdecydowanej większości przypadków właściwą reakcję na 
zgłoszenia obywateli. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim poziomu wykorzystania środków wsparcia 
technicznego oraz sposobu organizacji pracy, jednak nie skutkowały niewykonywaniem zadań przez dyżurnych na 
Stanowisku Kierowania. Przypadki długiego okresu oczekiwania na interwencję lub jej niepodjęcia były spowodowane 
brakiem wolnego patrolu, który dyżurny mógłby skierować na miejsce zdarzenia.  

W kontrolowanych jednostkach nie stwierdzono zaniedbań lub opieszałego działania funkcjonariuszy pełniących służbę 
na Stanowisku Kierowania. W badanych przypadkach działania podjęte przez dyżurnego były adekwatne do zaistniałego 
zdarzenia, a czas reakcji, liczony do momentu podjęcia interwencji na miejscu zdarzenia, był uzależniony przede wszystkim 
od dostępnych sił i środków danej jednostki organizacyjnej Policji. 

Czas reakcji na zdarzenie i liczba patroli w służbie były głównymi miernikami oceny działania podległych Komendantowi 
Głównemu Policji jednostek w zakresie obsługi zgłoszeń obywateli, zawartymi w priorytetach pracy Policji na lata 2013-2015. 
Wyniki analiz prowadzonych w Komendzie Głównej Policji w tym czasie wskazywały, że jedynie część jednostek osiągnęła 
oczekiwane rezultaty. Analizy te nie były jednak, w ocenie NIK wiarygodne, ponieważ opierały się m.in. na danych 
zarejestrowanych w systemie wspomagania dowodzenia (SWD), które nie odzwierciedlały rzeczywistego czasu reakcji na 
zdarzenie. Dyżurni, wobec konieczności ręcznego wpisywania danych o przyjęciu zgłoszenia do SWD, najpierw zajmowali 
się poszukiwaniem patrolu i kierowaniem go na miejsce zdarzenia, a dopiero potem przystępowali do rejestracji w systemie. 
Czas reakcji był więc liczony od momentu wpisania danych do SWD, a nie od momentu zakończenia rozmowy ze 
zgłaszającym. Ten sposób działania powodował, że czas ten był często zaniżany. Świadczą o tym również przypadki 
wprowadzania do SWD bardzo krótkich czasów reakcji na zdarzenia – 13 sekund.  

W przypadku drugiego wskaźnika oceny działania podległych jednostek zaznaczyć należy, że w kontrolowanym okresie, 
tj. w latach 2013-2014, obsada służb patrolowo – obchodowych kształtowała się średnio na poziomie odpowiednio: 94,5% 
i 93,4%, i wobec rosnącej w tych latach liczby wakatów (z 1402 w 2013 r. do 1707 w 2014 r.), w ocenie NIK, nie sprzyjała 
skróceniu czasu reakcji na zdarzenie.  

Zastrzeżenia NIK dotyczyły problemów związanych ze stosowaniem przy obsłudze zgłoszeń SWD. Przede wszystkim nie 
posiadał on funkcji automatycznej rejestracji zgłoszeń i wymagał odrębnej rejestracji po zakończeniu rozmowy oraz nie 
dawał bieżącego wglądu w lokalizację i dostępność patroli. To spowodowane było nieprawidłowym funkcjonowaniem 
Uniwersalnego Modułu Mapowego. Brak tych funkcjonalności systemu oraz jego ograniczona kompatybilność z innymi 
wykorzystywanymi w służbie narzędziami informatycznymi powodowały, że SWD nie stanowił należytego wsparcia dla 
dyżurnych. Dopiero wdrażany od grudnia 2014 r. pilotaż Formatkowego przekazywania zgłoszeń z Systemu 
Informatycznego Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego do Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji, 
którym od 3 lipca 2015 r. objęte były wszystkie jednostki podległe KWP w Krakowie, a którego kolejnym etapem było 

PROBLEM 

SYNTEZA	



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
        15. Obrona narodowa, sprawy wewnętrzne, sprawiedliwość

326

RO
ZD

ZI
AŁ

 II
I

Środowisko,  
gospodarka wodna

 

 
 

W Polsce brak jest rządowej agencji, która pełni rolę wiodącą w systemie 
gromadzenia i wykorzystywania informacji dotyczących bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Bez orientacyjnych danych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) nie ma możliwości właściwego 
zaplanowania zadan oraz stworzenia mierników oceny efektywności ich realizacji. 

NIK negatywnie oceniła działania Ministra właściwego ds. infrastruktury oraz Krajowej 
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zmierzające do przygotowania – na 

poziomie krajowym – jednolitego, spójnego i kompleksowego systemu umożliwiającego gromadzenie danych dotyczących 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym poprzez integrację istniejących lokalnych i regionalnych systemów.  

Zarówno Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jak i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie podejmowały 
wystarczających działań w celu utworzenia jednolitego w skali państwa systemu gromadzenia oraz wykorzystywania danych 
dotyczących BRD. 

WNIOSKI	POKONTROLNE 

 Do Ministra właściwego ds. transportu oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego NIK 
skierowała wniosek o zintensyfikowanie działań zmierzających do utworzenia w Polsce spójnego systemu gromadzenia 
i wykorzystywania danych dotyczących BRD. W szczególności NIK wnioskowała o rozważenie wprowadzenia w życie 
takiego modelu systemu gromadzenia i wykorzystywania danych BRD, który zakłada że w procesie zarządzania BRD na 
poziomie krajowym wykorzystywane będą m.in. analizy dokonywane w sposób jednolity (dla poszczególnych kategorii 
dróg) przez zarządców dróg, którym zapewniony zostanie dostęp do rzetelnych i zintegrowanych ogólnopolskich danych. 

 Do Ministra Zdrowia NIK skierowała wniosek o podjęcie, w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa, 
Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Cyfryzacji, działań mających na celu utworzenie bazy 
danych, która będzie mogła stanowić źródło informacji o liczbie i kosztach świadczeń medycznych udzielonych 
w związku z wypadkami drogowymi. 

 Do Komendanta Głównego Policji NIK wnioskowała o zintensyfikowanie działań mających na celu poprawę jakości, 
kompletności oraz dostępności informacji zarejestrowanych w SEWiK. 
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W Polsce brak jest rządowej agencji, która pełni rolę wiodącą w systemie 
gromadzenia i wykorzystywania informacji dotyczących bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Bez orientacyjnych danych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) nie ma możliwości właściwego 
zaplanowania zadan oraz stworzenia mierników oceny efektywności ich realizacji. 

NIK negatywnie oceniła działania Ministra właściwego ds. infrastruktury oraz Krajowej 
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zmierzające do przygotowania – na 

poziomie krajowym – jednolitego, spójnego i kompleksowego systemu umożliwiającego gromadzenie danych dotyczących 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym poprzez integrację istniejących lokalnych i regionalnych systemów.  

Zarówno Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jak i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie podejmowały 
wystarczających działań w celu utworzenia jednolitego w skali państwa systemu gromadzenia oraz wykorzystywania danych 
dotyczących BRD. 

WNIOSKI	POKONTROLNE 

 Do Ministra właściwego ds. transportu oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego NIK 
skierowała wniosek o zintensyfikowanie działań zmierzających do utworzenia w Polsce spójnego systemu gromadzenia 
i wykorzystywania danych dotyczących BRD. W szczególności NIK wnioskowała o rozważenie wprowadzenia w życie 
takiego modelu systemu gromadzenia i wykorzystywania danych BRD, który zakłada że w procesie zarządzania BRD na 
poziomie krajowym wykorzystywane będą m.in. analizy dokonywane w sposób jednolity (dla poszczególnych kategorii 
dróg) przez zarządców dróg, którym zapewniony zostanie dostęp do rzetelnych i zintegrowanych ogólnopolskich danych. 

 Do Ministra Zdrowia NIK skierowała wniosek o podjęcie, w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa, 
Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Cyfryzacji, działań mających na celu utworzenie bazy 
danych, która będzie mogła stanowić źródło informacji o liczbie i kosztach świadczeń medycznych udzielonych 
w związku z wypadkami drogowymi. 

 Do Komendanta Głównego Policji NIK wnioskowała o zintensyfikowanie działań mających na celu poprawę jakości, 
kompletności oraz dostępności informacji zarejestrowanych w SEWiK. 
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16. Środowisko,	gospodarka	wodna	

1. Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej (P/13/141/LGD) 
2. Wdrożenie w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (P/14/007/KAP) 
3. Organizacja i utrzymanie kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli (P/14/056/KSI) 
4. Wykonywanie przez państwowe jednostki budżetowe zadań dofinansowanych z rezerwy celowej utworzonej 

w budżecie państwa na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska (P/14/057/KSI) 
5. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych (P/14/058/KSI) 
6. Ograniczanie skutków susz i powodzi w drodze zwiększania małej retencji wód (P/14/074/LKA) 
7. Oczyszczanie ścieków wytwarzanych w uzdrowiskach w wyniku udzielania zabiegów (P/14/080/LKI) 
8. Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych w miastach (P/14/087/LKR) 
9. Postępowanie administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej 

(P/14/092/LLU) 
10. Eksploatacja kopalin ze złóż województwa wielkopolskiego (P/14/102/LPO) 
11. Wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem i trwałym obniżaniem zanieczyszczeń wód dorzecza Odry 

(P/14/120/LWR) 
12. Prowadzenie gospodarki łowieckiej (D/14/508/KSI) 
13. Wybrane aspekty gospodarki odpadami komunalnymi w województwie świętokrzyskim (S/14/007/LKI) 
14. Nadzór nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących (P/15/051/KSI)                                      
15. Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przez organy jednostek samorządu terytorialnego 

(P/15/052/KSI) 
16. Ochrona wód zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami (P/15/083/LLU) 
17. Realizacja przez administrację województwa podkarpackiego zadań z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej 

(P/15/097/LRZ) 

Ochrona	brzegów	morskich	na	Półwyspie	Helskim	
i	Mierzei	Wiślanej 

   Delegatura	w	Gdańsku	
 

P/13/141	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony brzegów morskich na Półwyspie Helskim 
i Mierzei Wiślanej. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Urząd Morski w Gdyni, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Gdańsku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, Urząd Miejski we Władysławowie, Urząd Miasta Jastarni, 
Urząd Miasta Helu, Urząd Gminy w Sztutowie, Urząd Miasta Krynica Morska. 

Strefa brzegowa, ważna ze względów przyrodniczych i gospodarczych, ulega erozji 
na skutek naturalnego oddziaływania wód morskich. Brzegi morskie Półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej ze względu na 
swoje walory są ponadto poddawane wzrastającej presji, związanej z ich wykorzystaniem przez człowieka do celów 
turystycznych. Powstają przy nich liczne obiekty turystyczne, w tym pola kempingowe. W pasie technicznym Półwyspu 
funkcjonuje dziewięć pól kempingowych, w tym sześć na nieruchomościach stanowiących własność gmin. Od połowy lat 90. 
XX wieku prowadzący pola kempingowe sukcesywnie prowadzą nielegalne działania inwestycyjne, zmierzające do 
maksymalnego wykorzystania powierzchni użytkowanych nieruchomości i sąsiadujących z nimi nieruchomości Skarbu 
Państwa, a także powiększania powierzchni przez nasypywanie plaż na obszarze morskim. Efektem takiej ingerencji 
w środowisko jest m.in. zasypywanie naturalnych brzegów morskich i degradacja trzcinowisk. Problemu nasypywania plaż 
nie zidentyfikowano dotychczas na brzegach morskich Mierzei, co może być związane z mniejszą presją turystyczną. 

PROBLEM 

Środowisko,  
gospodarka wodna
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16. Środowisko,	gospodarka	wodna	

1. Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej (P/13/141/LGD) 
2. Wdrożenie w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (P/14/007/KAP) 
3. Organizacja i utrzymanie kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli (P/14/056/KSI) 
4. Wykonywanie przez państwowe jednostki budżetowe zadań dofinansowanych z rezerwy celowej utworzonej 

w budżecie państwa na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska (P/14/057/KSI) 
5. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych (P/14/058/KSI) 
6. Ograniczanie skutków susz i powodzi w drodze zwiększania małej retencji wód (P/14/074/LKA) 
7. Oczyszczanie ścieków wytwarzanych w uzdrowiskach w wyniku udzielania zabiegów (P/14/080/LKI) 
8. Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych w miastach (P/14/087/LKR) 
9. Postępowanie administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej 

(P/14/092/LLU) 
10. Eksploatacja kopalin ze złóż województwa wielkopolskiego (P/14/102/LPO) 
11. Wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem i trwałym obniżaniem zanieczyszczeń wód dorzecza Odry 

(P/14/120/LWR) 
12. Prowadzenie gospodarki łowieckiej (D/14/508/KSI) 
13. Wybrane aspekty gospodarki odpadami komunalnymi w województwie świętokrzyskim (S/14/007/LKI) 
14. Nadzór nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących (P/15/051/KSI)                                      
15. Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przez organy jednostek samorządu terytorialnego 

(P/15/052/KSI) 
16. Ochrona wód zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami (P/15/083/LLU) 
17. Realizacja przez administrację województwa podkarpackiego zadań z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej 

(P/15/097/LRZ) 

Ochrona	brzegów	morskich	na	Półwyspie	Helskim	
i	Mierzei	Wiślanej 

   Delegatura	w	Gdańsku	
 

P/13/141	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony brzegów morskich na Półwyspie Helskim 
i Mierzei Wiślanej. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Urząd Morski w Gdyni, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Gdańsku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, Urząd Miejski we Władysławowie, Urząd Miasta Jastarni, 
Urząd Miasta Helu, Urząd Gminy w Sztutowie, Urząd Miasta Krynica Morska. 

Strefa brzegowa, ważna ze względów przyrodniczych i gospodarczych, ulega erozji 
na skutek naturalnego oddziaływania wód morskich. Brzegi morskie Półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej ze względu na 
swoje walory są ponadto poddawane wzrastającej presji, związanej z ich wykorzystaniem przez człowieka do celów 
turystycznych. Powstają przy nich liczne obiekty turystyczne, w tym pola kempingowe. W pasie technicznym Półwyspu 
funkcjonuje dziewięć pól kempingowych, w tym sześć na nieruchomościach stanowiących własność gmin. Od połowy lat 90. 
XX wieku prowadzący pola kempingowe sukcesywnie prowadzą nielegalne działania inwestycyjne, zmierzające do 
maksymalnego wykorzystania powierzchni użytkowanych nieruchomości i sąsiadujących z nimi nieruchomości Skarbu 
Państwa, a także powiększania powierzchni przez nasypywanie plaż na obszarze morskim. Efektem takiej ingerencji 
w środowisko jest m.in. zasypywanie naturalnych brzegów morskich i degradacja trzcinowisk. Problemu nasypywania plaż 
nie zidentyfikowano dotychczas na brzegach morskich Mierzei, co może być związane z mniejszą presją turystyczną. 

PROBLEM 
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Półwysep Helski z Zatoką Pucką i Mierzeja Wiślana z Zalewem Wiślanym znajdują się – odpowiednio – na terenie 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, obszarów chronionych z uwagi na ich 
wartości przyrodnicze, historyczne oraz walory krajobrazowe. Ponadto, ze względu na znajdujące się na nich ostoje ptasie 
oraz siedliska przyrodnicze, Półwysep i Mierzeja objęte są ochroną w ramach systemu Natura 2000. 

Kwestia niszczenia wybrzeża Morza Bałtyckiego, w tym jego polskiej części, była również tematem spotkania w 2010 r. 
ministrów środowiska z państw działających w Komisji Helsińskiej (HELCOM). Strona polska podjęła po nim 
m.in. zobowiązanie o likwidacji nielegalnych pól kempingowych na Półwyspie Helskim.  

Do najważniejszych organów realizujących zadania związane z ochroną brzegów morskich przed niezgodną z prawem 
zmianą przebiegu linii brzegowej należy Dyrektor Urzędu Morskiego, będący terenowym organem administracji morskiej. 
Przepisy dotyczące pasa nadbrzeżnego zawarte są w ustawie o obszarach morskich. 

Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej przed erozją 
i niedopuszczalną ingerencją w ich środowisko naturalne była nieskuteczna. Zmiana 

przebiegu linii brzegowej (ustalonej decyzją Wojewody Pomorskiego z 12 marca 1997 r.) następowała w sposób 
niekontrolowany, a zabezpieczenia przed naturalną erozją brzegów nie były w stanie powstrzymać niszczącego 
oddziaływania morza. Brak spójnych działań organów państwowych i samorządowych nie sprzyjał kształtowaniu ładu 
przestrzennego na terenie pasa technicznego wzdłuż linii brzegowej. Poważnym i dotąd nierozwiązanym problemem była 
kolizja celów gospodarczych, nakierowanych na rozbudowę infrastruktury turystycznej, oraz celów przyrodniczych, 
związanych z ochroną naturalnego środowiska na Półwyspie i Mierzei. 

Prowadzący pola kempingowe na Półwyspie Helskim samowolnie ingerowali w przebieg linii brzegowej od strony Zatoki 
Puckiej. Nasypywanie plaż w celu zwiększenia ich powierzchni użytkowej odbywało się poza wszelkimi procedurami 
i kontrolą i spowodowało przesunięcie linii brzegowej w głąb morza na odległość od 1,5 m do 60 m na odcinkach o łącznej 
długości około 3.830 m. Samowolne powiększanie powierzchni plaż (w latach 1997-2013 ogółem o 7,12 ha) doprowadziło do 
szkód w środowisku, m.in. zniszczenia siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach sieci obszarów Natura 2000 poprzez 
ich częściowe zasypanie. Spowodowało także dewastację trzcinowisk i wydm, stanowiących naturalne bariery 
zabezpieczające brzegi morskie przed erozją i powodziami. 

Na Mierzei Wiślanej nie stwierdzono zjawiska usypywania plaż w celu zwiększenia ich obszaru. Podobnie jak na Półwyspie 
Helskim, wystąpiły tam jednak przypadki nielegalnej lokalizacji obiektów w pasie technicznym, tj. bez wymaganych 
uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń lub niezgodnie z miejscowymi planami. Tego typu działania utrudniały prace organów 
odpowiedzialnych za utrzymanie brzegów w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK wnioskowała do:  
 Ministra Infrastruktury i Rozwoju, o dokonanie analizy obowiązujących uregulowań prawnych i rozważenie potrzeby ich 

doprecyzowania w zakresie kompetencji organów, których działalność wpływa na skuteczność ochrony brzegów 
morskich; 

 Dyrektora Urzędu Morskiego, o ściślejszą współpracę z innymi organami państwowymi i samorządowymi, mającą na 
celu poprawę ochrony brzegów morskich przed nielegalną zmianą przebiegu linii brzegowej oraz usytuowaniem w pasie 
technicznym obiektów budowlanych; 

 burmistrzów o wyeliminowanie mechanizmu korupcjogennego polegającego na niedopuszczalnej prawem dowolności 
postępowania przy oddawaniu nieruchomości położonych w pasie technicznym w dzierżawę lub użytkowanie wieczyste, 
tj. bez porozumienia z Dyrektorem Urzędu Morskiego. 

W przekazanych kierownikom jednostek wystąpieniach pokontrolnych NIK wnosiła do: 
 Burmistrzów o: wyeliminowanie mechanizmu korupcjogennego, polegającego na niedopuszczalnej prawem dowolności 

postępowania przy oddawaniu nieruchomości położonych w pasie technicznym w dzierżawę lub użytkowanie wieczyste, 
tj. bez porozumienia z Dyrektorem Urzędu Morskiego i prowadzenie kontroli zagospodarowania i użytkowania tych 
nieruchomości oraz egzekwowanie przestrzegania warunków umów i miejscowych planów; 

 Inspektora WINB m.in. o: podjęcie działań przewidzianych prawem w stosunku do inwestorów, którzy wykonali roboty 
budowlane, polegające na powiększaniu obszarów plaż przez nawożenie i rozplantowanie materiału ziemnego 
i podniesienie rzędnej terenu, a także inwestorów obiektów budowlanych, których wybudowanie bez wymaganego 
pozwolenia lub zgłoszenia budowy stwierdzono w wyniku kontroli NIK; 

SYNTEZA	
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 Wojewody m.in. o: wyeliminowanie przypadków opóźnień w przekazywaniu innym organom kopii decyzji o pozwoleniu 
na budowę oraz zgłoszeń budowy, a także ustalanie, czy obowiązek rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych po 
okresie, na który zostały zgłoszone, został przez inwestorów wykonany; 

 Dyrektora Urzędu Morskiego o: zapewnienia właściwych źródeł finansowania zadań dotyczących ochrony brzegów 
morskich, nieujętych w POBM, poddawanie z wymaganą częstotliwością okresowym kontrolom stanu technicznego 
budowli ochrony brzegu morskiego o konstrukcji narzutowej, nasypowej lub mieszanej oraz kontroli okładzin skarp, 
realizowanie zaleceń z tych kontroli, zapewnienie nadzoru nad lokalizacją obiektów budowlanych w pasie technicznym, 
kontynuowanie działań systemowych w celu niedopuszczenia do zmian ukształtowania terenu i linii brzegu w wyniku 
działalności człowieka, nakładanie kar pieniężnych w przypadku naruszenia przepisów porządkowych, a także 
powiadamianie odpowiednich organów o stwierdzonych w trakcie kontroli przypadkach podejrzeń nieprawidłowości 
w zakresie im podległym; 

 Dyrektora RDOŚ m.in. o: wyeliminowanie przypadków niepodejmowania przez okresy trwające od jednego do kilku 
miesięcy jakichkolwiek działań w prowadzonych sprawach dotyczących szkód w środowisku oraz działań mogących 
znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli skierowała do właściwych prokuratur rejonowych 
pięć zawiadomień o ustaleniach wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw polegających na 
budowie w obszarze pasa technicznego obiektów budowlanych bez wymaganych pozwoleń lub zgłoszeń. Takie działanie 
stanowi przestępstwo z art. 90 prawa budowlanego. 

Wdrażanie	w	gminach	nowego	systemu	gospodarki	
odpadami	komunalnymi 

   Departament	
Administracji	Publicznej	 

P/14/007	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Celem kontroli była ocena, czy wdrożony przez gminy nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje 
prawidłowo, zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), 
a w szczególności: 
 ustanowienia w gminach rozwiązań organizacyjnych dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w tym tworzenia prawa miejscowego regulującego gospodarowanie tymi odpadami; 
 wyboru podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 
 kontroli przez gminę zarówno podmiotów odbierających odpady komunalne, jak i właścicieli nieruchomości, a także 

wywiązywania się gmin z obowiązku sprawozdawczego; 
 rozpatrywania skarg skierowanych do kierownika jednostki kontrolowanej odnoszących się do spraw dotyczących 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Celem kontroli w Ministerstwie Środowiska była ocena działań Ministra Środowiska w zakresie wsparcia oraz monitoringu 
wdrażania w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 27 jednostkach, tj. w Ministerstwie Środowiska, w 24 gminach w sześciu województwach, w tym 
w sześciu gminach miejskich, 12 gminach miejsko-wiejskich, sześciu gminach wiejskich oraz w dwóch spółkach gminnych. 

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. powstała 
konieczność dostosowania prawa polskiego do obowiązujących już przepisów prawa unijnego, a także bieżącego 
implementowania nowych aktów prawa unijnego do krajowego porządku prawnego. W celu ujednolicenia porządków 
prawnych – krajowego i unijnego – w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ogłoszono w dniu 25 lipca 2011 r. ustawę 
z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie u.c.p.g. Nowelizacja z 2011 r. weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., a kompleksowy 
system nowych rozwiązań wprowadzonych tą ustawą powinien zacząć funkcjonować najpóźniej w dniu 1 lipca 2013 r.  

PROBLEM 
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Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o u.p.c.g. określa w art. 1 pkt 1-3: 
 zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku; 
 warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów; 
 warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie. 

Natomiast art. 1a u.c.p.g. wskazuje, że w sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie 
nieuregulowanym w tej ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli prawie wszystkie objęte kontrolą gminy – pomimo 
trudności i popełnianych błędów – skutecznie wdrażały nowy system gospodarowania 

odpadami komunalnymi, a Ministerstwo Środowiska wspierało i monitorowało – choć nie w pełni wykorzystując dostępne 
narzędzia – ten proces. Gminy prawidłowo przygotowały się do wdrożenia, terminowo uchwalając stosowne akty prawa 
miejscowego i dostosowując struktury organizacyjne do nowych zadań. Zapewniono wystarczającą infrastrukturę do 
zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości, a także – w zdecydowanej większości przypadków – 
do selektywnej zbiórki odpadów. Zapewniono także konkurencyjny wybór podmiotów do odbioru odpadów z nieruchomości. 
Gminy zadbały o odpowiednią promocję proekologiczną i dostępność informacji o nowym systemie gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 

Skontrolowane gminy osiągnęły w 2013 r. wymagane poziomy recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia, 
natomiast z powodu niewskazania przez Ministra Środowiska metodologii obliczeń, niemożliwe jest potwierdzenie 
osiągnięcia wskaźnika dopuszczalnego poziomu składowania odpadów biodegradowalnych. 

Pomimo odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych, nie udało się większości z kontrolowanych gmin zapobiec 
powstawaniu tzw. dzikich wysypisk. Szczelności systemu nie sprzyjały ujawnione w kontroli przypadki nieustalenia pełnych 
danych o podmiotach wytwarzających odpady (zwłaszcza w większych ośrodkach miejskich), marginalizowanie lub 
zaniechania wykonania obowiązku kontroli przestrzegania i stosowania przepisów u.c.p.g. głównie wobec podmiotów 
odbierających odpady. 

Kontrolowanym gminom nie udało się zrealizować określonej w u.c.p.g. zasady bilansowania dochodów z opłat i kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, co tylko częściowo tłumaczy początkowa faza i stabilizowanie się systemu. 

Ustalone w gminach nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych skutkowały nierzetelnością 
sprawozdań przedkładanych marszałkom województw i wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK skierowała do Ministra Środowiska wniosek o podjęcie działań na rzecz dostosowania przepisów rozporządzenia 
w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych do przejściowego charakteru przepisu art. 3c ust. 1 pkt 1 
u.c.p.g. Wnioski pokontrolne do Ministra Środowiska dotyczyły m.in.: 
 wezwania marszałków województw do uzupełnienia sprawozdań z realizacji zadań w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi za 2012 r. i 2013 r. w celu zapewnienia kompletności danych, w szczególności o wartości 
osiąganych przez gminy wskaźników stopnia spełnienia wymagań, o których mowa w art. 3b i 3c u.p.c.g.; 

 dokonania pełnej analizy efektywności wdrażania u.c.p.g. w oparciu o rzetelnie zweryfikowane sprawozdania 
marszałków województw oraz podjęcie działań wobec gmin, które nie spełniają wymagań, o których mowa w art. 3b i 3c 
u.p.c.g. 

Wnioski pokontrolne w gminach dotyczyły przede wszystkim: 
 określania na bieżąco w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli 

nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji, zgodnie z art. 6o u.c.p.g.; 
 kontynuowania działań zmierzających do utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
 kontynuowania wdrażania w gminie rozwiązań technicznych umożliwiających właścicielom nieruchomości złożenie 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej; 
 zapewnienie sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów u.c.p.g., w sposób i w zakresie, o którym 

mowa w art. 9u tej ustawy; 

SYNTEZA	
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 podjęcia działań zmierzających do korekty rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 2013 r. oraz zwiększenie nadzoru nad procesem weryfikacji i korygowania kwartalnych 
sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne; 

 rzetelnego szacowania ilości i struktury odpadów komunalnych przy określaniu szacunkowej wartości zamówienia na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w przypadku ich udzielania za ryczałtowym wynagrodzeniem 
wykonawcy; 

 prowadzenia obowiązującej ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości niezamieszkanych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3 u.c.p.g. 

Organizacja	i	utrzymanie	kąpielisk	oraz	miejsc	
wykorzystywanych	do	kąpieli 

   Departament	Środowiska	
 

P/14/056	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena wypełniania przez organy administracji publicznej wymagań przepisów prawa dotyczących organizacji i utrzymania 
kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Główny Inspektorat Sanitarny, 12 urzędów gmin i 12 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych 

Problematykę organizacji i utrzymania kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do 
kąpieli w okresie objętym kontrolą regulowała ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne oraz Dyrektywa 2006/7/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca 
dyrektywę 76/160 EWG (zwana dalej Dyrektywą). Dyrektywa ta została wdrożona do polskiego porządku prawnego ustawą 
z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne. Ustawa wprowadziła nowe definicje, m.in.: kąpieliska, organizatora 
i profilu wody w kąpielisku, a także system zarządzania jakością wody w kąpielisku, który ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa zdrowotnego osób kąpiących się, w tym element przewidywania zagrożeń. Warunki bezpieczeństwa osób 
pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację uregulowane zostały w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 

Zgodnie z brzmieniem art. 3 Dyrektywy państwa członkowskie obowiązane są corocznie wyznaczyć kąpieliska oraz długość 
sezonu kąpielowego. Podmiotem odpowiedzialnym za coroczne wyznaczenie kąpielisk jest samorząd gminy, jako ten, który 
winien dbać o potrzeby mieszkańców związane także ze sportem i rekreacją. 

W okresie 2012-2014 liczba funkcjonujących w Polsce kąpielisk zmalała z 221 do 202, tj. o 8,6%, a liczba miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli – z 848 do 459, tj. o 45,9%. Odstępowanie od organizowania tych obiektów spowodowane było 
wysokimi kosztami ich utrzymania oraz trudnościami w pozyskaniu wykwalifikowanych ratowników wodnych. Media informują 
rokrocznie w sezonie letnim o niedostatecznej jakości wody w kąpieliskach i zaniedbaniach związanych z ochroną kąpielisk 
przed zanieczyszczeniem. 

Polskie przepisy prawa, pomimo stwierdzonych braków, stwarzają podstawy do 
zapewnienia nadzoru sanitarnego nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach 

wykorzystywanych do kąpieli oraz bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieli, rekreacji i uprawiania sportów wodnych 
w tych obiektach. W okresie objętym kontrolą, w badanych jednostkach podejmowano działania w celu wywiązania się 
z obowiązków określonych w tych przepisach, jednak kontrola wykazała liczne nieprawidłowości w tym zakresie. 

Jakość wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, funkcjonujących na terenie kraju w latach 2012-2014, 
wykazywała niewielką poprawę. Z 11 do siedmiu spadła liczba kąpielisk w Polsce, których stan sanitarny oceniono 
negatywnie oraz z 21 do 29 wzrosła liczba kąpielisk wyróżnionych Błękitną Flagą (wyróżnienie przyznawane na jeden sezon 
kąpieliskowy, kąpieliskom i marinom spełniającym najwyższe standardy w kategoriach, m.in. czystości wody 
i bezpieczeństwa).  

PROBLEM 

SYNTEZA	
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Główny Inspektor Sanitarny wydawał wytyczne dla organów Inspekcji Sanitarnej sprzeczne z obowiązującymi przepisami 
prawa, co powodowało ograniczenie liczby badań wykonywanych dla oceny jakości wody w kąpieliskach i miejscach 
wykorzystywanych do kąpieli. Nie zapewnił pozyskania pełnych i bieżących informacji o kąpieliskach i miejscach 
wykorzystywanych do kąpieli od organów wykonawczych gmin, organizatorów kąpielisk i państwowych powiatowych 
inspektorów sanitarnych, co skutkowało nierzetelną informacją o kąpieliskach w „Serwisie kąpieliskowym”, a także 
nierzetelnym sporządzaniem informacji i sprawozdań do Komisji Europejskiej. 

Połowa objętych badaniami państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (ppis) ustalała z organizatorami kąpielisk 
harmonogramy badań jakości wody w kąpieliskach z niedostateczną liczbą badań. Ppis nie egzekwowali od organizatorów 
kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli wyników badań wody w tych obiektach, a bieżące oceny jakości wody 
przekazywali organizatorom ww. obiektów z opóźnieniami, sięgającymi nawet 35 dni. Nie dokonywali także wszystkich 
bieżących i sezonowych ocen jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli. 

Ponad połowa skontrolowanych organów wykonawczych gmin nie sprawowała dostatecznego nadzoru nad jakością wody 
w kąpieliskach i w miejscach wykorzystywanych do kąpieli, nie zapewniając wykonania wymaganej liczby badań wody 
z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz nie przekazując państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym 
wyników badań wody w celu dokonania oceny jej jakości.  

Ponadto, w połowie badanych gmin nie zapewniono bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych gminy 
poprzez oznakowanie i zwiększenie nadzoru w miejscach zidentyfikowanych jako niebezpieczne do pływania, kąpania się, 
uprawiania sportu lub rekreacji, a w czterech gminach nie zapewniono bezpieczeństwa osób w miejscach wykorzystywanych 
do kąpieli poprzez wymagane ich oznakowanie, zatrudnienie ratowników wodnych oraz wyposażenie w sprzęt ratunkowy, 
pomocniczy i medyczny. 

Kontrola wykazała również nieprawidłowości w działaniu organów gmin, dotyczące uchwalania wykazu kąpielisk 
i prowadzenia ich ewidencji oraz przekazywania państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym informacji o liczbie 
uchwalonych kąpielisk i zmianach tej liczby w porównaniu z poprzednim sezonem kąpielowym wraz z wykazem kąpielisk. 

DOBRE	PRAKTYKI	

W trzech spośród 11 gmin, na terenie których w badanym okresie funkcjonowały miejsca wykorzystywane do kąpieli, 
podejmowano uchwały lub wydawano zarządzenia w sprawie wyznaczenia takich miejsc lub w sprawie zasad i trybu 
korzystania z nich, pomimo braku obowiązku prawnego w tym zakresie. Uchwały przekazywano do właściwych ppis w celu 
współpracy nad utrzymaniem nadzoru sanitarnego w ww. miejscach, co NIK uznaje za dobrą praktykę. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wnioski NIK skierowane do Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczyły: 
 zwiększenia nadzoru merytorycznego nad państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi w zakresie prowadzenia 

nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli; 
 pozyskiwania pełnych i aktualnych danych do „Serwisu kapieliskowego” oraz dla potrzeb realizacji obowiązków 

sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej; 
 zmodyfikowania oprogramowania „Serwisu kąpieliskowego” w celu ułatwienia społeczeństwu dostępu do danych. 

Wnioski NIK skierowane do państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych dotyczyły:  
 skutecznego egzekwowania od organizatorów kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, w tym także przez 

nakładanie mandatów karnych, niezwłocznego przekazywania wyników badań wody wykonywanych w ramach kontroli 
wewnętrznej organizatora; 

 niezwłocznego przekazywania organom wykonawczym gmin oraz organizatorom kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do 
kąpieli, ocen jakości wody w tych obiektach; 

 skutecznego egzekwowania od organów wykonawczych gmin informacji o liczbie kąpielisk, przyczynach jej zmian 
w odniesieniu do poprzedniego sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk, po podjęciu uchwały w sprawie wykazu 
kąpielisk; 

 rzetelnego opiniowania projektów uchwał gmin w sprawie wykazu kąpielisk. 
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DE	LEGE	FERENDA	

Wniosek NIK skierowany do Ministra Środowiska w celu nowelizacji ustawy – Prawo wodne w zakresie: 
 zobowiązania organów wykonawczych gmin do prowadzenia ewidencji miejsc wykorzystywanych do kąpieli 

i przekazywania państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym wykazu tych miejsc wraz z informacją o okresie 
sezonu kąpielowego;  

 zobowiązania organizatorów miejsc wykorzystywanych do kąpieli do przekazywania państwowym powiatowym 
inspektorom sanitarnym informacji o planowanych terminach wykonywania badań jakości wody tych miejsc; 

 określenia terminu, do którego organy wykonawcze gmin obowiązane są przekazywać ppis informacje o liczbie kąpielisk 
i przyczynach jej zmian w odniesieniu do poprzedniego sezonu kąpielowego wraz z wykazem kąpielisk. 

Wykonywanie	przez	państwowe	jednostki	budżetowe	
zadań	dofinansowanych	z	rezerwy	celowej	utworzonej	
w	budżecie	państwa	na	podstawie	ustawy	–	Prawo	
ochrony	środowiska 

   Departament	Środowiska	
 

P/14/057	

 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena procesu finansowania zadań z rezerwy celowej poz. 59 z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ich 
wykonywania przez państwowe jednostki budżetowe. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, regionalne zarządy 
gospodarki wodnej, Liceum Plastyczne w Nałęczowie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. 

Środki funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznaczone na 
dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, stały się od 2011 r. dochodami budżetu 
państwa. Na podstawie art. 410c ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska z uzyskanych z ww. tytułu dochodów tworzona 
jest w budżecie państwa rezerwa celowa poz. 59 „dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej”.  

Środki z tej rezerwy uruchamiane są przez Ministra Finansów po zawarciu przez państwowe jednostki budżetowe umów 
z odpowiednimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej według procedury określonej rozporządzeniem 
w sprawie gospodarki finansowej funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

W procesie prowadzącym do uzyskania środków przez państwową jednostkę budżetową uczestniczy kilka jednostek 
decyzyjnych, tj. NFOŚiGW (lub WFOŚiGW), właściwy dysponent części budżetu państwa, Ministerstwo Środowiska 
i Ministerstwo Finansów. Proces uzyskania przez jednostkę budżetową dofinansowania na realizację przedmiotowych zadań 
rozpoczyna się w pierwszych miesiącach roku poprzedzającego rok rozpoczęcia wykonywania planowanych zadań, poprzez 
złożenie do właściwego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wniosku o dofinansowanie. Wnioski te podlegają 
ocenie formalnej i ekologiczno-technicznej. Pozytywnie zweryfikowane wnioski stanowią podstawę do opracowania przez 
poszczególne fundusze projektów list zadań zakwalifikowanych do dofinansowania. Listy zadań są następnie uzgadniane 
z dysponentami części budżetowych, którym podlegają państwowe jednostki budżetowe aplikujące o dofinansowanie. 

Z jednostkami, których projekty zostały umieszczone na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiednie 
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej podpisują umowy. Po ich zawarciu pjb mogą występować z wnioskiem 
o zapewnienie finansowania lub z wnioskiem o dokonanie zmian w budżecie państwa. Każdy wniosek podlega akceptacji 
przez właściwy fundusz i po jej uzyskaniu przekazywany jest do dysponenta części budżetowej, któremu podlega dany 
wnioskodawca. Z kolei dysponent części budżetowej, na podstawie zaakceptowanego wniosku, występuje do Ministra 
Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej. 

 

PROBLEM 
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ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, podmioty 
gospodarcze zarządzające składowiskami. 

Według danych Inspekcji Ochrony Środowiska na dzień 31 grudnia 2011 r. w Polsce 
istniało 156 składowisk odpadów komunalnych, które nie zostały zamknięte pomimo niespełniania wymogów 
eksploatacyjnych i technicznych, zawartych w dyrektywie 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów. Zgodnie 
z Traktatem Akcesyjnym, warunkowo do 1 stycznia 2012 r. w Polsce nie stosuje się wymagań dyrektywy do gminnych 
składowisk odpadów. Ponadto w prawie krajowym został wyznaczony ostateczny termin na dostosowanie takich składowisk 
do wymogów UE, który upłynął w 31 grudnia 2009 r. Po tym terminie nie powinny być one eksploatowane. Dalsze 
funkcjonowanie tych składowisk powoduje m.in. postępującą degradację środowiska wodno-gruntowego oraz negatywnie 
wpływa na powietrze atmosferyczne. Uciążliwości związane z funkcjonowaniem takich obiektów (np. odory, 
zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza, skażenie wód gruntowych) wpływają na jakość życia osób zamieszkujących 
w ich sąsiedztwie. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania organów administracji publicznej 
oraz zarządzających składowiskami, odpowiedzialnych za proces zamykania 

składowisk odpadów niespełniających wymagań prawa. 

Do końca 2009 r. powinny były zostać zamknięte wszystkie składowiska odpadów, które nie spełniały unijnych norm, 
przyjętych przez Polskę po akcesji. Jednak do końca grudnia 2009 nie zamknięto jeszcze ok. 300 składowisk odpadów, 
które nie zostały dostosowane do nowych przepisów. Dwa lata później, na początku 2012 r. sytuacja nie poprawiła się 
znacząco – nadal działało 180 takich obiektów. Część z nich wciąż przyjmowała odpady. Tym samym Polska nie wypełniła 
zobowiązań wobec Unii. 

Jak ustaliła NIK, składowiska zamykane były z dużym opóźnieniem z powodu bierności w egzekwowaniu prawa. Dlatego NIK 
negatywnie oceniła działania organów administracji publicznej odpowiedzialnych za proces dostosowywania składowisk i za 
zamykanie tych, które wymagań nie spełniały. 

Starostowie często nie wydawali decyzji określających wymagania, zapewniające dostosowanie składowisk. Wielu – wydając 
decyzje – robiło to nierzetelnie, nie uwzględniając wszystkich elementów, w które powinno się wyposażyć składowiska, 
aby mogły działać zgodnie z prawem. Na składowiska niespełniające wymagań odpady były przyjmowane długo po upływie 
granicznego terminu, jeszcze nawet po 2012 r. Było to powszechnie akceptowane przez organy ochrony środowiska. Zdarzało 
się nawet, że starostowie swoimi decyzjami wręcz legalizowali działanie składowisk, które powinny były zostać zamknięte. 

Aby przyspieszyć likwidację, w 2010 r. wprowadzono przepis umożliwiający zamykanie „z urzędu” tych składowisk, które nie 
zostały dostosowane do nowego prawa. Do tej pory organy publiczne np. starostowie, nie mogły ich zamknąć, dopóki 
zarządzający sami nie wystąpili z wnioskiem w tej sprawie. W 2010 r. na marszałków województw nałożono obowiązek 
wykonania w ciągu pół roku od wejścia w życie nowego przepisu ekspertyz, na podstawie których składowiska byłyby 
zamykane. Jednak skontrolowani przez NIK marszałkowie tylko sporadycznie korzystali z tej możliwości. 

Organy administracji publicznej niewłaściwie nadzorowały także prowadzenie rekultywacji i monitoring składowisk. 
Zarządzający nimi robili to w sposób niepełny i nieterminowy, a uzyskanych wyników nie przekazywali do wojewódzkich 
inspektoratów ochrony środowiska. Te z kolei nie upominały się o dokumenty, nie miały więc informacji o rzeczywistym 
wpływie składowisk na środowisko. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Sformułowane przez NIK wnioski dotyczyły m.in.: 
 doprowadzenia przez Ministra Środowiska, marszałków województw oraz zarządzających składowiskami, w ramach 

posiadanych kompetencji, do zamknięcia wszystkich składowisk odpadów niespełniających wymagań przepisów 
o odpadach; 

 zapewnienia przez marszałków województw sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 
środowiska w zakresie objętych ich właściwością zamkniętych i niezamkniętych składowisk odpadów; 

 zapewnienia przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska skutecznego nadzoru nad prawidłowością 
prowadzenia monitoringu zamkniętych i niezamkniętych składowisk odpadów; 

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli procedura finansowania zadań państwowych 
jednostek budżetowych środkami funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

poprzez rezerwę celową poz. 59, była długotrwała, skomplikowana i nieskoordynowana pomiędzy poszczególnymi 
uczestnikami tego procesu, co utrudniało sprawną realizację zadań z tego obszaru. Proces finansowania zadań 
państwowych jednostek budżetowych został, w ocenie NIK, nadmiernie sformalizowany, ze szkodą dla płynności 
i efektywności realizacji tych zadań.  

Przyjęte zasady postępowania z przyjmowanymi wnioskami o dofinansowanie zadań ze środków funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej poprzez rezerwę celową powodowały, że ich rozpatrywanie niejednokrotnie nadmiernie się 
przedłużało. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czas oczekiwania na zawarcie umowy, 
liczony od wpływu pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie, wynosił w okresie objętym kontrolą od 12 do 501 dni. Minister 
Środowiska założył, że otrzymanie decyzji Ministra Finansów o uruchomieniu środków z rezerwy celowej powinno nastąpić  
w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku, ale tylko w samym Ministerstwie Środowiska proces weryfikacji wniosków  
o uruchomienie środków trwał do 59 dni. Natomiast w Ministerstwie Finansów ich weryfikacja trwała od 75 do nawet 131 dni. 

W procesie uzgadniania list zadań państwowych jednostek budżetowych zakwalifikowanych do dofinansowania oraz 
dokonywania zmian w tych listach, zarówno w NFOŚiGW, jak i w Ministerstwie Środowiska występowały przypadki 
niedotrzymywania terminów wykonywania poszczególnych działań. Długi czas oczekiwania przez kontrolowane państwowe 
jednostki budżetowe na otrzymanie decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania lub o uruchomieniu środków 
zagrażał kontynuowaniu wykonywania poszczególnych etapów zadań. 

Nadto, w latach 2013-2014 (I półrocze) w Ministerstwie Środowiska poniesiono wydatki na opłacenie składek do organizacji 
międzynarodowych w łącznej kwocie 58.739,5 tys. zł, których źródłem finansowania były środki ujęte w rezerwie celowej 
poz. 59. Składki do organizacji międzynarodowych, w ocenie NIK, nie mieszczą się w katalogu zadań możliwych do 
sfinansowania ze środków rezerwy celowej. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK sformułowała wnioski m.in. o: 
 podjęcie przez Ministra Finansów, Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

oraz Ministra Środowiska działań zmierzających do: opracowania i wdrożenia modelu porozumienia w celu usprawnienia 
procesu finansowania zadań państwowych jednostek budżetowych poprzez rezerwę celową, z wykorzystaniem instytucji 
środków niewygasających, lub zainicjowania inicjatywy legislacyjnej umożliwiającej pjb finansowanie zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pozabudżetowych, bez utrzymywania fikcji finansowania tych 
zadań z budżetu państwa; 

 podjęcie przez Ministra Finansów procesu legislacyjnego w celu uregulowania kwestii naliczania odsetek od 
pozostających na rachunku dochodów budżetu państwa niewykorzystanych środków, przekazanych uprzednio przez 
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na utworzenie rezerwy celowej poz. 59; 

 zweryfikowanie mechanizmów kontroli zarządczej dotyczących uzgadniania list zadań zakwalifikowanych do 
dofinansowania z rezerwy celowej poz. 59, a także weryfikacji wniosków w celu usprawnienia przebiegu ww. procesów; 

 opracowanie procedury rozpatrywania wniosków o zapewnienie finansowania oraz wniosków o uruchomienie środków 
z rezerwy celowej poz. 59 zawierającej graniczne terminy postępowania; 

 ustalenie, innej niż rezerwa celowa poz. 59, ścieżki finansowania składek do organizacji międzynarodowych. 

Zamykanie	i	rekultywacja	składowisk	odpadów	
niespełniających	wymagań	prawnych 

   Departament	Środowiska	
 

P/14/058	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań jednostek zarządzających składowiskami odpadów oraz organów administracji publicznej w zakresie 
zamykania składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań prawnych, a także ocena nadzoru sprawowanego nad 
rekultywacją i monitoringiem tych składowisk. 

SYNTEZA	



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
16. Środowisko, gospodarka wodna

339

RO
ZDZIAŁ I

RO
ZDZIAŁ III

 

 
 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, podmioty 
gospodarcze zarządzające składowiskami. 

Według danych Inspekcji Ochrony Środowiska na dzień 31 grudnia 2011 r. w Polsce 
istniało 156 składowisk odpadów komunalnych, które nie zostały zamknięte pomimo niespełniania wymogów 
eksploatacyjnych i technicznych, zawartych w dyrektywie 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów. Zgodnie 
z Traktatem Akcesyjnym, warunkowo do 1 stycznia 2012 r. w Polsce nie stosuje się wymagań dyrektywy do gminnych 
składowisk odpadów. Ponadto w prawie krajowym został wyznaczony ostateczny termin na dostosowanie takich składowisk 
do wymogów UE, który upłynął w 31 grudnia 2009 r. Po tym terminie nie powinny być one eksploatowane. Dalsze 
funkcjonowanie tych składowisk powoduje m.in. postępującą degradację środowiska wodno-gruntowego oraz negatywnie 
wpływa na powietrze atmosferyczne. Uciążliwości związane z funkcjonowaniem takich obiektów (np. odory, 
zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza, skażenie wód gruntowych) wpływają na jakość życia osób zamieszkujących 
w ich sąsiedztwie. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania organów administracji publicznej 
oraz zarządzających składowiskami, odpowiedzialnych za proces zamykania 

składowisk odpadów niespełniających wymagań prawa. 

Do końca 2009 r. powinny były zostać zamknięte wszystkie składowiska odpadów, które nie spełniały unijnych norm, 
przyjętych przez Polskę po akcesji. Jednak do końca grudnia 2009 nie zamknięto jeszcze ok. 300 składowisk odpadów, 
które nie zostały dostosowane do nowych przepisów. Dwa lata później, na początku 2012 r. sytuacja nie poprawiła się 
znacząco – nadal działało 180 takich obiektów. Część z nich wciąż przyjmowała odpady. Tym samym Polska nie wypełniła 
zobowiązań wobec Unii. 

Jak ustaliła NIK, składowiska zamykane były z dużym opóźnieniem z powodu bierności w egzekwowaniu prawa. Dlatego NIK 
negatywnie oceniła działania organów administracji publicznej odpowiedzialnych za proces dostosowywania składowisk i za 
zamykanie tych, które wymagań nie spełniały. 

Starostowie często nie wydawali decyzji określających wymagania, zapewniające dostosowanie składowisk. Wielu – wydając 
decyzje – robiło to nierzetelnie, nie uwzględniając wszystkich elementów, w które powinno się wyposażyć składowiska, 
aby mogły działać zgodnie z prawem. Na składowiska niespełniające wymagań odpady były przyjmowane długo po upływie 
granicznego terminu, jeszcze nawet po 2012 r. Było to powszechnie akceptowane przez organy ochrony środowiska. Zdarzało 
się nawet, że starostowie swoimi decyzjami wręcz legalizowali działanie składowisk, które powinny były zostać zamknięte. 

Aby przyspieszyć likwidację, w 2010 r. wprowadzono przepis umożliwiający zamykanie „z urzędu” tych składowisk, które nie 
zostały dostosowane do nowego prawa. Do tej pory organy publiczne np. starostowie, nie mogły ich zamknąć, dopóki 
zarządzający sami nie wystąpili z wnioskiem w tej sprawie. W 2010 r. na marszałków województw nałożono obowiązek 
wykonania w ciągu pół roku od wejścia w życie nowego przepisu ekspertyz, na podstawie których składowiska byłyby 
zamykane. Jednak skontrolowani przez NIK marszałkowie tylko sporadycznie korzystali z tej możliwości. 

Organy administracji publicznej niewłaściwie nadzorowały także prowadzenie rekultywacji i monitoring składowisk. 
Zarządzający nimi robili to w sposób niepełny i nieterminowy, a uzyskanych wyników nie przekazywali do wojewódzkich 
inspektoratów ochrony środowiska. Te z kolei nie upominały się o dokumenty, nie miały więc informacji o rzeczywistym 
wpływie składowisk na środowisko. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Sformułowane przez NIK wnioski dotyczyły m.in.: 
 doprowadzenia przez Ministra Środowiska, marszałków województw oraz zarządzających składowiskami, w ramach 

posiadanych kompetencji, do zamknięcia wszystkich składowisk odpadów niespełniających wymagań przepisów 
o odpadach; 

 zapewnienia przez marszałków województw sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 
środowiska w zakresie objętych ich właściwością zamkniętych i niezamkniętych składowisk odpadów; 

 zapewnienia przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska skutecznego nadzoru nad prawidłowością 
prowadzenia monitoringu zamkniętych i niezamkniętych składowisk odpadów; 

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli procedura finansowania zadań państwowych 
jednostek budżetowych środkami funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

poprzez rezerwę celową poz. 59, była długotrwała, skomplikowana i nieskoordynowana pomiędzy poszczególnymi 
uczestnikami tego procesu, co utrudniało sprawną realizację zadań z tego obszaru. Proces finansowania zadań 
państwowych jednostek budżetowych został, w ocenie NIK, nadmiernie sformalizowany, ze szkodą dla płynności 
i efektywności realizacji tych zadań.  

Przyjęte zasady postępowania z przyjmowanymi wnioskami o dofinansowanie zadań ze środków funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej poprzez rezerwę celową powodowały, że ich rozpatrywanie niejednokrotnie nadmiernie się 
przedłużało. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czas oczekiwania na zawarcie umowy, 
liczony od wpływu pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie, wynosił w okresie objętym kontrolą od 12 do 501 dni. Minister 
Środowiska założył, że otrzymanie decyzji Ministra Finansów o uruchomieniu środków z rezerwy celowej powinno nastąpić  
w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku, ale tylko w samym Ministerstwie Środowiska proces weryfikacji wniosków  
o uruchomienie środków trwał do 59 dni. Natomiast w Ministerstwie Finansów ich weryfikacja trwała od 75 do nawet 131 dni. 

W procesie uzgadniania list zadań państwowych jednostek budżetowych zakwalifikowanych do dofinansowania oraz 
dokonywania zmian w tych listach, zarówno w NFOŚiGW, jak i w Ministerstwie Środowiska występowały przypadki 
niedotrzymywania terminów wykonywania poszczególnych działań. Długi czas oczekiwania przez kontrolowane państwowe 
jednostki budżetowe na otrzymanie decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania lub o uruchomieniu środków 
zagrażał kontynuowaniu wykonywania poszczególnych etapów zadań. 

Nadto, w latach 2013-2014 (I półrocze) w Ministerstwie Środowiska poniesiono wydatki na opłacenie składek do organizacji 
międzynarodowych w łącznej kwocie 58.739,5 tys. zł, których źródłem finansowania były środki ujęte w rezerwie celowej 
poz. 59. Składki do organizacji międzynarodowych, w ocenie NIK, nie mieszczą się w katalogu zadań możliwych do 
sfinansowania ze środków rezerwy celowej. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK sformułowała wnioski m.in. o: 
 podjęcie przez Ministra Finansów, Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

oraz Ministra Środowiska działań zmierzających do: opracowania i wdrożenia modelu porozumienia w celu usprawnienia 
procesu finansowania zadań państwowych jednostek budżetowych poprzez rezerwę celową, z wykorzystaniem instytucji 
środków niewygasających, lub zainicjowania inicjatywy legislacyjnej umożliwiającej pjb finansowanie zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pozabudżetowych, bez utrzymywania fikcji finansowania tych 
zadań z budżetu państwa; 

 podjęcie przez Ministra Finansów procesu legislacyjnego w celu uregulowania kwestii naliczania odsetek od 
pozostających na rachunku dochodów budżetu państwa niewykorzystanych środków, przekazanych uprzednio przez 
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na utworzenie rezerwy celowej poz. 59; 

 zweryfikowanie mechanizmów kontroli zarządczej dotyczących uzgadniania list zadań zakwalifikowanych do 
dofinansowania z rezerwy celowej poz. 59, a także weryfikacji wniosków w celu usprawnienia przebiegu ww. procesów; 

 opracowanie procedury rozpatrywania wniosków o zapewnienie finansowania oraz wniosków o uruchomienie środków 
z rezerwy celowej poz. 59 zawierającej graniczne terminy postępowania; 

 ustalenie, innej niż rezerwa celowa poz. 59, ścieżki finansowania składek do organizacji międzynarodowych. 

Zamykanie	i	rekultywacja	składowisk	odpadów	
niespełniających	wymagań	prawnych 

   Departament	Środowiska	
 

P/14/058	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań jednostek zarządzających składowiskami odpadów oraz organów administracji publicznej w zakresie 
zamykania składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań prawnych, a także ocena nadzoru sprawowanego nad 
rekultywacją i monitoringiem tych składowisk. 

SYNTEZA	
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 sprawowania przez zarządzających składowiskami właściwego nadzoru nad składowiskami odpadów; 
 informowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wynikach monitoringu zamkniętych i niezamkniętych 

składowisk odpadów. 

DE	LEGE	FERENDA	

 Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i umożliwienie czasowego finansowania przez 
jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, środkami własnymi, w sytuacji 
nieudzielenia lub udzielenia w niewystarczającej wysokości dotacji tym jednostkom na realizację zadań, których 
niewykonanie skutkowałoby naruszeniem prawa wspólnotowego. 

 Nowelizacja art. 125 ust. 4 ustawy o odpadach z 2012 r. w zakresie wskazania, iż gwarancja bankowa, gwarancja 
ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, iż w razie wystąpienia sytuacji, o której mowa 
w art. 148 ust. 1 ww. ustawy, bank lub firma ubezpieczeniowa ureguluje zobowiązania z tytułu kosztów wymienionych 
w art. 150 ust. 2 na rzecz organu, o którym mowa w art. 129 ust. 1 tej ustawy. 

 Nowelizacja art. 150 ustawy o odpadach z 2012 r. w zakresie wskazania, iż w przypadku wystąpienia sytuacji, o której 
mowa w art. 148 ust. 1 ww. ustawy, właściwy organ, o którym mowa w art. 129 ust. 1, orzeka, w drodze decyzji, 
o przeznaczeniu środków z zabezpieczenia roszczeń na pokrycie kosztów wymienionych w art. 150 ust. 2 tej ustawy. 

Ograniczanie	skutków	susz	i	powodzi	w	drodze	
zwiększania	małej	retencji	wód 

   Delegatura	w	Katowicach	
 

P/14/074	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji przez organy administracji publicznej zadań w zakresie ograniczenia skutków susz i powodzi, w drodze 
zwiększania małej retencji wód. Cele szczegółowe obejmowały natomiast dokonanie oceny: 
 rozpoznania zagrożeń z tytułu powodzi i susz oraz potrzeb rozwijania małej retencji wód; 
 działań podejmowanych w celu wykonywania zadań technicznych małej retencji wód oraz ich efektów; 
 innych niż zadania techniczne działań związanych z małą retencją wód oraz ich efektów. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w: Małopolskim i Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych (odpowiednio MZMiUW oraz 
ŚZMiUW), Urzędach Marszałkowskich Województw Małopolskiego i Śląskiego (UMWM i UMWŚ), Regionalnych Dyrekcjach 
Lasów Państwowych (RDLP) w Krakowie oraz w Katowicach, a także w czterech nadleśnictwach (Myślenice, Piwniczna, 
Rudziniec i Ustroń). 

Polska jest krajem relatywnie ubogim w wodę. Wpływają na to czynniki naturalne: 
niskie opady – średniorocznie w Polsce ok. 650 mm i wysokie parowanie – średniorocznie w Polsce ok. 450 mm oraz 
działalność człowieka: melioracje wodne nakierowane na osuszanie gleby (melioracje odwadniające), niszczenie obiektów 
i urządzeń służących do gromadzenia wody, brak inwestycji w tym zakresie, nieracjonalne użytkowanie wody, brak 
rzeczywistego zainteresowania ochroną wód przed zanieczyszczeniem, wzrost liczby ludności i intensyfikacja działalności 
zakładów przemysłowych.  

Brak odpowiedniej retencji wód powoduje zmniejszenie dostępności zasobów śródlądowych wód powierzchniowych, wpływa 
na obniżenie jakości tych wód oraz ogranicza możliwości przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez powodzie 
i susze. W ocenie specjalistów, poprawę struktury bilansu wodnego zlewni rzecznych i gospodarowania zasobami wód 
zapewniają m.in. działania techniczne i nietechniczne małej retencji wód, mniej kosztowne w realizacji i bardziej przyjazne 
dla środowiska naturalnego niż działania z zakresu dużej retencji wód. 

O występowaniu w Polsce problemów w gospodarowaniu zasobami wód (przeciwdziałaniu powodziom i suszom oraz 
retencjonowaniu wód) świadczy treść interpelacji i zapytań poselskich oraz doniesień medialnych. Sygnatariusze apelu 
Co dalej po powodzi, przekazanego Ministrowi Środowiska w czerwcu 2010 r., istniejący w Polsce system ochrony 
przeciwpowodziowej oceniali jako anachroniczny i nieskuteczny. Wskazywali, że w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, 
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Niemczech zmieniono podejście do ochrony przeciwpowodziowej, uznając, że samo podwyższanie obwałowań nie jest 
skuteczne, a powodzi nie da się uniknąć, przy czym można ograniczyć jej skutki, m.in. kontrolując zabudowę terenów 
zagrożonych, zwiększając naturalną retencję oraz wyznaczając i zachowując w dolinach rzek (na terenach 
zurbanizowanych) miejsca, w których woda może rozlewać się bezpiecznie. Sygnatariusze apelu postulowali 
m.in. wspieranie działań na rzecz zachowania i odtwarzania naturalnej retencji oraz rozpoczęcie czynnej rewitalizacji 
i przywracania obszarów nadrzecznych, a także doprowadzenie do zmiany polityki gospodarowania wodami w rolnictwie 
i leśnictwie, z naciskiem na ochronę i odtwarzanie naturalnych zdolności retencyjnych terenów podmokłych, śródpolnych 
oczek, siedlisk łęgowych, otulin cieków oraz użytków zielonych. 

Zdaniem NIK działania Samorządów Województw Śląskiego i Małopolskiego na rzecz 
ograniczania skutków susz i powodzi w drodze zwiększania małej retencji wód były 

nieskuteczne i niewystarczające.  

W odpowiedzi na zapytania skierowane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIK do wszystkich gmin leżących na terenie 
województw objętych kontrolą wynikało, że: 
 spośród 349 gmin położonych na terenie województw małopolskiego i śląskiego, zaledwie 18 (5,2%) budowało, 

a 21 (6%) modernizowało w okresie objętym kontrolą obiekty małej retencji; 
 znikomy był zakres innych działań na rzecz małej retencji realizowanych przez gminy skontrolowanych województw 

(np. brak działań popularyzujących wiedzę na ten temat w ponad 80% gmin). 

RDLP i nadleśnictwa rozpoznały natomiast zagrożenia z tytułu powodzi i susz oraz potrzeby rozwijania małej retencji, 
realizując 247 zadań technicznych, dzięki czemu pojemność retencyjna zarządzanych przez nie obszarów wzrosła co 
najmniej o 4,4 mln m3. Zauważyć należy jednak, że spośród 10 zbadanych postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego na roboty budowlane jedno, o wartości 682,7 tys. zł, dotknięte było istotnym naruszeniem ustawy prawo 
zamówień publicznych, a w odniesieniu do drugiego, o wartości 1.124,7 tys. zł, zaistniało uzasadnione podejrzenie zmowy 
przetargowej. Pozytywny wpływ na zwiększenie retencji miały również podjęte przez Lasy Państwowe działania polegające 
na zalesianiu i odnawianiu drzewostanu, odmulaniu rowów oraz rewitalizacji oczek wodnych. 

Z ustaleń niniejszej kontroli wynika także potrzeba zaplanowania i skoordynowania przez Ministra Środowiska, przy udziale 
pozostałych organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami, kompleksowych działań dla 
zwiększenia małej retencji. Działanie te winny umożliwić pozyskanie środków także ze źródeł, do których obecnie dostęp jest 
ograniczony dla poszczególnych jednostek, np. w wyniku ustanowienia wysokiego poziomu wartości minimalnej projektu 
podlegającego dofinansowaniu. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 NIK wnosiła o podjęcie przez samorządy skontrolowanych województw działań zmierzających do: 
 uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, określonych w mapach zagrożenia powodziowego 

i mapach ryzyka powodziowego, pozyskanych od właściwych dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki 
Wodnej (RZGW), w wojewódzkich dokumentach planistycznych i programowych; 

 aktualizacji wojewódzkich PMR; 
 identyfikacji potencjalnych źródeł finansowania zadań ujętych w PMR; 
 podjęcia skutecznych działań zapewniających pozyskanie środków na ich realizację. 

 Wnioski skierowane do UMWM dotyczyły: 
 zintensyfikowania działań na rzecz realizacji założeń PMR, tj. zwiększenia retencjonowania wody dla zaspokojenia 

występujących zapotrzebowań oraz zmniejszenia powierzchni zagrożonej powodziami i skutkami dużego odpływu wód; 
 zainicjowania aktualizacji PMR z uwzględnieniem zmian stanu prawnego i geofizycznego, możliwości 

ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych. 

 Wniosek skierowany do MZMiUW dotyczył przygotowania aktualizacji PMR z uwzględnieniem zmian stanu prawnego 
i geofizycznego, możliwości ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych. 

 Wnioski skierowane do ŚZMiUW dotyczyły podjęcia działań zapewniających: 
 prowadzenie monitoringów PMR z częstotliwością określoną w tym dokumencie; 
 rzetelne ujmowanie obiektów małej retencji wodnej w sprawozdaniach RRW-13 (w tym złożenie korekty 

sprawozdania za 2011 r.). 

SYNTEZA	

 

 
 

 sprawowania przez zarządzających składowiskami właściwego nadzoru nad składowiskami odpadów; 
 informowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wynikach monitoringu zamkniętych i niezamkniętych 

składowisk odpadów. 

DE	LEGE	FERENDA	

 Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i umożliwienie czasowego finansowania przez 
jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, środkami własnymi, w sytuacji 
nieudzielenia lub udzielenia w niewystarczającej wysokości dotacji tym jednostkom na realizację zadań, których 
niewykonanie skutkowałoby naruszeniem prawa wspólnotowego. 

 Nowelizacja art. 125 ust. 4 ustawy o odpadach z 2012 r. w zakresie wskazania, iż gwarancja bankowa, gwarancja 
ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, iż w razie wystąpienia sytuacji, o której mowa 
w art. 148 ust. 1 ww. ustawy, bank lub firma ubezpieczeniowa ureguluje zobowiązania z tytułu kosztów wymienionych 
w art. 150 ust. 2 na rzecz organu, o którym mowa w art. 129 ust. 1 tej ustawy. 

 Nowelizacja art. 150 ustawy o odpadach z 2012 r. w zakresie wskazania, iż w przypadku wystąpienia sytuacji, o której 
mowa w art. 148 ust. 1 ww. ustawy, właściwy organ, o którym mowa w art. 129 ust. 1, orzeka, w drodze decyzji, 
o przeznaczeniu środków z zabezpieczenia roszczeń na pokrycie kosztów wymienionych w art. 150 ust. 2 tej ustawy. 

Ograniczanie	skutków	susz	i	powodzi	w	drodze	
zwiększania	małej	retencji	wód 

   Delegatura	w	Katowicach	
 

P/14/074	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji przez organy administracji publicznej zadań w zakresie ograniczenia skutków susz i powodzi, w drodze 
zwiększania małej retencji wód. Cele szczegółowe obejmowały natomiast dokonanie oceny: 
 rozpoznania zagrożeń z tytułu powodzi i susz oraz potrzeb rozwijania małej retencji wód; 
 działań podejmowanych w celu wykonywania zadań technicznych małej retencji wód oraz ich efektów; 
 innych niż zadania techniczne działań związanych z małą retencją wód oraz ich efektów. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w: Małopolskim i Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych (odpowiednio MZMiUW oraz 
ŚZMiUW), Urzędach Marszałkowskich Województw Małopolskiego i Śląskiego (UMWM i UMWŚ), Regionalnych Dyrekcjach 
Lasów Państwowych (RDLP) w Krakowie oraz w Katowicach, a także w czterech nadleśnictwach (Myślenice, Piwniczna, 
Rudziniec i Ustroń). 

Polska jest krajem relatywnie ubogim w wodę. Wpływają na to czynniki naturalne: 
niskie opady – średniorocznie w Polsce ok. 650 mm i wysokie parowanie – średniorocznie w Polsce ok. 450 mm oraz 
działalność człowieka: melioracje wodne nakierowane na osuszanie gleby (melioracje odwadniające), niszczenie obiektów 
i urządzeń służących do gromadzenia wody, brak inwestycji w tym zakresie, nieracjonalne użytkowanie wody, brak 
rzeczywistego zainteresowania ochroną wód przed zanieczyszczeniem, wzrost liczby ludności i intensyfikacja działalności 
zakładów przemysłowych.  

Brak odpowiedniej retencji wód powoduje zmniejszenie dostępności zasobów śródlądowych wód powierzchniowych, wpływa 
na obniżenie jakości tych wód oraz ogranicza możliwości przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez powodzie 
i susze. W ocenie specjalistów, poprawę struktury bilansu wodnego zlewni rzecznych i gospodarowania zasobami wód 
zapewniają m.in. działania techniczne i nietechniczne małej retencji wód, mniej kosztowne w realizacji i bardziej przyjazne 
dla środowiska naturalnego niż działania z zakresu dużej retencji wód. 

O występowaniu w Polsce problemów w gospodarowaniu zasobami wód (przeciwdziałaniu powodziom i suszom oraz 
retencjonowaniu wód) świadczy treść interpelacji i zapytań poselskich oraz doniesień medialnych. Sygnatariusze apelu 
Co dalej po powodzi, przekazanego Ministrowi Środowiska w czerwcu 2010 r., istniejący w Polsce system ochrony 
przeciwpowodziowej oceniali jako anachroniczny i nieskuteczny. Wskazywali, że w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, 

PROBLEM 



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
        16. Środowisko, gospodarka wodna

342

RO
ZD

ZI
AŁ

 II
I

 

 
 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

Najwyższa Izba Kontroli skierowała zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia ujawnionego podczas kontroli 
w Nadleśnictwie Ustroń przestępstwa z art. 305 § 2 ustawy kk, polegającego na tym, że w związku z przetargiem na budowę 
wodopustów i dylówek, prowadzonym przez to Nadleśnictwo, dwóch oferentów weszło w porozumienie, działając na szkodę 
Lasów Państwowych (zmowa przetargowa). Prokuratura umorzyła postępowanie w tej sprawie z uwagi na brak dowodów na 
popełnienie czynu zabronionego. 

Oczyszczanie	ścieków	wytwarzanych	w	uzdrowiskach	
w	wyniku	udzielania	zabiegów	

 

   Delegatura	w	Kielcach	
 

P/14/080	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena wywiązywania się przez gminy i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne z zadań dotyczących dbałości o właściwą 
jakość odprowadzanych ścieków pokąpielowych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Pięć gmin uzdrowiskowych oraz cztery przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne z terenu województw: dolnośląskiego, 
kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. 

Polska, przystępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do wypełnienia wymogów 
dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do zadań własnych 
gminy należą sprawy dot. m.in. kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków. Z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym 
(uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej) oraz o gminach uzdrowiskowych wynika, że do zadań własnych tych gmin 
należy m.in. rozwój i ulepszanie infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk. W gminach 
uzdrowiskowych rośnie liczba prywatnych przedsiębiorców, kierujących ścieki wytwarzane w wyniku udzielania zabiegów 
leczniczych razem ze ściekami bytowymi do oczyszczalni komunalnych. Skala tego problemu nie jest jak dotąd monitorowana, 
nie podejmuje się również wyprzedzających działań pozwalających na oczyszczanie tego typu ścieków w oczyszczalniach 
komunalnych lub na budowanie oczyszczalni tylko tych ścieków, wraz z prowadzącą do niej infrastrukturą ściekową. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie przestrzeganie przez objęte kontrolą gminy 
uzdrowiskowe i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne wymogów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, ze względu na brak należytej dbałości o jakość odprowadzanych ścieków pokąpielowych. Ocenę tę 
uzasadniają stwierdzone nieprawidłowości, polegające na braku właściwej diagnozy jakości ścieków wprowadzanych do 
urządzeń kanalizacyjnych i odprowadzanych po oczyszczeniu do środowiska naturalnego oraz podejmowaniu 
niewystarczających działań w celu zapewnienia właściwej jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i do 
środowiska. Przeprowadzone kontrole wykazały również brak właściwego nadzoru gmin uzdrowiskowych nad 
przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi w zakresie zapewnienia przez te przedsiębiorstwa odpowiedniej jakości ścieków 
pokąpielowych.  

W Polsce funkcjonuje 45 uzdrowisk. Po przeprowadzanych zabiegach z wykorzystaniem wód leczniczych, a rocznie korzysta 
z nich ponad 600 tys. osób, powstają tzw. ścieki pokąpielowe, które mogą zawierać szkodliwe dla środowiska związki 
i substancje chemiczne – zwłaszcza po kąpielach siarczkowych. Takie ścieki należy – zdaniem naukowców – kwalifikować 
jako ścieki przemysłowe, badać ich skład i, w zależności od stopnia inwazyjności, odpowiednio oczyszczać. Zabiegi 
z wykorzystaniem wód leczniczych, zawierających związki chemiczne które mogą negatywnie wpływać na środowisko, 
wykonywano we wszystkich skontrolowanych przez NIK sześciu gminach uzdrowiskowych – Ciechocinku, Busku-Zdroju, 
Solcu-Zdroju, Krynicy-Zdroju, Solinie i Jeleniej Górze. Jednak tylko w Ciechocinku i w Solcu, zbudowano odrębne sieci 
kanalizacyjne, doprowadzające ścieki pokąpielowe do oczyszczalni, w których podczyszczano je do parametrów 
pozwalających na ich wprowadzenie do środowiska naturalnego. Pozostałe gminy błędnie kwalifikowały ścieki pokąpielowe 
do bytowych i wylewały je do kanalizacji i oczyszczalni komunalnych.  

PROBLEM 
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NIK jest zdania, że błędne klasyfikowanie ścieków pozabiegowych jako komunalne powoduje, że przedsiębiorstwa 
zajmujące się ich odprowadzaniem i oczyszczaniem zawierają niewłaściwe umowy z zakładami leczniczymi. Na ich 
podstawie sanatoria nie mają obowiązku zgłaszania składu chemicznego ścieków. Zdaniem NIK obowiązek określenia, jakie 
ścieki przyjmowane są do kanalizacji, leży po stronie zakładów odbierających. Dlatego powinny one jak najszybciej 
zakwalifikować ścieki sanatoryjne jako przemysłowe i zagwarantować sobie tym samym możliwość badania ich pod kątem 
zawartych w nich związków chemicznych. Klasyfikowanie ścieków sanatoryjnych jako przemysłowe spowoduje obowiązek 
analizy ich składu i w zależności od wyników umożliwi dobór odpowiedniego sposobu oczyszczania. Dzięki takiej klasyfikacji 
gminy będą świadome tego, co na ich terenie trafia wraz ze ściekami do oczyszczalni, a następnie do środowiska. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Sformułowane przez NIK wnioski pokontrolne dotyczyły m.in.: 
 prawidłowego kwalifikowania przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne ścieków pokąpielowych bądź ścieków 

będących mieszaniną bytowych i pokąpielowych do ścieków przemysłowych; 
 rzetelnego przygotowywania operatów wodnoprawnych uwzględniających przyjmowanie do sieci kanalizacyjnej ścieków 

pokąpielowych; 
 uzależniania podpisania umów z dostawcami ścieków pokąpielowych od posiadania przez nich pozwolenia 

wodnoprawnego w sytuacji występowania w ściekach substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Ponadto zakłady uzdrowiskowe powinny sprawować właściwą kontrolę jakości odprowadzanych ścieków. 

DE	LEGE	FERENDA	

 Opracowanie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz przedstawienie Radzie Ministrów projektu nowelizacji ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, mającej na celu zobowiązanie dostawców 
ścieków przemysłowych do wykazania, przed podpisaniem z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym umowy na 
odprowadzanie ścieków, rodzaju substancji w nich zawartych i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w sytuacji 
występowania w ściekach przemysłowych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 Opracowanie przez Ministra Środowiska i przedstawienie Radzie Ministrów projektu nowelizacji ustawy – Prawo wodne, 
mającej na celu zobowiązanie podmiotów występujących z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 
odprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych 
i przemysłowych, do określenia we wniosku rodzaju i stężenia substancji występujących w odprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych ściekach przemysłowych. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

NIK skierowała zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych dotyczące udzielenia zamówienia publicznego 
z naruszeniem przepisów o stosowaniu trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki. 

Ochrona	drzew	w	procesach	inwestycyjnych	w	miastach 

  Delegatura	w	Krakowie	
 

P/14/087	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla ochrony drzew w procesach inwestycyjnych 
w kontekście realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Dziesięć urzędów miast oraz dziewięć starostw powiatowych, w pięciu województwach z różnych regionów Polski, 
tj. kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim, opolskim i podlaskim. Do kontroli wybrano miasta, w których liczba 
mieszkańców przekracza 15 tys., oraz odpowiadające im miejscowo powiaty. 
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 powoływanie przez Burmistrza Miasta Brzeg społecznych komisji ds. oceny zieleni, które współpracowały przy weryfikacji 
zasadności wniosków o usunięcie drzew; 

 sporządzenie w Urzędzie Miasta Krakowa wzoru protokołu z wizji lokalnej w celu sprawdzenia wykonania warunków 
nałożonych zezwoleniem na usunięcie drzew; 

 opracowanie „Standardów zakładania i pielęgnacji podstawowych rodzajów terenów zielonych w mieście” w Urzędzie 
Miasta Krakowa; 

 wydawanie, na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, przez Prezydenta Miasta Krakowa postanowień, w których 
wyrażana jest opinia dotycząca usunięcia drzew w związku z planowaną inwestycją; 

 akcje edukacyjne i informacyjne (Kraków, Inowrocław, powiat brodnicki). 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do kierowników kontrolowanych jednostek, NIK skierowała wnioski m.in. o: 
 rzetelne prowadzenie i dokumentowanie postępowania dowodowego w sposób jednoznacznie umożliwiający weryfikację 

złożonego wniosku w zakresie liczby drzew, gatunku, obwodu pnia oraz powierzchni krzewów, w szczególności, gdy 
usunięcie drzew związane jest z prowadzoną inwestycją; 

 dokonywanie, przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew, oględzin, w tym m.in. w zakresie występowania 
w obrębie zadrzewień gatunków chronionych; 

 monitorowanie i kontrolowanie wykonania obowiązków nakładanych na wnioskodawców w decyzjach zezwalających na 
usunięcie drzew. 

DE	LEGE	FERENDA	

NIK uważała za konieczne wprowadzenie zmian do ustawy o ochronie przyrody, w szczególności w zakresie ochrony 
terenów zieleni i zadrzewień, aby można było skutecznie chronić drzewa w procesie inwestycyjnym oraz ustalić właściwą 
kompensację przyrodniczą w przypadku ich usuwania.  

Zmiany te dotyczyły (ustawa o ochronie przyrody):  
 wprowadzenia w art. 5 ustawy o ochronie przyrody definicji następujących pojęć – „drzewo” i „żywotność drzewa”; 
 zmiany art. 83 ust. 4 – wprowadzenie obowiązku dołączenia do wniosku inwestora projektu zagospodarowania działki 

lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, wraz 
z oznaczeniem:  
 istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji wraz z określeniem usytuowania drzewa lub 

drzew w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej 
nieruchomości; 

 układu projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, tj. nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub 
krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew, stanowiących kompensację przyrodniczą za 
usuwane drzewa; 

 zmiany art. 83 ust. 3 – wprowadzenie zapisów uprawniających organy ochrony przyrody do ustalenia kompensacji 
przyrodniczej nie tylko poprzez wskazanie liczby nowych drzew, które należy posadzić w zamian za usuwane, ale także 
minimalnych obwodów pni drzew na określonej wysokości oraz gatunków lub odmian drzew; 

 celowym jest także wskazanie wytycznych, które organ powinien brać pod uwagę, gdy ustala nasadzenia zastępcze, 
takich jak dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych, wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa, wartość kulturową, 
walory krajobrazowe, lokalizację funkcje w ekosystemie, poprzez dodanie odpowiedniego ustępu w art. 83 lub nowej 
jednostki redakcyjnej; 

 zmiany art. 84 ust. 3 lub wprowadzenie nowej jednostki redakcyjnej – w przypadku uzależnienia wydania zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów od wykonania nasadzeń zastępczych, zezwolenie powinno określać: miejsce nasadzeń, 
liczbę drzew do posadzenia, minimalny obwód pni drzew mierzony na określonej wysokości, gatunek lub odmianę 
drzew, termin wykonania nasadzeń, termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń; 

 uwarunkowania wydania zezwolenia na usunięcie drzew w przypadku, gdy przyczyną usunięcia drzew jest realizacja 
inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, i która koliduje z drzewami lub 
krzewami będącymi przedmiotem zezwolenia, od uzyskania danego pozwolenia, poprzez dodanie nowej jednostki 
redakcyjnej w art. 83; 

 ujednolicenia w art. 84 ust. 4 i 5 rozpoczęcia biegu terminów dla odroczenia i umorzenia opłaty za usunięcie, tj. 3 lat od 
dnia upływu terminu przesadzenia lub posadzenia drzew; 

 

 
 

Silna urbanizacja terenów podmiejskich i zagęszczanie zabudowy w miastach 
powoduje konflikt interesów inwestorów z interesem społecznym, jakim jest ochrona 

przyrody, w tym ochrona drzew. Organy administracji publicznej powinny te interesy właściwie wyważyć i rzetelnie 
rozstrzygnąć. W tym celu organ powinien wykorzystać wszystkie dostępne instrumenty prawne. 

Procesy podejmowania decyzji dotyczących rozwoju miast często wymagają dokonywania wyborów pomiędzy ochroną 
przyrody w istniejącym stanie a rozbudową infrastruktury lub zabudowy. Analiza procesu podejmowania decyzji oraz ich 
skutków wskazuje, że problematyka ochrony przyrody nie jest traktowana priorytetowo, często jest marginalizowana lub 
w ogóle pomijana. Nie bierze się pod uwagę tego, że system przyrodniczy w mieście pełni bardzo ważne funkcje, a korzyści, 
które z tego dla nas wynikają, określane są mianem usług ekosystemów.  

Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników 
przyrody w tym m.in. zadrzewień. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest dbałość o przyrodę, będącą 
dziedzictwem i bogactwem narodowym. Zobowiązane są także do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych 
i finansowych dla ochrony przyrody. Cele ochrony przyrody są realizowane m.in. przez uwzględnianie wymagań ochrony 
przyrody w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Burmistrzowie i starostowie nie wykorzystywali wszystkich dostępnych instrumentów 
prawnych dla zapewnienia dostatecznej ochrony drzew w procesach inwestycyjnych, 

w myśl zasady zrównoważonego rozwoju – procesu, w którym ważne jest zachowanie równowagi przyrodniczej. 
Jednocześnie podejmowane przez nich działania w tym zakresie nie były skuteczne. Kontrolowane jednostki nie informowały 
inwestorów o konieczności właściwego zabezpieczenia drzew podczas prowadzenia prac budowlanych, a także 
sporadycznie prowadziły akcje edukacyjne i informacyjne w dziedzinie ochrony przyrody. Nie służyło to poprawie 
świadomości społeczeństwa w kwestii roli, jaką odgrywa zieleń w miastach.  

Organy ochrony przyrody, czyli burmistrzowie, prezydenci i starostowie, mają do dyspozycji różne narzędzia prawne w celu 
ochrony drzew, tj. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub odmowa 
wydania takiego zezwolenia, ustalenie kompensacji przyrodniczej (czyli działania prowadzące do przywrócenia równowagi 
przyrodniczej na danym terenie i wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia), decyzje 
o pozwoleniu na budowę. Skupiali się oni jednak przede wszystkim na wydawaniu zezwoleń na usunięcie drzew, które 
połączone były z ustaleniem kompensacji przyrodniczej (lecz nie w każdym przypadku). Pomimo że decyzje zezwalające na 
usunięcie drzew są decyzjami uznaniowymi, to odmowy były wydawane sporadycznie i dotyczyły zaledwie 0,2% drzew, 
o których wycięcie wnioskowano.  

Postępowania dotyczące wydawania decyzji zezwalających na usunięcie drzew były prowadzone nierzetelnie. Materiał 
dowodowy nie został zebrany i udokumentowany w sposób wyczerpujący. Bardzo często stosowano przesłanki zwolnienia 
z naliczania opłat lub ich odraczania, a naliczone opłaty były umarzane, nawet w sytuacji, gdy nie wszystkie warunki 
określone w decyzji zostały spełnione. Na etapie planowania i przygotowania inwestycji nie poszukiwano rozwiązań 
kompromisowych, które byłyby do zaakceptowania przez inwestora, i jednocześnie nie prowadziły do całkowitego usunięcia 
drzew. Tym samym interes inwestora postrzegany był jako ważniejszy niż interes społeczny, jakim jest ochrona przyrody, 
a drzewa nie były skutecznie chronione.  

Skuteczność kompensacji przyrodniczej była niska, gdyż albo nie ustalano kompensacji wcale, albo, gdy ją ustalono, 
to nowo posadzone drzewa były niskiej jakości, lub nie sprawdzano, czy kompensacja została w ogóle wykonana. Urzędnicy 
nie posiadają instrumentów prawnych, aby ustalić skuteczną kompensację przyrodniczą i ją wyegzekwować. 

DOBRE	PRAKTYKI	

W toku kontroli stwierdzono dobre praktyki, takie jak m.in.:  
 współpraca wydziału wydającego decyzje o warunkach zabudowy z wydziałem zajmującym się ochroną przyrody 

w Urzędzie Miasta Krakowa (w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
występowano do wydziału merytorycznego o opinię w sprawie ochrony zieleni. Wydział ten informował pisemnie 
o rosnących na terenie planowanej inwestycji drzewach i innej zieleni oraz określał warunki ochrony, np. wskazywał 
drzewa do zachowania, zakazywał składowania materiałów budowlanych w zasięgu systemów korzeniowych, nakazywał 
prowadzenie prac ziemnych w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom oraz zabezpieczenie w czasie budowy 
systemów korzeniowych, pni i koron); 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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 powoływanie przez Burmistrza Miasta Brzeg społecznych komisji ds. oceny zieleni, które współpracowały przy weryfikacji 
zasadności wniosków o usunięcie drzew; 

 sporządzenie w Urzędzie Miasta Krakowa wzoru protokołu z wizji lokalnej w celu sprawdzenia wykonania warunków 
nałożonych zezwoleniem na usunięcie drzew; 

 opracowanie „Standardów zakładania i pielęgnacji podstawowych rodzajów terenów zielonych w mieście” w Urzędzie 
Miasta Krakowa; 

 wydawanie, na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, przez Prezydenta Miasta Krakowa postanowień, w których 
wyrażana jest opinia dotycząca usunięcia drzew w związku z planowaną inwestycją; 

 akcje edukacyjne i informacyjne (Kraków, Inowrocław, powiat brodnicki). 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do kierowników kontrolowanych jednostek, NIK skierowała wnioski m.in. o: 
 rzetelne prowadzenie i dokumentowanie postępowania dowodowego w sposób jednoznacznie umożliwiający weryfikację 

złożonego wniosku w zakresie liczby drzew, gatunku, obwodu pnia oraz powierzchni krzewów, w szczególności, gdy 
usunięcie drzew związane jest z prowadzoną inwestycją; 

 dokonywanie, przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew, oględzin, w tym m.in. w zakresie występowania 
w obrębie zadrzewień gatunków chronionych; 

 monitorowanie i kontrolowanie wykonania obowiązków nakładanych na wnioskodawców w decyzjach zezwalających na 
usunięcie drzew. 

DE	LEGE	FERENDA	

NIK uważała za konieczne wprowadzenie zmian do ustawy o ochronie przyrody, w szczególności w zakresie ochrony 
terenów zieleni i zadrzewień, aby można było skutecznie chronić drzewa w procesie inwestycyjnym oraz ustalić właściwą 
kompensację przyrodniczą w przypadku ich usuwania.  

Zmiany te dotyczyły (ustawa o ochronie przyrody):  
 wprowadzenia w art. 5 ustawy o ochronie przyrody definicji następujących pojęć – „drzewo” i „żywotność drzewa”; 
 zmiany art. 83 ust. 4 – wprowadzenie obowiązku dołączenia do wniosku inwestora projektu zagospodarowania działki 

lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, wraz 
z oznaczeniem:  
 istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji wraz z określeniem usytuowania drzewa lub 

drzew w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej 
nieruchomości; 

 układu projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, tj. nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub 
krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew, stanowiących kompensację przyrodniczą za 
usuwane drzewa; 

 zmiany art. 83 ust. 3 – wprowadzenie zapisów uprawniających organy ochrony przyrody do ustalenia kompensacji 
przyrodniczej nie tylko poprzez wskazanie liczby nowych drzew, które należy posadzić w zamian za usuwane, ale także 
minimalnych obwodów pni drzew na określonej wysokości oraz gatunków lub odmian drzew; 

 celowym jest także wskazanie wytycznych, które organ powinien brać pod uwagę, gdy ustala nasadzenia zastępcze, 
takich jak dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych, wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa, wartość kulturową, 
walory krajobrazowe, lokalizację funkcje w ekosystemie, poprzez dodanie odpowiedniego ustępu w art. 83 lub nowej 
jednostki redakcyjnej; 

 zmiany art. 84 ust. 3 lub wprowadzenie nowej jednostki redakcyjnej – w przypadku uzależnienia wydania zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów od wykonania nasadzeń zastępczych, zezwolenie powinno określać: miejsce nasadzeń, 
liczbę drzew do posadzenia, minimalny obwód pni drzew mierzony na określonej wysokości, gatunek lub odmianę 
drzew, termin wykonania nasadzeń, termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń; 

 uwarunkowania wydania zezwolenia na usunięcie drzew w przypadku, gdy przyczyną usunięcia drzew jest realizacja 
inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, i która koliduje z drzewami lub 
krzewami będącymi przedmiotem zezwolenia, od uzyskania danego pozwolenia, poprzez dodanie nowej jednostki 
redakcyjnej w art. 83; 

 ujednolicenia w art. 84 ust. 4 i 5 rozpoczęcia biegu terminów dla odroczenia i umorzenia opłaty za usunięcie, tj. 3 lat od 
dnia upływu terminu przesadzenia lub posadzenia drzew; 

 

 
 

Silna urbanizacja terenów podmiejskich i zagęszczanie zabudowy w miastach 
powoduje konflikt interesów inwestorów z interesem społecznym, jakim jest ochrona 

przyrody, w tym ochrona drzew. Organy administracji publicznej powinny te interesy właściwie wyważyć i rzetelnie 
rozstrzygnąć. W tym celu organ powinien wykorzystać wszystkie dostępne instrumenty prawne. 

Procesy podejmowania decyzji dotyczących rozwoju miast często wymagają dokonywania wyborów pomiędzy ochroną 
przyrody w istniejącym stanie a rozbudową infrastruktury lub zabudowy. Analiza procesu podejmowania decyzji oraz ich 
skutków wskazuje, że problematyka ochrony przyrody nie jest traktowana priorytetowo, często jest marginalizowana lub 
w ogóle pomijana. Nie bierze się pod uwagę tego, że system przyrodniczy w mieście pełni bardzo ważne funkcje, a korzyści, 
które z tego dla nas wynikają, określane są mianem usług ekosystemów.  

Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników 
przyrody w tym m.in. zadrzewień. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest dbałość o przyrodę, będącą 
dziedzictwem i bogactwem narodowym. Zobowiązane są także do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych 
i finansowych dla ochrony przyrody. Cele ochrony przyrody są realizowane m.in. przez uwzględnianie wymagań ochrony 
przyrody w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Burmistrzowie i starostowie nie wykorzystywali wszystkich dostępnych instrumentów 
prawnych dla zapewnienia dostatecznej ochrony drzew w procesach inwestycyjnych, 

w myśl zasady zrównoważonego rozwoju – procesu, w którym ważne jest zachowanie równowagi przyrodniczej. 
Jednocześnie podejmowane przez nich działania w tym zakresie nie były skuteczne. Kontrolowane jednostki nie informowały 
inwestorów o konieczności właściwego zabezpieczenia drzew podczas prowadzenia prac budowlanych, a także 
sporadycznie prowadziły akcje edukacyjne i informacyjne w dziedzinie ochrony przyrody. Nie służyło to poprawie 
świadomości społeczeństwa w kwestii roli, jaką odgrywa zieleń w miastach.  

Organy ochrony przyrody, czyli burmistrzowie, prezydenci i starostowie, mają do dyspozycji różne narzędzia prawne w celu 
ochrony drzew, tj. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub odmowa 
wydania takiego zezwolenia, ustalenie kompensacji przyrodniczej (czyli działania prowadzące do przywrócenia równowagi 
przyrodniczej na danym terenie i wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia), decyzje 
o pozwoleniu na budowę. Skupiali się oni jednak przede wszystkim na wydawaniu zezwoleń na usunięcie drzew, które 
połączone były z ustaleniem kompensacji przyrodniczej (lecz nie w każdym przypadku). Pomimo że decyzje zezwalające na 
usunięcie drzew są decyzjami uznaniowymi, to odmowy były wydawane sporadycznie i dotyczyły zaledwie 0,2% drzew, 
o których wycięcie wnioskowano.  

Postępowania dotyczące wydawania decyzji zezwalających na usunięcie drzew były prowadzone nierzetelnie. Materiał 
dowodowy nie został zebrany i udokumentowany w sposób wyczerpujący. Bardzo często stosowano przesłanki zwolnienia 
z naliczania opłat lub ich odraczania, a naliczone opłaty były umarzane, nawet w sytuacji, gdy nie wszystkie warunki 
określone w decyzji zostały spełnione. Na etapie planowania i przygotowania inwestycji nie poszukiwano rozwiązań 
kompromisowych, które byłyby do zaakceptowania przez inwestora, i jednocześnie nie prowadziły do całkowitego usunięcia 
drzew. Tym samym interes inwestora postrzegany był jako ważniejszy niż interes społeczny, jakim jest ochrona przyrody, 
a drzewa nie były skutecznie chronione.  

Skuteczność kompensacji przyrodniczej była niska, gdyż albo nie ustalano kompensacji wcale, albo, gdy ją ustalono, 
to nowo posadzone drzewa były niskiej jakości, lub nie sprawdzano, czy kompensacja została w ogóle wykonana. Urzędnicy 
nie posiadają instrumentów prawnych, aby ustalić skuteczną kompensację przyrodniczą i ją wyegzekwować. 

DOBRE	PRAKTYKI	

W toku kontroli stwierdzono dobre praktyki, takie jak m.in.:  
 współpraca wydziału wydającego decyzje o warunkach zabudowy z wydziałem zajmującym się ochroną przyrody 

w Urzędzie Miasta Krakowa (w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
występowano do wydziału merytorycznego o opinię w sprawie ochrony zieleni. Wydział ten informował pisemnie 
o rosnących na terenie planowanej inwestycji drzewach i innej zieleni oraz określał warunki ochrony, np. wskazywał 
drzewa do zachowania, zakazywał składowania materiałów budowlanych w zasięgu systemów korzeniowych, nakazywał 
prowadzenie prac ziemnych w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom oraz zabezpieczenie w czasie budowy 
systemów korzeniowych, pni i koron); 
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biologicznego oddziaływania na ludzi pól elektromagnetycznych, emitowanych przez SBTK. Jednostki objęte kontrolą badały 
obszar oddziaływania na sąsiednie nieruchomości jedynie nowo powstających SBTK. Takich analiz nie przeprowadzały zaś 
w sytuacji znacznego zwiększania mocy zainstalowanych anten (nawet o ponad 800%) oraz ich liczby. Tego rodzaju 
modyfikacje SBTK powodowały zaś zwiększenie zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych na otoczenie. Inwestorzy, 
przyjmując korzystną dla siebie interpretację art. 29 ust. 2 pkt 15 prawa budowlanego, nie inicjowali w takich przypadkach 
kolejnych postępowań przed organem administracji architektoniczno-budowlanej. W rezultacie, z uwagi na niejasne regulacje 
prawne, wyłączona była weryfikacja, czy SBTK o zwiększającej się mocy wpłynie w niedopuszczalny sposób na możliwość 
przyszłego zagospodarowania terenów sąsiednich, a tym samym spowoduje nadmierne ograniczenie praw do tych 
nieruchomości, w związku ze znacznym wzrostem PEM w miejscach dostępnych dla ludzi.  

W kontrolowanym okresie nie przeprowadzano postępowań w sprawie oceny oddziaływania SBTK na środowisko, 
zmierzających do wydania DŚU (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia). Nie analizowano 
więc m.in. wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi. 

NIK zwróciła przy tym uwagę, że SBTK nie była traktowana jako budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową, 
co umożliwiało inwestorom dokonywanie „sztucznego” podziału jej budowy na wykonanie konstrukcji wsporczej na podstawie 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, a następnie zamontowanie wyposażenia 
stacji jako odrębnych elementów o wysokości poniżej trzech metrów każdy, bez przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego. 

NIK zauwazyła, że niejasne przepisy prawa w ww. zakresie sprzyjają dowolności postępowania organów, a tym samym 
zwiększają ryzyko powstawania mechanizmów korupcjogennych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, aby w ramach sprawowanego nadzoru, 
przekazał do wszystkich akredytowanych laboratoriów pomiarowych, zalecenia wykonywania pomiarów zgodnie z metodami 
określonymi w rozporządzeniu MŚ z 30.10.2003 r. oraz sprawdzał wykonanie tego obowiązku ze szczególnym 
uwzględnieniem, czy były przeprowadzone pomiary w budynkach znajdujących się w otoczeniu SBTK, a także w miejscach, 
w których poprzednio obliczono lub stwierdzono natężenie promieniowana elektromagnetycznego o poziomie zbliżonym do 
dopuszczalnego. 

DE	LEGE	FERENDA	

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu: 
 dookreślenie przepisów prawa budowlanego w sposób jednoznacznie wskazujący na to, czy budowę oraz rozbudowę 

SBTK należy prowadzić na podstawie pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowalnych, 
z jednoczesnym zapewnieniem: 
 przeprowadzenia oceny przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, powstającego lub poszerzającego 

się obszaru oddziaływania SBTK, mogącego negatywnie wpływać na możliwość zagospodarowania terenu 
w otoczeniu stacji; 

 wyeliminowania możliwości powstawania SBTK, jako urządzeń o wysokości do trzech metrów, bez przeprowadzania 
oceny oddziaływania na możliwość zagospodarowania terenu znajdującego się w otoczeniu stacji; 

 w zakresie doprecyzowania uregulowań rozporządzenia RM z 9.11.2010 r. poprzez określenie, że sformułowanie 
„pojedyncza antena" należy rozumieć także jako „układ antenowy" pracujący na tym samym lub zbliżonym kierunku 
promieniowania (azymucie); 

 określenie w przepisach prawa formy i układu przekazywanych wyników badania pól elektromagnetycznych, o których 
mowa w art. 122a Poś. 

 

 

 

 

 
 

 zmiany art. 83 ust. 6 pkt 4 poprzez zastąpienie wieku drzewa określonym obwodem pnia; 
 racjonalna jest także zmiana art. 402 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie 

ustalenia, że wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów nakładanych przez starostę stanowią w całości 
dochód budżetu powiatu. 

Wszystkie zmiany proponowane przez NIK zostały zrealizowane. 

Postępowania	administracyjne	związane	z	budową	
i	funkcjonowaniem	stacji	bazowych	telefonii	
komórkowej 

  Delegatura	w	Lublinie	
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CEL	OGÓLNY	

Ocena postępowań administracyjnych dotyczących lokalizacji, budowy, rozbudowy i instalacji urządzeń Stacji Bazowych 
Telefonii Komórkowej (SBTK) oraz zachowania standardów ochrony środowiska związanych z emisją promieniowania 
elektromagnetycznego. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w trzech urzędach miast na prawach powiatu: Urzędzie Miasta Krakowa, Urzędzie Miasta Lublina 
i Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. 

Kontrola została podjęta z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli, w związku z wnioskiem 
Posła do Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie kontroli w zakresie budowy i eksploatacji SBTK, zlokalizowanych na 
dwóch osiedlach mieszkaniowych – w Warszawie i Krakowie. Jak wynikało z ww. pisma Posła, mieszkańcy obu osiedli 
zwracali uwagę na bardzo podobne problemy – w przypadku Warszawy zarzucali nierzetelność i stronniczość podmiotów 
uczestniczących w wydawaniu pozwoleń, na podstawie których wybudowano SBTK, a w przypadku Krakowa dodatkowo 
twierdzili, że operatorzy działali całkowicie nielegalnie na każdym etapie budowy i eksploatacji tych stacji. Poza tym 
mieszkańcy wyrażali obawę o swoje zdrowie w związku z wieloletnią ekspozycją na ciągłe promieniowanie 
elektromagnetyczne, pochodzące z licznych anten SBTK, zlokalizowanych w bardzo niewielkiej odległości od miejsc 
zamieszkania. 

Ponadto z licznych prasowych i internetowych publikacji wynika, że mieszkańcy, zwłaszcza dużych aglomeracji miejskich, 
długotrwale przebywający w bezpośrednim sąsiedztwie SBTK skarżą się na pogorszenie stanu zdrowia, które jednoznacznie 
kojarzą z instalacją i uruchomieniem tych urządzeń w pobliżu miejsc zamieszkania lub pracy, co może wiązać się 
z przekroczeniem standardów ochrony środowiska związanych z emisją pola elektromagnetycznego. Proces budowy 
i użytkowania SBTK oraz przepisy dotyczące promieniowania elektromagnetycznego i ochrony przed polami 
elektromagnetycznymi regulują m.in. ustawy: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
Prawo ochrony środowiska (POŚ), Prawo budowlane oraz rozporządzenia wykonawcze do nich. Akty te dotyczą głównie 
postępowań prowadzących do uzyskania: uzgodnień, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzje o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego), pozwoleń na budowę, użytkowania obiektów budowlanych, a także realizacji 
obowiązku dokonania okresowych badań kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych, a także przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, skontrolowane jednostki nie realizowały skutecznie 
i rzetelnie zadań organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów ochrony 

środowiska w procesie powstawania i funkcjonowania SBTK. Spowodowane to było niedookreślonymi i niejednoznacznymi 
przepisami prawa. Wykładnia przepisów prawa budowlanego w kluczowej kwestii, tj. konieczności uzyskania pozwolenia na 
budowę dla SBTK, dokonywana przez sądy administracyjne była niejednokrotnie odmienna od ich interpretacji przyjmowanej 
przez wojewodów i organy nadzoru budowlanego. Obowiązujące regulacje nie zapewniały też właściwym organom 
instrumentów prawnych pozwalających na rzetelną ocenę wpływu zwiększania mocy istniejących SBTK na możliwość 
zagospodarowania i korzystania z terenów sąsiednich. Tymczasem, w ocenie NIK, tego typu instrumenty są szczególnie istotne 
w sytuacji dynamicznego wzrostu liczby i mocy SBTK oraz braku jednoznacznych wyników badań w zakresie skutków 
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biologicznego oddziaływania na ludzi pól elektromagnetycznych, emitowanych przez SBTK. Jednostki objęte kontrolą badały 
obszar oddziaływania na sąsiednie nieruchomości jedynie nowo powstających SBTK. Takich analiz nie przeprowadzały zaś 
w sytuacji znacznego zwiększania mocy zainstalowanych anten (nawet o ponad 800%) oraz ich liczby. Tego rodzaju 
modyfikacje SBTK powodowały zaś zwiększenie zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych na otoczenie. Inwestorzy, 
przyjmując korzystną dla siebie interpretację art. 29 ust. 2 pkt 15 prawa budowlanego, nie inicjowali w takich przypadkach 
kolejnych postępowań przed organem administracji architektoniczno-budowlanej. W rezultacie, z uwagi na niejasne regulacje 
prawne, wyłączona była weryfikacja, czy SBTK o zwiększającej się mocy wpłynie w niedopuszczalny sposób na możliwość 
przyszłego zagospodarowania terenów sąsiednich, a tym samym spowoduje nadmierne ograniczenie praw do tych 
nieruchomości, w związku ze znacznym wzrostem PEM w miejscach dostępnych dla ludzi.  

W kontrolowanym okresie nie przeprowadzano postępowań w sprawie oceny oddziaływania SBTK na środowisko, 
zmierzających do wydania DŚU (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia). Nie analizowano 
więc m.in. wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi. 

NIK zwróciła przy tym uwagę, że SBTK nie była traktowana jako budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową, 
co umożliwiało inwestorom dokonywanie „sztucznego” podziału jej budowy na wykonanie konstrukcji wsporczej na podstawie 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, a następnie zamontowanie wyposażenia 
stacji jako odrębnych elementów o wysokości poniżej trzech metrów każdy, bez przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego. 

NIK zauwazyła, że niejasne przepisy prawa w ww. zakresie sprzyjają dowolności postępowania organów, a tym samym 
zwiększają ryzyko powstawania mechanizmów korupcjogennych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, aby w ramach sprawowanego nadzoru, 
przekazał do wszystkich akredytowanych laboratoriów pomiarowych, zalecenia wykonywania pomiarów zgodnie z metodami 
określonymi w rozporządzeniu MŚ z 30.10.2003 r. oraz sprawdzał wykonanie tego obowiązku ze szczególnym 
uwzględnieniem, czy były przeprowadzone pomiary w budynkach znajdujących się w otoczeniu SBTK, a także w miejscach, 
w których poprzednio obliczono lub stwierdzono natężenie promieniowana elektromagnetycznego o poziomie zbliżonym do 
dopuszczalnego. 

DE	LEGE	FERENDA	

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu: 
 dookreślenie przepisów prawa budowlanego w sposób jednoznacznie wskazujący na to, czy budowę oraz rozbudowę 

SBTK należy prowadzić na podstawie pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowalnych, 
z jednoczesnym zapewnieniem: 
 przeprowadzenia oceny przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, powstającego lub poszerzającego 

się obszaru oddziaływania SBTK, mogącego negatywnie wpływać na możliwość zagospodarowania terenu 
w otoczeniu stacji; 

 wyeliminowania możliwości powstawania SBTK, jako urządzeń o wysokości do trzech metrów, bez przeprowadzania 
oceny oddziaływania na możliwość zagospodarowania terenu znajdującego się w otoczeniu stacji; 

 w zakresie doprecyzowania uregulowań rozporządzenia RM z 9.11.2010 r. poprzez określenie, że sformułowanie 
„pojedyncza antena" należy rozumieć także jako „układ antenowy" pracujący na tym samym lub zbliżonym kierunku 
promieniowania (azymucie); 

 określenie w przepisach prawa formy i układu przekazywanych wyników badania pól elektromagnetycznych, o których 
mowa w art. 122a Poś. 

 

 

 

 

 
 

 zmiany art. 83 ust. 6 pkt 4 poprzez zastąpienie wieku drzewa określonym obwodem pnia; 
 racjonalna jest także zmiana art. 402 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie 

ustalenia, że wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów nakładanych przez starostę stanowią w całości 
dochód budżetu powiatu. 

Wszystkie zmiany proponowane przez NIK zostały zrealizowane. 
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CEL	OGÓLNY	

Ocena postępowań administracyjnych dotyczących lokalizacji, budowy, rozbudowy i instalacji urządzeń Stacji Bazowych 
Telefonii Komórkowej (SBTK) oraz zachowania standardów ochrony środowiska związanych z emisją promieniowania 
elektromagnetycznego. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w trzech urzędach miast na prawach powiatu: Urzędzie Miasta Krakowa, Urzędzie Miasta Lublina 
i Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. 

Kontrola została podjęta z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli, w związku z wnioskiem 
Posła do Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie kontroli w zakresie budowy i eksploatacji SBTK, zlokalizowanych na 
dwóch osiedlach mieszkaniowych – w Warszawie i Krakowie. Jak wynikało z ww. pisma Posła, mieszkańcy obu osiedli 
zwracali uwagę na bardzo podobne problemy – w przypadku Warszawy zarzucali nierzetelność i stronniczość podmiotów 
uczestniczących w wydawaniu pozwoleń, na podstawie których wybudowano SBTK, a w przypadku Krakowa dodatkowo 
twierdzili, że operatorzy działali całkowicie nielegalnie na każdym etapie budowy i eksploatacji tych stacji. Poza tym 
mieszkańcy wyrażali obawę o swoje zdrowie w związku z wieloletnią ekspozycją na ciągłe promieniowanie 
elektromagnetyczne, pochodzące z licznych anten SBTK, zlokalizowanych w bardzo niewielkiej odległości od miejsc 
zamieszkania. 

Ponadto z licznych prasowych i internetowych publikacji wynika, że mieszkańcy, zwłaszcza dużych aglomeracji miejskich, 
długotrwale przebywający w bezpośrednim sąsiedztwie SBTK skarżą się na pogorszenie stanu zdrowia, które jednoznacznie 
kojarzą z instalacją i uruchomieniem tych urządzeń w pobliżu miejsc zamieszkania lub pracy, co może wiązać się 
z przekroczeniem standardów ochrony środowiska związanych z emisją pola elektromagnetycznego. Proces budowy 
i użytkowania SBTK oraz przepisy dotyczące promieniowania elektromagnetycznego i ochrony przed polami 
elektromagnetycznymi regulują m.in. ustawy: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
Prawo ochrony środowiska (POŚ), Prawo budowlane oraz rozporządzenia wykonawcze do nich. Akty te dotyczą głównie 
postępowań prowadzących do uzyskania: uzgodnień, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzje o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego), pozwoleń na budowę, użytkowania obiektów budowlanych, a także realizacji 
obowiązku dokonania okresowych badań kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych, a także przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, skontrolowane jednostki nie realizowały skutecznie 
i rzetelnie zadań organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów ochrony 

środowiska w procesie powstawania i funkcjonowania SBTK. Spowodowane to było niedookreślonymi i niejednoznacznymi 
przepisami prawa. Wykładnia przepisów prawa budowlanego w kluczowej kwestii, tj. konieczności uzyskania pozwolenia na 
budowę dla SBTK, dokonywana przez sądy administracyjne była niejednokrotnie odmienna od ich interpretacji przyjmowanej 
przez wojewodów i organy nadzoru budowlanego. Obowiązujące regulacje nie zapewniały też właściwym organom 
instrumentów prawnych pozwalających na rzetelną ocenę wpływu zwiększania mocy istniejących SBTK na możliwość 
zagospodarowania i korzystania z terenów sąsiednich. Tymczasem, w ocenie NIK, tego typu instrumenty są szczególnie istotne 
w sytuacji dynamicznego wzrostu liczby i mocy SBTK oraz braku jednoznacznych wyników badań w zakresie skutków 
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przepisami. I chociaż generalnie przy wydawaniu koncesji na wydobywanie kopalin przestrzegano uregulowań prawnych, 
to brak zaangażowania geologa powiatowego miał zasadniczy wpływ na jakość merytoryczną wykonywanych zadań. 
Przyczyną trudności kadrowych w powiatach były przede wszystkim stosunkowo wysokie wymagania kwalifikacyjne oraz 
ograniczenia środków na wynagrodzenia.  

NIK negatywnie oceniła nieprowadzenie przez organy nadzoru geologicznego kontroli przedsiębiorców w zakresie 
wywiązywania się z warunków koncesji. Marszałek Województwa Wielkopolskiego kontrolował wypełnianie przez 
przedsiębiorców warunków określonych w koncesji, ale w latach 2012-2013 sprawdzonych było zaledwie 
6% koncesjonowanych złóż. W praktyce, nadzór nad realizacją warunków określonych w koncesjach polegał na 
przyjmowaniu i formalnej weryfikacji pisemnych informacji o zmianach zasobów złóż i o wniesionych opłatach 
eksploatacyjnych składanych przez przedsiębiorców. 

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. sankcja za nielegalną eksploatację, polegająca na możliwości wydania nakazu 
wstrzymania takiej działalności, w praktyce nie spełnia swojej funkcji. Do ujawnienia prowadzenia eksploatacji bez 
wymaganej koncesji dochodzi bowiem z reguły po zakończeniu nielegalnej działalności. Niemożliwe staje się wobec tego 
doręczenie decyzji w sprawie zakazu prowadzenia nielegalnego wydobycia (brak ustalonego sprawcy). Ze względu na upływ 
czasu pomiędzy okresem nielegalnego wydobycia a uzyskaniem informacji przez organ nadzoru geologicznego trudne, 
a bardzo często niemożliwe jest również zwymiarowanie skutków finansowych tego zjawiska. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Do starostów wnioskowano o:  
 utworzenie i obsadzenie stanowiska geologa powiatowego;  
 prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie sprawdzenia realizacji warunków koncesji na wydobycie kopalin, 
 prowadzenie postepowań w sprawie wygaszenia koncesji na wydobywanie kopalin;  
 egzekwowanie od przedsiębiorców obowiązku składania zestawień zmian zasobów złóż i informacji o wniesionych 

opłatach.  
 Do Marszałka Województwa Wielkopolskiego zwrócono się m.in. o podjęcie działań w celu pozyskania kompletnych 

informacji o złożach kopalin eksploatowanych na terenie województwa wielkopolskiego, podlegających nadzorowi 
organu administracji geologicznej szczebla wojewódzkiego. 

 Do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego wnioskowano o zapewnienie bieżącego aktualizowania danych 
zawartych w ewidencji zakładów górniczych oraz o zakończenie postępowań administracyjnych, w toku których, pomimo 
upływu dwóch lat od dokonania wizji w terenie, nie podjęto decyzji w sprawie ich zakończenia. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

Ustalenie przez Starostę Wolsztyńskiego podwyższonej opłaty eksploatacyjnej z tytułu nielegalnego wydobycia kopalin – 
nieprawidłowość ta nosi znamiona czynu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co dało podstawę do skierowania zawiadomienia do 
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 

Wykonywanie	zadań	związanych	z	zapobieganiem	
i	trwałym	obniżaniem	zanieczyszczeń	wód	dorzecza	
Odry 

  Delegatura	we	Wrocławiu	
 

P/14/120	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań związanych z zapobieganiem i trwałym obniżaniem zanieczyszczeń wód dorzecza Odry w odniesieniu do 
wymogów prawa Unii Europejskiej w zakresie przywrócenia lub utrzymania dobrego stanu wód. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej w Gliwicach, 
Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wojewódzkich 
inspektorów ochrony środowiska w Katowicach, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze i we Wrocławiu. 

 

 
 

Eksploatacja	kopalin	ze	złóż	województwa	
wielkopolskiego 

   Delegatura	w	Poznaniu	
 

P/14/102	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prowadzenia postępowań koncesyjnych na wydobywanie kopalin ze złóż oraz nadzór nad ich eksploatacją. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz siedem 
starostw powiatowych w województwie wielkopolskim. 

Zasady i warunki podejmowania działalności w zakresie prac geologicznych, 
wydobywania kopalin ze złóż, ochrony złóż, wód podziemnych oraz innych elementów środowiska w związku 
z wykonywaniem działalności górniczej zostały określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 
i górnicze.  

Prawidłowość udzielania koncesji na eksploatację kopalin ma szczególne znaczenie dla gospodarki, a jednocześnie wywiera 
wpływ na środowisko naturalne. W skali kraju, około 80% nielegalnej eksploatacji kopalin dotyczy wydobycia piasków 
i żwirów. Niestety, w społeczeństwie obserwuje się małą świadomość konsekwencji prowadzenia działalności wydobywczej 
z pominięciem przepisów prawa. Skutki nieprawidłowej eksploatacji powodują natomiast straty w bilansie zasobów 
naturalnych państwa, niekontrolowane użytkowanie i degradację gruntów, stworzenie warunków do nielegalnego 
składowania odpadów, niewykonywanie obowiązków w zakresie rekultywacji, co może doprowadzić do nieodwracalnych 
przekształceń środowiskowych, powstania potencjalnego zagrożenia dla osób wykonujących prace związane z poborem 
kopaliny oraz osób postronnych, w związku z częstym pomijaniem zasad bezpieczeństwa, a także zmniejszanie dochodów 
budżetu państwa oraz powstanie tzw. szarej strefy zatrudnienia. 

Najważniejszym elementem realizacji zadań określonych ustawą jest zapewnienie prawidłowej gospodarki zasobami złóż, 
przy czym szczególne znaczenie ma prawidłowość udzielania koncesji. Organami właściwymi do ich wydawania są 
odpowiednio marszałkowie województw oraz starostowie, którzy jednocześnie wykonują obowiązki nadzoru geologicznego. 
Nadzór nad zakładami górniczymi, w których prowadzona jest eksploatacja kopalin, sprawują organy nadzoru górniczego. 

Nadzór nad gospodarką zasobami złóż kopalin województwa wielkopolskiego nie był 
rzetelny. Ani terenowe organy nadzoru geologicznego, ani organ nadzoru górniczego 

nie zapewniły ochrony przed nielegalnym ich wydobyciem. Świadczyła o tym stosunkowo duża liczba przypadków 
prowadzenia działalności wydobywczej przez podmioty nieposiadające koncesji. Podstawową przyczyną nieskutecznego 
nadzoru górniczego były trudności kadrowe.  

Pomimo że Marszałek Województwa Wielkopolskiego stał się od 1 stycznia 2006 r. organem koncesyjnym, nie posiadał on 
dostatecznej wiedzy na temat złóż, dla których koncesje zostały wydane przed tym dniem. Przyczyną tego stanu było 
nieuporządkowanie dokumentacji po przejęciu zadań nadzoru geologicznego od Wojewody Wielkopolskiego. Ten aspekt 
w funkcjonowaniu nadzoru geologicznego stopnia wojewódzkiego NIK oceniła negatywnie. 

Obowiązujące przepisy prawa nie wprowadziły obowiązku ewidencjonowania zakładów górniczych. Taka ewidencja 
prowadzona w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu nie była na bieżąco weryfikowana pod względem aktualności 
i poprawności zawartych w niej danych. Nierzetelne dane o zakładach górniczych znacząco utrudniały prowadzenie 
skutecznego nadzoru górniczego z uwagi na brak wiedzy o kręgu podmiotów mu podlegających. 

Generalnie na całą sferę związaną z wydobyciem kopalin, a przede wszystkim na ochronę złóż przed nielegalnym 
wydobyciem, miała niewątpliwie wpływ współpraca Marszałka i starostów z innymi organami, przede wszystkim 
z Okręgowym Urzędem Górniczym w Poznaniu, a także z ANR, organami nadzoru budowlanego, która nie miała niestety 
cech współpracy stałej. 

Starostowie, w przeciwieństwie do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nie byli przygotowani organizacyjnie do 
wykonywania obowiązków organu administracji geologicznej. W powiatach zadania nadzoru geologicznego przeważnie 
wykonywali pracownicy, którzy nie posiadali kwalifikacji w dziedzinie geologii – co było niezgodne z obowiązującymi 
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przepisami. I chociaż generalnie przy wydawaniu koncesji na wydobywanie kopalin przestrzegano uregulowań prawnych, 
to brak zaangażowania geologa powiatowego miał zasadniczy wpływ na jakość merytoryczną wykonywanych zadań. 
Przyczyną trudności kadrowych w powiatach były przede wszystkim stosunkowo wysokie wymagania kwalifikacyjne oraz 
ograniczenia środków na wynagrodzenia.  

NIK negatywnie oceniła nieprowadzenie przez organy nadzoru geologicznego kontroli przedsiębiorców w zakresie 
wywiązywania się z warunków koncesji. Marszałek Województwa Wielkopolskiego kontrolował wypełnianie przez 
przedsiębiorców warunków określonych w koncesji, ale w latach 2012-2013 sprawdzonych było zaledwie 
6% koncesjonowanych złóż. W praktyce, nadzór nad realizacją warunków określonych w koncesjach polegał na 
przyjmowaniu i formalnej weryfikacji pisemnych informacji o zmianach zasobów złóż i o wniesionych opłatach 
eksploatacyjnych składanych przez przedsiębiorców. 

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. sankcja za nielegalną eksploatację, polegająca na możliwości wydania nakazu 
wstrzymania takiej działalności, w praktyce nie spełnia swojej funkcji. Do ujawnienia prowadzenia eksploatacji bez 
wymaganej koncesji dochodzi bowiem z reguły po zakończeniu nielegalnej działalności. Niemożliwe staje się wobec tego 
doręczenie decyzji w sprawie zakazu prowadzenia nielegalnego wydobycia (brak ustalonego sprawcy). Ze względu na upływ 
czasu pomiędzy okresem nielegalnego wydobycia a uzyskaniem informacji przez organ nadzoru geologicznego trudne, 
a bardzo często niemożliwe jest również zwymiarowanie skutków finansowych tego zjawiska. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Do starostów wnioskowano o:  
 utworzenie i obsadzenie stanowiska geologa powiatowego;  
 prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie sprawdzenia realizacji warunków koncesji na wydobycie kopalin, 
 prowadzenie postepowań w sprawie wygaszenia koncesji na wydobywanie kopalin;  
 egzekwowanie od przedsiębiorców obowiązku składania zestawień zmian zasobów złóż i informacji o wniesionych 

opłatach.  
 Do Marszałka Województwa Wielkopolskiego zwrócono się m.in. o podjęcie działań w celu pozyskania kompletnych 

informacji o złożach kopalin eksploatowanych na terenie województwa wielkopolskiego, podlegających nadzorowi 
organu administracji geologicznej szczebla wojewódzkiego. 

 Do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego wnioskowano o zapewnienie bieżącego aktualizowania danych 
zawartych w ewidencji zakładów górniczych oraz o zakończenie postępowań administracyjnych, w toku których, pomimo 
upływu dwóch lat od dokonania wizji w terenie, nie podjęto decyzji w sprawie ich zakończenia. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

Ustalenie przez Starostę Wolsztyńskiego podwyższonej opłaty eksploatacyjnej z tytułu nielegalnego wydobycia kopalin – 
nieprawidłowość ta nosi znamiona czynu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co dało podstawę do skierowania zawiadomienia do 
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 

Wykonywanie	zadań	związanych	z	zapobieganiem	
i	trwałym	obniżaniem	zanieczyszczeń	wód	dorzecza	
Odry 

  Delegatura	we	Wrocławiu	
 

P/14/120	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań związanych z zapobieganiem i trwałym obniżaniem zanieczyszczeń wód dorzecza Odry w odniesieniu do 
wymogów prawa Unii Europejskiej w zakresie przywrócenia lub utrzymania dobrego stanu wód. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej w Gliwicach, 
Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wojewódzkich 
inspektorów ochrony środowiska w Katowicach, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze i we Wrocławiu. 

 

 
 

Eksploatacja	kopalin	ze	złóż	województwa	
wielkopolskiego 

   Delegatura	w	Poznaniu	
 

P/14/102	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prowadzenia postępowań koncesyjnych na wydobywanie kopalin ze złóż oraz nadzór nad ich eksploatacją. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz siedem 
starostw powiatowych w województwie wielkopolskim. 

Zasady i warunki podejmowania działalności w zakresie prac geologicznych, 
wydobywania kopalin ze złóż, ochrony złóż, wód podziemnych oraz innych elementów środowiska w związku 
z wykonywaniem działalności górniczej zostały określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 
i górnicze.  

Prawidłowość udzielania koncesji na eksploatację kopalin ma szczególne znaczenie dla gospodarki, a jednocześnie wywiera 
wpływ na środowisko naturalne. W skali kraju, około 80% nielegalnej eksploatacji kopalin dotyczy wydobycia piasków 
i żwirów. Niestety, w społeczeństwie obserwuje się małą świadomość konsekwencji prowadzenia działalności wydobywczej 
z pominięciem przepisów prawa. Skutki nieprawidłowej eksploatacji powodują natomiast straty w bilansie zasobów 
naturalnych państwa, niekontrolowane użytkowanie i degradację gruntów, stworzenie warunków do nielegalnego 
składowania odpadów, niewykonywanie obowiązków w zakresie rekultywacji, co może doprowadzić do nieodwracalnych 
przekształceń środowiskowych, powstania potencjalnego zagrożenia dla osób wykonujących prace związane z poborem 
kopaliny oraz osób postronnych, w związku z częstym pomijaniem zasad bezpieczeństwa, a także zmniejszanie dochodów 
budżetu państwa oraz powstanie tzw. szarej strefy zatrudnienia. 

Najważniejszym elementem realizacji zadań określonych ustawą jest zapewnienie prawidłowej gospodarki zasobami złóż, 
przy czym szczególne znaczenie ma prawidłowość udzielania koncesji. Organami właściwymi do ich wydawania są 
odpowiednio marszałkowie województw oraz starostowie, którzy jednocześnie wykonują obowiązki nadzoru geologicznego. 
Nadzór nad zakładami górniczymi, w których prowadzona jest eksploatacja kopalin, sprawują organy nadzoru górniczego. 

Nadzór nad gospodarką zasobami złóż kopalin województwa wielkopolskiego nie był 
rzetelny. Ani terenowe organy nadzoru geologicznego, ani organ nadzoru górniczego 

nie zapewniły ochrony przed nielegalnym ich wydobyciem. Świadczyła o tym stosunkowo duża liczba przypadków 
prowadzenia działalności wydobywczej przez podmioty nieposiadające koncesji. Podstawową przyczyną nieskutecznego 
nadzoru górniczego były trudności kadrowe.  

Pomimo że Marszałek Województwa Wielkopolskiego stał się od 1 stycznia 2006 r. organem koncesyjnym, nie posiadał on 
dostatecznej wiedzy na temat złóż, dla których koncesje zostały wydane przed tym dniem. Przyczyną tego stanu było 
nieuporządkowanie dokumentacji po przejęciu zadań nadzoru geologicznego od Wojewody Wielkopolskiego. Ten aspekt 
w funkcjonowaniu nadzoru geologicznego stopnia wojewódzkiego NIK oceniła negatywnie. 

Obowiązujące przepisy prawa nie wprowadziły obowiązku ewidencjonowania zakładów górniczych. Taka ewidencja 
prowadzona w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu nie była na bieżąco weryfikowana pod względem aktualności 
i poprawności zawartych w niej danych. Nierzetelne dane o zakładach górniczych znacząco utrudniały prowadzenie 
skutecznego nadzoru górniczego z uwagi na brak wiedzy o kręgu podmiotów mu podlegających. 

Generalnie na całą sferę związaną z wydobyciem kopalin, a przede wszystkim na ochronę złóż przed nielegalnym 
wydobyciem, miała niewątpliwie wpływ współpraca Marszałka i starostów z innymi organami, przede wszystkim 
z Okręgowym Urzędem Górniczym w Poznaniu, a także z ANR, organami nadzoru budowlanego, która nie miała niestety 
cech współpracy stałej. 

Starostowie, w przeciwieństwie do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nie byli przygotowani organizacyjnie do 
wykonywania obowiązków organu administracji geologicznej. W powiatach zadania nadzoru geologicznego przeważnie 
wykonywali pracownicy, którzy nie posiadali kwalifikacji w dziedzinie geologii – co było niezgodne z obowiązującymi 
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Odry wymagany stan dobry posiada tylko 21% wód rzecznych oraz 3% jezior, a wszystkie cztery skontrolowane przejściowe 
obszary wód powierzchniowych tj. Zalewy Szczeciński i Kamieński, ujście rzek Dziwny i Świny oraz cztery przybrzeżne 
obszary rzeczne: Dziwna – Świna, Sarbinowo – Świna, Jarosławiec – Sarbinowo, Rowy – Jarosławiec Zachód miały stan 
ogólny poniżej wymaganego dobrego. 

Składające się na ocenę ogólną stany ekologiczny i chemiczny liczone odrębnie są wyraźnie lepsze – dobry stan 
ekologiczny ma ok. 30% rzek i jezior, a dobry stan chemiczny ok. 50%. NIK zauważa jednak, że warunkiem otrzymania 
wymaganej przepisami unijnymi oceny ogólnej dobrej jest jednoczesne uzyskanie oceny dobrej dla obydwu wskaźników. 

Izba potwierdziła, że kontrolowane Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2010-2013 
prawidłowo wydawały pieniądze na realizację zadań związanych z gospodarką wodną i ochroną wód. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Ministra Środowiska wnioskowano o: 
 doprowadzenie do sfinalizowania działań związanych z wprowadzeniem reformy gospodarki wodnej, ujętych w projekcie 

nowej ustawy – Prawo wodne, w tym zapewnienie sposobu finansowania Państwowego Monitoringu Środowiska 
gwarantującego prawidłową ocenę stanu wód powierzchniowych dorzecza Odry; 

 podjęcie działań zmierzających do przyjęcia Polityki wodnej państwa stanowiącej instrument realizacyjny strategii 
rozwoju kraju Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko w części dotyczącej gospodarki wodnej. 

DE	LEGE	FERENDA 

Przedstawienie Ministrowi Środowiska przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (w ramach uprawnień 
określonych w art. 91 ustawy – Prawo wodne, dotyczących możliwości składania wniosków w zakresie kształtowania polityki 
państwa w przedmiocie gospodarowania zasobami wodnymi) rozwiązań polegających na wprowadzeniu regulacji prawnych 
pozwalających na nałożenie obowiązku sprawozdawczego na wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację działań 
ujętych w planach zagopodarowania wodami na obszarach dorzeczy (w tym Odry), w celu umożliwienia bieżącej oceny 
stanu zaawansowania tych działań oraz zapewnienia wiarygodnych danych sprawozdawczych przekazywanych 
m.in. Komisji Europejskiej. 

Prowadzenie	gospodarki	łowieckiej 

   Departament	Środowiska	
 

D/14/508	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena funkcjonowania gospodarki łowieckiej oraz realizacji przez właściwe podmioty ich ustawowo określonych zadań. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 27 jednostkach: Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego, trzech zarządach 
okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego, ośmiu kołach łowieckich, trzech regionalnych dyrekcjach lasów państwowych, 
sześciu nadleśnictwach, trzech urzędach marszałkowskich oraz trzech starostwach powiatowych. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę funkcjonowania gospodarki 
łowieckiej w kontrolowanym okresie była ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (zwana dalej upł). 

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach, wyznaczonych uchwałami sejmików województw. Według stanu 
z 10 marca 2013 r. wyznaczono w Polsce 4.703 obwody łowieckie. Obowiązujące w okresie objętym kontrolą przepisy dot. 
podziału województw na obwody straciły moc 22 stycznia 2016 r. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
10 lipca 2014 r., który stwierdził, że upoważnienie do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego, bez zapewnienia 
odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela tej nieruchomości, jest niezgodne z art. 64 ust. 1 w związku 
z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

PROBLEM 

 

 
 

Celem nadrzędnym Polityki wodnej państwa, przygotowanej przez Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej jest zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i 

zdrowej wody, zaś jeden z celów strategicznych to osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód oraz związanych 
z nimi ekosystemów. 

Polska zaliczana jest do krajów ubogich w zasoby wodne. Dostępność wody w naszym kraju na jednego mieszkańca na rok 
wynosi ok. 1 480 m3. i jest pięciokrotnie mniejsza w stosunku do średniej światowej i trzykrotnie od średniej europejskiej. 
To sprawiło, że Europejska Agencja Środowiska umieściła Polskę w grupie państw o bardzo małych zasobach wodnych. 
Zasoby wodne w dorzeczu Odry kształtują się na jeszcze niższym poziomie w porównaniu z wielkościami krajowymi. Ilość 
wody w roku mokrym przypadająca na mieszkańca mieści się w przedziale od 78% do 87% w porównaniu z zasobami 
krajowymi, natomiast w roku suchym osiąga od 47% do 75% poziomu krajowego. 

Zagrożeniem antropogenicznym dla jakości wód w regionie Środkowej Odry są zanieczyszczenia zawarte w ściekach 
pochodzących z punktowych źródeł zanieczyszczeń, w tym: ściekach komunalnych, ściekach gospodarczych oraz 
z zakładów przemysłowych. Istotnym zagrożeniem są również zrzuty wód ze stawów oraz składowiska odpadów. Wpływ na 
jakość wód w tym regionie wodnym wywierają również zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych, głównie: niekontrolowane 
zrzuty ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących od ludności niekorzystającej z sytemu kanalizacji sanitarnej oraz 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych związkami azotu i fosforu, będącego wynikiem nadmiernego 
stosowania nawozów sztucznych w rolnictwie. 

W listopadzie 2012 roku Komisja Europejska przedstawiła Plan ochrony zasobów wodnych Europy, w którym wskazuje 
potrzebę prowadzenia gospodarki wodnej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników wód oraz interakcji zasobów 
wodnych z innymi komponentami środowiska naturalnego, co powoduje konieczność spójnego zarządzania wszystkimi 
sektorami wykorzystującymi zasoby wodne: rolnictwem, przemysłem, turystyką i energetyką. Transpozycja przepisów 
Ramowej Dyrektywy Wodnej Parlamentu Europejskiego i Rady do prawodawstwa polskiego odbyła się poprzez ustawy 
Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.  

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
podjęte przez skontrolowane jednostki działania związane z zapobieganiem i trwałym 

obniżaniem zanieczyszczeń wód dorzecza Odry w celu poprawy ich stanu, stosownie do wymagań Ramowej Dyrektywy 
Wodnej Parlamentu Europejskiego i Rady z 2000 r. W wyniku tych działań uzyskano wymierne efekty w postaci ograniczenia 
zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Zmniejszyła się bowiem ilość odprowadzanych ścieków z 917,1 mln m3 w 2010 r. do 
824,1 mln m3 w 2013 r. (o 10,1%), w tym ścieków nieoczyszczonych odpowiednio z 61,7 mln m3 do 53,5 mln m3 (o 13,3%).  
Za korzystne należy uznać odnotowany w tym okresie wzrost udziału ścieków oczyszczonych na oczyszczalniach 
z podwyższonym usuwaniem biogenów z 45,0% do 50,1%. Z ogólnej liczby 385 miast położonych na obszarze dorzecza 
Odry w 2013 r. oczyszczalnie ścieków posiadało 381 miast, w tym oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów 
216 miast, co stanowiło w porównaniu z 2010 r. wzrost odpowiednio o 17 i 14 miast z oczyszczalniami ścieków. Prawidłowo  
realizowano zadania związane z rozpoznawaniem czynników znacząco oddziałujących na jakość wód oraz z ustalaniem 
odstępstw od celu środowiskowego w zakresie dobrego stanu wód powierzchniowych. Państwowy Monitoring Środowiska 
zapewniał dane  niezbędne do oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 

Niezależnie od tych pozytywnych tendencji, NIK zidentyfikowała w kontrolowanej działalności szereg działań 
nieprawidłowych, opóźnionych lub niewystarczających, niepozwalających na uzyskanie w wymaganym terminie do 2015 r. 
większych efektów w zakresie poprawy stanu wód powierzchniowych. W konsekwencji tego na obszarze dorzecza Odry 
wymagany stan dobry posiada tylko 21,1% rzecznych JCWP (spośród ogólnej liczby 1735), 3,1% jeziornych  
JCWP (na 294), a stan wszystkich czterech przejściowych i czterech przybrzeżnych JCWP był poniżej dobrego. 

Od kilku lat na ochronę przed zanieczyszczeniami i oczyszczanie wód Odry wydaje się ponad miliard złotych rocznie. Efekty 
tych nakładów są widoczne: w 2013 roku już niemal wszystkie miasta (381 z 385) położone na obszarze dorzecza Odry 
posiadały własne oczyszczalnie.  

W latach 2010-2013 wzrosła – z 45% do 50% – ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach z podwyższonym 
usuwaniem biogenów, czyli związków azotu i fosforu, odpowiedzialnych za zwiększoną ilość zakwitów glonów, nadmierny 
rozwój roślin wodnych oraz masowe śnięcie ryb.  

NIK wskazuje jednak, że szereg nieprawidłowych, opóźnionych lub niewystarczających działań nie pozwoliło na uzyskanie 
do 2015 r. znacząco lepszych efektów w zakresie poprawy stanu wód powierzchniowych. W efekcie na obszarze dorzecza 
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Odry wymagany stan dobry posiada tylko 21% wód rzecznych oraz 3% jezior, a wszystkie cztery skontrolowane przejściowe 
obszary wód powierzchniowych tj. Zalewy Szczeciński i Kamieński, ujście rzek Dziwny i Świny oraz cztery przybrzeżne 
obszary rzeczne: Dziwna – Świna, Sarbinowo – Świna, Jarosławiec – Sarbinowo, Rowy – Jarosławiec Zachód miały stan 
ogólny poniżej wymaganego dobrego. 

Składające się na ocenę ogólną stany ekologiczny i chemiczny liczone odrębnie są wyraźnie lepsze – dobry stan 
ekologiczny ma ok. 30% rzek i jezior, a dobry stan chemiczny ok. 50%. NIK zauważa jednak, że warunkiem otrzymania 
wymaganej przepisami unijnymi oceny ogólnej dobrej jest jednoczesne uzyskanie oceny dobrej dla obydwu wskaźników. 

Izba potwierdziła, że kontrolowane Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2010-2013 
prawidłowo wydawały pieniądze na realizację zadań związanych z gospodarką wodną i ochroną wód. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Ministra Środowiska wnioskowano o: 
 doprowadzenie do sfinalizowania działań związanych z wprowadzeniem reformy gospodarki wodnej, ujętych w projekcie 

nowej ustawy – Prawo wodne, w tym zapewnienie sposobu finansowania Państwowego Monitoringu Środowiska 
gwarantującego prawidłową ocenę stanu wód powierzchniowych dorzecza Odry; 

 podjęcie działań zmierzających do przyjęcia Polityki wodnej państwa stanowiącej instrument realizacyjny strategii 
rozwoju kraju Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko w części dotyczącej gospodarki wodnej. 

DE	LEGE	FERENDA 

Przedstawienie Ministrowi Środowiska przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (w ramach uprawnień 
określonych w art. 91 ustawy – Prawo wodne, dotyczących możliwości składania wniosków w zakresie kształtowania polityki 
państwa w przedmiocie gospodarowania zasobami wodnymi) rozwiązań polegających na wprowadzeniu regulacji prawnych 
pozwalających na nałożenie obowiązku sprawozdawczego na wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację działań 
ujętych w planach zagopodarowania wodami na obszarach dorzeczy (w tym Odry), w celu umożliwienia bieżącej oceny 
stanu zaawansowania tych działań oraz zapewnienia wiarygodnych danych sprawozdawczych przekazywanych 
m.in. Komisji Europejskiej. 

Prowadzenie	gospodarki	łowieckiej 

   Departament	Środowiska	
 

D/14/508	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena funkcjonowania gospodarki łowieckiej oraz realizacji przez właściwe podmioty ich ustawowo określonych zadań. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 27 jednostkach: Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego, trzech zarządach 
okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego, ośmiu kołach łowieckich, trzech regionalnych dyrekcjach lasów państwowych, 
sześciu nadleśnictwach, trzech urzędach marszałkowskich oraz trzech starostwach powiatowych. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę funkcjonowania gospodarki 
łowieckiej w kontrolowanym okresie była ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (zwana dalej upł). 

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach, wyznaczonych uchwałami sejmików województw. Według stanu 
z 10 marca 2013 r. wyznaczono w Polsce 4.703 obwody łowieckie. Obowiązujące w okresie objętym kontrolą przepisy dot. 
podziału województw na obwody straciły moc 22 stycznia 2016 r. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
10 lipca 2014 r., który stwierdził, że upoważnienie do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego, bez zapewnienia 
odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela tej nieruchomości, jest niezgodne z art. 64 ust. 1 w związku 
z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

PROBLEM 

 

 
 

Celem nadrzędnym Polityki wodnej państwa, przygotowanej przez Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej jest zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i 

zdrowej wody, zaś jeden z celów strategicznych to osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód oraz związanych 
z nimi ekosystemów. 

Polska zaliczana jest do krajów ubogich w zasoby wodne. Dostępność wody w naszym kraju na jednego mieszkańca na rok 
wynosi ok. 1 480 m3. i jest pięciokrotnie mniejsza w stosunku do średniej światowej i trzykrotnie od średniej europejskiej. 
To sprawiło, że Europejska Agencja Środowiska umieściła Polskę w grupie państw o bardzo małych zasobach wodnych. 
Zasoby wodne w dorzeczu Odry kształtują się na jeszcze niższym poziomie w porównaniu z wielkościami krajowymi. Ilość 
wody w roku mokrym przypadająca na mieszkańca mieści się w przedziale od 78% do 87% w porównaniu z zasobami 
krajowymi, natomiast w roku suchym osiąga od 47% do 75% poziomu krajowego. 

Zagrożeniem antropogenicznym dla jakości wód w regionie Środkowej Odry są zanieczyszczenia zawarte w ściekach 
pochodzących z punktowych źródeł zanieczyszczeń, w tym: ściekach komunalnych, ściekach gospodarczych oraz 
z zakładów przemysłowych. Istotnym zagrożeniem są również zrzuty wód ze stawów oraz składowiska odpadów. Wpływ na 
jakość wód w tym regionie wodnym wywierają również zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych, głównie: niekontrolowane 
zrzuty ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących od ludności niekorzystającej z sytemu kanalizacji sanitarnej oraz 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych związkami azotu i fosforu, będącego wynikiem nadmiernego 
stosowania nawozów sztucznych w rolnictwie. 

W listopadzie 2012 roku Komisja Europejska przedstawiła Plan ochrony zasobów wodnych Europy, w którym wskazuje 
potrzebę prowadzenia gospodarki wodnej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników wód oraz interakcji zasobów 
wodnych z innymi komponentami środowiska naturalnego, co powoduje konieczność spójnego zarządzania wszystkimi 
sektorami wykorzystującymi zasoby wodne: rolnictwem, przemysłem, turystyką i energetyką. Transpozycja przepisów 
Ramowej Dyrektywy Wodnej Parlamentu Europejskiego i Rady do prawodawstwa polskiego odbyła się poprzez ustawy 
Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.  

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
podjęte przez skontrolowane jednostki działania związane z zapobieganiem i trwałym 

obniżaniem zanieczyszczeń wód dorzecza Odry w celu poprawy ich stanu, stosownie do wymagań Ramowej Dyrektywy 
Wodnej Parlamentu Europejskiego i Rady z 2000 r. W wyniku tych działań uzyskano wymierne efekty w postaci ograniczenia 
zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Zmniejszyła się bowiem ilość odprowadzanych ścieków z 917,1 mln m3 w 2010 r. do 
824,1 mln m3 w 2013 r. (o 10,1%), w tym ścieków nieoczyszczonych odpowiednio z 61,7 mln m3 do 53,5 mln m3 (o 13,3%).  
Za korzystne należy uznać odnotowany w tym okresie wzrost udziału ścieków oczyszczonych na oczyszczalniach 
z podwyższonym usuwaniem biogenów z 45,0% do 50,1%. Z ogólnej liczby 385 miast położonych na obszarze dorzecza 
Odry w 2013 r. oczyszczalnie ścieków posiadało 381 miast, w tym oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów 
216 miast, co stanowiło w porównaniu z 2010 r. wzrost odpowiednio o 17 i 14 miast z oczyszczalniami ścieków. Prawidłowo  
realizowano zadania związane z rozpoznawaniem czynników znacząco oddziałujących na jakość wód oraz z ustalaniem 
odstępstw od celu środowiskowego w zakresie dobrego stanu wód powierzchniowych. Państwowy Monitoring Środowiska 
zapewniał dane  niezbędne do oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 

Niezależnie od tych pozytywnych tendencji, NIK zidentyfikowała w kontrolowanej działalności szereg działań 
nieprawidłowych, opóźnionych lub niewystarczających, niepozwalających na uzyskanie w wymaganym terminie do 2015 r. 
większych efektów w zakresie poprawy stanu wód powierzchniowych. W konsekwencji tego na obszarze dorzecza Odry 
wymagany stan dobry posiada tylko 21,1% rzecznych JCWP (spośród ogólnej liczby 1735), 3,1% jeziornych  
JCWP (na 294), a stan wszystkich czterech przejściowych i czterech przybrzeżnych JCWP był poniżej dobrego. 

Od kilku lat na ochronę przed zanieczyszczeniami i oczyszczanie wód Odry wydaje się ponad miliard złotych rocznie. Efekty 
tych nakładów są widoczne: w 2013 roku już niemal wszystkie miasta (381 z 385) położone na obszarze dorzecza Odry 
posiadały własne oczyszczalnie.  

W latach 2010-2013 wzrosła – z 45% do 50% – ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach z podwyższonym 
usuwaniem biogenów, czyli związków azotu i fosforu, odpowiedzialnych za zwiększoną ilość zakwitów glonów, nadmierny 
rozwój roślin wodnych oraz masowe śnięcie ryb.  

NIK wskazuje jednak, że szereg nieprawidłowych, opóźnionych lub niewystarczających działań nie pozwoliło na uzyskanie 
do 2015 r. znacząco lepszych efektów w zakresie poprawy stanu wód powierzchniowych. W efekcie na obszarze dorzecza 
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WNIOSKI	POKONTROLNE	

Poza pracami dotyczącymi zmiany regulacji prawnych niezbędne jest, zdaniem NIK, podjęcie dodatkowych działań przez:  

Ministra Środowiska w zakresie:  
 dokonania analizy realizacji przez zarządców obwodów łowieckich celów określonych art. 28 ust. 2 upł z punktu widzenia 

zasadności ich wyłączenia z wydzierżawiania i doprowadzenia do sprecyzowania celów funkcjonowania poszczególnych 
obwodów wchodzących w skład OHZ, sporządzenia dla nich programów działania i określenia terminu wyłączenia 
z wydzierżawiania;  

 wzmocnienia, w miarę posiadanych możliwości, nadzoru nad PZŁ, w tym nad realizacją ustawowo określonych 
obowiązków. 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotyczących: 
 wyeliminowania stosowanej przez regionalnych dyrektorów RDLP praktyki polegającej na powierzaniu nadleśniczym 

czynności w zakresie naliczania i rozdysponowywania czynszu i/lub ekwiwalentu czynszu za dzierżawione i/lub 
zarządzane przez nich obwody łowieckie; 

 zrewidowania rachunku przychodów i kosztów funkcjonowania OHZ.  

Zarząd Główny i Zarządy Okręgowe PZŁ, w zakresie: 
 wzmocnienia nadzoru nad podległymi jednostkami i realizacją przez nie ustawowych oraz statutowych obowiązków; 
 ujednolicenia sprawozdawczości prowadzonej dla obwodów dzierżawionych i zarządzanych przez PZŁ.  

DE	LEGE	FERENDA	

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę wprowadzenia szeregu zmian w ustawie – Prawo łowieckie, w tym:  
 określenia obligatoryjnych elementów, jakie powinna zawierać uchwała w sprawie podziału województwa na obwody 

łowieckie, z uwzględnieniem danych niezbędnych dla właściwego rozdysponowywania czynszu, takich jak: powierzchnia 
gruntów leśnych SP i pozostałych właścicieli, powierzchnia ww. na terenie poszczególnych gmin objętych obwodem, 
nadleśnictwach położonych na terenie obwodu; 

 wprowadzenia obowiązku dokonywania kategoryzacji wszystkich obwodów łowieckich z terenu województwa przez jeden 
niezależny zespół bezstronnych ekspertów, powoływany przez organ dokonujący podziału województwa;  

 precyzyjnego określenia jednolitej dla wszystkich obwodów łowieckich podstawy wyliczenia czynszu dzierżawnego;  
 sprecyzowania zasad ustalania ekwiwalentu czynszu dla obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania, w tym 

wpływu kategorii obwodów;  
 określenia terminu, w jakim pobrany czynsz powinien być rozdysponowany pomiędzy właściwe podmioty;  
 wprowadzenia obowiązku określenia przez Ministra Środowiska wzoru RPŁ; 
 zwiększenia zakresu partycypacji dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed 

zwierzyną; 
 wprowadzenia przepisów umożliwiających uzyskanie rekompensaty/odszkodowania za szkody wyrządzane przez 

zwierzynę w lasach prywatnych; 
 wprowadzenia obowiązku składania Ministrowi Środowiska przez ZG PZŁ okresowych sprawozdań z realizacji zadań 

określonych upł;  
 wprowadzenia przepisów umożliwiających Ministrowi Środowiska kontrolę PZŁ. 

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., w Sejmie RP trwają obecnie prace nad projektami 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Procedowane zmiany przepisów nie obejmują jednak wszystkich ww. spraw. 

 

 

 

 

 
 

Podjęte w poprzedniej kadencji Sejmu prace nad zmianą przepisów nie przyniosły efektu. 

Z wyjątkiem części obwodów wyłączonych z wydzierżawiania i zarządzanych przez LP lub jednostki naukowo-dydaktyczne, 
gospodarkę łowiecką prowadzi w Polsce PZŁ. 

Ustawa ― Prawo łowieckie nałożyła na PZŁ liczne obowiązki, ale dała też monopol w zakresie dopuszczania do 
wykonywania polowania na terytorium państwa, zostało ono bowiem uzależnione od członkostwa w PZŁ (art. 42 ust. 1 upł).  

PZŁ zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki łowieckiej (art. 34 pkt 1 upł). Obejmuje ona w szczególności planowe 
kierowanie rozwojem zwierzostanu, polegające na dokarmianiu, planowym odstrzale, przesiedlaniu i innych zabiegach, 
których celem jest podniesienie stanu ilościowego zwierzyny do górnej granicy pojemności danego łowiska, utrzymanie jej 
w dobrej kondycji fizycznej i zachowanie oraz zapewnienie warunków rozwoju gatunkom ginącym, a nadto urządzanie ostoi, 
nasiloną likwidację szkodników łowieckich i chorób, urządzanie karmowisk, oszczędzanie przed odstrzałem sztuk dorodnych, 
przyszłościowych. Minister Środowiska, będący zgodnie z art. 6 upł naczelnym organem administracji rządowej w zakresie 
łowiectwa, nie dysponował narzędziem dla sprawowania nadzoru nad PZŁ. 

Kontrola funkcjonowania gospodarki łowieckiej oraz realizacji przez właściwe 
podmioty ich ustawowo określonych zadań ujawniła szereg istotnych 

nieprawidłowości na wszystkich, objętych kontrolą, etapach gospodarki łowieckiej, zarówno w zakresie jej organizacji jak 
i realizacji. Nieprawidłowości odnotowano w każdym z kontrolowanych kół łowieckich. 

Nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: naliczania i rozdysponowywania czynszu dzierżawnego oraz ekwiwalentu 
czynszu, sporządzania rocznych planów łowieckich (RPŁ), weryfikacji uprawnień do polowania i dokumentowania 
wykonywania polowania, braku określenia szczegółowych celów działania ośrodków hodowli zwierzyny (OHZ), 
nieterminowej wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę, nienaliczania odsetek od nieterminowo 
dokonywanych płatności, nierównej pozycji właścicieli gruntów rolnych i leśnych, lasów państwowych i prywatnych, 
niewystarczającego i nieskutecznego nadzoru nad realizacją zadań w poszczególnych obszarach gospodarki łowieckiej, 
zwłaszcza nad biurami polowań. Szczególnie niepokojące są stwierdzone nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania 
wykonywania polowania, a zaskakujący fakt braku rentowności gospodarki łowieckiej w niektórych jednostkach, 
przy nieznacznych kosztach dzierżawy i nikłym udziale w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną. 

Przyjęty przez ustawę – Prawo łowieckie system funkcjonowania gospodarki łowieckiej, w tym ustawowe przekazanie 
prowadzenia gospodarki łowieckiej do dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich jest niewłaściwe i skutkuje bardzo 
dużą liczbą stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości. Przyjęty ustawą – Prawo łowieckie, niewłaściwy zdaniem NIK, model 
decentralizacji nie przewiduje żadnych kompetencji dla ministra w obszarze nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań 
przez Polski Związek Łowiecki. Nadzór ministra ograniczony został do działań określonych ustawą – Prawo 
o stowarzyszeniach i sprowadzał się jedynie do udziału w postępowaniach skargowych, wnioskowania o przekazanie 
informacji, uczestnictwo w spotkaniach roboczych dotyczących gospodarki łowieckiej i regulacji prawnych. Działania 
nadzorcze ministra nie mają charakteru czynności z zakresu administracji publicznej. Istnieje zatem rozbieżność pomiędzy 
charakterem zadań wykonywanych przez Polski Związek Łowiecki (zadania z zakresu administracji publicznej) 
a charakterem nadzoru sprawowanym przez Ministra Środowiska. 

DOBRE	PRAKTYKI	

Przepisy prawa nie zobowiązywały do wykonywania zabiegów przeciwdziałających wystąpieniu szkód, poza koniecznością 
dokarmiania zwierzyny w okresach występowania niedostatku żeru naturalnego oraz wówczas, gdy w sposób istotny może 
to wpłynąć na zmniejszenie szkód (art.13 upł). Dzierżawcy i zarządcy obwodów podejmowali jednak w różnym zakresie takie 
działania, m.in.: instalowano urządzenia chroniące uprawy (tzw. pastuchy elektryczne) lub dokonywano ich zakupu 
i przekazywano rolnikom do stosowania, prowadzono dyżury na terenie zagrożonych upraw (kukurydza) w okresie 
pierwszego tygodnia po siewie; w okresie największego zagrożenia upraw wykonywanie polowania (szczególnie na dziki) 
ograniczano wyłącznie do obszarów narażonych na szkody (grunty rolne) poprzez zamieszczenie stosownych adnotacji na 
drukach upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego. 
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WNIOSKI	POKONTROLNE	

Poza pracami dotyczącymi zmiany regulacji prawnych niezbędne jest, zdaniem NIK, podjęcie dodatkowych działań przez:  

Ministra Środowiska w zakresie:  
 dokonania analizy realizacji przez zarządców obwodów łowieckich celów określonych art. 28 ust. 2 upł z punktu widzenia 

zasadności ich wyłączenia z wydzierżawiania i doprowadzenia do sprecyzowania celów funkcjonowania poszczególnych 
obwodów wchodzących w skład OHZ, sporządzenia dla nich programów działania i określenia terminu wyłączenia 
z wydzierżawiania;  

 wzmocnienia, w miarę posiadanych możliwości, nadzoru nad PZŁ, w tym nad realizacją ustawowo określonych 
obowiązków. 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotyczących: 
 wyeliminowania stosowanej przez regionalnych dyrektorów RDLP praktyki polegającej na powierzaniu nadleśniczym 

czynności w zakresie naliczania i rozdysponowywania czynszu i/lub ekwiwalentu czynszu za dzierżawione i/lub 
zarządzane przez nich obwody łowieckie; 

 zrewidowania rachunku przychodów i kosztów funkcjonowania OHZ.  

Zarząd Główny i Zarządy Okręgowe PZŁ, w zakresie: 
 wzmocnienia nadzoru nad podległymi jednostkami i realizacją przez nie ustawowych oraz statutowych obowiązków; 
 ujednolicenia sprawozdawczości prowadzonej dla obwodów dzierżawionych i zarządzanych przez PZŁ.  

DE	LEGE	FERENDA	

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę wprowadzenia szeregu zmian w ustawie – Prawo łowieckie, w tym:  
 określenia obligatoryjnych elementów, jakie powinna zawierać uchwała w sprawie podziału województwa na obwody 

łowieckie, z uwzględnieniem danych niezbędnych dla właściwego rozdysponowywania czynszu, takich jak: powierzchnia 
gruntów leśnych SP i pozostałych właścicieli, powierzchnia ww. na terenie poszczególnych gmin objętych obwodem, 
nadleśnictwach położonych na terenie obwodu; 

 wprowadzenia obowiązku dokonywania kategoryzacji wszystkich obwodów łowieckich z terenu województwa przez jeden 
niezależny zespół bezstronnych ekspertów, powoływany przez organ dokonujący podziału województwa;  

 precyzyjnego określenia jednolitej dla wszystkich obwodów łowieckich podstawy wyliczenia czynszu dzierżawnego;  
 sprecyzowania zasad ustalania ekwiwalentu czynszu dla obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania, w tym 

wpływu kategorii obwodów;  
 określenia terminu, w jakim pobrany czynsz powinien być rozdysponowany pomiędzy właściwe podmioty;  
 wprowadzenia obowiązku określenia przez Ministra Środowiska wzoru RPŁ; 
 zwiększenia zakresu partycypacji dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed 

zwierzyną; 
 wprowadzenia przepisów umożliwiających uzyskanie rekompensaty/odszkodowania za szkody wyrządzane przez 

zwierzynę w lasach prywatnych; 
 wprowadzenia obowiązku składania Ministrowi Środowiska przez ZG PZŁ okresowych sprawozdań z realizacji zadań 

określonych upł;  
 wprowadzenia przepisów umożliwiających Ministrowi Środowiska kontrolę PZŁ. 

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., w Sejmie RP trwają obecnie prace nad projektami 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Procedowane zmiany przepisów nie obejmują jednak wszystkich ww. spraw. 

 

 

 



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
        16. Środowisko, gospodarka wodna

354

RO
ZD

ZI
AŁ

 II
I

 

 
 

Wybrane	aspekty	gospodarki	odpadami	komunalnymi	
w	województwie	świętokrzyskim	

 

   Delegatura	w	Kielcach	
 

S/14/007/LKI	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena wykonywania zadań przez samorząd województwa świętokrzyskiego oraz wybrane gminy województwa 
świętokrzyskiego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w czterech jednostkach: Urzędzie Miasta i Gminy Chęciny, Urzędzie Gminy w Piekoszowie, 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 
w Kielcach (dalej: PGO). 

W wyniku skargi skierowanej do NIK, istniała potrzeba sprawdzenia działań 
związanych z budową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promnik oraz 

sprawdzenia, w jaki sposób gminy należące do 4 regionu gospodarki odpadami komunalnymi województwa świętokrzyskiego 
realizują przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie nadzoru nad gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości.  

Z uwagi na fakt, że część samorządowców uważa, że zlecenie przez gminę odbioru odpadów własnym jednostkom 
(zakładom budżetowym, spółkom komunalnym) nie wymaga zawierania z nimi umowy i nie ustanawia obowiązku 
przeprowadzania przetargu, kontrolą objęte zostało także to zagadnienie. 

W wystąpieniu do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wskazano, 
że opracowanie i aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego na lata 2012-2018 została dokonana w wyniku rzetelnej analizy stanu tej gospodarki w województwie. 
UMWŚ terminowo przekazał Ministrowi Środowiska roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w latach 2012-2013. Uwagi Najwyższej Izby Kontroli budziła sprawowana ze strony Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego kontrola podmiotów prowadzących regionalne instalacje przetwarzania odpadów 
komunalnych w zakresie przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Do 1 czerwca 2014 r. kontrolą objęto cztery instalacje 
spośród 17 wyznaczonych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, a czynności kontrolne w aspekcie weryfikacji 
przestrzegania zakazu wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych (odpadów ulegających 
biodegradacji) poza obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi, w którym zostały one wytworzone, ograniczone były 
jedynie do przyjęcia informacji ze strony podmiotów kontrolowanych. 

W wystąpieniu do Wójta Gminy Piekoszów Najwyższa Izba Kontroli sformułowała negatywną ocenę kontrolowanej 
działalności. Ocenę tę uzasadniał brak realizacji istotnych zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Także w wystąpieniu do burmistrza Chęcin sformułowana została negatywna ocena kontrolowanej 
działalności z uwagi na negatywną ocenę realizacji umowy z wybranym w 2013 r. wykonawcą usługi odbioru 
i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz kontroli i nadzoru nad tym podmiotem.  

W wystąpieniu do prezesa Zarządu PGO wskazano, że projekt „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (dalej: ZUO) 
dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc” był zgodny z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami, Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Kielc i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu kieleckiego co do 
lokalizacji tego obiektu. Ww. programy przewidywały jego budowę na terenie istniejącego składowiska odpadów w Promniku. 
Zastosowana przy realizacji inwestycji prognoza wskaźników nagromadzenia odpadów może być obarczona błędem, gdyż 
w długim okresie (17 lat) przewidziano geometryczny postęp wskaźnika nagromadzenia. Skutkować to może tym, że przez 
większą część okresu eksploatacji, a zwłaszcza w początkowej fazie, instalacja pracować będzie z przepustowością 
znacznie mniejszą od zakładanej. Wyboru wykonawcy inwestycji dokonano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

PROBLEM 

SYNTEZA	



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
16. Środowisko, gospodarka wodna

355

RO
ZDZIAŁ I

RO
ZDZIAŁ III

 

 
 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Po kontroli w obu gminach wnioskowano o prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 9u ust. 1 tejże ustawy oraz dokonywanie corocznych analiz stanu gospodarki 
odpadami na terenie, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy. 

Nadzór	nad	stanem	technicznym	i	stanem	
bezpieczeństwa	wodnych	budowli	piętrzących 

   Departament	Środowiska	
 

P/15/051	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań podejmowanych przez organy administracji państwowej w ramach systemu technicznej kontroli wodnych 
budowli piętrzących I i II klasy ważności, zarządzanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej, w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa funkcjonowania tych obiektów. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  
– Państwowy Instytut Badawczy, sześć regionalnych zarządów gospodarki wodnej i siedem wojewódzkich inspektoratów 
nadzoru budowlanego. 

Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu 
Badawczego, Krajowego i regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 
w Polsce funkcjonuje 135 budowli stale piętrzących wodę I i II klasy ważności, stanowiących własność Skarbu Państwa 
i zarządzanych przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Budowle te wchodzą w skład 61 obiektów 
piętrzących wodę. Jednak w jednostkach objętych kontrolą posiadano różne informacje o liczbie i rodzaju funkcjonujących 
w Polsce obiektów piętrzących wodę i budowli wchodzących w ich skład. 

Rozbieżności te spowodowane były różnymi kryteriami kwalifikacji budowli piętrzących wodę: pełnione przez nie funkcje 
(wyłączanie z wykazów budowli przeciwpowodziowych), stan użytkowania budowli (wyłączanie z wykazów budowli 
w budowie i remontowanych), a także wynikały z niewykazywania wszystkich budowli tworzących obiekt piętrzący wodę lub 
stosowania niejednolitego nazewnictwa w odniesieniu do tych samych budowli.  

Właściwą kwalifikację budowli piętrzących wodę i sporządzanie jednolitych ich wykazów utrudniały nieprecyzyjne przepisy 
art. 9 ust. 1 pkt 1a i pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie. 

Dla właściwego funkcjonowania systemu nadzoru nad bezpieczeństwem budowli piętrzących wodę niezbędne jest, zdaniem 
NIK, doprecyzowanie przepisów prawa definiujących budowle piętrzące wodę, uporządkowanie nazewnictwa dotyczącego 
tych budowli, zweryfikowanie i uporządkowanie danych zgromadzonych w bazach danych o budowlach piętrzących wodę, 
wzmocnienie współpracy pomiędzy organami prowadzącymi nadzór i kontrole stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa. 

Stan techniczny i stan bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę I i II klasy, będących 
własnością Skarbu Państwa i zarządzanych przez regionalne zarządy gospodarki 

wodnej, w latach 2013-2014 uległ pogorszeniu. Jakkolwiek odnotowano spadek o 1 punkt procentowy (p.p.) liczby budowli 
mogących zagrażać bezpieczeństwu i spadek o 0,9 p.p. liczby budowli zagrażających bezpieczeństwu, to o 6,9 p.p. zmalała 
liczba budowli w dobrym stanie technicznym i o 8,5 p.p. wzrosła liczba budowli w dostatecznym stanie technicznym. 

Nadzór nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących nie funkcjonował właściwie. 
Kontrolowane podmioty, odpowiedzialne za prowadzenie tego nadzoru, nie posiadały rzetelnej informacji o budowlach 
piętrzących wodę. 

 

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

Wybrane	aspekty	gospodarki	odpadami	komunalnymi	
w	województwie	świętokrzyskim	

 

   Delegatura	w	Kielcach	
 

S/14/007/LKI	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena wykonywania zadań przez samorząd województwa świętokrzyskiego oraz wybrane gminy województwa 
świętokrzyskiego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w czterech jednostkach: Urzędzie Miasta i Gminy Chęciny, Urzędzie Gminy w Piekoszowie, 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 
w Kielcach (dalej: PGO). 

W wyniku skargi skierowanej do NIK, istniała potrzeba sprawdzenia działań 
związanych z budową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promnik oraz 

sprawdzenia, w jaki sposób gminy należące do 4 regionu gospodarki odpadami komunalnymi województwa świętokrzyskiego 
realizują przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie nadzoru nad gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości.  

Z uwagi na fakt, że część samorządowców uważa, że zlecenie przez gminę odbioru odpadów własnym jednostkom 
(zakładom budżetowym, spółkom komunalnym) nie wymaga zawierania z nimi umowy i nie ustanawia obowiązku 
przeprowadzania przetargu, kontrolą objęte zostało także to zagadnienie. 

W wystąpieniu do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wskazano, 
że opracowanie i aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego na lata 2012-2018 została dokonana w wyniku rzetelnej analizy stanu tej gospodarki w województwie. 
UMWŚ terminowo przekazał Ministrowi Środowiska roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w latach 2012-2013. Uwagi Najwyższej Izby Kontroli budziła sprawowana ze strony Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego kontrola podmiotów prowadzących regionalne instalacje przetwarzania odpadów 
komunalnych w zakresie przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Do 1 czerwca 2014 r. kontrolą objęto cztery instalacje 
spośród 17 wyznaczonych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, a czynności kontrolne w aspekcie weryfikacji 
przestrzegania zakazu wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych (odpadów ulegających 
biodegradacji) poza obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi, w którym zostały one wytworzone, ograniczone były 
jedynie do przyjęcia informacji ze strony podmiotów kontrolowanych. 

W wystąpieniu do Wójta Gminy Piekoszów Najwyższa Izba Kontroli sformułowała negatywną ocenę kontrolowanej 
działalności. Ocenę tę uzasadniał brak realizacji istotnych zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Także w wystąpieniu do burmistrza Chęcin sformułowana została negatywna ocena kontrolowanej 
działalności z uwagi na negatywną ocenę realizacji umowy z wybranym w 2013 r. wykonawcą usługi odbioru 
i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz kontroli i nadzoru nad tym podmiotem.  

W wystąpieniu do prezesa Zarządu PGO wskazano, że projekt „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (dalej: ZUO) 
dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc” był zgodny z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami, Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Kielc i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu kieleckiego co do 
lokalizacji tego obiektu. Ww. programy przewidywały jego budowę na terenie istniejącego składowiska odpadów w Promniku. 
Zastosowana przy realizacji inwestycji prognoza wskaźników nagromadzenia odpadów może być obarczona błędem, gdyż 
w długim okresie (17 lat) przewidziano geometryczny postęp wskaźnika nagromadzenia. Skutkować to może tym, że przez 
większą część okresu eksploatacji, a zwłaszcza w początkowej fazie, instalacja pracować będzie z przepustowością 
znacznie mniejszą od zakładanej. Wyboru wykonawcy inwestycji dokonano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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Dane o nich, zebrane w bazie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w bazie danych Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego, a także będące w posiadaniu regionalnych zarządów gospodarki wodnej wykazywały różnice 
w liczbie, nazewnictwie i identyfikacji budowli wchodzących w skład określonego obiektu piętrzącego, w klasie ważności 
poszczególnych budowli, w ocenach ich stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa. Przyczyną takiego stanu były 
nieprecyzyjne przepisy prawa, a także niezatwierdzenie przez Ministra Środowiska lub Dyrektora Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej wytycznych kontroli bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę zawierających m.in. zasady ocen 
budowli piętrzących wodę, a także brak dostatecznej współpracy pomiędzy organami nadzoru budowlanego i Instytutem 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej pełniącym państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących. 

Stan powyższy utrudniał właściwym instytucjom objęcie kontrolami, badaniami i pomiarami wszystkich budowli piętrzących 
wodę i dokonywanie właściwych ocen ich stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa. Był również jedną z przyczyn 
przedstawiania Rządowi RP corocznie dwóch raportów o stanie budowli piętrzących wodę w Polsce, opracowanych 
w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego i Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej na podstawie różnych danych 
i przedstawiających rozbieżne oceny stanu bezpieczeństwa niektórych budowli.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o podjęcie współpracy z Dyrektorem Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej w celu ujednolicenia stosowanych nazw obiektów piętrzących wodę i tworzących je budowli piętrzących oraz 
klas ważności tych budowli. 

 Do Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o podjęcie współpracy z Głównym Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego oraz dyrektorami regionalnych zarządów gospodarki wodnej dla dokonania weryfikacji, uzupełnienia 
i ujednolicenia danych zawartych w bazie Systemu Ewidencji i Kontroli Obiektów Piętrzących, w szczególności 
dotyczących liczby i nazw budowli piętrzących wodę i tworzonych przez nie obiektów oraz ich klasy ważności, w celu 
utworzenia pełnego, rzetelnego krajowego banku danych o budowlach piętrzących. 

 Do dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej o określanie terminów realizacji zaleceń, formułowanych 
w wyniku okresowych kontroli budowli piętrzących. 

DE	LEGE	FERENDA	

Do Ministra Środowiska skierowano wniosek o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu ujednolicenie definicji 
urządzenia wodnego podanej w art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, definicji budowli 
przeciwpowodziowych zawartej w art. 9 ust. 1 pkt 1a tej ustawy oraz definicji budowli piętrzącej określonej w § 3 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 

Przeprowadzanie	strategicznych	ocen	oddziaływania	
na	środowisko	przez	organy	jednostek	samorządu	
terytorialnego 

   Departament	Środowiska	
 

P/15/052	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości przeprowadzania przez organy jednostek samorządu terytorialnego strategicznych ocen oddziaływania 
na środowisko oraz prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Badaniami objęto 30 jednostek, w tym: Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, 6 urzędów marszałkowskich i 23 urzędy gmin. 

Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się, zgodnie z ustawą 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, jako postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, 
strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności: uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji 
zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskanie 
wymaganych ww. ustawą opinii oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

PROBLEM 
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Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko mają zapewniać uwzględnianie wymagań ochrony środowiska przy 
sporządzaniu i przyjmowaniu dokumentów strategicznych w skali kraju oraz dla poszczególnych szczebli administracji 
publicznej. Przeprowadzenie strategicznej oceny służy wczesnej identyfikacji, bo już na etapie sporządzania przez organy 
administracji planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, jak również strategii rozwoju, planów i programów w poszczególnych dziedzinach (przemysł, energetyka, 
transport, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, leśnictwo, rybołówstwo, turystyka, wykorzystanie terenu), 
potencjalnych konfliktów środowiskowych, a także, poprzez zapewnienie udziału społeczeństwa w opracowywaniu 
i opiniowaniu ww. dokumentów strategicznych, identyfikacji potencjalnych konfliktów społecznych. Od sposobu 
przestrzegania tej procedury przez organy administracji, a szczególnie przez organy jednostek samorządu terytorialnego, 
zależy, czy opracowywane i przyjmowane dokumenty są zgodne z wymaganiami w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
Termin ten – zdefiniowany prawem ochrony środowiska – oznacza taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje 
proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych 
potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że procedura dotycząca przeprowadzania 
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (sooś) nie była realizowana 

prawidłowo. Wynika to ze stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie: podawania do publicznej wiadomości informacji 
o przyjęciu dokumentu strategicznego i możliwości zapoznania się z nim oraz uzasadnieniem i podsumowaniem do tego 
dokumentu; sporządzania uzasadnienia i podsumowania do przyjętego dokumentu strategicznego; przekazywania 
przyjętego dokumentu wraz z podsumowaniem do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz właściwego 
państwowego inspektora sanitarnego.  

W pozostałych elementach procedury przeprowadzania sooś kontrolowane organy jst poddawały procedurze wymagające 
tego projekty dokumentów oraz sporządzały prognozy oddziaływania na środowisko, uzgadniając ich zakres i szczegółowość 
z właściwymi organami. Uzyskiwały także od właściwych organów uzgodnienie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia 
sooś dla wszystkich projektów dokumentów, które spełniały warunki do podjęcia takiej decyzji. Nie wszystkie jednak 
wypełniały w całości obowiązki w zakresie informowania o odstąpieniu od sooś. Ponadto organy jst prawidłowo informowały 
społeczeństwo o przystąpieniu do sporządzania projektów dokumentów planistycznych oraz o wyłożeniu tych projektów do 
wglądu i możliwości zapoznania się z nimi, ale już w przypadku pozostałych projektów dokumentów wymagających 
przeprowadzenia sooś znaczna część organów jst nie zrealizowała w pełni tego obowiązku.  

NIK negatywnie oceniła funkcjonowanie bardzo ważnego elementu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jakim 
jest baza danych o strategicznych ocenach, prowadzona przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Organy 
właściwe do przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko zobowiązane były corocznie przekazywać 
do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informacje o prowadzonych ocenach. Niestety, pomimo działań 
Generalnego Dyrektora przypominających o tym obowiązku, tylko nieliczne z kontrolowanych organów jednostek samorządu 
terytorialnego zrealizowały ten obowiązek w pełni. W konsekwencji Generalny Dyrektor nie otrzymał informacji o ponad 
połowie przeprowadzonych sooś. Z kolei przekazane Generalnemu Dyrektorowi informacje o prowadzonych strategicznych 
ocenach nie zostały wprowadzone w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do bazy.  

NIK negatywnie oceniła także działania kontrolowanych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. 
W publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 
kontrolowane organy nie zamieściły danych o ponad 70% dokumentów wytworzonych w trakcie przeprowadzania 
strategicznych ocen oddziaływania.  

DOBRE	PRAKTYKI	

Dobre praktyki zidentyfikowane w trakcie kontroli: 
 występowanie części organów jst do regionalnych dyrektorów ochrony środowiska o potwierdzenie prawidłowości 

planowanej decyzji o rezygnacji z poddania sooś opracowywanych projektów dokumentów, pomimo braku takich 
wymagań w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (uuioś). Dotyczy to szczególnie niewielkich jednostek 
administracyjnych nieposiadających specjalistycznej wiedzy w tym zakresie; 

SYNTEZA	
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Ochrona	wód	zlewni	rzeki	Bug	
przed	zanieczyszczeniami 

  Delegatura	w	Lublinie	
 

P/15/083	
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej w 2006 r. kontroli NIK, mających na względzie osiągnięcie 
dobrego stanu wód zlewni rzeki Bug, tj. spełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Środowiska, Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie, Lubelskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie. 

Od wielu lat wody rzeki Bug na całej długości klasyfikowane były do niezadowalającej 
klasy jakości, a jej jakość ukształtowana była już w pierwszym po stronie polskiej punkcie badawczym, w miejscu, w którym 
rzeka zaczynała stanowić naturalną polsko-ukraińską granicę państwową. Wpływ na taką jakość rzeki Bug płynącej dalej 
przez terytorium Polski miały przede wszystkim zrzuty nieoczyszczonych ścieków w części ukraińskiej zlewni rzeki Bug, 
w mniejszym stopniu z części zlewni białoruskiej. 

Ochrona zasobów wodnych Bugu oraz osiągnięcie dobrego stanu wód tej rzeki jest priorytetowym zadaniem z punktu widzenia 
poprawy standardu życia ludności w regionie. Zapobieganie i zmniejszanie zanieczyszczeń międzynarodowych zlewni wód 
powierzchniowych, możliwe jest poprzez wspólne działania sąsiadujących państw. Rozprzestrzenianie się transgranicznych 
zanieczyszczeń wodnych jest istotnym problemem państw korzystających ze wspólnych zlewni rzek. Kontrolę sprawdzającą 
Ochrona wód zlewni rzeki Bug w latach 2003-2006 (I kw.) podjęto w związku z wnioskiem Prezesa Izby Obrachunkowej 
Ukrainy. We wrześniu 2014 r., w efekcie spotkania przedstawicieli NOK Białorusi, Ukrainy i Polski podpisany został trójstronnie 
dokument pt. Wspólne stanowisko dotyczące współpracy podczas kontroli równoległej Ochrony wód zlewni rzeki Bug przed 
zanieczyszczeniami (kontrola sprawdzająca). NOK uzgodniły w ww. dokumencie zakres, założenia organizacyjne oraz 
harmonogram działań kontrolnych i wzajemnych konsultacji. Strony zobowiązały się do zachowania standardów INTOSAI 
i krajowych, wytycznych kontroli oraz postanowień ww. „Wspólnego stanowiska”. Koordynatorem kontroli równoległej była Izba 
Obrachunkowa Ukrainy, która opracuje wspólny projekt informacji o wynikach kontroli. 

W latach 2007-2014 nie poprawiła się znacząco czystość wód zlewni rzeki Bug. 
Poprawiły się niektóre wskaźniki zanieczyszczeń na dopływach Bugu – nastąpiło 

to m.in. w wyniku realizacji inwestycji po stronie polskiej i białoruskiej, m.in. poprzez budowę nowych oczyszczalni ścieków 
i sieci kanalizacyjnych oraz modernizację istniejących. Stan wód samej rzeki Bug, w świetle badań monitoringowych, został 
natomiast oceniony przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych, tj. co najmniej 
dobrego stanu ekologicznego wód uznano w „Planie gospodarowania wodami dorzecza Wisły” za zagrożone i przesunięte 
w czasie, z 2015 r. do 2021 r., a niektórych nawet do 2027 r. Jako przyczynę nieosiągnięcia dobrego stanu wód i konieczne 
przesunięcie terminów określonych w RDW wskazano głównie zanieczyszczenia wód Bugu poza granicami Polski, 
tj. na terenie Ukrainy, z którego odprowadzano do tej rzeki nieoczyszczone bądź niedostatecznie oczyszczone ścieki 
komunalne i przemysłowe, stanowiące ok. 93% całej ich objętości, zrzucane na wspólnym polsko-ukraińskim odcinku Bugu 
oraz z terenu Białorusi. Współpraca międzynarodowa z Republiką Białorusi i Ukrainy w zakresie ochrony wód zlewni rzeki 
Bug przed zanieczyszczeniami, sprowadzała się do rutynowej i powtarzającej się corocznie wymiany informacji dotyczących 
m.in. planów monitoringowych oraz wyników analiz wybranych prób pomiarowych czystości rzeki Bug i ograniczała się do 
incydentalnej współpracy pomiędzy stosownymi instytucjami każdego z krajów. W szczególności z Ukrainą współpraca nie 
przyniosła stronie polskiej wymiernych korzyści ekologicznych. Działania Grupy Roboczej do Spraw Ochrony Wód 
Granicznych przed zanieczyszczeniami (grupa OW) funkcjonującej w ramach Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód 
Granicznych dotyczyły głównie problematyki wód granicznych województwa podkarpackiego z Ukrainą, a nie 
międzynarodowej zlewni rzeki Bug.  

Działania skontrolowanych organów, odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z gospodarowaniem i ochroną 
zasobów wodnych oraz współpracę na wodach granicznych, podejmowane w celu ochrony wód zlewni rzeki Bug przed 
zanieczyszczeniami były nieskuteczne, rozproszone i nieskoordynowane.  

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

 podawanie przez organy jst informacji o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko dla dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 46 pkt 1 uuioś, pomimo że nie były do tego 
zobowiązane treścią art. 48 ust. 4 uuioś; 

 odstępowanie od przeprowadzania sooś w formie aktu wewnętrznego (uchwały zarządów województw oraz 
postanowienia dwóch organów wykonawczych gmin – Burmistrza Brodnicy i Wójta Gminy Kościerzyna); 

 informowanie społeczeństwa o prowadzonych sooś dodatkowymi kanałami informacyjnymi – w telewizji lokalnej 
(Urząd Miasta Biłgoraj), w lokalnym radiu (Urząd Miejski w Suwałkach), obwieszczenia na przystankach komunikacji 
miejskiej (Urząd Miasta Włocławek). 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie aktualizacji bazy sooś o dane dotyczące sooś 
przeprowadzonych od wejścia w życie uuioś do 2015 r. włącznie, przekazane przez organy administracji w trybie 
art. 129 ust. 1 uuioś. 

 Do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz organów jst przeprowadzających sooś o zamieszczanie 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie bez 
zbędnej zwłoki, danych o dokumentach związanych z sooś, wymienionych w art. 21 ust. 2 pkt 2, 3, 4, 6, 7 i 19 uuioś oraz 
uzupełnienia ww. wykazu o dotychczas niewprowadzone dane. 

 Do organów jst przeprowadzających sooś, aby przekazały Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacje 
o prowadzonych sooś od dnia wejścia w życie uuioś do 2015 r. włącznie, które nie zostały podane w dotychczas 
przedłożonych informacjach. 

DE	LEGE	FERENDA	

Do Prezesa Rady Ministrów w celu ujednolicenia przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp) w zakresie: 
 obowiązku sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko, wynikającego z art. 17 pkt 4 i art. 27 upzp, 

w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia sooś, w tym od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, 
w trybie art. 48 ust. 1 uuioś; 

 zasadności opiniowania przez właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w trybie art. 11 pkt 6 lit. m upzp oraz miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy w trybie art. 17 pkt 6 lit. a tiret 7 upzp, podczas gdy, stosownie do art. 53 
w zw. z art. 58 ust. 1 pkt 3 uuioś, uzgadniania zakresu stopnia i szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania sporządzanej dla ww. dokumentów dokonuje właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny. 

Do Ministra Środowiska w celu nowelizacji: 
 art. 43 uuioś w zakresie określenia terminu podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu 

i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 uuioś i podsumowaniem, 
o którym mowa w art. 55 ust. 3 uuioś; 

 art. 48 ust. 4 uuioś w zakresie rozszerzenia obowiązku podawania do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od 
przeprowadzenia sooś na dokumenty planistyczne, o których mowa w art. 46 pkt 1 uuioś; 

 art. 48 uuioś w zakresie określenia formy odstąpienia od przeprowadzenia sooś, dla dokonywania oceny prawidłowości 
realizacji obowiązku określonego w art. 48 ust. 4 uuioś; 

 art. 54 uuioś w zakresie wprowadzenia obowiązku uzgadniania sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko 
projektów dokumentów strategicznych zamiast opiniowania, skoro uzgodnienia wymaga zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie; 

 art. 129 uuioś w zakresie określenia odpowiedzialności prawnej z tytułu niewywiązywania się z obowiązku wprowadzania 
danych do bazy sooś, w celu umożliwienia egzekwowania tych obowiązków. 
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Ochrona	wód	zlewni	rzeki	Bug	
przed	zanieczyszczeniami 

  Delegatura	w	Lublinie	
 

P/15/083	
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej w 2006 r. kontroli NIK, mających na względzie osiągnięcie 
dobrego stanu wód zlewni rzeki Bug, tj. spełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Środowiska, Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie, Lubelskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie. 

Od wielu lat wody rzeki Bug na całej długości klasyfikowane były do niezadowalającej 
klasy jakości, a jej jakość ukształtowana była już w pierwszym po stronie polskiej punkcie badawczym, w miejscu, w którym 
rzeka zaczynała stanowić naturalną polsko-ukraińską granicę państwową. Wpływ na taką jakość rzeki Bug płynącej dalej 
przez terytorium Polski miały przede wszystkim zrzuty nieoczyszczonych ścieków w części ukraińskiej zlewni rzeki Bug, 
w mniejszym stopniu z części zlewni białoruskiej. 

Ochrona zasobów wodnych Bugu oraz osiągnięcie dobrego stanu wód tej rzeki jest priorytetowym zadaniem z punktu widzenia 
poprawy standardu życia ludności w regionie. Zapobieganie i zmniejszanie zanieczyszczeń międzynarodowych zlewni wód 
powierzchniowych, możliwe jest poprzez wspólne działania sąsiadujących państw. Rozprzestrzenianie się transgranicznych 
zanieczyszczeń wodnych jest istotnym problemem państw korzystających ze wspólnych zlewni rzek. Kontrolę sprawdzającą 
Ochrona wód zlewni rzeki Bug w latach 2003-2006 (I kw.) podjęto w związku z wnioskiem Prezesa Izby Obrachunkowej 
Ukrainy. We wrześniu 2014 r., w efekcie spotkania przedstawicieli NOK Białorusi, Ukrainy i Polski podpisany został trójstronnie 
dokument pt. Wspólne stanowisko dotyczące współpracy podczas kontroli równoległej Ochrony wód zlewni rzeki Bug przed 
zanieczyszczeniami (kontrola sprawdzająca). NOK uzgodniły w ww. dokumencie zakres, założenia organizacyjne oraz 
harmonogram działań kontrolnych i wzajemnych konsultacji. Strony zobowiązały się do zachowania standardów INTOSAI 
i krajowych, wytycznych kontroli oraz postanowień ww. „Wspólnego stanowiska”. Koordynatorem kontroli równoległej była Izba 
Obrachunkowa Ukrainy, która opracuje wspólny projekt informacji o wynikach kontroli. 

W latach 2007-2014 nie poprawiła się znacząco czystość wód zlewni rzeki Bug. 
Poprawiły się niektóre wskaźniki zanieczyszczeń na dopływach Bugu – nastąpiło 

to m.in. w wyniku realizacji inwestycji po stronie polskiej i białoruskiej, m.in. poprzez budowę nowych oczyszczalni ścieków 
i sieci kanalizacyjnych oraz modernizację istniejących. Stan wód samej rzeki Bug, w świetle badań monitoringowych, został 
natomiast oceniony przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych, tj. co najmniej 
dobrego stanu ekologicznego wód uznano w „Planie gospodarowania wodami dorzecza Wisły” za zagrożone i przesunięte 
w czasie, z 2015 r. do 2021 r., a niektórych nawet do 2027 r. Jako przyczynę nieosiągnięcia dobrego stanu wód i konieczne 
przesunięcie terminów określonych w RDW wskazano głównie zanieczyszczenia wód Bugu poza granicami Polski, 
tj. na terenie Ukrainy, z którego odprowadzano do tej rzeki nieoczyszczone bądź niedostatecznie oczyszczone ścieki 
komunalne i przemysłowe, stanowiące ok. 93% całej ich objętości, zrzucane na wspólnym polsko-ukraińskim odcinku Bugu 
oraz z terenu Białorusi. Współpraca międzynarodowa z Republiką Białorusi i Ukrainy w zakresie ochrony wód zlewni rzeki 
Bug przed zanieczyszczeniami, sprowadzała się do rutynowej i powtarzającej się corocznie wymiany informacji dotyczących 
m.in. planów monitoringowych oraz wyników analiz wybranych prób pomiarowych czystości rzeki Bug i ograniczała się do 
incydentalnej współpracy pomiędzy stosownymi instytucjami każdego z krajów. W szczególności z Ukrainą współpraca nie 
przyniosła stronie polskiej wymiernych korzyści ekologicznych. Działania Grupy Roboczej do Spraw Ochrony Wód 
Granicznych przed zanieczyszczeniami (grupa OW) funkcjonującej w ramach Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód 
Granicznych dotyczyły głównie problematyki wód granicznych województwa podkarpackiego z Ukrainą, a nie 
międzynarodowej zlewni rzeki Bug.  

Działania skontrolowanych organów, odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z gospodarowaniem i ochroną 
zasobów wodnych oraz współpracę na wodach granicznych, podejmowane w celu ochrony wód zlewni rzeki Bug przed 
zanieczyszczeniami były nieskuteczne, rozproszone i nieskoordynowane.  

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

 podawanie przez organy jst informacji o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko dla dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 46 pkt 1 uuioś, pomimo że nie były do tego 
zobowiązane treścią art. 48 ust. 4 uuioś; 

 odstępowanie od przeprowadzania sooś w formie aktu wewnętrznego (uchwały zarządów województw oraz 
postanowienia dwóch organów wykonawczych gmin – Burmistrza Brodnicy i Wójta Gminy Kościerzyna); 

 informowanie społeczeństwa o prowadzonych sooś dodatkowymi kanałami informacyjnymi – w telewizji lokalnej 
(Urząd Miasta Biłgoraj), w lokalnym radiu (Urząd Miejski w Suwałkach), obwieszczenia na przystankach komunikacji 
miejskiej (Urząd Miasta Włocławek). 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie aktualizacji bazy sooś o dane dotyczące sooś 
przeprowadzonych od wejścia w życie uuioś do 2015 r. włącznie, przekazane przez organy administracji w trybie 
art. 129 ust. 1 uuioś. 

 Do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz organów jst przeprowadzających sooś o zamieszczanie 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie bez 
zbędnej zwłoki, danych o dokumentach związanych z sooś, wymienionych w art. 21 ust. 2 pkt 2, 3, 4, 6, 7 i 19 uuioś oraz 
uzupełnienia ww. wykazu o dotychczas niewprowadzone dane. 

 Do organów jst przeprowadzających sooś, aby przekazały Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacje 
o prowadzonych sooś od dnia wejścia w życie uuioś do 2015 r. włącznie, które nie zostały podane w dotychczas 
przedłożonych informacjach. 

DE	LEGE	FERENDA	

Do Prezesa Rady Ministrów w celu ujednolicenia przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp) w zakresie: 
 obowiązku sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko, wynikającego z art. 17 pkt 4 i art. 27 upzp, 

w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia sooś, w tym od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, 
w trybie art. 48 ust. 1 uuioś; 

 zasadności opiniowania przez właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w trybie art. 11 pkt 6 lit. m upzp oraz miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy w trybie art. 17 pkt 6 lit. a tiret 7 upzp, podczas gdy, stosownie do art. 53 
w zw. z art. 58 ust. 1 pkt 3 uuioś, uzgadniania zakresu stopnia i szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania sporządzanej dla ww. dokumentów dokonuje właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny. 

Do Ministra Środowiska w celu nowelizacji: 
 art. 43 uuioś w zakresie określenia terminu podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu 

i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 uuioś i podsumowaniem, 
o którym mowa w art. 55 ust. 3 uuioś; 

 art. 48 ust. 4 uuioś w zakresie rozszerzenia obowiązku podawania do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od 
przeprowadzenia sooś na dokumenty planistyczne, o których mowa w art. 46 pkt 1 uuioś; 

 art. 48 uuioś w zakresie określenia formy odstąpienia od przeprowadzenia sooś, dla dokonywania oceny prawidłowości 
realizacji obowiązku określonego w art. 48 ust. 4 uuioś; 

 art. 54 uuioś w zakresie wprowadzenia obowiązku uzgadniania sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko 
projektów dokumentów strategicznych zamiast opiniowania, skoro uzgodnienia wymaga zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie; 

 art. 129 uuioś w zakresie określenia odpowiedzialności prawnej z tytułu niewywiązywania się z obowiązku wprowadzania 
danych do bazy sooś, w celu umożliwienia egzekwowania tych obowiązków. 
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Do Wojewody Lubelskiego o podjęcie działań zmierzających do: 
 aktywnego włączenia się do współpracy międzynarodowej na wodach granicznych Bugu oraz informowania Rady 

Ministrów o najistotniejszych problemach związanych z realizacją tej współpracy; 
 ustalenia zasad współpracy i koordynacji działań na szczeblu regionalnym w zakresie ochrony wód zlewni rzeki Bug, 

w szczególności z właściwymi organami z obwodów granicznych na Ukrainie i Białorusi, tj. zrealizowania wniosku 
pokontrolnego NIK z 2006 r.; 

 zapewniania wsparcia organizacyjnego i merytorycznego dla skutecznego działania WIOŚ w Lublinie w zakresie 
prowadzonej współpracy z Ukrainą, w ramach umowy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach 
granicznych. 

Do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska NIK wystapiła z wnioskiem o podjęcie działań mających 
na celu wyeliminowanie przez stronę ukraińską zrzutów nieczyszczonych ścieków z terenu ukraińskiej zlewni Bugu.  

Do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o (m.in.) podjęcie działań zmierzających do realizacji 
wniosków pokontrolnych NIK z kontroli przeprowadzonej w 2006 r., tj. określenia kryteriów typowania podmiotów do kontroli 
oraz dostosowania zakresów czynności pracowników podległego Inspektoratu w Lublinie do zadań faktycznie przez nich 
realizowanych, z uwzględnieniem prowadzonej współpracy międzynarodowej na Bugu. 

Realizacja	przez	administrację	województwa	
podkarpackiego	zadań	z	zakresu	infrastruktury	
przeciwpowodziowej 

  Delegatura	w	Rzeszowie	
 

P/15/097	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności realizacji przez jednostki administracji publicznej województwa podkarpackiego zadań w zakresie 
infrastruktury przeciwpowodziowej pod kątem zapewnienia zakładanego poziomu bezpieczeństwa ludności. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto 14 jednostek administracji publicznej województwa podkarpackiego, realizujących zadania z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej, w tym 11 gmin, dwie inne jednostki samorządowe oraz jedną jednostkę państwowej administracji 
rządowej. 

W maju, czerwcu i w sierpniu 2010 r. na terenie Polski wystąpiły powodzie, które 
dotknęły 14 województw, oprócz województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Straty spowodowane powodzią 
oszacowano na poziomie ok. 12,5 mld zł. Wg danych ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(MSWiA) na usuwanie skutków powodzi przeznaczono z budżetu państwa kwotę ponad 2 mld zł. Znaczące środki finansowe 
– w kwocie 368 mln zł – przekazano na naprawę zniszczonych w powodzi wałów przeciwpowodziowych. 

Powodzie z 2010 r. spowodowały bardzo dotkliwe straty w urządzeniach melioracji wodnych województwa podkarpackiego. 
Skutkami powodzi dotkniętych zostało 538 miejscowości na terenie 19 powiatów województwa, zaś liczbę bezpośrednio 
poszkodowanych w ich wyniku oszacowano na 42.782 osoby. Kwota środków finansowych, o które wnioskowały urzędy 
gmin z terenu województwa podkarpackiego na wypłaty zasiłków celowych – na zaspokojenie niezbędnych potrzeb 
życiowych oraz na remonty lub odbudowy lokali mieszkalnych – wynosiła w latach 2010-2011 łącznie 279.165 tys. zł. 

W opracowanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”, 
stan zabezpieczenia województwa przed skutkami powodzi oceniono jako zły, a także wskazano na potrzebę budowy, odbudowy 
i modernizacji wałów przeciwpowodziowych oraz na konieczność budowy zbiorników małej retencji wodnej. 

W związku z powtarzającymi się cyklicznie zjawiskami powodziowymi Sejmik Województwa Podkarpackiego (Sejmik) 
podejmował uchwały dotyczące podjęcia pilnych działań związanych z poprawą zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 

 

 

PROBLEM 

 

 
 

Prowadzona przez Ministra Środowiska współpraca międzynarodowa w zakresie poprawy stanu wód zlewni Bugu była 
nieefektywna, na co NIK zwracała uwagę już w 2006 r. Minister Środowiska przedkładał Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej 
nierzetelne informacje o stanie współpracy międzynarodowej na Bugu. 

Uzasadnieniem negatywnej oceny działań Ministra Środowiska w zakresie ochrony wód zlewni Bugu przed 
zanieczyszczeniami jest: niepodjęcie, pomimo takiego obowiązku, działań w celu ustanowienia Pełnomocnika Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej do spraw Współpracy na Wodach Granicznych z Ukrainą; niedopełnienie obowiązku przekazania 
stronie białoruskiej i ukraińskiej oraz Komisji Europejskiej, przygotowanego w 2009 r., projektu umowy w sprawie utworzenia 
Międzynarodowej Komisji Ochrony i Użytkowania Zasobów Wodnych Zlewni Bugu, tj. niezrealizowanie głównej rekomendacji 
zawartej w projekcie „Pilotowym monitoringu i oceny jakości wód w zlewni rzeki Bug”; niedopełnienie obowiązku 
wyznaczenia w 2010 r. współprzewodniczącego Polsko-Białoruskiej Komisji ds. współpracy w dziedzinie ochrony 
środowiska, co było powodem nierozpoczęcia współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską a Białorusią w tym zakresie, 
w sytuacji gdy od 2000 r. pomiędzy rządami tych dwóch państw prowadzone były, bez skutku, negocjacje treści projektu 
umowy o współpracy na wodach granicznych. NIK oceniła, że ww. nieprawidłowości były m.in. skutkiem niezapewnienia 
przez Ministra Środowiska ciągłości realizacji zadań w zakresie ochrony zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami, a także 
braku właściwego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa realizującymi zadania z zakresu gospodarki 
wodnej. Zadania te nie były również przedmiotem kontroli i audytu wewnętrznego Ministerstwa.  

Minister Środowiska uwzględniając wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej, wydał zaległe akty wykonawcze do ustawy - Prawo 
wodne, dotyczące określenia sposobu klasyfikacji i oceny wód powierzchniowych oraz sposobu i form prowadzenia ich 
monitoringu, realizując tym samym wniosek pokontrolny NIK z 2006 r. 

Wojewoda Lubelski, jako przedstawiciel Rady Ministrów w województwie, w którym odcinek rzeki Bug o długości 369 km 
stanowi naturalną granicę pomiędzy Polską, Republiką Białorusi i Ukrainą, nie inicjował żadnych działań międzynarodowych 
ukierunkowanych na poprawę stanu czystości rzeki Bug, na co NIK zwracała uwagę już w 2006 r. 

Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie opracował wymaganą dokumentację planistyczną na 
potrzeby sporządzenia m.in. „Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisły”, uwzględniającą również stan gospodarki 
wodnościekowej po stronie ukraińskiej zlewni Bugu. Dyrektor ww. jednostki organizacyjnej nie wykonał jednak części 
wniosków pokontrolnych NIK z 2006 r. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie wykonywał monitoring wód zlewni Bugu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wymogami RDW. 

NIK pozytywnie oceniła udzielenie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stronie białoruskiej 
pomocy finansowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Brześciu, w wysokości ogółem 5.522,6 tys. zł, mającej na celu 
zmniejszenie zagrożenia ekologicznego dla wód zlewni Bugu. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Ministra Środowiska o podjęcie działań zmierzających do: 
 zrealizowania wniosków oraz uwag po kontroli NIK w 2006 r. i dotyczących: przekazania stronie ukraińskiej, białoruskiej 

oraz Komisji Europejskiej przygotowanego projektu umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony i Użytkowania 
Zasobów Wodnych Zlewni Bugu w celu doprowadzenia do jej podpisania oraz powołania ww. Komisji; efektywnej 
realizacji współpracy międzynarodowej na wodach granicznych Bugu, określonej w umowie o współpracy na wodach 
granicznych oraz w RDW i mającej na celu ograniczenie jej zanieczyszczeń poza granicami Polski; umożliwienia 
Wojewodzie Lubelskiemu aktywnego udziału w pracach Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Ochrony Wód Granicznych 
i podejmowaniu przez tę Komisję działań w zakresie ochrony Bugu przed zanieczyszczeniami; powołania przez Radę 
Ministrów RP Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy na Wodach Granicznych, w związku z realizacją umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach 
granicznych; wyznaczenia współprzewodniczącego Polsko-Białoruskiej Komisji ds. współpracy w dziedzinie ochrony 
środowiska i powiadomienia drogą dyplomatyczną o tym fakcie strony białoruskiej; 

 przedkładania Sejmowi RP rzetelnych informacji o stanie współpracy międzynarodowej na rzece Bug; 
 zapewnienia ciągłości realizacji zadań związanych z ochroną wód zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami przez 

komórki organizacyjne Ministerstwa oraz właściwego nadzoru nad ich pracą. 
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Do Wojewody Lubelskiego o podjęcie działań zmierzających do: 
 aktywnego włączenia się do współpracy międzynarodowej na wodach granicznych Bugu oraz informowania Rady 

Ministrów o najistotniejszych problemach związanych z realizacją tej współpracy; 
 ustalenia zasad współpracy i koordynacji działań na szczeblu regionalnym w zakresie ochrony wód zlewni rzeki Bug, 

w szczególności z właściwymi organami z obwodów granicznych na Ukrainie i Białorusi, tj. zrealizowania wniosku 
pokontrolnego NIK z 2006 r.; 

 zapewniania wsparcia organizacyjnego i merytorycznego dla skutecznego działania WIOŚ w Lublinie w zakresie 
prowadzonej współpracy z Ukrainą, w ramach umowy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach 
granicznych. 

Do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska NIK wystapiła z wnioskiem o podjęcie działań mających 
na celu wyeliminowanie przez stronę ukraińską zrzutów nieczyszczonych ścieków z terenu ukraińskiej zlewni Bugu.  

Do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o (m.in.) podjęcie działań zmierzających do realizacji 
wniosków pokontrolnych NIK z kontroli przeprowadzonej w 2006 r., tj. określenia kryteriów typowania podmiotów do kontroli 
oraz dostosowania zakresów czynności pracowników podległego Inspektoratu w Lublinie do zadań faktycznie przez nich 
realizowanych, z uwzględnieniem prowadzonej współpracy międzynarodowej na Bugu. 

Realizacja	przez	administrację	województwa	
podkarpackiego	zadań	z	zakresu	infrastruktury	
przeciwpowodziowej 

  Delegatura	w	Rzeszowie	
 

P/15/097	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności realizacji przez jednostki administracji publicznej województwa podkarpackiego zadań w zakresie 
infrastruktury przeciwpowodziowej pod kątem zapewnienia zakładanego poziomu bezpieczeństwa ludności. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto 14 jednostek administracji publicznej województwa podkarpackiego, realizujących zadania z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej, w tym 11 gmin, dwie inne jednostki samorządowe oraz jedną jednostkę państwowej administracji 
rządowej. 

W maju, czerwcu i w sierpniu 2010 r. na terenie Polski wystąpiły powodzie, które 
dotknęły 14 województw, oprócz województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Straty spowodowane powodzią 
oszacowano na poziomie ok. 12,5 mld zł. Wg danych ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(MSWiA) na usuwanie skutków powodzi przeznaczono z budżetu państwa kwotę ponad 2 mld zł. Znaczące środki finansowe 
– w kwocie 368 mln zł – przekazano na naprawę zniszczonych w powodzi wałów przeciwpowodziowych. 

Powodzie z 2010 r. spowodowały bardzo dotkliwe straty w urządzeniach melioracji wodnych województwa podkarpackiego. 
Skutkami powodzi dotkniętych zostało 538 miejscowości na terenie 19 powiatów województwa, zaś liczbę bezpośrednio 
poszkodowanych w ich wyniku oszacowano na 42.782 osoby. Kwota środków finansowych, o które wnioskowały urzędy 
gmin z terenu województwa podkarpackiego na wypłaty zasiłków celowych – na zaspokojenie niezbędnych potrzeb 
życiowych oraz na remonty lub odbudowy lokali mieszkalnych – wynosiła w latach 2010-2011 łącznie 279.165 tys. zł. 

W opracowanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”, 
stan zabezpieczenia województwa przed skutkami powodzi oceniono jako zły, a także wskazano na potrzebę budowy, odbudowy 
i modernizacji wałów przeciwpowodziowych oraz na konieczność budowy zbiorników małej retencji wodnej. 

W związku z powtarzającymi się cyklicznie zjawiskami powodziowymi Sejmik Województwa Podkarpackiego (Sejmik) 
podejmował uchwały dotyczące podjęcia pilnych działań związanych z poprawą zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 

 

 

PROBLEM 

 

 
 

Prowadzona przez Ministra Środowiska współpraca międzynarodowa w zakresie poprawy stanu wód zlewni Bugu była 
nieefektywna, na co NIK zwracała uwagę już w 2006 r. Minister Środowiska przedkładał Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej 
nierzetelne informacje o stanie współpracy międzynarodowej na Bugu. 

Uzasadnieniem negatywnej oceny działań Ministra Środowiska w zakresie ochrony wód zlewni Bugu przed 
zanieczyszczeniami jest: niepodjęcie, pomimo takiego obowiązku, działań w celu ustanowienia Pełnomocnika Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej do spraw Współpracy na Wodach Granicznych z Ukrainą; niedopełnienie obowiązku przekazania 
stronie białoruskiej i ukraińskiej oraz Komisji Europejskiej, przygotowanego w 2009 r., projektu umowy w sprawie utworzenia 
Międzynarodowej Komisji Ochrony i Użytkowania Zasobów Wodnych Zlewni Bugu, tj. niezrealizowanie głównej rekomendacji 
zawartej w projekcie „Pilotowym monitoringu i oceny jakości wód w zlewni rzeki Bug”; niedopełnienie obowiązku 
wyznaczenia w 2010 r. współprzewodniczącego Polsko-Białoruskiej Komisji ds. współpracy w dziedzinie ochrony 
środowiska, co było powodem nierozpoczęcia współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską a Białorusią w tym zakresie, 
w sytuacji gdy od 2000 r. pomiędzy rządami tych dwóch państw prowadzone były, bez skutku, negocjacje treści projektu 
umowy o współpracy na wodach granicznych. NIK oceniła, że ww. nieprawidłowości były m.in. skutkiem niezapewnienia 
przez Ministra Środowiska ciągłości realizacji zadań w zakresie ochrony zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami, a także 
braku właściwego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa realizującymi zadania z zakresu gospodarki 
wodnej. Zadania te nie były również przedmiotem kontroli i audytu wewnętrznego Ministerstwa.  

Minister Środowiska uwzględniając wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej, wydał zaległe akty wykonawcze do ustawy - Prawo 
wodne, dotyczące określenia sposobu klasyfikacji i oceny wód powierzchniowych oraz sposobu i form prowadzenia ich 
monitoringu, realizując tym samym wniosek pokontrolny NIK z 2006 r. 

Wojewoda Lubelski, jako przedstawiciel Rady Ministrów w województwie, w którym odcinek rzeki Bug o długości 369 km 
stanowi naturalną granicę pomiędzy Polską, Republiką Białorusi i Ukrainą, nie inicjował żadnych działań międzynarodowych 
ukierunkowanych na poprawę stanu czystości rzeki Bug, na co NIK zwracała uwagę już w 2006 r. 

Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie opracował wymaganą dokumentację planistyczną na 
potrzeby sporządzenia m.in. „Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisły”, uwzględniającą również stan gospodarki 
wodnościekowej po stronie ukraińskiej zlewni Bugu. Dyrektor ww. jednostki organizacyjnej nie wykonał jednak części 
wniosków pokontrolnych NIK z 2006 r. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie wykonywał monitoring wód zlewni Bugu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wymogami RDW. 

NIK pozytywnie oceniła udzielenie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stronie białoruskiej 
pomocy finansowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Brześciu, w wysokości ogółem 5.522,6 tys. zł, mającej na celu 
zmniejszenie zagrożenia ekologicznego dla wód zlewni Bugu. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do Ministra Środowiska o podjęcie działań zmierzających do: 
 zrealizowania wniosków oraz uwag po kontroli NIK w 2006 r. i dotyczących: przekazania stronie ukraińskiej, białoruskiej 

oraz Komisji Europejskiej przygotowanego projektu umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony i Użytkowania 
Zasobów Wodnych Zlewni Bugu w celu doprowadzenia do jej podpisania oraz powołania ww. Komisji; efektywnej 
realizacji współpracy międzynarodowej na wodach granicznych Bugu, określonej w umowie o współpracy na wodach 
granicznych oraz w RDW i mającej na celu ograniczenie jej zanieczyszczeń poza granicami Polski; umożliwienia 
Wojewodzie Lubelskiemu aktywnego udziału w pracach Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Ochrony Wód Granicznych 
i podejmowaniu przez tę Komisję działań w zakresie ochrony Bugu przed zanieczyszczeniami; powołania przez Radę 
Ministrów RP Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy na Wodach Granicznych, w związku z realizacją umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach 
granicznych; wyznaczenia współprzewodniczącego Polsko-Białoruskiej Komisji ds. współpracy w dziedzinie ochrony 
środowiska i powiadomienia drogą dyplomatyczną o tym fakcie strony białoruskiej; 

 przedkładania Sejmowi RP rzetelnych informacji o stanie współpracy międzynarodowej na rzece Bug; 
 zapewnienia ciągłości realizacji zadań związanych z ochroną wód zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami przez 

komórki organizacyjne Ministerstwa oraz właściwego nadzoru nad ich pracą. 
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Kontrola wykazała, że aktualny stan techniczny infrastruktury przeciwpowodziowej nie 
stanowił wystarczającego zabezpieczenia przed powodzią. Istniejące wały 

przeciwpowodziowe często nie spełniają swojej funkcji, zaś każda kolejna powódź ujawnia kolejne braki i niedoskonałości 
w systemie ochrony. Występujący od lat niedobór środków finansowych nie pozwala na wykonanie pełnego zakresu 
przewidzianych prac inwestycyjnych, jak również konserwacyjnych istniejącej infrastruktury.  

W ocenie NIK Zarząd Województwa Podkarpackiego starał się rzetelnie realizować zadania zawarte w uchwale Sejmiku, 
lecz działania te były mało skuteczne. Podejmowano starania o środki finansowe pochodzące z rezerw celowych budżetu 
państwa, z Unii Europejskiej, NFOŚiGW oraz – w nieznacznym stopniu – z budżetów innych samorządów, lecz rezultaty tych 
działań nie pozwoliły na sfinansowanie realizacji wszystkich zaplanowanych zadań. W marcu 2015 r. Sejmik podjął uchwałę 
dotyczącą działań na rzecz zapewnienia finansowania ze środków Banku Światowego inwestycji z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej w zlewniach Wisłoki i Wisły Sandomierskiej.  

W ocenie NIK Wojewoda rzetelnie realizował obowiązki mające na celu poprawę stopnia ochrony przeciwpowodziowej 
województwa. Skutecznie podejmował działania związane z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację inwestycji 
przeciwpowodziowych, ich prawidłowym wykorzystaniem i rozliczeniem. Ponadto Wojewoda podejmował wielokrotne 
działania mające na celu realizację wniosków i rekomendacji ujętych w „Raporcie po powodzi 2010 r.”, jednakże skuteczność 
ww. działań była, w ocenie NIK, relatywnie niewielka w stosunku do ogromnej wielkości potrzeb w zakresie infrastruktury 
przeciwpowodziowej. 

Zdaniem NIK gminy prowadziły pasywną politykę w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej, ograniczając swoje 
działania w większości do likwidacji skutków powodzi oraz działań organizacyjnych zabezpieczających doraźnie mienie 
i bezpieczeństwo obywateli podczas powodzi. W gminach nie dokonywano pogłębionych analiz przyczyn powstania strat 
powodziowych, nie wyciągano z nich wniosków i poza wyjątkami, nie zgłaszano potrzeb w zakresie infrastruktury 
przeciwpowodziowej. 

Gminy nie poczuwały się do realizacji wniosków i rekomendacji ujętych w „Raporcie po powodzi 2010 r.”, opracowanym 
przez Wojewodę Podkarpackiego, uważając, że nie są to ich zadania własne i przyjmowały bierną rolę w tym względzie. 
Wszystkie skontrolowane gminy stworzyły plany zarządzania kryzysowego, zawierające wymagane elementy składowe, 
w tym plany operacyjne ochrony przed powodzią oraz zorganizowały systemy wymiany informacji o zdarzeniach 
kryzysowych i zapewniły całodobowe funkcjonowanie punktu kontaktowego. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do: 
 Ministra Środowiska o rozważenie podjęcia działań w celu poprawy koordynacji oraz skuteczniejszego egzekwowania 

realizacji zadań dotyczących infrastruktury przeciwpowodziowej. 
 Wojewody Podkarpackiego o wprowadzenie zmian organizacyjnych lub regulaminowych w PUW w celu doprecyzowania 

odpowiedzialności za koordynację działań związanych z planowaniem, nadzorem oraz skutecznością i efektywnością 
zadań, realizowanych w dziedzinie infrastruktury przeciwpowodziowej województwa. 

 Zarządu Województwa Podkarpackiego o intensyfikację działań odnośnie pozyskania dostatecznych środków 
finansowych na realizację inwestycji przeciwpowodziowych, umożliwiających osiągnięcie zakładanego poziomu 
bezpieczeństwa ludności województwa podkarpackiego. 

 Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów Miast o opracowanie zasad pozyskiwania, agregowania, wykorzystywania 
i przekazywania informacji o potrzebach w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej. 
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Kontrola wykazała, że aktualny stan techniczny infrastruktury przeciwpowodziowej nie 
stanowił wystarczającego zabezpieczenia przed powodzią. Istniejące wały 

przeciwpowodziowe często nie spełniają swojej funkcji, zaś każda kolejna powódź ujawnia kolejne braki i niedoskonałości 
w systemie ochrony. Występujący od lat niedobór środków finansowych nie pozwala na wykonanie pełnego zakresu 
przewidzianych prac inwestycyjnych, jak również konserwacyjnych istniejącej infrastruktury.  

W ocenie NIK Zarząd Województwa Podkarpackiego starał się rzetelnie realizować zadania zawarte w uchwale Sejmiku, 
lecz działania te były mało skuteczne. Podejmowano starania o środki finansowe pochodzące z rezerw celowych budżetu 
państwa, z Unii Europejskiej, NFOŚiGW oraz – w nieznacznym stopniu – z budżetów innych samorządów, lecz rezultaty tych 
działań nie pozwoliły na sfinansowanie realizacji wszystkich zaplanowanych zadań. W marcu 2015 r. Sejmik podjął uchwałę 
dotyczącą działań na rzecz zapewnienia finansowania ze środków Banku Światowego inwestycji z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej w zlewniach Wisłoki i Wisły Sandomierskiej.  

W ocenie NIK Wojewoda rzetelnie realizował obowiązki mające na celu poprawę stopnia ochrony przeciwpowodziowej 
województwa. Skutecznie podejmował działania związane z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację inwestycji 
przeciwpowodziowych, ich prawidłowym wykorzystaniem i rozliczeniem. Ponadto Wojewoda podejmował wielokrotne 
działania mające na celu realizację wniosków i rekomendacji ujętych w „Raporcie po powodzi 2010 r.”, jednakże skuteczność 
ww. działań była, w ocenie NIK, relatywnie niewielka w stosunku do ogromnej wielkości potrzeb w zakresie infrastruktury 
przeciwpowodziowej. 

Zdaniem NIK gminy prowadziły pasywną politykę w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej, ograniczając swoje 
działania w większości do likwidacji skutków powodzi oraz działań organizacyjnych zabezpieczających doraźnie mienie 
i bezpieczeństwo obywateli podczas powodzi. W gminach nie dokonywano pogłębionych analiz przyczyn powstania strat 
powodziowych, nie wyciągano z nich wniosków i poza wyjątkami, nie zgłaszano potrzeb w zakresie infrastruktury 
przeciwpowodziowej. 

Gminy nie poczuwały się do realizacji wniosków i rekomendacji ujętych w „Raporcie po powodzi 2010 r.”, opracowanym 
przez Wojewodę Podkarpackiego, uważając, że nie są to ich zadania własne i przyjmowały bierną rolę w tym względzie. 
Wszystkie skontrolowane gminy stworzyły plany zarządzania kryzysowego, zawierające wymagane elementy składowe, 
w tym plany operacyjne ochrony przed powodzią oraz zorganizowały systemy wymiany informacji o zdarzeniach 
kryzysowych i zapewniły całodobowe funkcjonowanie punktu kontaktowego. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do: 
 Ministra Środowiska o rozważenie podjęcia działań w celu poprawy koordynacji oraz skuteczniejszego egzekwowania 

realizacji zadań dotyczących infrastruktury przeciwpowodziowej. 
 Wojewody Podkarpackiego o wprowadzenie zmian organizacyjnych lub regulaminowych w PUW w celu doprecyzowania 

odpowiedzialności za koordynację działań związanych z planowaniem, nadzorem oraz skutecznością i efektywnością 
zadań, realizowanych w dziedzinie infrastruktury przeciwpowodziowej województwa. 

 Zarządu Województwa Podkarpackiego o intensyfikację działań odnośnie pozyskania dostatecznych środków 
finansowych na realizację inwestycji przeciwpowodziowych, umożliwiających osiągnięcie zakładanego poziomu 
bezpieczeństwa ludności województwa podkarpackiego. 

 Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów Miast o opracowanie zasad pozyskiwania, agregowania, wykorzystywania 
i przekazywania informacji o potrzebach w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej. 
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że GDDKiA wyłaniała projektantów, wykonawców oraz podmioty odpowiedzialne za zarządzanie i sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego najczęściej na podstawie kryterium najniższej ceny. Dokonywany na tej podstawie wybór uczestników 
procesu budowlanego nie sprzyjał zapewnieniu wymaganej jakości robót drogowych, o czym świadczą przypadki usuwania 
wad lub dokonywania poprawek już wykonanej drogi. 

Głównym problemem związanym z nienależytą jakością wykonywanych robót był od 
wielu lat nieskuteczny nadzór inwestorski, nad realizowanymi inwestycjami ze strony 

GDDKiA. Brak tego nadzoru miał wpływ nie tylko na niską jakość realizowanych inwestycji, ale również na zwiększenie ich 
kosztów i wydłużenie czasu budowy. Nadzór funkcjonujący w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarówno na 
etapie przygotowania dokumentacji projektowej jak i w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych, był niedostateczny. 
W szczególności, GDDKiA nie była przygotowana do należytego wykonania zadań wynikających z Programu budowy dróg 
krajowych na lata 2008-2012”. I tak : 
 nie wprowadzono w pełni skutecznych mechanizmów zapewniających uzyskanie odpowiednej jakości robót drogowych. 

W ponad 70% zbadanych przez NIK odcinków dróg, nie osiągnięto parametrów określonych w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, z czego w przypadku 50% skontrolowanych inwestycji nieprawidłowości dotyczyły 
wykonywanych warstw bitumicznych; 

 blisko 40% dróg oddanych do ruchu nie zostało objęte monitoringiem jakości robót; 
 laboratoria drogowe GDDKiA nie były wystarczająco wyposażone w sprzęt badawczy konieczny do oceny jakości 

materiałów i technologii robót i nie posiadały, do końca 2013 r., akredytacji. Zgodnie z danymi zamieszczonymi na 
stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji, pierwsze laboratorium drogowe GDDKiA uzyskało akredytację 
24 stycznia 2014 r. Ostatnie, szesnaste, laboratorium drogowe uzyskało akredytację 27 stycznia 2015 r. 

Wysoki stopnień koncentracji zamówień na realizację inwestycji drogowych nie sprzyjał prawidłowemu przygotowaniu 
inwestycji do realizacji, a niewłaściwie opracowana dokumentacja projektowa była podstawą uzasadnionych roszczeń 
wykonawców, związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych i prac naprawczych. Łączna wartość tych 
roszczeń i dodatkowych prac budowlanych wyniosła blisko 63 mln zł.  

Nadto licznie występujące usterki, spowodowane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi lub zastosowaniem 
materiałów niespełniających warunków określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, skutkowały 
koniecznością podejmowania prac naprawczych i remontowych – na nowo wybudowanych odcinkach dróg, krótko po ich 
oddaniu do ruchu. 

DOBRE	PRAKTYKI	

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania GDDKiA na rzecz wydłużenia okresu gwarancyjnego robót drogowych, 
umożliwiające zamawiającemu ujawnienie ewentualnych wad w dłuższym okresie, a następnie ich usunięcie przez 
wykonawcę w okresie gwarancyjnym. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W celu usprawnienia działań GDDKiA, w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością realizowanych robót drogowych, NIK 
kierowała już, w związku z poprzednią kontrolą z tego obszaru, jak i obecną, wnioski pod adresem Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad, o podjęcie działań w zakresie: 
 usprawnienia i wdrożenia rozwiązań w systemie zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych, 

ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej; 

 wprowadzenia rozwiązań zapewniających rozpoczęcie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu już na etapie przygotowania 
inwestycji do realizacji, a w szczególności w okresie sporządzania dokumentacji projektowej; 

 wdrożenia jednolitych zasad przeprowadzania badań kontrolnych jakości wykonanych robót i stosowanych materiałów 
budowlanych. 

Biorąc pod uwagę wcześniejszą nieskuteczność bądź niską skuteczność podejmowanych przez GDDKiA działań w zakresie 
zapewnienia odpowiedniej jakości robót drogowych, NIK wniosła pod adresem Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wzmożenie 
– w ramach posiadanych uprawnień i obowiązków – bieżącego nadzoru nad wprowadzaniem w GDDKiA docelowego 
i efektywnego systemu nadzoru inwestorskiego. 

W wystąpieniu pokontrolnym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad NIK wnioskowała o: 
 Kontynuowanie działań usprawniających system zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych. 
 Dostosowanie liczby zatrudnionych pracowników do nałożonych obowiązków. 

SYNTEZA	

 

 
 

17. Transport	
 

1. Działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości robót drogowych 
(P/13/082/KIN) 

2. Funkcjonowanie grupy kapitałowej PKP (P/13/083/KIN) 
3. Wykonywanie wybranych zadań przez Inspekcję Transportu Drogowego z uwzględnieniem funkcjonowania Centralnej 

Ewidencji Naruszeń (P/14/006/KAP) 
4. Gospodarka finansowa i inwestycyjna portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej 

(P/14/031/KIN) 
5. Nadawanie uprawnień do kierowania pojazdami (P/14/033/KIN) 
6. Realizacja inwestycji „Przebudowa drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych miasta Włocławek” 

(P/14/069/LBY) 
7. Budowa Portu lotniczego w Modlinie (P/14/114/LWA) 
8. Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową (P/15/033/KIN) 
9. Finansowanie ulg na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową (P/15/067/LBY) 
10. Wykonywanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zadań związanych z utrzymaniem i remontami 

dróg (P/15/086/LLO) 
11. Wykonywanie zadań przez Transportowy Dozór Techniczny (P/15/088/LLO) 
12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych (P/15/094/LPO) 

Działania	Generalnej	Dyrekcji	Dróg	Krajowych	
i	Autostrad	na	rzecz	zapewnienia	odpowiedniej	
jakości	robót	drogowych 

  Departament	
Infrastruktury	 

P/13/082	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena systemu nadzoru, sprawowanego przez GDDKiA, nad zapewnieniem jakości wykonywanych robót drogowych, 
w procesie realizacji zadań inwestycyjnych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wraz z ośmioma jej oddziałami (w Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, 
Łodzi, Olsztynie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze). 

Podstawowym problemem polskiej sieci drogowej jest brak wystarczającej ilości 
autostrad i dróg szybkiego ruchu. Jest to zasadniczy czynnik zmniejszający dostępność komunikacyjną kraju oraz 
poszczególnych jego obszarów oraz ograniczający jego rozwój ekonomiczny. 

Rozpoczęta w 2007 r. nowa perspektywa finansowa budżetu unijnego otworzyła przed Polską możliwości współfinansowania 
rozwoju infrastruktury publicznej. Spośród obszarów wymagających wsparcia budowa dróg krajowych została określona jako 
zadanie priorytetowe. 

Biorąc pod uwagę obecny stan infrastruktury drogowej oraz potrzeby rozwojowe, Rada Ministrów przyjęła kolejno dwa 
Programy Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012, a następnie na lata 2011-2015. W programach ujęto szczegółowe 
listy zadań inwestycyjnych, których realizację powierzono GDDKiA. W latach 2007-2012 Polska pod względem dynamiki 
rozwoju sieci autostradowej była liderem wśród krajów europejskich. W latach 2008-2009 nastąpiło rozpoczęcie znacznej 
liczby inwestycji drogowych, co spowodowało zwiększenie popytu na usługi wykonawstwa drogowego, materiały budowlane 
oraz specjalistyczną kadrę wykonawczą i nadzorującą. Nie były to czynniki sprzyjające prawidłowemu przygotowaniu 
i realizowaniu zadań inwestycyjnych, szczególnie w zakresie zapewnienia wysokiej jakości robót drogowych. 

W doniesieniach medialnych wielokrotnie sygnalizowano problemy związane z realizacją inwestycji drogowych. Dotyczyły 
one głównie nieterminowej ich realizacji oraz niskiej jakości wykonanych robót drogowych. Z informacji tych wynikało, 

PROBLEM 
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że GDDKiA wyłaniała projektantów, wykonawców oraz podmioty odpowiedzialne za zarządzanie i sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego najczęściej na podstawie kryterium najniższej ceny. Dokonywany na tej podstawie wybór uczestników 
procesu budowlanego nie sprzyjał zapewnieniu wymaganej jakości robót drogowych, o czym świadczą przypadki usuwania 
wad lub dokonywania poprawek już wykonanej drogi. 

Głównym problemem związanym z nienależytą jakością wykonywanych robót był od 
wielu lat nieskuteczny nadzór inwestorski, nad realizowanymi inwestycjami ze strony 

GDDKiA. Brak tego nadzoru miał wpływ nie tylko na niską jakość realizowanych inwestycji, ale również na zwiększenie ich 
kosztów i wydłużenie czasu budowy. Nadzór funkcjonujący w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarówno na 
etapie przygotowania dokumentacji projektowej jak i w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych, był niedostateczny. 
W szczególności, GDDKiA nie była przygotowana do należytego wykonania zadań wynikających z Programu budowy dróg 
krajowych na lata 2008-2012”. I tak : 
 nie wprowadzono w pełni skutecznych mechanizmów zapewniających uzyskanie odpowiednej jakości robót drogowych. 

W ponad 70% zbadanych przez NIK odcinków dróg, nie osiągnięto parametrów określonych w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, z czego w przypadku 50% skontrolowanych inwestycji nieprawidłowości dotyczyły 
wykonywanych warstw bitumicznych; 

 blisko 40% dróg oddanych do ruchu nie zostało objęte monitoringiem jakości robót; 
 laboratoria drogowe GDDKiA nie były wystarczająco wyposażone w sprzęt badawczy konieczny do oceny jakości 

materiałów i technologii robót i nie posiadały, do końca 2013 r., akredytacji. Zgodnie z danymi zamieszczonymi na 
stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji, pierwsze laboratorium drogowe GDDKiA uzyskało akredytację 
24 stycznia 2014 r. Ostatnie, szesnaste, laboratorium drogowe uzyskało akredytację 27 stycznia 2015 r. 

Wysoki stopnień koncentracji zamówień na realizację inwestycji drogowych nie sprzyjał prawidłowemu przygotowaniu 
inwestycji do realizacji, a niewłaściwie opracowana dokumentacja projektowa była podstawą uzasadnionych roszczeń 
wykonawców, związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych i prac naprawczych. Łączna wartość tych 
roszczeń i dodatkowych prac budowlanych wyniosła blisko 63 mln zł.  

Nadto licznie występujące usterki, spowodowane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi lub zastosowaniem 
materiałów niespełniających warunków określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, skutkowały 
koniecznością podejmowania prac naprawczych i remontowych – na nowo wybudowanych odcinkach dróg, krótko po ich 
oddaniu do ruchu. 

DOBRE	PRAKTYKI	

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania GDDKiA na rzecz wydłużenia okresu gwarancyjnego robót drogowych, 
umożliwiające zamawiającemu ujawnienie ewentualnych wad w dłuższym okresie, a następnie ich usunięcie przez 
wykonawcę w okresie gwarancyjnym. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W celu usprawnienia działań GDDKiA, w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością realizowanych robót drogowych, NIK 
kierowała już, w związku z poprzednią kontrolą z tego obszaru, jak i obecną, wnioski pod adresem Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad, o podjęcie działań w zakresie: 
 usprawnienia i wdrożenia rozwiązań w systemie zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych, 

ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej; 

 wprowadzenia rozwiązań zapewniających rozpoczęcie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu już na etapie przygotowania 
inwestycji do realizacji, a w szczególności w okresie sporządzania dokumentacji projektowej; 

 wdrożenia jednolitych zasad przeprowadzania badań kontrolnych jakości wykonanych robót i stosowanych materiałów 
budowlanych. 

Biorąc pod uwagę wcześniejszą nieskuteczność bądź niską skuteczność podejmowanych przez GDDKiA działań w zakresie 
zapewnienia odpowiedniej jakości robót drogowych, NIK wniosła pod adresem Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wzmożenie 
– w ramach posiadanych uprawnień i obowiązków – bieżącego nadzoru nad wprowadzaniem w GDDKiA docelowego 
i efektywnego systemu nadzoru inwestorskiego. 

W wystąpieniu pokontrolnym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad NIK wnioskowała o: 
 Kontynuowanie działań usprawniających system zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych. 
 Dostosowanie liczby zatrudnionych pracowników do nałożonych obowiązków. 

SYNTEZA	

 

 
 

17. Transport	
 

1. Działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości robót drogowych 
(P/13/082/KIN) 

2. Funkcjonowanie grupy kapitałowej PKP (P/13/083/KIN) 
3. Wykonywanie wybranych zadań przez Inspekcję Transportu Drogowego z uwzględnieniem funkcjonowania Centralnej 

Ewidencji Naruszeń (P/14/006/KAP) 
4. Gospodarka finansowa i inwestycyjna portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej 

(P/14/031/KIN) 
5. Nadawanie uprawnień do kierowania pojazdami (P/14/033/KIN) 
6. Realizacja inwestycji „Przebudowa drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych miasta Włocławek” 

(P/14/069/LBY) 
7. Budowa Portu lotniczego w Modlinie (P/14/114/LWA) 
8. Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową (P/15/033/KIN) 
9. Finansowanie ulg na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową (P/15/067/LBY) 
10. Wykonywanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zadań związanych z utrzymaniem i remontami 

dróg (P/15/086/LLO) 
11. Wykonywanie zadań przez Transportowy Dozór Techniczny (P/15/088/LLO) 
12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych (P/15/094/LPO) 

Działania	Generalnej	Dyrekcji	Dróg	Krajowych	
i	Autostrad	na	rzecz	zapewnienia	odpowiedniej	
jakości	robót	drogowych 

  Departament	
Infrastruktury	 

P/13/082	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena systemu nadzoru, sprawowanego przez GDDKiA, nad zapewnieniem jakości wykonywanych robót drogowych, 
w procesie realizacji zadań inwestycyjnych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wraz z ośmioma jej oddziałami (w Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, 
Łodzi, Olsztynie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze). 

Podstawowym problemem polskiej sieci drogowej jest brak wystarczającej ilości 
autostrad i dróg szybkiego ruchu. Jest to zasadniczy czynnik zmniejszający dostępność komunikacyjną kraju oraz 
poszczególnych jego obszarów oraz ograniczający jego rozwój ekonomiczny. 

Rozpoczęta w 2007 r. nowa perspektywa finansowa budżetu unijnego otworzyła przed Polską możliwości współfinansowania 
rozwoju infrastruktury publicznej. Spośród obszarów wymagających wsparcia budowa dróg krajowych została określona jako 
zadanie priorytetowe. 

Biorąc pod uwagę obecny stan infrastruktury drogowej oraz potrzeby rozwojowe, Rada Ministrów przyjęła kolejno dwa 
Programy Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012, a następnie na lata 2011-2015. W programach ujęto szczegółowe 
listy zadań inwestycyjnych, których realizację powierzono GDDKiA. W latach 2007-2012 Polska pod względem dynamiki 
rozwoju sieci autostradowej była liderem wśród krajów europejskich. W latach 2008-2009 nastąpiło rozpoczęcie znacznej 
liczby inwestycji drogowych, co spowodowało zwiększenie popytu na usługi wykonawstwa drogowego, materiały budowlane 
oraz specjalistyczną kadrę wykonawczą i nadzorującą. Nie były to czynniki sprzyjające prawidłowemu przygotowaniu 
i realizowaniu zadań inwestycyjnych, szczególnie w zakresie zapewnienia wysokiej jakości robót drogowych. 

W doniesieniach medialnych wielokrotnie sygnalizowano problemy związane z realizacją inwestycji drogowych. Dotyczyły 
one głównie nieterminowej ich realizacji oraz niskiej jakości wykonanych robót drogowych. Z informacji tych wynikało, 

PROBLEM 
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Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie organizację i funkcjonowanie Grupy PKP w latach 2010-2013 (pierwsze 
półrocze). Podstawą takiej oceny jest niedostateczna realizacja zadań w zakresie zarządzania Grupą przez spółkę 
dominującą, tj. PKP SA, która nie wypracowała do października 2012 r. strategii działalności Grupy PKP oraz nie zawierała 
ze spółkami zależnymi umów holdingowych, ustalających ich obowiązki i uprawnienia. Tym samym PKP SA nie wykształciła 
w badanym okresie struktur, których zadaniem byłoby zdefiniowanie i wyznaczenie celów funkcjonowania Grupy. 
Nie wskazała też kompetencji dla tych struktur, pozwalających im na dokonywanie oceny jakości oraz bieżące 
monitorowanie podejmowanych przez zarządy spółek decyzji dotyczących realizacji celów na poziomie holdingu. Nie zostały 
określone nawet przejrzyste zasady zaliczania spółek do Grupy PKP. Brak koordynacji i przepływu informacji w spółkach 
Grupy PKP oraz brak dostatecznego nadzoru nad działalnością holdingu ze strony PKP SA wpływały niekorzystnie na 
działalność spółek wchodzących w skład tej Grupy. W szczególności: 
 nieskoordynowane były działania spółek kolejowych związane z nabyciem pociągów Pendolino do przewozów 

pasażerskich z prędkością 220-250 km/h, przez co doprowadzono do dokonania zakupu nieuzasadnionego ze względów 
ekonomicznych. Pomimo przeprowadzenia przez PKP Intercity SA przetargu na dostawę pociągów dużych prędkości 
w 2008 r. i ich zakupu w 2011 r., PKP PLK SA i PKP Energetyka SA do połowy 2012 r. nie przeprowadzały modernizacji 
linii kolejowych, umożliwiających wykorzystanie prędkości tych pociągów i nie realizowały zadań związanych 
z prowadzeniem stosownych modernizacji linii kolejowych, na wyznaczonych dla nich trasach. Ustalono również, 
że zarządca infrastruktury nie przewiduje dostosowania do takich parametrów większości linii kolejowych. Stan ten 
uniemożliwia w najbliższych latach poruszanie się składów Pendolino ze wskazaną wyżej prędkością, na większości 
odcinków linii kolejowych, po których mają one kursować. W tej sytuacji zakup Pendolino, których cena jest znacznie 
wyższa od ceny pociągów poruszających się z prędkością do 200 km/godz., w ocenie NIK był nieuzasadniony 
ekonomicznie; 

 niestabilne były zasady dotyczące ustalania opłat za dostęp do infrastruktury. Częste zmiany stawek dostępu i sposobu 
ich naliczania prowadziły do działań niezgodnych z prawem i nie pozwalały spółkom przewozowym na prowadzenie 
przewidywalnej, długofalowej polityki taryfowej wobec klientów; 

 nie wszystkie spółki Grupy PKP zostały wyposażone przez PKP SA w mienie niezbędne do prowadzenia działalności, 
co wymuszało konieczność dzierżawienia tego majątku i ponoszenia przez te spółki nieuzasadnionych kosztów; 

 działania na rzecz zmian właścicielskich w PKP PLK SA nie doprowadziły do uzyskania niezależności zarządcy 
infrastruktury kolejowej od Grupy PKP; 

 mimo podejmowanych działań nie nastąpiła poprawa w zakresie zagospodarowania majątku kolejowego, zbędnego do 
prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki Grupy PKP; 

 niezakończony został proces restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w tych spółkach; 
 spółki wchodzące w skład Grupy PKP, wdrażały niejednokrotnie istotne dla ich działalności przedsięwzięcia bez 

zatwierdzenia strategii lub wieloletnich planów ich funkcjonowania przez właściciela (PKP SA), co poza naruszeniem 
statutu tych jednostek prowadziło do działań niegospodarnych; 

 występowały przypadki naruszenia ustawy – Prawo zamówień publicznych, przy korzystaniu z usług doradczych 
w ramach holdingu oraz ponoszenia przez spółki Grupy PKP strat na prowadzonej działalności gospodarczej. 

Na tle powyższej oceny Najwyższa Izba Kontroli dostrzegła jednocześnie pozytywne działania ministra właściwego do spraw 
transportu i PKP SA oraz te działania spółek zależnych, które doprowadziły do uzyskania przez Grupę PKP, w latach 2010-2012, 
dodatnich wyników finansowych (w 2013 r. Grupa Kapitałowa PKP SA odnotowała jednak stratę w wysokości 273,2 mln zł), a także 
decyzje związane ze sprzedażą akcji PKP PLK SA i wprowadzeniem PKP Cargo SA na Giełdę Papierów Wartościowych. 
Wskazane przedsięwzięcia umożliwiły PKP SA obsługę posiadanego zadłużenia, a prywatyzowanym spółkom stworzyły możliwości 
rozwoju, w drodze dokapitalizowania przez inwestorów zewnętrznych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę podjęcia działań o charakterze systemowym, które prowadziłyby do wyeliminowania 
barier organizacyjnych i prawnych utrudniających funkcjonowanie Grupy PKP oraz prywatyzację wchodzących w jej skład 
spółek. W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli wnosi do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o: 
 Podjęcie działań mających na celu zakończenie procesu wnoszenia przez PKP SA do spółek Grupy PKP składników 

mienia niezbędnych do prowadzenia działalności. 
 Ustalenie zasad zaliczania do Grupy PKP spółek z udziałem PKP SA, w tym rozważenie potrzeby wydzielenia z tej 

Grupy jednostek, których działalność nie jest związana z funkcjonowaniem transportu kolejowego. 

 

 
 

 Planowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym. 

 Ujednolicenie liczby badań sprawdzających wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu. 
 Opracowanie i wdrożenie wzorcowych dokumentów Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Funkcjonowanie	grupy	kapitałowej	PKP 

   Departament	
Infrastruktury	 

P/13/083	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena funkcjonowania Grupy PKP i działalności wchodzących w jej skład spółek, w świetle realizacji przepisów ustawy 
z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje 
Państwowe (Dz.U. z 2014 r., poz. 1160, ze zm.), zwanej dalej ustawą o PKP. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (kontrola rozpoczęta została w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej) oraz następujące spółki, które w badanym okresie wchodziły w skład Grupy PKP: PKP SA, PKP PLK SA, 
PKP Cargo SA, PKP LHS Sp. z o.o., PKP Intercity SA, PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Energetyka SA, 
PKP Informatyka Sp. z o.o., KZŁ Sp. z o.o., TK Telekom Sp. z o.o., CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o., PKL SA, 
Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o., KPT-W Natura TOUR Sp. z o. o. 

Grupa PKP, która funkcjonuje od 2001 r. jako grupa kapitałowa, powstała na bazie 
spółek utworzonych przez PKP SA oraz spółek utworzonych uprzednio przez przedsiębiorstwo państwowe Polskie Koleje 
Państwowe (p.p. PKP), których działalność była istotna dla tej Grupy. Jednostką dominującą, wykonującą prawa z akcji lub 
udziałów w spółkach Grupy PKP jest jednoosobowa spółka Skarbu Państwa – PKP SA, nad którą nadzór sprawuje minister 
właściwy ds. transportu. Grupa PKP obejmuje zarówno spółki, których działalność związana jest z transportem kolejowym, 
jak również spółki świadczące usługi w innych obszarach, które do prowadzenia działalności wykorzystują majątek po 
skomercjalizowanym p.p. PKP.  

Grupa PKP zajmuje wiodącą pozycję na krajowym rynku kolejowym i wpływa w sposób decydujący na jego rozwój, z uwagi 
na obszar prowadzonej działalności oraz wielkość wchodzących w jej skład spółek przewozowych i zarządzających 
infrastrukturą kolejową. Jest drugim co do wielkości pracodawcą w Polsce, który zatrudnia ok. 85 tys. pracowników oraz 
czwartą europejską grupą kapitałową skupiającą spółki kolejowe. Działalność Grupy PKP ma tym samym istotny wpływ na 
kształtowanie polityki transportowej i sprawność funkcjonowania państwa.  

Grupa PKP w pierwszej dekadzie jej funkcjonowania nie osiągała zadowalających wyników ekonomicznych, a utworzone 
przez PKP SA spółki, wchodzące w skład tej Grupy, w znacznej mierze ponosiły straty. Do 2009 r. rosło przy tym jej 
zadłużenie, przy równoczesnym spadku udziału transportu kolejowego w przewozach realizowanych transportem lądowym. 
W celu poprawy tej sytuacji wdrażane były kolejne programy rządowe, w tym m.in. „Strategia dla transportu kolejowego do 
roku 2013”, które miały umożliwić wzrost efektywności funkcjonowania spółek kolejowych i podniesienie jakości 
świadczonych przez nie usług oraz poprawę wykorzystania, będących w ich dyspozycji zasobów. Programy te nie przynosiły 
jednak zakładanych rezultatów.  

Mimo podjęcia szeregu działań na rzecz wdrożonych w 2001 r. przekształceń kolei 
w Polsce, proces zmian nie zawsze przebiegał pomyślnie. Jednym z najważniejszych 

problemów wymagających rozwiązania, w tym przy aktywnym udziale państwa, jest niedobór środków na utrzymanie sieci 
kolejowej i wynikający z tej sytuacji zły stan techniczny linii kolejowych, wpływający m.in. na konieczne ograniczenia 
prędkości przejazdu pociągów i bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Kolejne problemowe kwestie to niezakończony proces 
restrukturyzacji spółek Grupy PKP i opóźnienia w przekazywaniu mienia niezbędnego do prowadzenia działalności przez 
spółki utworzone na podstawie ustawy o PKP. 

PROBLEM 
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Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie organizację i funkcjonowanie Grupy PKP w latach 2010-2013 (pierwsze 
półrocze). Podstawą takiej oceny jest niedostateczna realizacja zadań w zakresie zarządzania Grupą przez spółkę 
dominującą, tj. PKP SA, która nie wypracowała do października 2012 r. strategii działalności Grupy PKP oraz nie zawierała 
ze spółkami zależnymi umów holdingowych, ustalających ich obowiązki i uprawnienia. Tym samym PKP SA nie wykształciła 
w badanym okresie struktur, których zadaniem byłoby zdefiniowanie i wyznaczenie celów funkcjonowania Grupy. 
Nie wskazała też kompetencji dla tych struktur, pozwalających im na dokonywanie oceny jakości oraz bieżące 
monitorowanie podejmowanych przez zarządy spółek decyzji dotyczących realizacji celów na poziomie holdingu. Nie zostały 
określone nawet przejrzyste zasady zaliczania spółek do Grupy PKP. Brak koordynacji i przepływu informacji w spółkach 
Grupy PKP oraz brak dostatecznego nadzoru nad działalnością holdingu ze strony PKP SA wpływały niekorzystnie na 
działalność spółek wchodzących w skład tej Grupy. W szczególności: 
 nieskoordynowane były działania spółek kolejowych związane z nabyciem pociągów Pendolino do przewozów 

pasażerskich z prędkością 220-250 km/h, przez co doprowadzono do dokonania zakupu nieuzasadnionego ze względów 
ekonomicznych. Pomimo przeprowadzenia przez PKP Intercity SA przetargu na dostawę pociągów dużych prędkości 
w 2008 r. i ich zakupu w 2011 r., PKP PLK SA i PKP Energetyka SA do połowy 2012 r. nie przeprowadzały modernizacji 
linii kolejowych, umożliwiających wykorzystanie prędkości tych pociągów i nie realizowały zadań związanych 
z prowadzeniem stosownych modernizacji linii kolejowych, na wyznaczonych dla nich trasach. Ustalono również, 
że zarządca infrastruktury nie przewiduje dostosowania do takich parametrów większości linii kolejowych. Stan ten 
uniemożliwia w najbliższych latach poruszanie się składów Pendolino ze wskazaną wyżej prędkością, na większości 
odcinków linii kolejowych, po których mają one kursować. W tej sytuacji zakup Pendolino, których cena jest znacznie 
wyższa od ceny pociągów poruszających się z prędkością do 200 km/godz., w ocenie NIK był nieuzasadniony 
ekonomicznie; 

 niestabilne były zasady dotyczące ustalania opłat za dostęp do infrastruktury. Częste zmiany stawek dostępu i sposobu 
ich naliczania prowadziły do działań niezgodnych z prawem i nie pozwalały spółkom przewozowym na prowadzenie 
przewidywalnej, długofalowej polityki taryfowej wobec klientów; 

 nie wszystkie spółki Grupy PKP zostały wyposażone przez PKP SA w mienie niezbędne do prowadzenia działalności, 
co wymuszało konieczność dzierżawienia tego majątku i ponoszenia przez te spółki nieuzasadnionych kosztów; 

 działania na rzecz zmian właścicielskich w PKP PLK SA nie doprowadziły do uzyskania niezależności zarządcy 
infrastruktury kolejowej od Grupy PKP; 

 mimo podejmowanych działań nie nastąpiła poprawa w zakresie zagospodarowania majątku kolejowego, zbędnego do 
prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki Grupy PKP; 

 niezakończony został proces restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w tych spółkach; 
 spółki wchodzące w skład Grupy PKP, wdrażały niejednokrotnie istotne dla ich działalności przedsięwzięcia bez 

zatwierdzenia strategii lub wieloletnich planów ich funkcjonowania przez właściciela (PKP SA), co poza naruszeniem 
statutu tych jednostek prowadziło do działań niegospodarnych; 

 występowały przypadki naruszenia ustawy – Prawo zamówień publicznych, przy korzystaniu z usług doradczych 
w ramach holdingu oraz ponoszenia przez spółki Grupy PKP strat na prowadzonej działalności gospodarczej. 

Na tle powyższej oceny Najwyższa Izba Kontroli dostrzegła jednocześnie pozytywne działania ministra właściwego do spraw 
transportu i PKP SA oraz te działania spółek zależnych, które doprowadziły do uzyskania przez Grupę PKP, w latach 2010-2012, 
dodatnich wyników finansowych (w 2013 r. Grupa Kapitałowa PKP SA odnotowała jednak stratę w wysokości 273,2 mln zł), a także 
decyzje związane ze sprzedażą akcji PKP PLK SA i wprowadzeniem PKP Cargo SA na Giełdę Papierów Wartościowych. 
Wskazane przedsięwzięcia umożliwiły PKP SA obsługę posiadanego zadłużenia, a prywatyzowanym spółkom stworzyły możliwości 
rozwoju, w drodze dokapitalizowania przez inwestorów zewnętrznych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę podjęcia działań o charakterze systemowym, które prowadziłyby do wyeliminowania 
barier organizacyjnych i prawnych utrudniających funkcjonowanie Grupy PKP oraz prywatyzację wchodzących w jej skład 
spółek. W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli wnosi do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o: 
 Podjęcie działań mających na celu zakończenie procesu wnoszenia przez PKP SA do spółek Grupy PKP składników 

mienia niezbędnych do prowadzenia działalności. 
 Ustalenie zasad zaliczania do Grupy PKP spółek z udziałem PKP SA, w tym rozważenie potrzeby wydzielenia z tej 

Grupy jednostek, których działalność nie jest związana z funkcjonowaniem transportu kolejowego. 

 

 
 

 Planowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym. 

 Ujednolicenie liczby badań sprawdzających wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu. 
 Opracowanie i wdrożenie wzorcowych dokumentów Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Funkcjonowanie	grupy	kapitałowej	PKP 

   Departament	
Infrastruktury	 

P/13/083	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena funkcjonowania Grupy PKP i działalności wchodzących w jej skład spółek, w świetle realizacji przepisów ustawy 
z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje 
Państwowe (Dz.U. z 2014 r., poz. 1160, ze zm.), zwanej dalej ustawą o PKP. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (kontrola rozpoczęta została w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej) oraz następujące spółki, które w badanym okresie wchodziły w skład Grupy PKP: PKP SA, PKP PLK SA, 
PKP Cargo SA, PKP LHS Sp. z o.o., PKP Intercity SA, PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Energetyka SA, 
PKP Informatyka Sp. z o.o., KZŁ Sp. z o.o., TK Telekom Sp. z o.o., CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o., PKL SA, 
Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o., KPT-W Natura TOUR Sp. z o. o. 

Grupa PKP, która funkcjonuje od 2001 r. jako grupa kapitałowa, powstała na bazie 
spółek utworzonych przez PKP SA oraz spółek utworzonych uprzednio przez przedsiębiorstwo państwowe Polskie Koleje 
Państwowe (p.p. PKP), których działalność była istotna dla tej Grupy. Jednostką dominującą, wykonującą prawa z akcji lub 
udziałów w spółkach Grupy PKP jest jednoosobowa spółka Skarbu Państwa – PKP SA, nad którą nadzór sprawuje minister 
właściwy ds. transportu. Grupa PKP obejmuje zarówno spółki, których działalność związana jest z transportem kolejowym, 
jak również spółki świadczące usługi w innych obszarach, które do prowadzenia działalności wykorzystują majątek po 
skomercjalizowanym p.p. PKP.  

Grupa PKP zajmuje wiodącą pozycję na krajowym rynku kolejowym i wpływa w sposób decydujący na jego rozwój, z uwagi 
na obszar prowadzonej działalności oraz wielkość wchodzących w jej skład spółek przewozowych i zarządzających 
infrastrukturą kolejową. Jest drugim co do wielkości pracodawcą w Polsce, który zatrudnia ok. 85 tys. pracowników oraz 
czwartą europejską grupą kapitałową skupiającą spółki kolejowe. Działalność Grupy PKP ma tym samym istotny wpływ na 
kształtowanie polityki transportowej i sprawność funkcjonowania państwa.  

Grupa PKP w pierwszej dekadzie jej funkcjonowania nie osiągała zadowalających wyników ekonomicznych, a utworzone 
przez PKP SA spółki, wchodzące w skład tej Grupy, w znacznej mierze ponosiły straty. Do 2009 r. rosło przy tym jej 
zadłużenie, przy równoczesnym spadku udziału transportu kolejowego w przewozach realizowanych transportem lądowym. 
W celu poprawy tej sytuacji wdrażane były kolejne programy rządowe, w tym m.in. „Strategia dla transportu kolejowego do 
roku 2013”, które miały umożliwić wzrost efektywności funkcjonowania spółek kolejowych i podniesienie jakości 
świadczonych przez nie usług oraz poprawę wykorzystania, będących w ich dyspozycji zasobów. Programy te nie przynosiły 
jednak zakładanych rezultatów.  

Mimo podjęcia szeregu działań na rzecz wdrożonych w 2001 r. przekształceń kolei 
w Polsce, proces zmian nie zawsze przebiegał pomyślnie. Jednym z najważniejszych 

problemów wymagających rozwiązania, w tym przy aktywnym udziale państwa, jest niedobór środków na utrzymanie sieci 
kolejowej i wynikający z tej sytuacji zły stan techniczny linii kolejowych, wpływający m.in. na konieczne ograniczenia 
prędkości przejazdu pociągów i bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Kolejne problemowe kwestie to niezakończony proces 
restrukturyzacji spółek Grupy PKP i opóźnienia w przekazywaniu mienia niezbędnego do prowadzenia działalności przez 
spółki utworzone na podstawie ustawy o PKP. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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Zadania Inspekcji Transportu Drogowego wykonuje obok Głównego Inspektora Transportu Drogowego także Wojewoda 
działający za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Finansowanie działania WITD następuje 
z budżetu województwa i to do Wojewody wojewódzcy inspektorzy zgłaszają swoje zapotrzebowania na sprzęt 
i wyposażenie. Wojewódzcy Inspektorzy Transportu Drogowego sprawują nadzór nad gospodarowaniem i ewidencją mienia, 
a także odpowiadają za zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla WITD. 

Centralna Ewidencja Naruszeń została uruchomiona w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w 2010 r. Ze względu 
na duże ograniczenia funkcjonalne tej aplikacji kilkakrotnie podejmowano decyzje o kolejnych „usprawnieniach” systemu, 
których celem miało być m.in. usunięcie stwierdzanych niedogodności w aplikacji, tak aby system efektywnie wspierał 
inspektorów ITD w trakcie kontroli przeprowadzanych na drogach. 

W ocenie NIK kontrole nacisku osi oraz masy całkowitej pojazdów podejmowane 
przez ITD nie zapewniały skutecznego eliminowania z dróg pojazdów przeciążonych 

powodujących ich degradację. Kontrole ważeniowe realizowane były przez inspektorów transportu drogowego głównie w dni 
powszednie (98,5%) oraz sporadycznie w porze wieczornej i nocnej, co oznacza rezygnację z prewencyjnego oddziaływania 
wobec łamiących prawo przewoźników przez około dwie trzecie czasu, w którym odbywa się ruch drogowy.  

Na skuteczność działań kontrolnych ITD negatywnie wpływał stan infrastruktury technicznej, w szczególności awaryjność 
systemu wag preselekcyjnych oraz niedostatek miejsc do ważenia pojazdów na drogach gminnych i powiatowych, a także 
rozwiązania prawne umożliwiające zastąpienie precyzyjnego ważenia pojazdów przewożących drewno szacunkowym 
określaniem ich masy dopuszczalnej, przez co do ruchu dopuszczane są pojazdy przeciążone.  

GITD zgodnie z przepisami zarządzał systemem CEN od strony teleinformatycznej, zapewniając dostęp, ciągłość działania, 
bezpieczeństwo danych oraz zabezpieczając CEN autorskie prawa majątkowe, jednakże budowany od 2008 r. 
i uruchomiony w 2010 r. system nadal nie osiągnął niektórych zakładanych funkcji, przez co nie wspierał w pełni działań 
służących ochronie dróg przed degradacją powodowaną przez przejazdy przeciążonych pojazdów. Ponadto, ze względu na 
problemy z łącznością, CEN wykorzystywana była podczas kontroli na drodze głównie w trybie "offline", co z uwagi na 
ograniczenia funkcjonalności utrudniało pracę inspektorów. 

Minister właściwy do spraw transportu i GITD nadzorowali działalność kontrolną służącą ochronie dróg przed degradacją 
powodowaną przez przejazdy przeciążonych pojazdów, zarówno na etapie planowania jak i realizacji zadań, jednak biorąc 
pod uwagę ustalenia kontroli, były to działania niewystarczające, zwłaszcza w zakresie wykonywania przez ITD kontroli 
ważeniowych bez zachowania ciągłości tych kontroli oraz dopuszczenia do użytkowania awaryjnego systemu 
preselekcyjnego ważenia pojazdów. 

Nie w pełni realizowane były, wynikające z Kierunków Działania ITD, zadania w zakresie budowy nowych punktów 
kontrolnych umożliwiających m.in. przeprowadzenie kontroli ważeniowej pojazdu. Ustalono, że takie punkty były 
rozlokowane głównie na drogach krajowych i wojewódzkich, natomiast ich liczba na drogach powiatowych i gminnych była 
znikoma (odpowiednio 7,2% i 4,4% wszystkich miejsc do kontroli ważeniowych). 

Nie zostały zrealizowane, wynikające z Kierunków Działania ITD zadania w zakresie budowy i rozwoju systemu 
preselekcyjnego, ważenia pojazdów. Funkcjonujący system nie spełniał zakładanych oczekiwań. Błędy pomiaru parametrów 
pojazdów oraz nieprawidłowa rejestracja i transmisja danych powodowały, że preselekcja pojazdów do kontroli była 
nietrafna, spóźniona lub wręcz zaniechana. Utrudniało to pracę inspektorów transportu drogowego i negatywnie wpływało na 
skuteczność wykrywania naruszeń związanych z poruszaniem się po drogach przeciążonych pojazdów. 

Wynikające z Kierunków Działania ITD zadania w zakresie intensyfikacji kontroli ważeniowych nie były realizowane 
skutecznie. Kontrole te prowadzone były głównie w dni powszednie (98,5%) i przy sporadycznym uwzględnieniu godzin 
wieczornych, tj. od godz. 16 do godz. 24 (15,8%) i nocnych, tj. od godz. 24 do godz. 8 (5,1%). 

NIK zwróciła uwagę na niski odsetek naruszeń stwierdzonych w wyniku kontroli ważeniowych przewoźników zagranicznych 
(29,8% wszystkich kontroli), który w badanym okresie wyniósł 9,4% w sytuacji, gdy wskaźnik ten dla kontroli przewoźników 
krajowych wyniósł 30,7%.  

W przypadku wywozu drewna z lasów – odbywającego się głównie po drogach o najniższej kategorii, nieprzystosowanych 
konstrukcyjnie do takich obciążeń – kontrola wykazała, że masa pojazdu dopuszczonego do ruchu przez przewoźnika, 
ustalana z uwzględnieniem iloczynu szacowanej objętości ładunku i wskaźników określonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna była znacznie mniejsza 
(nawet o ok. 20-30%) niż rzeczywista masa wskazana przy kontroli ważeniowej. 

SYNTEZA	

 

 
 

 Zapewnienie decydującego wpływu Państwa na zarządzanie infrastrukturą energetyczną, telekomunikacyjną oraz 
informatyczną, niezbędną do prowadzenia ruchu kolejowego, w przypadku wdrożenia procesu prywatyzacji spółek Grupy 
PKP, do których dyspozycji wskazana infrastruktura została przekazana.  

W związku z dokonanymi ustaleniami Najwyższa Izba Kontroli sformułowała wnioski pokontrolne, które skierowane zostały do: 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Prezesa Zarządu PKP SA, prezesów zarządów spółek Grupy PKP. 

Koncentrowały się one na potrzebie podjęcia działań w sprawach związanych z: uregulowaniem stawek opłat za dostęp 
i korzystanie z infrastruktury kolejowej; zwiększeniem nadzoru i sprawowaniem monitoringu realizacji zadań, wynikających 
z przyjętych strategii dla transportu kolejowego; wyeliminowaniem nieprawidłowości w obszarze udzielania zamówień 
publicznych; zakończeniem procesu restrukturyzacji oraz poprawą wyników finansowych uzyskiwanych przez spółki Grupy PKP. 

DE	LEGE	FERENDA	

Najwyższa Izba Kontroli wniosła do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wdrożenie prac legislacyjnych, mających na celu 
doprowadzenie do jednoznacznej interpretacji przepisu art. 63 ust. 2 ustawy o PKP, w zakresie dotyczącym pojęcia „innych 
składników majątkowych” PKP SA, nakładającego obowiązek przekazywania 15% środków finansowych uzyskanych ze 
sprzedaży tych składników do Funduszu Własności Pracowniczej PKP. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

Wniosek do Prokuratury Okręgowej w Warszawie przeciwko dwóm osobom z art. 296 § 1 i 3 kodeksu karnego (przestępstwo 
niegospodarności, działanie na szkodę spółki, której to szkody są znaczne). W 2015 r. postępowanie zostało umorzone na 
podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk. Urząd Skarbowy w Międzychodzie wniósł akt oskarżenia (art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości), 
Sąd Rejonowy w Szamotułach wyrokiem nakazowym z dnia 6 lutego 2014 skazał sprawcę na karę grzywny. 

Wykonywanie	wybranych	zadań	przez	Inspekcję	
Transportu	Drogowego	z	uwzględnieniem	
funkcjonowania	Centralnej	Ewidencji	Naruszeń 

   Departament	
Administracji	Publicznej	 

P/14/006	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Inspekcję Transportu Drogowego (ITD) związanych z kontrolami nacisku osi, 
masy całkowitej lub wymiarów pojazdów (kontrole ważeniowe) oraz ocena kompletności i funkcjonalności Centralnej 
Ewidencji Naruszeń (CEN). Ocenie podlegały także działania podejmowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
(MIiR) w celu ochrony dróg przed ich degradacją powodowaną przez przeciążone pojazdy. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w siedmiu jednostkach, tj. Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w Głównym Inspektoracie 
Transportu Drogowego (GITD) oraz w pięciu Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego – WITD (w Białymstoku, 
Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Radomiu i Rzeszowie). 

Jednym z elementów ważnej społecznie problematyki bezpieczeństwa ruchu 
drogowego – obok takich zagadnień jak stan infrastruktury drogowej, organizacja ruchu, przestrzeganie przepisów przez 
kierujących pojazdami oraz prewencja i edukacja – jest problem ochrony dróg przed degradacją powodowaną przez 
poruszające się po nich przeciążone samochody ciężarowe. Przejazd jednego samochodu ciężarowego o nacisku 100 kN/oś 
znaczy dla nawierzchni tyle, co przejazd 160 tys. samochodów osobowych, a im większe przeciążenie, tym większe 
powoduje ono zniszczenie drogi. Przeciwdziałać temu powinny kontrole Inspekcji Transportu Drogowego. 

Ważenie pojazdów polega na sprawdzeniu dwóch jego parametrów: czy masa rzeczywista pojazdu nie przekracza 
dopuszczalnej masy całkowitej wpisanej w dowodzie rejestracyjnym oraz nacisków, jakie poszczególne osie wywierają na 
powierzchnię drogi. Kary za przekroczenie nacisków osi są nakładane niezależnie od tego, czy jednocześnie została 
przekroczona dopuszczalna masa całkowita pojazdu czy też nie, dlatego że niszczenie drogi nie zależy od masy całkowitej 
pojazdu, lecz od nacisku na oś.  

PROBLEM 
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Zadania Inspekcji Transportu Drogowego wykonuje obok Głównego Inspektora Transportu Drogowego także Wojewoda 
działający za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Finansowanie działania WITD następuje 
z budżetu województwa i to do Wojewody wojewódzcy inspektorzy zgłaszają swoje zapotrzebowania na sprzęt 
i wyposażenie. Wojewódzcy Inspektorzy Transportu Drogowego sprawują nadzór nad gospodarowaniem i ewidencją mienia, 
a także odpowiadają za zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla WITD. 

Centralna Ewidencja Naruszeń została uruchomiona w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w 2010 r. Ze względu 
na duże ograniczenia funkcjonalne tej aplikacji kilkakrotnie podejmowano decyzje o kolejnych „usprawnieniach” systemu, 
których celem miało być m.in. usunięcie stwierdzanych niedogodności w aplikacji, tak aby system efektywnie wspierał 
inspektorów ITD w trakcie kontroli przeprowadzanych na drogach. 

W ocenie NIK kontrole nacisku osi oraz masy całkowitej pojazdów podejmowane 
przez ITD nie zapewniały skutecznego eliminowania z dróg pojazdów przeciążonych 

powodujących ich degradację. Kontrole ważeniowe realizowane były przez inspektorów transportu drogowego głównie w dni 
powszednie (98,5%) oraz sporadycznie w porze wieczornej i nocnej, co oznacza rezygnację z prewencyjnego oddziaływania 
wobec łamiących prawo przewoźników przez około dwie trzecie czasu, w którym odbywa się ruch drogowy.  

Na skuteczność działań kontrolnych ITD negatywnie wpływał stan infrastruktury technicznej, w szczególności awaryjność 
systemu wag preselekcyjnych oraz niedostatek miejsc do ważenia pojazdów na drogach gminnych i powiatowych, a także 
rozwiązania prawne umożliwiające zastąpienie precyzyjnego ważenia pojazdów przewożących drewno szacunkowym 
określaniem ich masy dopuszczalnej, przez co do ruchu dopuszczane są pojazdy przeciążone.  

GITD zgodnie z przepisami zarządzał systemem CEN od strony teleinformatycznej, zapewniając dostęp, ciągłość działania, 
bezpieczeństwo danych oraz zabezpieczając CEN autorskie prawa majątkowe, jednakże budowany od 2008 r. 
i uruchomiony w 2010 r. system nadal nie osiągnął niektórych zakładanych funkcji, przez co nie wspierał w pełni działań 
służących ochronie dróg przed degradacją powodowaną przez przejazdy przeciążonych pojazdów. Ponadto, ze względu na 
problemy z łącznością, CEN wykorzystywana była podczas kontroli na drodze głównie w trybie "offline", co z uwagi na 
ograniczenia funkcjonalności utrudniało pracę inspektorów. 

Minister właściwy do spraw transportu i GITD nadzorowali działalność kontrolną służącą ochronie dróg przed degradacją 
powodowaną przez przejazdy przeciążonych pojazdów, zarówno na etapie planowania jak i realizacji zadań, jednak biorąc 
pod uwagę ustalenia kontroli, były to działania niewystarczające, zwłaszcza w zakresie wykonywania przez ITD kontroli 
ważeniowych bez zachowania ciągłości tych kontroli oraz dopuszczenia do użytkowania awaryjnego systemu 
preselekcyjnego ważenia pojazdów. 

Nie w pełni realizowane były, wynikające z Kierunków Działania ITD, zadania w zakresie budowy nowych punktów 
kontrolnych umożliwiających m.in. przeprowadzenie kontroli ważeniowej pojazdu. Ustalono, że takie punkty były 
rozlokowane głównie na drogach krajowych i wojewódzkich, natomiast ich liczba na drogach powiatowych i gminnych była 
znikoma (odpowiednio 7,2% i 4,4% wszystkich miejsc do kontroli ważeniowych). 

Nie zostały zrealizowane, wynikające z Kierunków Działania ITD zadania w zakresie budowy i rozwoju systemu 
preselekcyjnego, ważenia pojazdów. Funkcjonujący system nie spełniał zakładanych oczekiwań. Błędy pomiaru parametrów 
pojazdów oraz nieprawidłowa rejestracja i transmisja danych powodowały, że preselekcja pojazdów do kontroli była 
nietrafna, spóźniona lub wręcz zaniechana. Utrudniało to pracę inspektorów transportu drogowego i negatywnie wpływało na 
skuteczność wykrywania naruszeń związanych z poruszaniem się po drogach przeciążonych pojazdów. 

Wynikające z Kierunków Działania ITD zadania w zakresie intensyfikacji kontroli ważeniowych nie były realizowane 
skutecznie. Kontrole te prowadzone były głównie w dni powszednie (98,5%) i przy sporadycznym uwzględnieniu godzin 
wieczornych, tj. od godz. 16 do godz. 24 (15,8%) i nocnych, tj. od godz. 24 do godz. 8 (5,1%). 

NIK zwróciła uwagę na niski odsetek naruszeń stwierdzonych w wyniku kontroli ważeniowych przewoźników zagranicznych 
(29,8% wszystkich kontroli), który w badanym okresie wyniósł 9,4% w sytuacji, gdy wskaźnik ten dla kontroli przewoźników 
krajowych wyniósł 30,7%.  

W przypadku wywozu drewna z lasów – odbywającego się głównie po drogach o najniższej kategorii, nieprzystosowanych 
konstrukcyjnie do takich obciążeń – kontrola wykazała, że masa pojazdu dopuszczonego do ruchu przez przewoźnika, 
ustalana z uwzględnieniem iloczynu szacowanej objętości ładunku i wskaźników określonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna była znacznie mniejsza 
(nawet o ok. 20-30%) niż rzeczywista masa wskazana przy kontroli ważeniowej. 

SYNTEZA	

 

 
 

 Zapewnienie decydującego wpływu Państwa na zarządzanie infrastrukturą energetyczną, telekomunikacyjną oraz 
informatyczną, niezbędną do prowadzenia ruchu kolejowego, w przypadku wdrożenia procesu prywatyzacji spółek Grupy 
PKP, do których dyspozycji wskazana infrastruktura została przekazana.  

W związku z dokonanymi ustaleniami Najwyższa Izba Kontroli sformułowała wnioski pokontrolne, które skierowane zostały do: 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Prezesa Zarządu PKP SA, prezesów zarządów spółek Grupy PKP. 

Koncentrowały się one na potrzebie podjęcia działań w sprawach związanych z: uregulowaniem stawek opłat za dostęp 
i korzystanie z infrastruktury kolejowej; zwiększeniem nadzoru i sprawowaniem monitoringu realizacji zadań, wynikających 
z przyjętych strategii dla transportu kolejowego; wyeliminowaniem nieprawidłowości w obszarze udzielania zamówień 
publicznych; zakończeniem procesu restrukturyzacji oraz poprawą wyników finansowych uzyskiwanych przez spółki Grupy PKP. 

DE	LEGE	FERENDA	

Najwyższa Izba Kontroli wniosła do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wdrożenie prac legislacyjnych, mających na celu 
doprowadzenie do jednoznacznej interpretacji przepisu art. 63 ust. 2 ustawy o PKP, w zakresie dotyczącym pojęcia „innych 
składników majątkowych” PKP SA, nakładającego obowiązek przekazywania 15% środków finansowych uzyskanych ze 
sprzedaży tych składników do Funduszu Własności Pracowniczej PKP. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

Wniosek do Prokuratury Okręgowej w Warszawie przeciwko dwóm osobom z art. 296 § 1 i 3 kodeksu karnego (przestępstwo 
niegospodarności, działanie na szkodę spółki, której to szkody są znaczne). W 2015 r. postępowanie zostało umorzone na 
podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk. Urząd Skarbowy w Międzychodzie wniósł akt oskarżenia (art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości), 
Sąd Rejonowy w Szamotułach wyrokiem nakazowym z dnia 6 lutego 2014 skazał sprawcę na karę grzywny. 

Wykonywanie	wybranych	zadań	przez	Inspekcję	
Transportu	Drogowego	z	uwzględnieniem	
funkcjonowania	Centralnej	Ewidencji	Naruszeń 

   Departament	
Administracji	Publicznej	 

P/14/006	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Inspekcję Transportu Drogowego (ITD) związanych z kontrolami nacisku osi, 
masy całkowitej lub wymiarów pojazdów (kontrole ważeniowe) oraz ocena kompletności i funkcjonalności Centralnej 
Ewidencji Naruszeń (CEN). Ocenie podlegały także działania podejmowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
(MIiR) w celu ochrony dróg przed ich degradacją powodowaną przez przeciążone pojazdy. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w siedmiu jednostkach, tj. Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w Głównym Inspektoracie 
Transportu Drogowego (GITD) oraz w pięciu Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego – WITD (w Białymstoku, 
Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Radomiu i Rzeszowie). 

Jednym z elementów ważnej społecznie problematyki bezpieczeństwa ruchu 
drogowego – obok takich zagadnień jak stan infrastruktury drogowej, organizacja ruchu, przestrzeganie przepisów przez 
kierujących pojazdami oraz prewencja i edukacja – jest problem ochrony dróg przed degradacją powodowaną przez 
poruszające się po nich przeciążone samochody ciężarowe. Przejazd jednego samochodu ciężarowego o nacisku 100 kN/oś 
znaczy dla nawierzchni tyle, co przejazd 160 tys. samochodów osobowych, a im większe przeciążenie, tym większe 
powoduje ono zniszczenie drogi. Przeciwdziałać temu powinny kontrole Inspekcji Transportu Drogowego. 

Ważenie pojazdów polega na sprawdzeniu dwóch jego parametrów: czy masa rzeczywista pojazdu nie przekracza 
dopuszczalnej masy całkowitej wpisanej w dowodzie rejestracyjnym oraz nacisków, jakie poszczególne osie wywierają na 
powierzchnię drogi. Kary za przekroczenie nacisków osi są nakładane niezależnie od tego, czy jednocześnie została 
przekroczona dopuszczalna masa całkowita pojazdu czy też nie, dlatego że niszczenie drogi nie zależy od masy całkowitej 
pojazdu, lecz od nacisku na oś.  

PROBLEM 
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ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu Państwa oraz wszystkie trzy spółki zarządzające portami o podstawowym znaczeniu dla 
gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia i Szczecin i Świnoujście). W informacji uwzględniono również wyniki kontroli  
doraźnej przeprowadzonej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (I/14/006/KIN Działania ministra właściwego do spraw 
gospodarki morskiej w odniesieniu do portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej). 

Z wcześniejszych kontroli NIK wynikało, że transport morski nie należał do priorytetów 
polityki gospodarczej w Polsce. Głównymi problemami w działalności polskich portów była zdekapitalizowana, 
niedostosowana do potrzeb i zużyta infrastruktura portowa oraz zły stan infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od 
strony lądu (dróg, linii kolejowych oraz śródlądowych dróg wodnych), a także niedostatki infrastruktury zapewniającej dostęp 
do portów od strony morza (np. zbyt płytkie tory wodne). Wpływało to na obniżenie konkurencyjności polskich portów 
morskich na międzynarodowym rynku usług portowych i, generalnie, transportowych. 

W ostatnich latach sytuacja portów w zakresie realizowanych przeładunków systematycznie się poprawiała. W czterech 
największych polskich portach morskich w 2014 r. przeładowano ponad 75 mln ton ładunków. Około 30% stanowiły towary 
polskiego eksportu i importu. Rozwojowi portów sprzyjał niewątpliwie szybki rozwój i modernizacja infrastruktury na lądzie: 
autostrad, dróg ekspresowych i szlaków kolejowych. Aby jednak mogły one skutecznie konkurować z największymi portami 
południowego i wschodniego wybrzeża Bałtyku (Petersburgiem, Rygą, Windawą, Kłajpedą, Rostokiem, Lubeką), potrzebne 
są inwestycje zwiększające przepustowość. Kluczową rolę odgrywają tu przede wszystkim spółki zarządzające.  

Spośród kilkudziesięciu polskich portów morskich, ustawa o portach i przystaniach morskich nadała status portów 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej czterem: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Podmiotami 
zarządzającymi tymi portami są trzy spółki: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA (ZMP Gdańsk), Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia SA (ZMP Gdynia) oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA (ZMPSiŚ). Przedmiotem działalności tych 
spółek jest m.in. zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju 
portu, budowa, rozbudowa, utrzymywanie i modernizacja infrastruktury portowej, świadczenie usług związanych 
z korzystaniem z infrastruktury portowej, prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu. Spółki zarządzające 
nie mogą prowadzić innej działalności gospodarczej, w tym eksploatacyjnej. Głównym źródłem ich przychodów są opłaty 
z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy lub innej umowy, na mocy której podmiot zarządzający oddaje w odpłatne 
korzystanie grunty oraz obiekty, urządzenia i instalacje portowe, opłaty portowe (tonażowa, przystaniowa i pasażerska) oraz 
przychody ze świadczonych usług. Przychody powyższe przeznaczane są na budowę, rozbudowę, utrzymanie 
i modernizację infrastruktury portowej, pokrycie bieżących kosztów utrzymania i realizację innych zadań wynikających 
z przedmiotu działalności spółek. 

Budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury portowej znajdującej się na gruntach, którymi gospodaruje podmiot 
zarządzający, oraz utrzymanie akwenów portowych są finansowane ze środków podmiotu zarządzającego, mogą być także 
dofinansowywane ze środków budżetu państwa. Budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do 
portów są finansowane ze środków budżetu państwa. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność skontrolowanych podmiotów w zakresie poprawy warunków 
funkcjonowania i rozwoju polskich portów.  

Skontrolowane spółki na ogół prawidłowo zarządzały nieruchomościami i infrastrukturą portową. Wynajmowały 
i wydzierżawiały posiadane nieruchomości portowe zgodnie z przepisami. Zyski poszczególnych spółek zarządzających, 
zarówno z najmu i dzierżawy gruntów i budynków, jak i udostępniania portowej infrastruktury sieciowej stale wzrastały. 
Istotnym problemem jest jednak znaczny stopień zdekapitalizowania infrastruktury portowej, chociaż w przypadku portów 
Gdynia, Szczecin i Świnoujście następowała w tym zakresie stała poprawa. Natomiast w Gdańsku na stopień poprawy stanu 
technicznego infrastruktury portowej negatywny wpływ miał niski stopień realizacji planów inwestycyjnych. Spółki 
zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej właściwie programowały i planowały 
rozwój portów. Należycie wykonywane były również zadania ujęte w programach rozwoju portów, w tym także przewidziane 
do realizacji przy udziale środków unijnych.  

Barierą w rozwoju portów, w tym ograniczeniem inwestycji w infrastrukturę portową, było zarządzanie przez spółki tylko 
częścią terenów portowych, tj. ZMP Gdańsk 27,40%, ZMP Gdynia 51,08%, ZMPSiŚ 45,06% w porcie Szczecin i 26,04% 
w porcie Świnoujście. Gminy będące akcjonariuszami tych spółek od dnia ich zawiązania, tj. od ponad 15 lat, nie wniosły 

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

Ustalono, że nie został wdrożony Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, do czego Polska 
była zobowiązana na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne 
zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE. 

DOBRE	PRAKTYKI	

Kontrola wykazała stosowanie przez zarządców dróg krajowych i wojewódzkich dobrej praktyki konsultacji z WITD nowych 
inwestycji drogowych pod kątem rozmieszczenia punktów kontroli ważeniowych, a także podejmowanie przez WITD 
współpracy z innymi podmiotami właściwymi dla bezpieczeństwa ruchu i ochrony dróg. Do dobrych praktyk w tym zakresie 
można zaliczyć np.: 
 wspólne spotkania w sprawie analizy możliwości kontroli pojazdów ciężarowych (Urząd Miasta Puławy); 
 wspólne ustalanie harmonogramów kontroli (Urząd Miejski Przemyśl);  
 prowadzenie rozmów w sprawie sfinansowania wagi preselekcyjnej (Starostwo Powiatowe w Grajewie); 
 wspólne kontrole ze strażą gminną (Urząd Gminy Kłodawa) oraz strażą miejską i Policją (Urząd Miasta Płock); 
 wspólne akcje kontrolne WITD z Policją, Służbą Celną oraz ze Strażą Graniczną (Białystok, Gorzów Wlkp.), 
 zakup przez zarządców dróg sprzętu do kontroli ważeniowych na potrzeby WITD (Białymstok); 
 budowa przez zarządy dróg z inicjatywy WITD miejsc do przeprowadzania kontroli ważeniowych (Lublin, Białystok, 

Warszawa, Płock, Ostrołęka, Powiat Pruszkowski, Powiat Piaseczyński, Gmina Kłoczew). 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK uważa za zasadne: 
 wprowadzenie w ITD rozwiązań organizacyjnych zapewniających prowadzenie kontroli ważeniowych przez całą dobę 

oraz w dni wolne od pracy, adekwatnie do natężenia ruchu pojazdów, których przeciążenie powoduje uszkodzenia dróg; 
 dokonanie przez ITD analizy funkcjonujących punktów kontroli ważeniowych pod kątem ich racjonalnego wykorzystania; 
 zapewnienie przez GDDKiA – w ramach utrzymania i rozwoju preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów – 

wyeliminowania błędów technicznych w jego funkcjonowaniu oraz rozbudowy tego systemu o kolejne stanowiska, w tym 
również na drogach powiatowych i gminnych, szczególnie w miejscach gdzie występuje natężony ruch pojazdów 
ciężarowych (np. dojazdy do lasów z uwagi na transport drewna, do kopalń oraz dużych zakładów przemysłowych); 

 wprowadzenie przez właściwych ministrów rozwiązań systemowych wspomagających finansowanie budowy nowych 
punktów ważenia pojazdów, w szczególności na drogach powiatowych i gminnych; 

 opracowanie dla CEN kompleksowej, wielowymiarowej analizy obejmującej efektywność procesu realizacji kontroli 
z wykorzystaniem CEN, efektywność kosztową oraz identyfikację ryzyk; 

 ciągłe doskonalenie i monitorowanie procesu prowadzenia kontroli z wykorzystaniem CEN na poziomie GITD i WITD 
oraz bieżące zarządzanie ryzykami z nim związanymi; 

 zapewnienie inspektorom transportu drogowego warunków umożliwiających sprawną realizację kontroli drogowej 
z wykorzystaniem CEN online. 

DE	LEGE	FERENDA	

Podjęcie przez właściwych ministrów działań w celu przeanalizowania i urealnienia prawidłowości wskaźników dla wyliczania 
masy pojazdów przewożących drewno określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 
2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna. 

Gospodarka	finansowa	i	inwestycyjna	portów	morskich	
o	podstawowym	znaczeniu	dla	gospodarki	narodowej 

   Departament	
Infrastruktury	 

P/14/031	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena funkcjonowania spółek zarządzających portami w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu w obszarze działalności 
eksploatacyjnej i inwestycyjnej oraz działalności administracyjnej i zarządczej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do 
tych portów. 
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ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu Państwa oraz wszystkie trzy spółki zarządzające portami o podstawowym znaczeniu dla 
gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia i Szczecin i Świnoujście). W informacji uwzględniono również wyniki kontroli  
doraźnej przeprowadzonej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (I/14/006/KIN Działania ministra właściwego do spraw 
gospodarki morskiej w odniesieniu do portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej). 

Z wcześniejszych kontroli NIK wynikało, że transport morski nie należał do priorytetów 
polityki gospodarczej w Polsce. Głównymi problemami w działalności polskich portów była zdekapitalizowana, 
niedostosowana do potrzeb i zużyta infrastruktura portowa oraz zły stan infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od 
strony lądu (dróg, linii kolejowych oraz śródlądowych dróg wodnych), a także niedostatki infrastruktury zapewniającej dostęp 
do portów od strony morza (np. zbyt płytkie tory wodne). Wpływało to na obniżenie konkurencyjności polskich portów 
morskich na międzynarodowym rynku usług portowych i, generalnie, transportowych. 

W ostatnich latach sytuacja portów w zakresie realizowanych przeładunków systematycznie się poprawiała. W czterech 
największych polskich portach morskich w 2014 r. przeładowano ponad 75 mln ton ładunków. Około 30% stanowiły towary 
polskiego eksportu i importu. Rozwojowi portów sprzyjał niewątpliwie szybki rozwój i modernizacja infrastruktury na lądzie: 
autostrad, dróg ekspresowych i szlaków kolejowych. Aby jednak mogły one skutecznie konkurować z największymi portami 
południowego i wschodniego wybrzeża Bałtyku (Petersburgiem, Rygą, Windawą, Kłajpedą, Rostokiem, Lubeką), potrzebne 
są inwestycje zwiększające przepustowość. Kluczową rolę odgrywają tu przede wszystkim spółki zarządzające.  

Spośród kilkudziesięciu polskich portów morskich, ustawa o portach i przystaniach morskich nadała status portów 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej czterem: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Podmiotami 
zarządzającymi tymi portami są trzy spółki: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA (ZMP Gdańsk), Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia SA (ZMP Gdynia) oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA (ZMPSiŚ). Przedmiotem działalności tych 
spółek jest m.in. zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju 
portu, budowa, rozbudowa, utrzymywanie i modernizacja infrastruktury portowej, świadczenie usług związanych 
z korzystaniem z infrastruktury portowej, prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu. Spółki zarządzające 
nie mogą prowadzić innej działalności gospodarczej, w tym eksploatacyjnej. Głównym źródłem ich przychodów są opłaty 
z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy lub innej umowy, na mocy której podmiot zarządzający oddaje w odpłatne 
korzystanie grunty oraz obiekty, urządzenia i instalacje portowe, opłaty portowe (tonażowa, przystaniowa i pasażerska) oraz 
przychody ze świadczonych usług. Przychody powyższe przeznaczane są na budowę, rozbudowę, utrzymanie 
i modernizację infrastruktury portowej, pokrycie bieżących kosztów utrzymania i realizację innych zadań wynikających 
z przedmiotu działalności spółek. 

Budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury portowej znajdującej się na gruntach, którymi gospodaruje podmiot 
zarządzający, oraz utrzymanie akwenów portowych są finansowane ze środków podmiotu zarządzającego, mogą być także 
dofinansowywane ze środków budżetu państwa. Budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do 
portów są finansowane ze środków budżetu państwa. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność skontrolowanych podmiotów w zakresie poprawy warunków 
funkcjonowania i rozwoju polskich portów.  

Skontrolowane spółki na ogół prawidłowo zarządzały nieruchomościami i infrastrukturą portową. Wynajmowały 
i wydzierżawiały posiadane nieruchomości portowe zgodnie z przepisami. Zyski poszczególnych spółek zarządzających, 
zarówno z najmu i dzierżawy gruntów i budynków, jak i udostępniania portowej infrastruktury sieciowej stale wzrastały. 
Istotnym problemem jest jednak znaczny stopień zdekapitalizowania infrastruktury portowej, chociaż w przypadku portów 
Gdynia, Szczecin i Świnoujście następowała w tym zakresie stała poprawa. Natomiast w Gdańsku na stopień poprawy stanu 
technicznego infrastruktury portowej negatywny wpływ miał niski stopień realizacji planów inwestycyjnych. Spółki 
zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej właściwie programowały i planowały 
rozwój portów. Należycie wykonywane były również zadania ujęte w programach rozwoju portów, w tym także przewidziane 
do realizacji przy udziale środków unijnych.  

Barierą w rozwoju portów, w tym ograniczeniem inwestycji w infrastrukturę portową, było zarządzanie przez spółki tylko 
częścią terenów portowych, tj. ZMP Gdańsk 27,40%, ZMP Gdynia 51,08%, ZMPSiŚ 45,06% w porcie Szczecin i 26,04% 
w porcie Świnoujście. Gminy będące akcjonariuszami tych spółek od dnia ich zawiązania, tj. od ponad 15 lat, nie wniosły 
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DE LEGE FERENDA

Mając na względzie dotychczasowy brak skuteczności działań ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w kwestii 
przygotowania odpowiednich regulacji przepisów, Najwyższa Izba Kontroli wniosła pod adresem Prezesa Rady Ministrów 
o podjęcie działań mających na celu: 
 przygotowanie projektu zmian ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, w zakresie 

doprecyzowania definicji infrastruktury portowej, w związku z problemami dotyczącymi stosowania zwolnienia
określonego w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; 

 przygotowanie projektu zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w celu precyzyjnego
dookreślenia, które nieruchomości będące w zarządzie spółek zarządzających portami morskimi o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej służą wykonywaniu zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. 

ZAWIADOMIENIADOORGANÓW	ŚCIGANIAOPODEJRZENIUPOPEŁNIENIAPRZESTĘPSTWALUBWYKROCZENIA

Wniosek o popełnieniu przestępstwa skierowany do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przeciwko dwóm osobom 
z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (art. 296 § 1 kk – niegospodarność). Prokuratura Apelacyjna
w Szczecinie umorzyła postępowanie w tej sprawie w dniu 7 grudnia 2015 r. 
Zawiadomienie o wykroczeniu (dot. Morskiego Portu Gdynia SA) skierowane do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z art. 93 pkt 9 prawa budowlanego. PINB w Gdańsku pismem z dnia 3 lipca 2015 r.
poinformował o wymierzeniu mandatów karnych. 

Nadawanie uprawnień do kierowania pojazdami
Departament
Infrastruktury

P/14/033

CEL OGÓLNY

Ocena działalności w latach 2013-2014 (I półrocze) organów administracji samorządowej – starostów i marszałków 
województw, a także wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na
kierowców oraz wydawania im uprawnień do kierowania pojazdami. 

ZAKRES PODMIOTOWY

Kontrola przeprowadzona została w czterech urzędach marszałkowskich, w dziesięciu starostwach powiatowych i urzędach
miast oraz siedmiu wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.  

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zależy od kilku czynników: inżynierii 
drogowej, edukacji, egzekwowania prawa oraz ratownictwa. Chociaż w Polsce sytuacja na drogach stopniowo poprawia się,
m.in. w związku z modernizacją sieci drogowej, to jednak postęp ten jest zbyt wolny w porównaniu z innymi krajami Unii 
Europejskiej. Pomimo podejmowanych w ostatnich latach w Polsce wielu działań dla poprawy stanu bezpieczeństwa
drogowego, w tym w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, Polska nadal znajduje się czołówce
krajów UE z najwyższym wskaźnikiem śmiertelności w wypadkach drogowych. W krajach tych wypadki drogowe są główną
przyczyną śmierci osób w grupie wiekowej od 15 do 24 lat. W jej skład wchodzi większość początkujących kierowców. 
Niedoświadczeni kierowcy stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, lecz także dla innych uczestników ruchu drogowego. 

Chociaż uzyskanie prawa jazdy w Polsce jest wciąż znacznie trudniejsze niż w pozostałych krajach UE, rygoryzm
egzaminów nie przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach. Młodzi kierowcy są w Polsce sprawcami 
co piątego wypadku drogowego. O nieskuteczności polskiego systemu nadawania uprawnień do kierowania pojazdami 
świadczą główne przyczyny wypadków powodowanych przez młodych wiekiem (do 24 lat) i stażem (do 2 lat) kierowców:
nadmierna prędkość, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe zachowania wobec pieszego. Według
Raportu o stanie bezpieczeństwa na drogach UE w Polsce liczba zgonów w wypadkach drogowych na jeden milion
mieszkańców w grupie wiekowej 18-24 lata jest ponad trzykrotnie wyższa niż w pozostałych krajach UE, a Polska
(po Chorwacji) zajmuje czołowe miejsce z najwyższym wskaźnikiem ofiar śmiertelnych. Szacunkowy roczny koszt wypadków 
drogowych w Polsce oszacowano na 34,2 mld zł, a kolizji drogowych na 14,9 mld zł. Według opracowań Policji, decydujący 
wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (wśród głównych czynników takich jak człowiek – droga – pojazd) mają
niewłaściwe zachowania poszczególnych grup użytkowników dróg. Inne czynniki mają zdecydowanie mniejsze znaczenie.

PROBLEM

 

bowiem do nich (z jednym wyjątkiem) żadnych gruntów. W konsekwencji tego stanu w porcie Gdańsk gmina posiadała 
więcej terenów portowych od spółki zarządzającej. 

Spółki zarządzające czterema najważniejszymi portami unowocześniły infrastrukturę portową, dostosowując ją do potrzeb rynku. 
W zbadanym okresie spółki realizowały łącznie 136 zadań inwestycyjnych, na które poniosły łączne nakłady 688,8 mln zł. 
Realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków UE prowadzona była zgodnie z warunkami zawartymi w umowach 
o dofinansowanie, z wyjątkiem jednej, prowadzonej przez ZMPSiŚ, gdzie nie dokonano weryfikacji ilości i wartości robót
zawartych w kosztorysie inwestorskim i ofertach wykonawców, co skutkuje opóźnieniem inwestycji oraz dodatkowymi kosztami. 

Wyniki kontroli dały podstawę do pozytywnej oceny gospodarki finansowej prowadzonej przez spółki zarządzające. 
W okresie objętym kontrolą w każdej z trzech spółek zarządzających portami nastąpił wzrost aktywów ogółem, majątku 
trwałego i majątku obrotowego. Żadna spółka nie miała problemów z regulowaniem bieżących zobowiązań. Do finansowania 
działalności inwestycyjnej – poza środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o portach i przystaniach morskich – spółki 
zarządzające aktywnie pozyskiwały środki unijne. W najlepszej sytuacji finansowej znajdował się ZMP Gdynia, który nie 
korzystał w okresie objętym kontrolą z kredytów bankowych ani z pożyczek, nie otrzymał również pomocy finansowej od 
Skarbu Państwa.  

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej zrealizował większość obowiązków przyjętych w Strategii rozwoju portów 
morskich do 2015 r. Jednakże minister, przyznając, że wprowadzone w 2000 r. zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 2001 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych miały zapewnić zwolnienie spółek zarządzających z podatku od nieruchomości od
infrastruktury portowej tych spółek, nie podjął wystarczających działań w celu takiego doprecyzowania definicji infrastruktury
portowej w ustawie o portach i przystaniach morskich, które pozwoliłoby wszystkim spółkom zarządzającym nadal korzystać
ze zwolnienia z podatku od nieruchomości od infrastruktury portowej oddanej do użytkowania podmiotom eksploatacyjnym.
Minister nie zdefiniował także, które części portów przeznaczone są do celów obronności i bezpieczeństwa państwa.
W konsekwencji tego spółki zarządzające ponosiły opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów według różnych stawek – ZMP
Gdańsk i ZMP Gdynia według stawki 0,3% (obowiązującej dla terenów przeznaczonych do celów obronności
i bezpieczeństwa państwa), a ZMPSiŚ według stawki 3%, w wyniku czego opłata ta była w skali roku wyższa o 3,8 mln zł
w stosunku do opłaty wyliczonej wg stawki 0,3%.

Minister Skarbu Państwa aktywnie sprawował nadzór właścicielski nad spółkami zarządzającymi. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wnioski pokontrolne do Ministra Skarbu Państwa dotyczyły podjęcia skutecznych działań w celu wyegzekwowania od 
nadzorowanych Spółek zarządzających portami morskimi zbycia posiadanych przez nie udziałów w spółkach 
eksploatacyjnych. 

Wnioski pokontrolne do Prezesa Zarządu ZMP Gdańsk dotyczyły m.in.: 
 rzetelnego opracowywania rocznych planów inwestycyjnych oraz prowadzenia stałego nadzoru nad wykonaniem tych

planów;
 zintensyfikowania działań na rzecz wzrostu wykorzystania zdolności przeładunkowych portu;
 sfinalizowania sprzedaży akcji PGE;
 poprawy skuteczności prowadzonych działań windykacyjnych;
 podejmowania działań w ramach nadzoru właścicielskiego nad PUPR, zapewniających trwałą poprawę kondycji

finansowej tego podmiotu.

Do Prezesa Zarządu ZMP Gdynia wnioskowano m.in. o: 
 zapewnienie przystępowania do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych,

po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
 zintensyfikowanie działań w celu zbycia udziałów w spółce BBM sp. z o.o.

Do Prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA  NIK wnioskowała m.in. o:
 zwracanie się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów ofert mających wpływ na wysokość ceny

w celu ustalenia, czy oferty zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 weryfikację ilości i wartości robót budowlanych, zawieranych w kosztorysach inwestorskich i ofertach wykonawców;
 podjęcie działań umożliwiających zakończenie zadania Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu

w Świnoujściu. Budowa stanowiska promowego nr 1 w terminie umownym, tj. do dnia 30 listopada 2014 r.
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DE	LEGE	FERENDA	

Mając na względzie dotychczasowy brak skuteczności działań ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w kwestii 
przygotowania odpowiednich regulacji przepisów, Najwyższa Izba Kontroli wniosła pod adresem Prezesa Rady Ministrów 
o podjęcie działań mających na celu: 
 przygotowanie projektu zmian ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, w zakresie 

doprecyzowania definicji infrastruktury portowej, w związku z problemami dotyczącymi stosowania zwolnienia 
określonego w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;  

 przygotowanie projektu zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w celu precyzyjnego 
dookreślenia, które nieruchomości będące w zarządzie spółek zarządzających portami morskimi o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej służą wykonywaniu zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

Wniosek o popełnieniu przestępstwa skierowany do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przeciwko dwóm osobom 
z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (art. 296 § 1 kk – niegospodarność). Prokuratura Apelacyjna 
w Szczecinie umorzyła postępowanie w tej sprawie w dniu 7 grudnia 2015 r. 
Zawiadomienie o wykroczeniu (dot. Morskiego Portu Gdynia SA) skierowane do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z art. 93 pkt 9 prawa budowlanego. PINB w Gdańsku pismem z dnia 3 lipca 2015 r. 
poinformował o wymierzeniu mandatów karnych. 

Nadawanie	uprawnień	do	kierowania	pojazdami 

   Departament	
Infrastruktury	 

P/14/033	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działalności w latach 2013-2014 (I półrocze) organów administracji samorządowej – starostów i marszałków 
województw, a także wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na 
kierowców oraz wydawania im uprawnień do kierowania pojazdami. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola przeprowadzona została w czterech urzędach marszałkowskich, w dziesięciu starostwach powiatowych i urzędach 
miast oraz siedmiu wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.  

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zależy od kilku czynników: inżynierii 
drogowej, edukacji, egzekwowania prawa oraz ratownictwa. Chociaż w Polsce sytuacja na drogach stopniowo poprawia się, 
m.in. w związku z modernizacją sieci drogowej, to jednak postęp ten jest zbyt wolny w porównaniu z innymi krajami Unii 
Europejskiej. Pomimo podejmowanych w ostatnich latach w Polsce wielu działań dla poprawy stanu bezpieczeństwa 
drogowego, w tym w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, Polska nadal znajduje się czołówce 
krajów UE z najwyższym wskaźnikiem śmiertelności w wypadkach drogowych. W krajach tych wypadki drogowe są główną 
przyczyną śmierci osób w grupie wiekowej od 15 do 24 lat. W jej skład wchodzi większość początkujących kierowców. 
Niedoświadczeni kierowcy stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, lecz także dla innych uczestników ruchu drogowego.  

Chociaż uzyskanie prawa jazdy w Polsce jest wciąż znacznie trudniejsze niż w pozostałych krajach UE, rygoryzm 
egzaminów nie przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach. Młodzi kierowcy są w Polsce sprawcami 
co piątego wypadku drogowego. O nieskuteczności polskiego systemu nadawania uprawnień do kierowania pojazdami 
świadczą główne przyczyny wypadków powodowanych przez młodych wiekiem (do 24 lat) i stażem (do 2 lat) kierowców: 
nadmierna prędkość, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe zachowania wobec pieszego. Według 
Raportu o stanie bezpieczeństwa na drogach UE w Polsce liczba zgonów w wypadkach drogowych na jeden milion 
mieszkańców w grupie wiekowej 18-24 lata jest ponad trzykrotnie wyższa niż w pozostałych krajach UE, a Polska 
(po Chorwacji) zajmuje czołowe miejsce z najwyższym wskaźnikiem ofiar śmiertelnych. Szacunkowy roczny koszt wypadków 
drogowych w Polsce oszacowano na 34,2 mld zł, a kolizji drogowych na 14,9 mld zł. Według opracowań Policji, decydujący 
wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (wśród głównych czynników takich jak człowiek – droga – pojazd) mają 
niewłaściwe zachowania poszczególnych grup użytkowników dróg. Inne czynniki mają zdecydowanie mniejsze znaczenie. 

PROBLEM 

 

 
 

bowiem do nich (z jednym wyjątkiem) żadnych gruntów. W konsekwencji tego stanu w porcie Gdańsk gmina posiadała 
więcej terenów portowych od spółki zarządzającej 

Spółki zarządzające czterema najważniejszymi portami unowocześniły infrastrukturę portową, dostosowując ją do potrzeb rynku. 
W zbadanym okresie spółki realizowały łącznie 136 zadań inwestycyjnych, na które poniosły łączne nakłady 688,8 mln zł. 
Realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków UE prowadzona była zgodnie z warunkami zawartymi w umowach 
o dofinansowanie, z wyjątkiem jednej, prowadzonej przez ZMPSiŚ, gdzie nie dokonano weryfikacji ilości i wartości robót 
zawartych w kosztorysie inwestorskim i ofertach wykonawców, co skutkuje opóźnieniem inwestycji oraz dodatkowymi kosztami. 

Wyniki kontroli dały podstawę do pozytywnej oceny gospodarki finansowej prowadzonej przez spółki zarządzające. 
W okresie objętym kontrolą w każdej z trzech spółek zarządzających portami nastąpił wzrost aktywów ogółem, majątku 
trwałego i majątku obrotowego. Żadna spółka nie miała problemów z regulowaniem bieżących zobowiązań. Do finansowania 
działalności inwestycyjnej – poza środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o portach i przystaniach morskich – spółki 
zarządzające aktywnie pozyskiwały środki unijne. W najlepszej sytuacji finansowej znajdował się ZMP Gdynia, który nie 
korzystał w okresie objętym kontrolą z kredytów bankowych ani z pożyczek, nie otrzymał również pomocy finansowej od 
Skarbu Państwa.  

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej zrealizował większość obowiązków przyjętych w Strategii rozwoju portów 
morskich do 2015 r. Jednakże minister, przyznając, że wprowadzone w 2000 r. zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 2001 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych miały zapewnić zwolnienie spółek zarządzających z podatku od nieruchomości od 
infrastruktury portowej tych spółek, nie podjął wystarczających działań w celu takiego doprecyzowania definicji infrastruktury 
portowej w ustawie o portach i przystaniach morskich, które pozwoliłoby wszystkim spółkom zarządzającym nadal korzystać 
ze zwolnienia z podatku od nieruchomości od infrastruktury portowej oddanej do użytkowania podmiotom eksploatacyjnym. 
Minister nie zdefiniował także, które części portów przeznaczone są do celów obronności i bezpieczeństwa państwa. 
W konsekwencji tego spółki zarządzające ponosiły opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów według różnych stawek – ZMP 
Gdańsk i ZMP Gdynia według stawki 0,3% (obowiązującej dla terenów przeznaczonych do celów obronności 
i bezpieczeństwa państwa), a ZMPSiŚ według stawki 3%, w wyniku czego opłata ta była w skali roku wyższa o 3,8 mln zł 
w stosunku do opłaty wyliczonej wg stawki 0,3%. 

Minister Skarbu Państwa aktywnie sprawował nadzór właścicielski nad spółkami zarządzającymi. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wnioski pokontrolne do Ministra Skarbu Państwa dotyczyły podjęcia skutecznych działań w celu wyegzekwowania od 
nadzorowanych Spółek zarządzających portami morskimi zbycia posiadanych przez nie udziałów w spółkach 
eksploatacyjnych. 

Wnioski pokontrolne do Prezesa Zarządu ZMP Gdańsk dotyczyły m.in.: 
 rzetelnego opracowywania rocznych planów inwestycyjnych oraz prowadzenia stałego nadzoru nad wykonaniem tych 

planów; 
 zintensyfikowania działań na rzecz wzrostu wykorzystania zdolności przeładunkowych portu; 
 sfinalizowania sprzedaży akcji PGE; 
 poprawy skuteczności prowadzonych działań windykacyjnych; 
 podejmowania działań w ramach nadzoru właścicielskiego nad PUPR, zapewniających trwałą poprawę kondycji 

finansowej tego podmiotu. 
 
Do Prezesa Zarządu ZMP Gdynia wnioskowano m.in. o: 
 zapewnienie przystępowania do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, 

po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 
 zintensyfikowanie działań w celu zbycia udziałów w spółce BBM sp. z o.o. 

Do Prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA  NIK wnioskowała m.in. o: 
 zwracanie się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów ofert mających wpływ na wysokość ceny 

w celu ustalenia, czy oferty zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
 weryfikację ilości i wartości robót budowlanych, zawieranych w kosztorysach inwestorskich i ofertach wykonawców; 
 podjęcie działań umożliwiających zakończenie zadania Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu 

w Świnoujściu. Budowa stanowiska promowego nr 1 w terminie umownym, tj. do dnia 30 listopada 2014 r. 
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 określających warunki i tryb przekazywania marszałkowi województwa przez administratora centralnej ewidencji 
kierowców informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w danym 
wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. 

 Do starostów i marszałków województw NIK wnioskowała o: 
 wykonywanie skutecznego nadzoru: przez starostów – nad działalnością ośrodków szkolenia oraz przez marszałków 

województw – nad egzaminowaniem w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego; 
 dla zapewnienia kompletności i poprawności danych zgromadzonych w prowadzonych ewidencjach i rejestrach, 

a także zapewnienia ciągłości dostępu do tych informacji, o uporządkowanie tej dokumentacji, w celu realizacji 
obowiązku przekazania do centralnej ewidencji kierowców tych danych, zgromadzonych do 3 stycznia 2016 r., 
określonego w art. 138b ustawy o kierujących pojazdami. 

 Do starostów m.in. o: 
 zapewnienie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych dla terminowej realizacji obowiązku przekazywania 

do centralnej ewidencji kierowców danych o m.in. zatrzymaniu lub cofnięciu dokumentu stwierdzającego uprawnienie 
do kierowania pojazdami, bądź zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów; 

 objęcie szczególnym nadzorem działalności ośrodków szkolenia kierowców, w tym w szczególności: realizacji przez 
instruktorów nauki jazdy obowiązków w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów wewnętrznych oraz 
wystawiania przez nich potwierdzeń posiadania przez osoby szkolone wymaganej wiedzy i umiejętności niezbędnych 
do przystąpienia do egzaminu państwowego, a także rzetelnego prowadzenia rejestrów i ewidencji; 

 prawidłowego wykonywania zadań w zakresie nadzoru nad kierującymi pojazdami, tj. niezzwłocznego 
zatrzymywania oraz cofania kierującym uprawnień orak kierowania ich na badania lekarskie i psychologiczne. 

 Do marszałków województw m.in. o:  
– o wyeliminowanie niezgodnych z prawem przypadków powierzenia przypisanego im ustawowo nadzoru nad 

wykonywaniem badań lekarskich, a także przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii 
transportu oraz wydawaniem odpowiednich orzeczeń wojewódzkim ośrodkom medycyny pracy. 

– sprawowanie skutecznego nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych przez WORD. 
 Do zarządów województw – o zwiększenie nadzoru nad gospodarką finansową wojewódzkich ośrodków ruchu 

drogowego. 
 Do dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego dotyczyły m.in.: zapewnienia spełniania wymagań przez place 

manewrowe, prowadzenia egzaminów wyłącznie przez egzaminatorów, prawidłowego wypełniania protokołów 
egzaminacyjnych, dostosowania tras przejazdów egzaminacyjnych do wymagań. 

DE	LEGE	FERENDA	

W wyniku kontroli NIK skierowała wniosek do ministra właściwego do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw transportu o dokonanie kompleksowego uregulowania kwestii związanej z wydawaniem orzeczeń lekarskich, 
potwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz egzaminatora. 

Realizacja	inwestycji	„Przebudowa	drogi	krajowej	nr	91	
w	granicach	administracyjnych	miasta	Włocławek” 

   Delegatura	w	Bydgoszczy	
 

P/14/069	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości, sprawności i skuteczności realizacji Inwestycji (przygotowanie do realizacji zadań dotyczących 
przebudowy drogi krajowej nr 91, prawidłowość wyłonienia wybranych uczestników procesu budowlanego, sprawowanie 
nadzoru inwestorskiego). 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Urząd Miasta Włocławek i Miejski Zarząd Dróg we Włocławku. 

 

 

 

 
 

Szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców w obecnym kształcie 
organizacyjnym nie przygotowuje do bezpiecznego poruszania się po drogach 

publicznych. Wyniki kontroli wskazują, że na niezadowalający poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce wpływa 
nieskuteczny system szkolenia kierowców. Funkcjonowanie systemu nadawania uprawnień do kierowania pojazdami, w tym jakość 
działań prowadzonych w obszarze szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców zostało przez NIK ocenione negatywnie. 

W wyniku nieprawidłowości w realizacji zadań ustawowych przez samorządy powiatowe i wojewódzkie, nie zostały wdrożone 
najważniejsze narzędzia, które zgodnie z założeniami ustawy o kierujących miały zapewnić poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, poprzez podniesienie kwalifikacji kierujących pojazdami oraz zminimalizowanie negatywnych zjawisk 
związanych z procesem uzyskiwania uprawnień przez kierujących. Starostwa powszechnie nie były przygotowane do 
wywiązywania się z nałożonych na nie ustawowych zadań, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i kadrowym. 
Praktycznie nie funkcjonował system nadzoru i kontroli. 

Do wypełniania funkcji nadzorczych nie zostały wykorzystane w należytym stopniu podstawowe instrumenty prawne, w tym 
wprowadzone ustawą o kierujących. Nieprawidłowo wykonywano obowiązki z zakresu przeprowadzania okresowych kontroli 
w OSK, a także przesyłania wymaganych danych do Centralnej Ewidencji Kierowców. Wskutek stwierdzonych zaniechań, 
w OSK byli zatrudnieni instruktorzy, którzy nie dopełnili podstawowych obowiązków, głównie związanych z potwierdzeniem 
spełnienia przez nich nowych wymagań dotyczących stanu zdrowia oraz odbyciem obowiązkowych okresowych warsztatów 
doskonalenia zawodowego. Decyzje administracyjne wobec kierujących stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, m.in w sprawie zatrzymania lub cofnięcia uprawnień, wydawane były w sposób opieszały, nawet po upływie roku 
od wystąpienia przesłanek do podjęcia czynności w tym zakresie. 

Wprowadzony ustawą o kierujących nowy system przygotowania kandydatów na kierowców (przepisy ustawy w większości 
weszły w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.) nadal tylko częściowo realizował postawione przed nim zadania. Działo się tak 
przede wszystkim dlatego, że wciąż stosunkowo łatwo dopuszczał on do przystąpienia do egzaminu państwowego osoby, 
które nie nabyły wystarczających umiejętności niezbędnych dla prawidłowego, niestwarzającego zagrożeń, uczestnictwa 
w ruchu drogowym. Świadczą o tym przyczyny przerwania i niezaliczenia egzaminów państwowych w związku 
z popełnianymi przez zdających błędami, niska zdawalność egzaminów państwowych, a także fakt, że większość osób, które 
nie mogły sobie poradzić podczas egzaminu państwowego, uzyskiwała w OSK pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego. 

Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych, a także wykonywaniem badań lekarskich i psychologicznych oraz 
wydawaniem stosownych orzeczeń sprawowany był przez samorządy województw nierzetelnie. W co drugim urzędzie 
ujawniono przypadki nieuprawnionego przekazania podmiotom zewnętrznym zadań, należących do wyłącznej kompetencji 
marszałka województwa. 

Nieprawidłowości w procesie przeprowadzania egzaminów państwowych miały również miejsce w skontrolowanych 
wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Polegały one przede wszystkim na niezapewnieniu bezstronności w procesie 
egzaminowania. 

NIK negatywnie ocenia również zakup przez blisko 70% wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego systemu 
teleinformatycznego, który nie spełniał kryterium integracji z systemem teleinformatycznym starostw, co skutkowało brakiem 
możliwości pobierania, obsługi i aktualizowania Profilu Kandydata na Kierowcę, warunkującego uzyskanie lub odzyskanie 
uprawnień do kierowania pojazdami. 

 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 NIK wnioskowała do Prezesa Rady Ministrów o zapewnienie, w szczególności przez działania nadzorcze wojewodów, 
w zakresie ustalonym przez ustawy regulujące funkcjonowanie samorządów terytorialnych, a także ustawę o kierujących 
pojazdami, wykonywania rzetelnego nadzoru: przez starostów – nad ośrodkami szkolenia kierowców, a przez 
marszałków województw – nad działalnością ośrodków egzaminujących kandydatów na kierowców. 

 Do ministra właściwego do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych NIK 
skierowała wniosek o przyspieszenie, w celu ujednolicenia w skali kraju systemu przekazywania informacji 
o naruszeniach ruchu drogowego, realizacji delegacji ustawowych: 
 określających warunki i tryb przekazywania staroście przez administratora Centralnej Ewidencji Kierowców 

informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców 
w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez nie prawa jazdy określonej kategorii; 

SYNTEZA	
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 określających warunki i tryb przekazywania marszałkowi województwa przez administratora centralnej ewidencji 
kierowców informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w danym 
wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. 

 Do starostów i marszałków województw NIK wnioskowała o: 
 wykonywanie skutecznego nadzoru: przez starostów – nad działalnością ośrodków szkolenia oraz przez marszałków 

województw – nad egzaminowaniem w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego; 
 dla zapewnienia kompletności i poprawności danych zgromadzonych w prowadzonych ewidencjach i rejestrach, 

a także zapewnienia ciągłości dostępu do tych informacji, o uporządkowanie tej dokumentacji, w celu realizacji 
obowiązku przekazania do centralnej ewidencji kierowców tych danych, zgromadzonych do 3 stycznia 2016 r., 
określonego w art. 138b ustawy o kierujących pojazdami. 

 Do starostów m.in. o: 
 zapewnienie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych dla terminowej realizacji obowiązku przekazywania 

do centralnej ewidencji kierowców danych o m.in. zatrzymaniu lub cofnięciu dokumentu stwierdzającego uprawnienie 
do kierowania pojazdami, bądź zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów; 

 objęcie szczególnym nadzorem działalności ośrodków szkolenia kierowców, w tym w szczególności: realizacji przez 
instruktorów nauki jazdy obowiązków w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów wewnętrznych oraz 
wystawiania przez nich potwierdzeń posiadania przez osoby szkolone wymaganej wiedzy i umiejętności niezbędnych 
do przystąpienia do egzaminu państwowego, a także rzetelnego prowadzenia rejestrów i ewidencji; 

 prawidłowego wykonywania zadań w zakresie nadzoru nad kierującymi pojazdami, tj. niezzwłocznego 
zatrzymywania oraz cofania kierującym uprawnień orak kierowania ich na badania lekarskie i psychologiczne. 

 Do marszałków województw m.in. o:  
– o wyeliminowanie niezgodnych z prawem przypadków powierzenia przypisanego im ustawowo nadzoru nad 

wykonywaniem badań lekarskich, a także przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii 
transportu oraz wydawaniem odpowiednich orzeczeń wojewódzkim ośrodkom medycyny pracy. 

– sprawowanie skutecznego nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych przez WORD. 
 Do zarządów województw – o zwiększenie nadzoru nad gospodarką finansową wojewódzkich ośrodków ruchu 

drogowego. 
 Do dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego dotyczyły m.in.: zapewnienia spełniania wymagań przez place 

manewrowe, prowadzenia egzaminów wyłącznie przez egzaminatorów, prawidłowego wypełniania protokołów 
egzaminacyjnych, dostosowania tras przejazdów egzaminacyjnych do wymagań. 

DE	LEGE	FERENDA	

W wyniku kontroli NIK skierowała wniosek do ministra właściwego do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw transportu o dokonanie kompleksowego uregulowania kwestii związanej z wydawaniem orzeczeń lekarskich, 
potwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz egzaminatora. 

Realizacja	inwestycji	„Przebudowa	drogi	krajowej	nr	91	
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Ocena prawidłowości, sprawności i skuteczności realizacji Inwestycji (przygotowanie do realizacji zadań dotyczących 
przebudowy drogi krajowej nr 91, prawidłowość wyłonienia wybranych uczestników procesu budowlanego, sprawowanie 
nadzoru inwestorskiego). 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Urząd Miasta Włocławek i Miejski Zarząd Dróg we Włocławku. 

 

 

 

 
 

Szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców w obecnym kształcie 
organizacyjnym nie przygotowuje do bezpiecznego poruszania się po drogach 

publicznych. Wyniki kontroli wskazują, że na niezadowalający poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce wpływa 
nieskuteczny system szkolenia kierowców. Funkcjonowanie systemu nadawania uprawnień do kierowania pojazdami, w tym jakość 
działań prowadzonych w obszarze szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców zostało przez NIK ocenione negatywnie. 

W wyniku nieprawidłowości w realizacji zadań ustawowych przez samorządy powiatowe i wojewódzkie, nie zostały wdrożone 
najważniejsze narzędzia, które zgodnie z założeniami ustawy o kierujących miały zapewnić poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, poprzez podniesienie kwalifikacji kierujących pojazdami oraz zminimalizowanie negatywnych zjawisk 
związanych z procesem uzyskiwania uprawnień przez kierujących. Starostwa powszechnie nie były przygotowane do 
wywiązywania się z nałożonych na nie ustawowych zadań, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i kadrowym. 
Praktycznie nie funkcjonował system nadzoru i kontroli. 

Do wypełniania funkcji nadzorczych nie zostały wykorzystane w należytym stopniu podstawowe instrumenty prawne, w tym 
wprowadzone ustawą o kierujących. Nieprawidłowo wykonywano obowiązki z zakresu przeprowadzania okresowych kontroli 
w OSK, a także przesyłania wymaganych danych do Centralnej Ewidencji Kierowców. Wskutek stwierdzonych zaniechań, 
w OSK byli zatrudnieni instruktorzy, którzy nie dopełnili podstawowych obowiązków, głównie związanych z potwierdzeniem 
spełnienia przez nich nowych wymagań dotyczących stanu zdrowia oraz odbyciem obowiązkowych okresowych warsztatów 
doskonalenia zawodowego. Decyzje administracyjne wobec kierujących stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, m.in w sprawie zatrzymania lub cofnięcia uprawnień, wydawane były w sposób opieszały, nawet po upływie roku 
od wystąpienia przesłanek do podjęcia czynności w tym zakresie. 

Wprowadzony ustawą o kierujących nowy system przygotowania kandydatów na kierowców (przepisy ustawy w większości 
weszły w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.) nadal tylko częściowo realizował postawione przed nim zadania. Działo się tak 
przede wszystkim dlatego, że wciąż stosunkowo łatwo dopuszczał on do przystąpienia do egzaminu państwowego osoby, 
które nie nabyły wystarczających umiejętności niezbędnych dla prawidłowego, niestwarzającego zagrożeń, uczestnictwa 
w ruchu drogowym. Świadczą o tym przyczyny przerwania i niezaliczenia egzaminów państwowych w związku 
z popełnianymi przez zdających błędami, niska zdawalność egzaminów państwowych, a także fakt, że większość osób, które 
nie mogły sobie poradzić podczas egzaminu państwowego, uzyskiwała w OSK pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego. 

Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych, a także wykonywaniem badań lekarskich i psychologicznych oraz 
wydawaniem stosownych orzeczeń sprawowany był przez samorządy województw nierzetelnie. W co drugim urzędzie 
ujawniono przypadki nieuprawnionego przekazania podmiotom zewnętrznym zadań, należących do wyłącznej kompetencji 
marszałka województwa. 

Nieprawidłowości w procesie przeprowadzania egzaminów państwowych miały również miejsce w skontrolowanych 
wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Polegały one przede wszystkim na niezapewnieniu bezstronności w procesie 
egzaminowania. 

NIK negatywnie ocenia również zakup przez blisko 70% wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego systemu 
teleinformatycznego, który nie spełniał kryterium integracji z systemem teleinformatycznym starostw, co skutkowało brakiem 
możliwości pobierania, obsługi i aktualizowania Profilu Kandydata na Kierowcę, warunkującego uzyskanie lub odzyskanie 
uprawnień do kierowania pojazdami. 

 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 NIK wnioskowała do Prezesa Rady Ministrów o zapewnienie, w szczególności przez działania nadzorcze wojewodów, 
w zakresie ustalonym przez ustawy regulujące funkcjonowanie samorządów terytorialnych, a także ustawę o kierujących 
pojazdami, wykonywania rzetelnego nadzoru: przez starostów – nad ośrodkami szkolenia kierowców, a przez 
marszałków województw – nad działalnością ośrodków egzaminujących kandydatów na kierowców. 

 Do ministra właściwego do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych NIK 
skierowała wniosek o przyspieszenie, w celu ujednolicenia w skali kraju systemu przekazywania informacji 
o naruszeniach ruchu drogowego, realizacji delegacji ustawowych: 
 określających warunki i tryb przekazywania staroście przez administratora Centralnej Ewidencji Kierowców 

informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców 
w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez nie prawa jazdy określonej kategorii; 

SYNTEZA	
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Zdaniem NIK do częściowej utraty dofinansowania UE oraz wydłużenia realizacji Inwestycji przyczynił się brak właściwego 
nadzoru Prezydenta nad MZD. Działania nadzorcze podejmowane były sporadycznie, w jednostkowych przypadkach i po 
wystąpieniu nieprawidłowości, których skali i skutków nie można już było ograniczyć. Przykładem takiego działania była 
kontrola wewnętrzna zlecona przez Prezydenta w MZD, której wyniki wskazywały na naruszenie przez dyrektora MZD 
dyscypliny finansów publicznych, co nie spowodowało jednak niezwłocznego skierowania odpowiedniego zawiadomienia do 
rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Skutkiem tego część czynów uległa przedawnieniu. Prezydent udzielił 
dyrektorowi MZD praktycznie nieograniczonego pełnomocnictwa do prowadzenia inwestycji, nie zapewniając mu przy tym 
odpowiedniego wsparcia w realizacji powierzonych zadań i efektywnym osiąganiu celów. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK wnioskowała do Prezydenta Włocławka o sprawowanie skutecznego i sprawnego nadzoru nad realizacją inwestycji. 
W tym m.in. przez wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów nadzorczych zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak 
też innych inwestycji drogowych realizowanych w przyszłości przez Włocławek oraz dokonanie całościowego rozliczenia 
rzeczowego i finansowego umów podpisanych w ramach prowadzonego zadania, w tym nałożenie na wykonawców 
ewentualnych kar umownych. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

NIK skierowała do właściwej miejscowo prokuratury okręgowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 
w wyniku ujawnienia faktów świadczących o niedopełnieniu obowiązków – w związku realizacją Inwestycji – przez osoby 
uprawnione do zajmowania się sprawami majątkowymi Miasta Włocławek, w wyniku czego utracono dofinansowanie ze 
środków europejskich oraz doprowadzono do wzrostu kosztów Inwestycji. W konsekwencji doszło do powstania w budżecie 
Miasta Włocławek szkody w wielkich rozmiarach w kwocie 37.500,0 tys. zł. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

W trakcie kontroli stwierdzono popełnienie czynów skutkujących odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych związanych z udzielaniem zamówień publicznych, jednakże mając na uwadze, iż czyny te popełniono w latach 
2010-2011, odstąpiono od skierowania stosownego zawiadomienia ze względu na przedawnienie karalności. 

Budowa	portu	lotniczego	w	Modlinie 

  Delegatura	w	Warszawie	
 

P/14/114	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji inwestycji polegającej na budowie portu lotniczego w Modlinie. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą zostały objęte dwie jednostki: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o. oraz Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Warszawie. 

Lotnisko Warszawa-Modlin jest międzynarodowym portem lotniczym położonym 
w Nowym Dworze Mazowieckim, około 40 km na północny zachód od Warszawy. Jest drugim największym portem lotniczym 
dla Warszawy. Port powstał na bazie dawnego lotniska wojskowego, które istniało w latach 1940-2000. Obiekt zajmuje 
powierzchnię 292,83 ha. Maksymalna przepustowość lotniska jest oceniana na 2-2,3 mln osób rocznie. 

W październiku 2006 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) wydał promesę zezwolenia na założenie lotniska 
cywilnego użytku publicznego w Modlinie. W dniu 8 lutego 2010 roku obiekt został wpisany do rejestru lotnisk cywilnych 
przez ULC, co oznaczało, że teoretycznie od tego momentu mogły na nim już lądować samoloty, aczkolwiek wciąż nie było 
tam wystarczającej infrastruktury. Proces modernizacji Lotniska oficjalnie rozpoczęto 8 października 2010 roku. 
Przedsięwzięcie p.n. Rozbudowa Portu Lotniczego w Modlinie zostało ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012.  

PROBLEM 

 

 
 

Modernizacja drogi krajowej nr 91, w granicach administracyjnych miasta była 
kluczowym problemem społecznym dla mieszkańców Włocławka. Zgodnie z ustawą o 

drogach publicznych (art. 19 ust. 5) w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z 
wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.  

Całościowy koszt inwestycji założono na poziomie 285.000,0 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków funduszy unijnych 
(w ramach PO IŚ), pierwotnie zakładane na poziomie 108 499,0 tys. zł, zostało zwiększone w trakcie realizacji do 173.610,9 tys. 
zł, a następnie – w wyniku decyzji Instytucji Wdrażającej – pomniejszone o 28.203,2 tys. zł do kwoty 145.407,6 tys. zł. 

Inwestycja miała charakter strategiczny dla województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to główna ulica w mieście, która 
równocześnie pełni różne funkcje – jest krajową drogą o dużym ruchu tranzytowym, jak też fragmentem drogi alternatywnej 
dla płatnej autostrady A1. O istotnym znaczeniu w realizacji funkcji obsługi krajowego ruchu tranzytowego przedmiotowego 
odcinka drogi świadczy fakt jej przynależności do transportowego korytarza nr VI w sieci TEN-T (paneuropejski korytarz 
transportowy). Ponadto droga jest podstawowym elementem komunikacyjnego układu wewnętrznego w zakresie powiązań 
międzydzielnicowych oraz obsługi przyległej zabudowy, w szczególności dużych zakładów przemysłowych 
(jak np. kompleksu produkcyjnego Anwil SA). 

Inwestycji poświęcono szereg krytycznych artykułów w lokalnych mediach, była ona też przedmiotem skargi 
parlamentarzystów do NIK. Niektóre fragmenty zmodernizowanej drogi krajowej wkrótce po oddaniu do użytkowania 
wymagały remontu. Inwestycja nie została też zakończona w terminie. Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych 
projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych Miasta Włocławek" nastąpiła w ramach Działania 
6.1: Rozwój sieci drogowej TEN-T Priorytetu VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013. Stronami zawartej 27.09.2010 r. umowy były Skarb Państwa – Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych z siedzibą w Warszawie i Włocławek (miasto na prawach powiatu). Inwestycja była wielokrotnie 
kontrolowana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Protokoły kończyły się ocenami o istnieniu „istotnych 
zastrzeżeń, skutkującymi uznaniem wydatków za niekwalifikowalne", „z istotnymi zastrzeżeniami", „z nieistotnymi 
zastrzeżeniami". Tylko jedna kontrola zakończona była oceną „bez zastrzeżeń” 

Realizacja przez Miasto Włocławek inwestycji pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 91 
w granicach administracyjnych miasta Włocławek” została przez Najwyższą Izbę 

Kontroli oceniona negatywnie. NIK stwierdziła szereg nieprawidłowości, zarówno na etapie przygotowania Inwestycji, jak i jej 
wykonania i finansowania. Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości w większości dotyczyły nieprzestrzegania prawa 
zamówień publicznych, w szczególności zasady zachowania uczciwej konkurencji, jak również przesłanek udzielania 
zamówień dodatkowych w trybach niekonkurencyjnych oraz zawierania aneksów do umów o udzielenie zamówienia 
publicznego. Do ich powstania przyczynił się nieskuteczny nadzór Prezydenta i Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg nad 
realizacją tego zadania. W ocenie Izby działania niezgodne z prawem i zasadami należytego zarządzania finansami miały 
zasadniczy negatywny wpływ na prawidłowość, sprawność i skuteczność przeprowadzenia inwestycji, co w konsekwencji 
spowodowało zwiększenie kosztów jej realizacji i utratę części dofinansowania ze środków europejskich w łącznej kwocie 
42.091,2 tys. zł, tj. 15% z 285.000,0 tys. zł zakładanych całościowych kosztów inwestycji. 

Prezydent Włocławka w 2006 r. dokonał odbioru dokumentacji projektowej bez przeprowadzenia jej merytorycznej 
weryfikacji. Tymczasem dokumentacja była obarczona istotną wadą, co stało się jedną z głównych przyczyn znacznego 
wzrostu kosztów I etapu Inwestycji oraz wydłużenia prac budowlanych.  

W postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy I etapu bezpodstawnie odrzucono najkorzystniejszą ofertę, 
zawierając umowę z wykonawcą, który przedstawił ofertę o 47,2 tys. zł droższą. Naruszanie zasad udzielania zamówień było 
główną przyczyną utraty przez Włocławek dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 28.203,1 tys. zł.  

NIK stwierdziła także niegospodarne działania dyrektora MZD, który zlecił podmiotowi zewnętrznemu za kwotę 33,8 tys. zł 
usługę doradztwa, polegającą de facto na przygotowaniu pisma do Instytucji Wdrażającej, co mieściło się w zakresie 
obowiązków przypisanych pracownikom MZD i nie wykraczało poza ich wiedzę i umiejętności.  

Izba ma także zastrzeżenia do nadzoru dyrektora MZD nad inżynierem kontraktu I etapu inwestycji. Nie egzekwowano 
bowiem realizacji obowiązków wskazanych w umowie, w szczególności dotyczących udziału IK w pobieraniu próbek do 
badań laboratoryjnych mających zweryfikować zgodność materiałów i robót z SST i dokumentacją projektową, 
co doprowadziło do wykorzystania niskiej jakości materiałów i konieczności wykonania robót naprawczych w ramach 
gwarancji. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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Zdaniem NIK do częściowej utraty dofinansowania UE oraz wydłużenia realizacji Inwestycji przyczynił się brak właściwego 
nadzoru Prezydenta nad MZD. Działania nadzorcze podejmowane były sporadycznie, w jednostkowych przypadkach i po 
wystąpieniu nieprawidłowości, których skali i skutków nie można już było ograniczyć. Przykładem takiego działania była 
kontrola wewnętrzna zlecona przez Prezydenta w MZD, której wyniki wskazywały na naruszenie przez dyrektora MZD 
dyscypliny finansów publicznych, co nie spowodowało jednak niezwłocznego skierowania odpowiedniego zawiadomienia do 
rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Skutkiem tego część czynów uległa przedawnieniu. Prezydent udzielił 
dyrektorowi MZD praktycznie nieograniczonego pełnomocnictwa do prowadzenia inwestycji, nie zapewniając mu przy tym 
odpowiedniego wsparcia w realizacji powierzonych zadań i efektywnym osiąganiu celów. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK wnioskowała do Prezydenta Włocławka o sprawowanie skutecznego i sprawnego nadzoru nad realizacją inwestycji. 
W tym m.in. przez wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów nadzorczych zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak 
też innych inwestycji drogowych realizowanych w przyszłości przez Włocławek oraz dokonanie całościowego rozliczenia 
rzeczowego i finansowego umów podpisanych w ramach prowadzonego zadania, w tym nałożenie na wykonawców 
ewentualnych kar umownych. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

NIK skierowała do właściwej miejscowo prokuratury okręgowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 
w wyniku ujawnienia faktów świadczących o niedopełnieniu obowiązków – w związku realizacją Inwestycji – przez osoby 
uprawnione do zajmowania się sprawami majątkowymi Miasta Włocławek, w wyniku czego utracono dofinansowanie ze 
środków europejskich oraz doprowadzono do wzrostu kosztów Inwestycji. W konsekwencji doszło do powstania w budżecie 
Miasta Włocławek szkody w wielkich rozmiarach w kwocie 37.500,0 tys. zł. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

W trakcie kontroli stwierdzono popełnienie czynów skutkujących odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych związanych z udzielaniem zamówień publicznych, jednakże mając na uwadze, iż czyny te popełniono w latach 
2010-2011, odstąpiono od skierowania stosownego zawiadomienia ze względu na przedawnienie karalności. 

Budowa	portu	lotniczego	w	Modlinie 

  Delegatura	w	Warszawie	
 

P/14/114	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji inwestycji polegającej na budowie portu lotniczego w Modlinie. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą zostały objęte dwie jednostki: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o. oraz Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Warszawie. 

Lotnisko Warszawa-Modlin jest międzynarodowym portem lotniczym położonym 
w Nowym Dworze Mazowieckim, około 40 km na północny zachód od Warszawy. Jest drugim największym portem lotniczym 
dla Warszawy. Port powstał na bazie dawnego lotniska wojskowego, które istniało w latach 1940-2000. Obiekt zajmuje 
powierzchnię 292,83 ha. Maksymalna przepustowość lotniska jest oceniana na 2-2,3 mln osób rocznie. 

W październiku 2006 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) wydał promesę zezwolenia na założenie lotniska 
cywilnego użytku publicznego w Modlinie. W dniu 8 lutego 2010 roku obiekt został wpisany do rejestru lotnisk cywilnych 
przez ULC, co oznaczało, że teoretycznie od tego momentu mogły na nim już lądować samoloty, aczkolwiek wciąż nie było 
tam wystarczającej infrastruktury. Proces modernizacji Lotniska oficjalnie rozpoczęto 8 października 2010 roku. 
Przedsięwzięcie p.n. Rozbudowa Portu Lotniczego w Modlinie zostało ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012.  

PROBLEM 

 

 
 

Modernizacja drogi krajowej nr 91, w granicach administracyjnych miasta była 
kluczowym problemem społecznym dla mieszkańców Włocławka. Zgodnie z ustawą o 

drogach publicznych (art. 19 ust. 5) w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z 
wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.  

Całościowy koszt inwestycji założono na poziomie 285.000,0 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków funduszy unijnych 
(w ramach PO IŚ), pierwotnie zakładane na poziomie 108 499,0 tys. zł, zostało zwiększone w trakcie realizacji do 173.610,9 tys. 
zł, a następnie – w wyniku decyzji Instytucji Wdrażającej – pomniejszone o 28.203,2 tys. zł do kwoty 145.407,6 tys. zł. 

Inwestycja miała charakter strategiczny dla województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to główna ulica w mieście, która 
równocześnie pełni różne funkcje – jest krajową drogą o dużym ruchu tranzytowym, jak też fragmentem drogi alternatywnej 
dla płatnej autostrady A1. O istotnym znaczeniu w realizacji funkcji obsługi krajowego ruchu tranzytowego przedmiotowego 
odcinka drogi świadczy fakt jej przynależności do transportowego korytarza nr VI w sieci TEN-T (paneuropejski korytarz 
transportowy). Ponadto droga jest podstawowym elementem komunikacyjnego układu wewnętrznego w zakresie powiązań 
międzydzielnicowych oraz obsługi przyległej zabudowy, w szczególności dużych zakładów przemysłowych 
(jak np. kompleksu produkcyjnego Anwil SA). 

Inwestycji poświęcono szereg krytycznych artykułów w lokalnych mediach, była ona też przedmiotem skargi 
parlamentarzystów do NIK. Niektóre fragmenty zmodernizowanej drogi krajowej wkrótce po oddaniu do użytkowania 
wymagały remontu. Inwestycja nie została też zakończona w terminie. Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych 
projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych Miasta Włocławek" nastąpiła w ramach Działania 
6.1: Rozwój sieci drogowej TEN-T Priorytetu VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013. Stronami zawartej 27.09.2010 r. umowy były Skarb Państwa – Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych z siedzibą w Warszawie i Włocławek (miasto na prawach powiatu). Inwestycja była wielokrotnie 
kontrolowana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Protokoły kończyły się ocenami o istnieniu „istotnych 
zastrzeżeń, skutkującymi uznaniem wydatków za niekwalifikowalne", „z istotnymi zastrzeżeniami", „z nieistotnymi 
zastrzeżeniami". Tylko jedna kontrola zakończona była oceną „bez zastrzeżeń” 

Realizacja przez Miasto Włocławek inwestycji pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 91 
w granicach administracyjnych miasta Włocławek” została przez Najwyższą Izbę 

Kontroli oceniona negatywnie. NIK stwierdziła szereg nieprawidłowości, zarówno na etapie przygotowania Inwestycji, jak i jej 
wykonania i finansowania. Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości w większości dotyczyły nieprzestrzegania prawa 
zamówień publicznych, w szczególności zasady zachowania uczciwej konkurencji, jak również przesłanek udzielania 
zamówień dodatkowych w trybach niekonkurencyjnych oraz zawierania aneksów do umów o udzielenie zamówienia 
publicznego. Do ich powstania przyczynił się nieskuteczny nadzór Prezydenta i Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg nad 
realizacją tego zadania. W ocenie Izby działania niezgodne z prawem i zasadami należytego zarządzania finansami miały 
zasadniczy negatywny wpływ na prawidłowość, sprawność i skuteczność przeprowadzenia inwestycji, co w konsekwencji 
spowodowało zwiększenie kosztów jej realizacji i utratę części dofinansowania ze środków europejskich w łącznej kwocie 
42.091,2 tys. zł, tj. 15% z 285.000,0 tys. zł zakładanych całościowych kosztów inwestycji. 

Prezydent Włocławka w 2006 r. dokonał odbioru dokumentacji projektowej bez przeprowadzenia jej merytorycznej 
weryfikacji. Tymczasem dokumentacja była obarczona istotną wadą, co stało się jedną z głównych przyczyn znacznego 
wzrostu kosztów I etapu Inwestycji oraz wydłużenia prac budowlanych.  

W postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy I etapu bezpodstawnie odrzucono najkorzystniejszą ofertę, 
zawierając umowę z wykonawcą, który przedstawił ofertę o 47,2 tys. zł droższą. Naruszanie zasad udzielania zamówień było 
główną przyczyną utraty przez Włocławek dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 28.203,1 tys. zł.  

NIK stwierdziła także niegospodarne działania dyrektora MZD, który zlecił podmiotowi zewnętrznemu za kwotę 33,8 tys. zł 
usługę doradztwa, polegającą de facto na przygotowaniu pisma do Instytucji Wdrażającej, co mieściło się w zakresie 
obowiązków przypisanych pracownikom MZD i nie wykraczało poza ich wiedzę i umiejętności.  

Izba ma także zastrzeżenia do nadzoru dyrektora MZD nad inżynierem kontraktu I etapu inwestycji. Nie egzekwowano 
bowiem realizacji obowiązków wskazanych w umowie, w szczególności dotyczących udziału IK w pobieraniu próbek do 
badań laboratoryjnych mających zweryfikować zgodność materiałów i robót z SST i dokumentacją projektową, 
co doprowadziło do wykorzystania niskiej jakości materiałów i konieczności wykonania robót naprawczych w ramach 
gwarancji. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 42 jednostkach (35 zarządach dróg oraz u siedmiu zarządców, w tym Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad) administrujących wszystkimi kategoriami dróg. 

Drogowe obiekty inżynierskie, a przede wszystkim obiekty mostowe i przepusty, 
stanowią newralgiczne punkty sieci dróg publicznych, niejednokrotnie decydujące o jej przydatności eksploatacyjnej. Z tego 
względu stan techniczny konstrukcji mostowych jest jednym z zasadniczych elementów warunkujących możliwość 
korzystania z dróg zgodnie z ich przeznaczeniem. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi i obiekty mostowe 
są ściśle określone w normach prawnych. Również zadania zarządców w zakresie utrzymania tych budowli w sprawności 
technicznej są określone zarówno w przepisach ustawy o drogach publicznych (u.o.d.p.), jak i w przepisach prawa 
budowlanego. Istotnym zagadnieniem jest zatem sposób wykonywania zadań przez zarządców dróg, na których nałożono 
tego rodzaju zadania. Na sieci dróg publicznych o długości całkowitej 412,3 tys. km znajduje się ponad 35 tys. obiektów 
mostowych o łącznej długości 550 tys. metrów. 

Wykonywanie obowiązków nałożonych na zarządców obiektów mostowych i przepustów ma w szczególności na celu 
zapewnienie realizowania zadań ukierunkowanych na utrzymywanie infrastruktury obiektów inżynierskich w takim stanie, aby 
nie ograniczały możliwości korzystania z dróg, w które zostały wbudowane. Obiekty mostowe, a także przepusty o świetle 
otworu równym lub wyższym niż 150 cm są budowlami i na podstawie przepisów prawa budowlanego podlegają okresowym 
kontrolom stanu technicznego. Przepusty o świetle otworu poniżej 150 cm stanowią integralną część drogi i ich stan 
poddawany jest kontroli przy wykonywaniu przeglądu drogi. Podmioty zarządzające obiektami inżynierskimi zobowiązane są 
zarówno do bieżącego usuwania powstających uszkodzeń, jak i planowanego wykonywania remontów na podstawie 
wyników okresowych kontroli stanu technicznego.  

Zgodnie z art. 19 ust. 2 u.o.d.p, dla pozostałych dróg zarządcami są: 
 dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa, 
 dla dróg powiatowych – zarząd powiatu, 
 dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
z zastrzeżeniem art. 19 ust. 5, który stanowi, że w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg 
publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. 

Po przeprowadzonej kontroli negatywnie oceniono wykonywanie przez administrację 
drogową zadań związanych z zarządzaniem drogowymi obiektami mostowymi 

i przepustami. Poza drogami krajowymi i częściowo wojewódzkimi, na drogach pozostałych kategorii zarządcy dróg 
praktycznie nie realizowali zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i sprawności ruchu drogowego na obiektach 
mostowych i przepustach oraz zabezpieczeniem środków finansowych adekwatnych do potrzeb remontowych w tym 
zakresie. Negatywnie oceniono również wykonywanie przez zarządców dróg obowiązków planistycznych oraz 
przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów mostowych i przepustów, a także działania w zakresie zakładania 
i prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej.  

NIK stwierdziła, że nie ma rzetelnych danych o zasobie drogowych obiektów mostowych w Polsce. Zarządcy nie znali 
rzeczywistej liczby obiektów mostowych, którymi powinni zarządzać. Według ustaleń kontroli liczba obiektów mostowych na 
sieci dróg publicznych podawana przez GUS (z uwagi na brak lub niepełne sporządzanie informacji przez zarządców) była 
zaniżona. Kontrolerzy NIK stwierdzili istnienie niezaewidencjonowanych obiektów, nieutrzymywanych w należytym stanie 
technicznym. 

System zarządzania obiektami mostowymi na drogach publicznych nie działał skutecznie. Ustanowione zostały wprawdzie 
prawne ramy jego funkcjonowania określające zadania zarządców obiektów mostowych, ale z reguły obowiązki te nie były 
wykonywane lub wykonywane były nierzetelnie.  

NIK negatywnie ocenia zaniechanie lub ograniczanie przez zarządców prac remontowych. W następstwie tego wiele 
konstrukcji mostowych znajdowało się w złym stanie technicznym i wymagało wprowadzania ograniczeń eksploatacyjnych 
w zakresie prędkości i masy przewożonych ładunków. 

Okresowe kontrole były przeprowadzane nierzetelnie lub też zaniechano ich przeprowadzania. Wykluczało to możliwość 
ustalenia rzeczywistego stanu technicznego wszystkich obiektów wbudowanych w ciągach dróg publicznych. 

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

Budowa lotniska odbyła się w ramach realizowanego przez spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o. 
zadania inwestycyjnego pn. Budowa Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Celem tego zadania była przebudowa istniejącego 
lotniska wojskowego w kierunku jego wykorzystania dla obsługi lotnictwa pasażerskiego krótko- i średniodystansowego oraz 
indywidualnego. Lotnisko w Modlinie pełni szczególną rolę w rozwoju województwa mazowieckiego, a także wpływa na 
jakość życia jego mieszkańców. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy port ten obsłużył prawie 900 tysięcy pasażerów, 
jednocześnie stanowi on miejsce pracy dla co najmniej 100 osób. W związku z wadliwie wykonanym pasem startowym 
zawieszone zostały na okres ponad pół roku połączenia lotnicze. W konsekwencji zarządzająca lotniskiem spółka 
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin zaczęła ponosić straty. Zmniejszyła się również wiarygodność lotniska dla 
europejskich przewoźników lotniczych – pomimo ponownego uruchomienia pasa startowego, deklarację wykonywania lotów 
złożył według stanu na koniec września 2013 r. wyłącznie jeden przewoźnik.  

NIK oceniła negatywnie działania Spółki związane z nadzorem nad realizacją 
inwestycji. MPL nie posiadał sformalizowanej procedury prowadzenia procesu 

inwestycyjnego uwzględniającej ryzyka, jakie może wystąpić na każdym z jego etapów, a także nie dysponował 
wystarczającymi zasobami kadrowymi pozwalającymi na samodzielne zarządzanie i nadzorowanie realizacji inwestycji. 
Krytyczne uwagi NIK dotyczyły niedokonywania weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla 
przeprowadzenia inwestycji otrzymanej od jednego z udziałowców Spółki, a także pozyskiwanej samodzielnie. Miało to 
negatywny wpływ na realizację inwestycji na jej późniejszych etapach. Błędy w dokumentacji, jej niekompletność oraz 
częściowa dezaktualizacja skutkowały koniecznością zwiększenia nakładów z tytułu robót dodatkowych. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie niedokonanie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego kontroli spełnienia ustalonych w decyzji MWINB nr 919/2012 warunków dopuszczających użytkownie pasa 
startowego. Jednocześnie NIK oceniła pozytywnie realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane, obejmujących m.in. dokonywanie kontroli obowiązkowych i wydawanie pozwoleń na użytkowanie 
dotyczących pozostałych obiektów budowlanych lotniska w Modlinie. 

Wskutek pojawienia się odprysków na nawierzchni betonowej progów pasa startowego, spowodowanych wystąpieniem 
margla w składzie betonu, lotnisko zostało wyłączone z komercyjnej eksploatacji na prawie sześć miesięcy. Zarówno na 
etapie przygotowania, jak i w trakcie samej budowy uczestnicy tego procesu nie podjęli wystarczających działań, które mogły 
ograniczyć ryzyko wystąpienie tej usterki.  

Zarówno Spółka, jak i inwestor zastępczy nie wyegzekwowali od wykonawcy opracowania specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, tj. dokumentu zawierającego zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót i dopuścili go do wykonywania robót. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Ustalenia kontroli stanowiły podstawę do sformułowania dwóch wniosków pokontrolnych, dotyczących: 
 zapewnienia przy realizacji przyszłych zadań inwestycyjnych przez Mazowiecki Port Lotniczy sp. z o.o. skutecznego 

nadzoru nad ich planowaniem, przygotowaniem oraz przebiegiem; 
 przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków wynikających z decyzji warunkowych w przypadkach, gdy ich 

wykonanie ma wpływ na bezpieczne użytkowanie obiektu. 

Zarządzanie	obiektami	mostowymi	i	przepustami	
przez	administrację	drogową 

   Departament	
Infrastruktury	 

P/15/033	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań zarządców dróg publicznych w zakresie utrzymania obiektów mostowych i przepustów w stanie 
zapewniającym bezpieczeństwo i sprawność ruchu drogowego oraz zabezpieczenia środków finansowych adekwatnych do 
potrzeb remontowych, modernizacyjnych i utrzymaniowych. 

 

SYNTEZA	
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ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w 42 jednostkach (35 zarządach dróg oraz u siedmiu zarządców, w tym Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad) administrujących wszystkimi kategoriami dróg. 

Drogowe obiekty inżynierskie, a przede wszystkim obiekty mostowe i przepusty, 
stanowią newralgiczne punkty sieci dróg publicznych, niejednokrotnie decydujące o jej przydatności eksploatacyjnej. Z tego 
względu stan techniczny konstrukcji mostowych jest jednym z zasadniczych elementów warunkujących możliwość 
korzystania z dróg zgodnie z ich przeznaczeniem. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi i obiekty mostowe 
są ściśle określone w normach prawnych. Również zadania zarządców w zakresie utrzymania tych budowli w sprawności 
technicznej są określone zarówno w przepisach ustawy o drogach publicznych (u.o.d.p.), jak i w przepisach prawa 
budowlanego. Istotnym zagadnieniem jest zatem sposób wykonywania zadań przez zarządców dróg, na których nałożono 
tego rodzaju zadania. Na sieci dróg publicznych o długości całkowitej 412,3 tys. km znajduje się ponad 35 tys. obiektów 
mostowych o łącznej długości 550 tys. metrów. 

Wykonywanie obowiązków nałożonych na zarządców obiektów mostowych i przepustów ma w szczególności na celu 
zapewnienie realizowania zadań ukierunkowanych na utrzymywanie infrastruktury obiektów inżynierskich w takim stanie, aby 
nie ograniczały możliwości korzystania z dróg, w które zostały wbudowane. Obiekty mostowe, a także przepusty o świetle 
otworu równym lub wyższym niż 150 cm są budowlami i na podstawie przepisów prawa budowlanego podlegają okresowym 
kontrolom stanu technicznego. Przepusty o świetle otworu poniżej 150 cm stanowią integralną część drogi i ich stan 
poddawany jest kontroli przy wykonywaniu przeglądu drogi. Podmioty zarządzające obiektami inżynierskimi zobowiązane są 
zarówno do bieżącego usuwania powstających uszkodzeń, jak i planowanego wykonywania remontów na podstawie 
wyników okresowych kontroli stanu technicznego.  

Zgodnie z art. 19 ust. 2 u.o.d.p, dla pozostałych dróg zarządcami są: 
 dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa, 
 dla dróg powiatowych – zarząd powiatu, 
 dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
z zastrzeżeniem art. 19 ust. 5, który stanowi, że w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg 
publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. 

Po przeprowadzonej kontroli negatywnie oceniono wykonywanie przez administrację 
drogową zadań związanych z zarządzaniem drogowymi obiektami mostowymi 

i przepustami. Poza drogami krajowymi i częściowo wojewódzkimi, na drogach pozostałych kategorii zarządcy dróg 
praktycznie nie realizowali zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i sprawności ruchu drogowego na obiektach 
mostowych i przepustach oraz zabezpieczeniem środków finansowych adekwatnych do potrzeb remontowych w tym 
zakresie. Negatywnie oceniono również wykonywanie przez zarządców dróg obowiązków planistycznych oraz 
przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów mostowych i przepustów, a także działania w zakresie zakładania 
i prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej.  

NIK stwierdziła, że nie ma rzetelnych danych o zasobie drogowych obiektów mostowych w Polsce. Zarządcy nie znali 
rzeczywistej liczby obiektów mostowych, którymi powinni zarządzać. Według ustaleń kontroli liczba obiektów mostowych na 
sieci dróg publicznych podawana przez GUS (z uwagi na brak lub niepełne sporządzanie informacji przez zarządców) była 
zaniżona. Kontrolerzy NIK stwierdzili istnienie niezaewidencjonowanych obiektów, nieutrzymywanych w należytym stanie 
technicznym. 

System zarządzania obiektami mostowymi na drogach publicznych nie działał skutecznie. Ustanowione zostały wprawdzie 
prawne ramy jego funkcjonowania określające zadania zarządców obiektów mostowych, ale z reguły obowiązki te nie były 
wykonywane lub wykonywane były nierzetelnie.  

NIK negatywnie ocenia zaniechanie lub ograniczanie przez zarządców prac remontowych. W następstwie tego wiele 
konstrukcji mostowych znajdowało się w złym stanie technicznym i wymagało wprowadzania ograniczeń eksploatacyjnych 
w zakresie prędkości i masy przewożonych ładunków. 

Okresowe kontrole były przeprowadzane nierzetelnie lub też zaniechano ich przeprowadzania. Wykluczało to możliwość 
ustalenia rzeczywistego stanu technicznego wszystkich obiektów wbudowanych w ciągach dróg publicznych. 

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

Budowa lotniska odbyła się w ramach realizowanego przez spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o. 
zadania inwestycyjnego pn. Budowa Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Celem tego zadania była przebudowa istniejącego 
lotniska wojskowego w kierunku jego wykorzystania dla obsługi lotnictwa pasażerskiego krótko- i średniodystansowego oraz 
indywidualnego. Lotnisko w Modlinie pełni szczególną rolę w rozwoju województwa mazowieckiego, a także wpływa na 
jakość życia jego mieszkańców. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy port ten obsłużył prawie 900 tysięcy pasażerów, 
jednocześnie stanowi on miejsce pracy dla co najmniej 100 osób. W związku z wadliwie wykonanym pasem startowym 
zawieszone zostały na okres ponad pół roku połączenia lotnicze. W konsekwencji zarządzająca lotniskiem spółka 
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin zaczęła ponosić straty. Zmniejszyła się również wiarygodność lotniska dla 
europejskich przewoźników lotniczych – pomimo ponownego uruchomienia pasa startowego, deklarację wykonywania lotów 
złożył według stanu na koniec września 2013 r. wyłącznie jeden przewoźnik.  

NIK oceniła negatywnie działania Spółki związane z nadzorem nad realizacją 
inwestycji. MPL nie posiadał sformalizowanej procedury prowadzenia procesu 

inwestycyjnego uwzględniającej ryzyka, jakie może wystąpić na każdym z jego etapów, a także nie dysponował 
wystarczającymi zasobami kadrowymi pozwalającymi na samodzielne zarządzanie i nadzorowanie realizacji inwestycji. 
Krytyczne uwagi NIK dotyczyły niedokonywania weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla 
przeprowadzenia inwestycji otrzymanej od jednego z udziałowców Spółki, a także pozyskiwanej samodzielnie. Miało to 
negatywny wpływ na realizację inwestycji na jej późniejszych etapach. Błędy w dokumentacji, jej niekompletność oraz 
częściowa dezaktualizacja skutkowały koniecznością zwiększenia nakładów z tytułu robót dodatkowych. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie niedokonanie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego kontroli spełnienia ustalonych w decyzji MWINB nr 919/2012 warunków dopuszczających użytkownie pasa 
startowego. Jednocześnie NIK oceniła pozytywnie realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane, obejmujących m.in. dokonywanie kontroli obowiązkowych i wydawanie pozwoleń na użytkowanie 
dotyczących pozostałych obiektów budowlanych lotniska w Modlinie. 

Wskutek pojawienia się odprysków na nawierzchni betonowej progów pasa startowego, spowodowanych wystąpieniem 
margla w składzie betonu, lotnisko zostało wyłączone z komercyjnej eksploatacji na prawie sześć miesięcy. Zarówno na 
etapie przygotowania, jak i w trakcie samej budowy uczestnicy tego procesu nie podjęli wystarczających działań, które mogły 
ograniczyć ryzyko wystąpienie tej usterki.  

Zarówno Spółka, jak i inwestor zastępczy nie wyegzekwowali od wykonawcy opracowania specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, tj. dokumentu zawierającego zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót i dopuścili go do wykonywania robót. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Ustalenia kontroli stanowiły podstawę do sformułowania dwóch wniosków pokontrolnych, dotyczących: 
 zapewnienia przy realizacji przyszłych zadań inwestycyjnych przez Mazowiecki Port Lotniczy sp. z o.o. skutecznego 

nadzoru nad ich planowaniem, przygotowaniem oraz przebiegiem; 
 przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków wynikających z decyzji warunkowych w przypadkach, gdy ich 

wykonanie ma wpływ na bezpieczne użytkowanie obiektu. 

Zarządzanie	obiektami	mostowymi	i	przepustami	
przez	administrację	drogową 

   Departament	
Infrastruktury	 

P/15/033	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań zarządców dróg publicznych w zakresie utrzymania obiektów mostowych i przepustów w stanie 
zapewniającym bezpieczeństwo i sprawność ruchu drogowego oraz zabezpieczenia środków finansowych adekwatnych do 
potrzeb remontowych, modernizacyjnych i utrzymaniowych. 
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 -Jeziorna, GDDKiA Oddział w Warszawie, Zarząd Dróg w Zawierciu, Urząd Gminy Wiskitki, Urząd Gminy Kampinos, Urząd 
Miejski w Gilowicach. 

Na podstawie złożonych zawiadomień m.in. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni, 
przeprowadził czynności wyjaśniające w UG Kampinos. Z tytułu niewykonywania okresowych kontroli obiektów mostowych 
oraz nieprowadzenia książek obiektów budowlanych, ukarano pracownika UG grzywnami w trybie art. 93 pkt 8 prawa 
budowlanego. Ponadto Powiatowy Inspektor podjął decyzję o przeprowadzeniu z urzędu kontroli utrzymania wszystkich 
drogowych obiektów budowlanych, planując ich wykonanie w latach 2015-2016.  

Zawiadomienia dot. podejrzenia popełnienia przestępstwa: 
 Prokuratura Okręgowa w Elblągu – dot. Urząd Gminy w Ostródzie – art. 77 pkt. 1 ustawy o rachunkowości, art. 61 kks; 
 Urząd Skarbowy w Piasecznie – dot. Urząd Gminy Konstancin-Jeziorna – art. 61 § 1 kks, art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości; 
 Urząd Skarbowy w Wągrowcu – dot. Urząd Gminy Mieścisko – art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości; 
 Urząd Skarbowy w Słupcy – dot. Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy – art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości; 
 Urząd Skarbowy w Czarnkowie – dot. Urząd Miasta Trzcianki – art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości; 
 Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu – dot. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu – art. 77 pkt 1 uor; 
 Prokuratura Rejonowa w Olecku – dot. Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku – art. 61 § 1 kks, art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości, 

Finansowanie	ulg	za	przejazdy	komunikacją	
autobusową	i	kolejową 

   Delegatura	w	Bydgoszczy	
 

P/15/067	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena funkcjonowania systemu finansowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach krajowych regularnych, 
środkami transportu autobusowego oraz kolejowego w zakresie prawidłowości wnioskowania, wydatkowania i rozliczania 
dopłat i dotacji z tego tytułu. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Badaniami kontrolnymi objęto 26 jednostek w tym: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, cztery urzędy marszałkowskie, 
pięciu przewoźników kolejowych i 16 przewoźników autobusowych. 

Dopłaty do ulgowych przejazdów w komunikacji autobusowej pokrywane są z budżetu 
państwa w formie dotacji. Dopłaty do ulg w komunikacji autobusowej przekazywane są za pośrednictwem wojewodów do 
marszałków województw. Po otrzymaniu środków z budżetu państwa marszałkowie przekazują środki do uprawnionych 
przewoźników. W latach 2013-2014 na dopłaty do ulgowych przejazdów w komunikacji autobusowej z budżetu państwa 
wydatkowano kwotę 1.248.555 tys. zł (582.324 tys. zł w 2013 i 666.231 tys. zł w 2014 r.). Przewoźnicy kolejowi otrzymują 
z tytułu honorowania ustawowych ulg dotację przedmiotową wyrównującą im utracone przychody. Kwota dotacji na dopłaty 
do ulgowych przejazdów dla przewoźników kolejowych w latach 2013-2014 wyniosła łącznie 912.975 tys. zł (odpowiednio 
407.852 tys. zł i 505.123 tys. zł). Rozliczenie dotacji odbywało się po złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju. Do otrzymywania dotacji z tytułu honorowania ulg ustawowych uprawnionych było w 2013 r. 
10 przewoźników kolejowych, a w 2014 r. – 12 przewoźników. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie funkcjonowanie systemu finansowania 
ulg na przejazdy komunikacją kolejową w latach 2013-2014. Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju prawidłowo realizowało zadania w zakresie planowania dotacji przeznaczonej na wyrównywanie 
przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów. 
Prawidłowo i terminowo przekazywano i rozliczano dotacje dla przewoźników kolejowych, w tym w formie zaliczek. 

Wszyscy skontrolowani przewoźnicy kolejowi sporządzili za kontrolowany okres, na podstawie rzetelnie prowadzonych ewidencji 
sprzedaży biletów, wnioski o dotacje za wpływy utracone w wyniku respektowania ulg w łącznej kwocie 801.294 tys. zł. Minister 
właściwy do spraw transportu, po potwierdzeniu prawidłowości wniosków przez właściwe urzędy skarbowe, terminowo 
przekazał przewoźnikom dotacje przedmiotowe we wnioskowanej wysokości. 

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

Nawet w przypadkach pełnej lub częściowej realizacji zadań ich wyniki (dotyczące m.in. identyfikowania uszkodzeń 
i określenia zakresu prac remontowych) nie były wykorzystywane do planowania i wykonywania prac naprawczych. Zarządcy 
dróg nie zapewniali bowiem wystarczających środków finansowych na usunięcie uszkodzeń i wykonanie koniecznych 
zabiegów remontowych. Inicjowane prace ograniczały się do prostych prac utrzymaniowych. Zarządcy (z uwagi na niski 
budżet) preferowali realizację zadań z zakresu zarządzania drogami, zaniedbując obowiązki dotyczące obiektów mostowych 
i przepustów. 

W rezultacie tylko część obiektów mostowych znajdowała się w stanie zadowalającym lub powyżej tego stanu. Pozostałe 
obiekty, zwłaszcza zlokalizowane na drogach gminnych i powiatowych, znajdowały się w złym stanie technicznym, w tym 
zagrażającym bezpieczeństwu eksploatacji. Sytuacja ta w znacznym stopniu ograniczała przydatność eksploatacyjną dróg 
publicznych. Obiekty w złym stanie technicznym oraz nienormatywne, tj. niespełniające wymagań technicznych, stanowiły 
w większości skontrolowanych jednostek ponad połowę istniejącego zasobu. 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego i dostępność środków spoza budżetu nie pozwalały w krótkim czasie na 
dostosowanie drogowych obiektów inżynierskich do potrzeb ruchu. System finansowania remontów obiektów mostowych – 
kształtowany w ramach budżetów samorządów – nie przewiduje środków na nadrobienie wieloletnich zaległości 
w remontach obiektów mostowych i przepustów. Samorządy znacznie chętniej finansują remonty dróg i pozostawiają 
w niezmienionym stanie obiekty mostowe, które stają się barierami korzystania z dróg. 

DOBRE	PRAKTYKI	

Za dobrą praktykę należy uznać stosowanie przez niektóre samorządy wytycznych określonych w zarządzeniu nr 64 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania 
skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich. 
Wykorzystywanie jednolitych standardów formułowania ocen, dawałoby możliwość porównywania wszystkich drogowych 
obiektów mostowych pod względem stanu technicznego w sześciostopniowej skali od 0 do 5 oraz określenia rzeczywistego 
zakresu potrzeb remontowych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, skierowano wniosek, aby w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw transportu podjął działania mające na celu zapewnienie samorządom stałego, wieloletniego finansowania remontów 
obiektów mostowych, które umożliwiłoby długookresowe planowanie i realizację robót.  

Natomiast do zarządców dróg samorządowych wnioskowano o: 
 przekazywanie przez wszystkich zarządców dróg samorządowych rzetelnych informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 

rozporządzenia w sprawie sporządzania informacji o sieci dróg – do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 
który gromadzi dane dotyczące sieci dróg i obiektów mostowych oraz sporządza informacje o liczbie tych obiektów 
w celach statystycznych; 

 podjęcie inicjatywy w sprawie opracowywania dokumentów: Plan rozwoju sieci dróg oraz Plan finansowania budowy, 
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich, o których mowa w art. 20 pkt 1 i 2 
ustawy o drogach publicznych. 

Najważniejsze wnioski dotyczyły: 
 ustalenia wielkości eksploatowanego zasobu obiektów mostowych, 
 założenia i prowadzenia wszystkich dokumentacji ewidencyjnych, 
 dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego, 
 podejmowania prac mających na celu utrzymanie obiektów w sprawności eksploatacyjnej. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W związku z ustaleniami kontroli wskazującymi na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw lub wykroczeń, 
Najwyższa Izba Kontroli składała zawiadamia do organów powołanych do ich ścigania. Ogółem złożono 28 tego rodzaju 
zawiadomień. 

Zawiadomienia zgłoszone odpowiednim powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego dotyczyły następujących jednostek 
kontrolowanych: Urząd Gminy Mieścisko, Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku, Urząd Gminy 
w Garwolinie, Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Urząd Gminy w Ostródzie, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-
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 -Jeziorna, GDDKiA Oddział w Warszawie, Zarząd Dróg w Zawierciu, Urząd Gminy Wiskitki, Urząd Gminy Kampinos, Urząd 
Miejski w Gilowicach. 

Na podstawie złożonych zawiadomień m.in. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni, 
przeprowadził czynności wyjaśniające w UG Kampinos. Z tytułu niewykonywania okresowych kontroli obiektów mostowych 
oraz nieprowadzenia książek obiektów budowlanych, ukarano pracownika UG grzywnami w trybie art. 93 pkt 8 prawa 
budowlanego. Ponadto Powiatowy Inspektor podjął decyzję o przeprowadzeniu z urzędu kontroli utrzymania wszystkich 
drogowych obiektów budowlanych, planując ich wykonanie w latach 2015-2016.  

Zawiadomienia dot. podejrzenia popełnienia przestępstwa: 
 Prokuratura Okręgowa w Elblągu – dot. Urząd Gminy w Ostródzie – art. 77 pkt. 1 ustawy o rachunkowości, art. 61 kks; 
 Urząd Skarbowy w Piasecznie – dot. Urząd Gminy Konstancin-Jeziorna – art. 61 § 1 kks, art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości; 
 Urząd Skarbowy w Wągrowcu – dot. Urząd Gminy Mieścisko – art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości; 
 Urząd Skarbowy w Słupcy – dot. Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy – art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości; 
 Urząd Skarbowy w Czarnkowie – dot. Urząd Miasta Trzcianki – art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości; 
 Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu – dot. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu – art. 77 pkt 1 uor; 
 Prokuratura Rejonowa w Olecku – dot. Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku – art. 61 § 1 kks, art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości, 
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CEL	OGÓLNY	

Ocena funkcjonowania systemu finansowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach krajowych regularnych, 
środkami transportu autobusowego oraz kolejowego w zakresie prawidłowości wnioskowania, wydatkowania i rozliczania 
dopłat i dotacji z tego tytułu. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Badaniami kontrolnymi objęto 26 jednostek w tym: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, cztery urzędy marszałkowskie, 
pięciu przewoźników kolejowych i 16 przewoźników autobusowych. 

Dopłaty do ulgowych przejazdów w komunikacji autobusowej pokrywane są z budżetu 
państwa w formie dotacji. Dopłaty do ulg w komunikacji autobusowej przekazywane są za pośrednictwem wojewodów do 
marszałków województw. Po otrzymaniu środków z budżetu państwa marszałkowie przekazują środki do uprawnionych 
przewoźników. W latach 2013-2014 na dopłaty do ulgowych przejazdów w komunikacji autobusowej z budżetu państwa 
wydatkowano kwotę 1.248.555 tys. zł (582.324 tys. zł w 2013 i 666.231 tys. zł w 2014 r.). Przewoźnicy kolejowi otrzymują 
z tytułu honorowania ustawowych ulg dotację przedmiotową wyrównującą im utracone przychody. Kwota dotacji na dopłaty 
do ulgowych przejazdów dla przewoźników kolejowych w latach 2013-2014 wyniosła łącznie 912.975 tys. zł (odpowiednio 
407.852 tys. zł i 505.123 tys. zł). Rozliczenie dotacji odbywało się po złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju. Do otrzymywania dotacji z tytułu honorowania ulg ustawowych uprawnionych było w 2013 r. 
10 przewoźników kolejowych, a w 2014 r. – 12 przewoźników. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie funkcjonowanie systemu finansowania 
ulg na przejazdy komunikacją kolejową w latach 2013-2014. Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju prawidłowo realizowało zadania w zakresie planowania dotacji przeznaczonej na wyrównywanie 
przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów. 
Prawidłowo i terminowo przekazywano i rozliczano dotacje dla przewoźników kolejowych, w tym w formie zaliczek. 

Wszyscy skontrolowani przewoźnicy kolejowi sporządzili za kontrolowany okres, na podstawie rzetelnie prowadzonych ewidencji 
sprzedaży biletów, wnioski o dotacje za wpływy utracone w wyniku respektowania ulg w łącznej kwocie 801.294 tys. zł. Minister 
właściwy do spraw transportu, po potwierdzeniu prawidłowości wniosków przez właściwe urzędy skarbowe, terminowo 
przekazał przewoźnikom dotacje przedmiotowe we wnioskowanej wysokości. 

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

Nawet w przypadkach pełnej lub częściowej realizacji zadań ich wyniki (dotyczące m.in. identyfikowania uszkodzeń 
i określenia zakresu prac remontowych) nie były wykorzystywane do planowania i wykonywania prac naprawczych. Zarządcy 
dróg nie zapewniali bowiem wystarczających środków finansowych na usunięcie uszkodzeń i wykonanie koniecznych 
zabiegów remontowych. Inicjowane prace ograniczały się do prostych prac utrzymaniowych. Zarządcy (z uwagi na niski 
budżet) preferowali realizację zadań z zakresu zarządzania drogami, zaniedbując obowiązki dotyczące obiektów mostowych 
i przepustów. 

W rezultacie tylko część obiektów mostowych znajdowała się w stanie zadowalającym lub powyżej tego stanu. Pozostałe 
obiekty, zwłaszcza zlokalizowane na drogach gminnych i powiatowych, znajdowały się w złym stanie technicznym, w tym 
zagrażającym bezpieczeństwu eksploatacji. Sytuacja ta w znacznym stopniu ograniczała przydatność eksploatacyjną dróg 
publicznych. Obiekty w złym stanie technicznym oraz nienormatywne, tj. niespełniające wymagań technicznych, stanowiły 
w większości skontrolowanych jednostek ponad połowę istniejącego zasobu. 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego i dostępność środków spoza budżetu nie pozwalały w krótkim czasie na 
dostosowanie drogowych obiektów inżynierskich do potrzeb ruchu. System finansowania remontów obiektów mostowych – 
kształtowany w ramach budżetów samorządów – nie przewiduje środków na nadrobienie wieloletnich zaległości 
w remontach obiektów mostowych i przepustów. Samorządy znacznie chętniej finansują remonty dróg i pozostawiają 
w niezmienionym stanie obiekty mostowe, które stają się barierami korzystania z dróg. 

DOBRE	PRAKTYKI	

Za dobrą praktykę należy uznać stosowanie przez niektóre samorządy wytycznych określonych w zarządzeniu nr 64 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania 
skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich. 
Wykorzystywanie jednolitych standardów formułowania ocen, dawałoby możliwość porównywania wszystkich drogowych 
obiektów mostowych pod względem stanu technicznego w sześciostopniowej skali od 0 do 5 oraz określenia rzeczywistego 
zakresu potrzeb remontowych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, skierowano wniosek, aby w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw transportu podjął działania mające na celu zapewnienie samorządom stałego, wieloletniego finansowania remontów 
obiektów mostowych, które umożliwiłoby długookresowe planowanie i realizację robót.  

Natomiast do zarządców dróg samorządowych wnioskowano o: 
 przekazywanie przez wszystkich zarządców dróg samorządowych rzetelnych informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 

rozporządzenia w sprawie sporządzania informacji o sieci dróg – do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 
który gromadzi dane dotyczące sieci dróg i obiektów mostowych oraz sporządza informacje o liczbie tych obiektów 
w celach statystycznych; 

 podjęcie inicjatywy w sprawie opracowywania dokumentów: Plan rozwoju sieci dróg oraz Plan finansowania budowy, 
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich, o których mowa w art. 20 pkt 1 i 2 
ustawy o drogach publicznych. 

Najważniejsze wnioski dotyczyły: 
 ustalenia wielkości eksploatowanego zasobu obiektów mostowych, 
 założenia i prowadzenia wszystkich dokumentacji ewidencyjnych, 
 dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego, 
 podejmowania prac mających na celu utrzymanie obiektów w sprawności eksploatacyjnej. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W związku z ustaleniami kontroli wskazującymi na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw lub wykroczeń, 
Najwyższa Izba Kontroli składała zawiadamia do organów powołanych do ich ścigania. Ogółem złożono 28 tego rodzaju 
zawiadomień. 

Zawiadomienia zgłoszone odpowiednim powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego dotyczyły następujących jednostek 
kontrolowanych: Urząd Gminy Mieścisko, Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku, Urząd Gminy 
w Garwolinie, Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Urząd Gminy w Ostródzie, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-
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W 2013 i 2014 r. poziom wykorzystania udzielonych dotacji wyniósł ponad 98%, a niewykorzystaną część przewoźnicy 
kolejowi zwrócili na rachunek MIR, przy czym dwóch przewoźników za 2013 r. i trzech za 2014 r. dokonało zwrotu po 
terminie określonym w ustawie o finansach publicznych, co skutkowało zapłatą odsetek w łącznej kwocie 26,4 tys. zł. 
Kontrola u pięciu przewoźników nie wykazała wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania dotacji 
nienależnej lub w nadmiernej wysokości. Łączna roczna kwota dotacji w latach 2013-2014 nie przekroczyła limitu wydatków 
określonego w ustawie budżetowej na ten cel, co było zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich. 

Pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK oceniła funkcjonowanie systemu finansowania ulg na przejazdy 
komunikacją autobusową w latach 2013-2014. W kontroli w tym zakresie stwierdzono nieprawidłowości o charakterze 
formalnym, które zasadniczo nie wpłynęły jednak na skuteczność i prawidłowość funkcjonowania systemu. 

Szesnastu objętych kontrolą przewoźników autobusowych w większości przypadków spełniało wymogi przepisów ustawy 
o transporcie drogowym, niezbędne do uzyskania dopłat, tj. posiadali m.in. ważne licencje i zezwolenia na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego.  

Wszyscy skontrolowani przewoźnicy autobusowi prawidłowo, tj. na podstawie ewidencji sprzedaży biletów, sporządzili 
w kontrolowanym okresie i przedłożyli właściwym urzędom marszałkowskim wnioski o dopłaty w związku z respektowaniem 
ustawowych ulg na przejazdy.  

W okresie objętym kontrolą do czterech skontrolowanych urzędów marszałkowskich przewoźnicy autobusowi złożyli wnioski 
o dopłaty i otrzymali je w łącznej kwocie 435 860,1 tys. zł. Przypadki nierzetelnej weryfikacji wniosków wystąpiły w jednym 
z kontrolowanych urzędów marszałkowskich, który nienależnie wypłacił przewoźnikowi łącznie 14,3 tys. zł. Postanowienia 
umów zawieranych przez urzędy marszałkowskie z przewoźnikami autobusowymi w prawidłowy sposób zabezpieczały 
interes budżetu państwa. W jednym urzędzie dopuszczono jednak (w siedmiu z 10 badanych umów) do wystąpienia okresów 
bezumownych, wynoszących od 24 do 35 dni, za które przewoźnicy otrzymali dopłaty.  

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na niewystarczającą liczbę kontroli przeprowadzanych przez urzędy 
marszałkowskie w siedzibie przewoźników. W okresie objętym kontrolą dwa z czterech skontrolowanych urzędów 
marszałkowskich przeprowadziło odpowiednio 25 i 19 takich kontroli, podczas gdy kolejny przeprowadził tylko cztery, a jeden 
z urzędów nie przeprowadził żadnej takiej kontroli. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 NIK wskazała na potrzebę prowadzenia przez marszałków województw systematycznej działalności kontrolnej 
u przewoźników autobusowych. NIK zwróciła uwagę, że tylko ten rodzaj kontroli daje możliwość skonfrontowania danych 
wykazanych we wnioskach o dopłaty z dokumentami źródłowymi oraz skutecznej weryfikacji prawidłowości organizacji 
przejazdów. Skutecznym sposobem sprawdzenia prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży biletów są – zdaniem Izby 
– także kontrole prowadzone w trakcie wykonywania przewozów. 

 NIK wskazała również na potrzebę podjęcia przez Ministra Finansów działań mających na celu jednolite ujmowanie 
przez urzędy marszałkowskie wydatków z tytułu dopłat do ulgowych biletów w ewidencji finansowo-księgowej, 
a w konsekwencji w sprawozdawczości budżetowej. Wyniki kontroli oraz analiza sprawozdań z wykonania budżetu 
urzędów marszałkowskich świadczą bowiem o zróżnicowanym podejściu urzędów do ujmowania tych wydatków 
w ewidencji finansowo-księgowej, w ramach klasyfikacji budżetowej. 

Wykonywanie	przez	Generalną	Dyrekcję	
Dróg	Krajowych	i	Autostrad	zadań	związanych	
z	utrzymaniem	i	remontami	dróg 

   Delegatura	w	Łodzi	
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Ocena skuteczności działań na rzecz przygotowania i realizacji zadań w zakresie całorocznego, kompleksowego utrzymania 
dróg krajowych oraz remontów tych dróg. 
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 zapewnienia odpowiednich środków na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg krajowych; 
 działań na rzecz określenia spójnych celów w przedmiotowym zakresie; 
 skuteczności sprawowania nadzoru nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. 

W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i jej oddziałach w: Gdańsku, Krakowie, Olsztynie, Łodzi, Szczecinie i we 
Wrocławiu: 
 przygotowania organizacyjnego i finansowego do realizacji zadań zarządcy dróg krajowych w zakresie ich utrzymania 

i przeprowadzania remontów; 
 realizacji prac związanych z utrzymaniem i remontami dróg, powierzanych podmiotom zewnętrznym oraz zadań 

wykonywanych siłami własnymi; 
 działań w zakresie zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa jazdy użytkowników dróg krajowych; 
 skuteczności sprawowania nadzoru nad jakością zadań z zakresu utrzymania i remontów dróg. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i jej oddziały w: Gdańsku, 
Krakowie, Olsztynie, Łodzi, Szczecinie i we Wrocławiu. 

Drogi krajowe są strategicznymi ciągami komunikacyjnymi, po których odbywa się nie 
tylko transport w Polsce, ale też tranzyt międzynarodowy. Są one intensywnie użytkowane i odpowiednio szybciej się 
zużywają. Wymagają więc częstszych prac remontowych i to wykonywanych na bieżąco.  

Podstawowym aktem prawnym regulującym m.in. zasady utrzymania dróg publicznych i problematykę zarządzania nimi jest 
ustawa o drogach publicznych. Drogi publiczne ze względu na pełnione funkcje w sieci drogowej dzielą się na: krajowe, 
wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, a wojewódzkie, powiatowe i gminne – 
własność (odpowiednio) samorządu województwa, powiatu lub gminy. 

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad, wykonujący zadania zarządcy dróg krajowych i realizujący budżet państwa w tym zakresie. W granicach miast 
na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent 
miasta. Do zarządcy drogi należy m.in.: 
 opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg i drogowych 

obiektów inżynierskich; 
 utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych 

urządzeń związanych z drogą; 
 przeprowadzanie okresowych kontroli (m.in.) stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich; 
 wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających; 
 utrzymywanie zieleni przydrożnej. 

Utrzymaniem drogi jest wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia 
bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. Natomiast remontem drogi jest 
wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie 
pierwotnym. 

Działalność obejmującą m.in. budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania 
organów administracji publicznej w tych dziedzinach reguluje ustawa – Prawo budowlane. 

Działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju – organu właściwego w sprawach 
określania kierunków rozwoju sieci drogowej i sprawującego nadzór nad Generalnym 

Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (tj. zarządcą sieci dróg krajowych) oraz Generalnego Dyrektora – zmierzające do 
zapewnienia odpowiednich środków finansowych na utrzymanie i remonty dróg krajowych nie przyniosły oczekiwanego 
rezultatu. Pomimo wielokrotnych prób pozyskania odpowiednich środków, ostatecznie nakłady finansowe na remonty dróg 
na 2014 r. stanowiły niespełna 25% potrzeb w tym zakresie, a na 2015 r. – blisko 19%, natomiast na utrzymanie – nieco 
ponad 80% w 2014 r. i w 2015 r. Doprowadziło to do sytuacji, w której odcinki dróg, posiadające nawierzchnię w stanie 
krytycznym i wymagające natychmiastowych prac, nie zostały wyremontowane w zaplanowanym czasie bądź remontu 
w ogóle nie zrealizowano. 

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

W 2013 i 2014 r. poziom wykorzystania udzielonych dotacji wyniósł ponad 98%, a niewykorzystaną część przewoźnicy 
kolejowi zwrócili na rachunek MIR, przy czym dwóch przewoźników za 2013 r. i trzech za 2014 r. dokonało zwrotu po 
terminie określonym w ustawie o finansach publicznych, co skutkowało zapłatą odsetek w łącznej kwocie 26,4 tys. zł. 
Kontrola u pięciu przewoźników nie wykazała wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania dotacji 
nienależnej lub w nadmiernej wysokości. Łączna roczna kwota dotacji w latach 2013-2014 nie przekroczyła limitu wydatków 
określonego w ustawie budżetowej na ten cel, co było zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich. 

Pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK oceniła funkcjonowanie systemu finansowania ulg na przejazdy 
komunikacją autobusową w latach 2013-2014. W kontroli w tym zakresie stwierdzono nieprawidłowości o charakterze 
formalnym, które zasadniczo nie wpłynęły jednak na skuteczność i prawidłowość funkcjonowania systemu. 

Szesnastu objętych kontrolą przewoźników autobusowych w większości przypadków spełniało wymogi przepisów ustawy 
o transporcie drogowym, niezbędne do uzyskania dopłat, tj. posiadali m.in. ważne licencje i zezwolenia na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego.  

Wszyscy skontrolowani przewoźnicy autobusowi prawidłowo, tj. na podstawie ewidencji sprzedaży biletów, sporządzili 
w kontrolowanym okresie i przedłożyli właściwym urzędom marszałkowskim wnioski o dopłaty w związku z respektowaniem 
ustawowych ulg na przejazdy.  

W okresie objętym kontrolą do czterech skontrolowanych urzędów marszałkowskich przewoźnicy autobusowi złożyli wnioski 
o dopłaty i otrzymali je w łącznej kwocie 435 860,1 tys. zł. Przypadki nierzetelnej weryfikacji wniosków wystąpiły w jednym 
z kontrolowanych urzędów marszałkowskich, który nienależnie wypłacił przewoźnikowi łącznie 14,3 tys. zł. Postanowienia 
umów zawieranych przez urzędy marszałkowskie z przewoźnikami autobusowymi w prawidłowy sposób zabezpieczały 
interes budżetu państwa. W jednym urzędzie dopuszczono jednak (w siedmiu z 10 badanych umów) do wystąpienia okresów 
bezumownych, wynoszących od 24 do 35 dni, za które przewoźnicy otrzymali dopłaty.  

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na niewystarczającą liczbę kontroli przeprowadzanych przez urzędy 
marszałkowskie w siedzibie przewoźników. W okresie objętym kontrolą dwa z czterech skontrolowanych urzędów 
marszałkowskich przeprowadziło odpowiednio 25 i 19 takich kontroli, podczas gdy kolejny przeprowadził tylko cztery, a jeden 
z urzędów nie przeprowadził żadnej takiej kontroli. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 NIK wskazała na potrzebę prowadzenia przez marszałków województw systematycznej działalności kontrolnej 
u przewoźników autobusowych. NIK zwróciła uwagę, że tylko ten rodzaj kontroli daje możliwość skonfrontowania danych 
wykazanych we wnioskach o dopłaty z dokumentami źródłowymi oraz skutecznej weryfikacji prawidłowości organizacji 
przejazdów. Skutecznym sposobem sprawdzenia prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży biletów są – zdaniem Izby 
– także kontrole prowadzone w trakcie wykonywania przewozów. 

 NIK wskazała również na potrzebę podjęcia przez Ministra Finansów działań mających na celu jednolite ujmowanie 
przez urzędy marszałkowskie wydatków z tytułu dopłat do ulgowych biletów w ewidencji finansowo-księgowej, 
a w konsekwencji w sprawozdawczości budżetowej. Wyniki kontroli oraz analiza sprawozdań z wykonania budżetu 
urzędów marszałkowskich świadczą bowiem o zróżnicowanym podejściu urzędów do ujmowania tych wydatków 
w ewidencji finansowo-księgowej, w ramach klasyfikacji budżetowej. 
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na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg (kierowców i pasażerów). W wyniku tych kontroli służby stwierdziły usterki 
aż w 25 pojazdach (37,3% poddanych kontroli), co spowodowało zatrzymanie 15 dowodów rejestracyjnych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 W celu podniesienia bezpieczeństwa i komfortu jazdy podróżnych oraz doskonalenia systemu zarządzania i utrzymania 
sieci dróg krajowych w Polsce, niezbędne jest podjęcie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa działań polegających na: 
 spowodowaniu przeprowadzenia szczegółowych analiz i kalkulacji w celu określenia, która z form powierzania zadań 

z zakresu utrzymania dróg krajowych – w kontekście jakości wykonania usług – jest bardziej efektywna i oszczędna; 
 podjęciu działań w kierunku dostosowania parkingów, na które usuwane są pojazdy przewożące towary 

niebezpieczne, zlokalizowanych na Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) i Obwodach Utrzymania Autostrady (OUA) 
wzdłuż odcinka II autostrady A2, do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
13 listopada 2012 r. 

Aby zapewnić prawidłową realizację zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg niezbędne jest także podjęcie przez: 
 Ministra Finansów, działań polegających na wypracowaniu, wspólnie z ministrem właściwym ds. transportu, skutecznych 

działań w kierunku zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie sieci dróg krajowych oraz 
remonty tych dróg, celem zmniejszenia zjawiska degradacji dróg. 

 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działań polegających na m.in.: 
 monitorowaniu wydatków ponoszonych na bieżące i zimowe utrzymanie autostrad i dróg ekspresowych w celu ich 

optymalizacji oraz na utrzymanie zieleni przydrożnej, w szczególności za ekranami akustycznymi w celu 
ekonomicznej zasadności takiego utrzymania; 

 uporządkowaniu i zaktualizowaniu Wytycznych zimowego utrzymania dróg (ZUD), celem zoptymalizowania terminów 
ujętych w Ramowym harmonogramie prac przygotowawczych do zimowego utrzymania dróg; 

 zapewnieniu w umowach zawieranych pomiędzy poszczególnymi oddziałami a wykonawcami bieżącego/kompleksowego 
utrzymania dróg jednolitych kryteriów, standardów w zakresie częstotliwości i terminów wykonywania tych usług; 

 zapewnieniu skuteczniejszej organizacji prac utrzymaniowych i remontowych w celu zminimalizowania utrudnień 
i zwiększenia przepustowości ruchu w ramach koordynacji robót remontowych i utrzymaniowych; 

 zamieszczaniu na stronie internetowej GDDKiA aktualnych, kompletnych i rzetelnych informacji o realizowanych na 
drogach robotach i utrudnieniach w ruchu; 

 podjęciu stosownych działań systemowych w zakresie wypracowania właściwych rozwiązań – zarówno na szczeblu 
centralnym i w oddziałach GDDKiA – na wypadek wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych na drogach krajowych 
innych niż autostrady i drogi ekspresowe.  

 NIK uznała za niezbędne podjęcie odpowiednich działań przez Prezesa Rady Ministrów, które rozwiązałyby istniejący 
obecnie spór kompetencyjny pomiędzy zarządcą dróg krajowych a Państwową Strażą Pożarną i Policją. 

 W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do dyrektorów oddziałów GDDKiA, Najwyższa Izba Kontroli wniosła 
w szczególności o: 
 weryfikowanie ofert wykonawców usług ZUD w zakresie spełniania wymaganych w SIWZ parametrów sprzętu oraz 

egzekwowanie od wybranych wykonawców realizacji usługi sprzętem spełniającym te parametry; 
 dokonywanie obligatoryjnych objazdów i kontroli dróg krajowych oraz dokumentowanie ich przebiegu zgodnie 

z wytycznymi obowiązującymi w GDDKiA; 
 terminowe i pełne wywiązywanie się z obowiązków określonych w harmonogramie prac przygotowawczych do 

zimowego utrzymania dróg; 
 wyznaczanie wykonawcom robót powodujących utrudnienia w ruchu drogowym przedziałów czasowych, w których 

prace takie nie powinny być wykonywane lub powinny zostać ograniczone z uwagi na wzmożone natężenie ruchu 
drogowego; 

 wdrożenie takich przedsięwzięć nadzorczych, które skutecznie zapobiegać będą nierzetelnej i nieterminowej 
realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W związku z ustaleniami kontroli, Najwyższa Izba Kontroli skierowała do: 
 Prokuratury – zawiadomienia dotyczące: 

 ujawnienia faktów wskazujących na podejrzenie popełnienie przestępstw z art. 271 § 1 i 231 § 1 w związku z art. 11 
§ 2 ustawy – Kodeks karny, polegających na poświadczeniu przez pracownika Rejonu Nowy Targ Oddziału GDDKiA 
w Krakowie nieprawdziwych faktów w protokole odbioru robót (Delegatura NIK w Krakowie); 

 podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, polegającego na 
wykonywaniu kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych przez pracowników (Oddział GDDKiA 

 

 
 

Wyniki kontroli wskazują, że Minister IiR oraz Generalny Dyrektor DKiA nie realizowali zadań związanych z optymalizacją 
kosztów, jakie ponoszone były na utrzymanie dróg krajowych, bądź realizowali je w ograniczonym zakresie. Stwierdzono, 
że organy te nie przeprowadzały szczegółowych analiz i kalkulacji oraz nie monitorowały wydatków w podziale na bieżące 
i zimowe utrzymanie dróg krajowych, w tym autostrad i dróg ekspresowych. Ponadto nie posiadały szczegółowej wiedzy 
o kwotach wydatków na zimowe utrzymanie autostrad i dróg ekspresowych oraz utrzymanie zieleni przy ekranach 
akustycznych. Ustalenia kontroli wskazały, że jednostki te nie posiadały szczegółowych danych dotyczących kosztu 
utrzymania 1 km drogi w zależności od modelu, w jakim ta droga jest utrzymywana. Najważniejsze – z punktu widzenia 
kontroli – organy nie miały więc możliwości dokonania pogłębionej analizy porównawczej wydatków ponoszonych w różnych 
systemach („Utrzymaj standard”, system mieszany, system tradycyjny) przez różne oddziały tych samych kategorii dróg.  

Powyższe nie stanowiło przeszkody do zarekomendowania, a nawet wdrożenia modelu kompleksowego utrzymania dróg – 
„Utrzymaj standard” (US). Dyrektor Generalny przedwcześnie uznał utrzymanie dróg krajowych w modelu US jako bardziej 
ekonomiczne. W ocenie NIK rozliczenie ryczałtowe zimowego utrzymania dróg w systemie US nie zawsze jest adekwatne do 
wydatków ponoszonych przez wykonawcę (np. łagodna zima), podczas gdy model tradycyjny prowadzenia, np. akcji zimowej 
pozwala na ponoszenie faktycznych kosztów utrzymania, co wykazała przedmiotowa kontrola przeprowadzona w oddziałach 
GDDKiA.  

Ponadto kontrola jednoznacznie wykazała, że Ministerstwo i GDDKiA nie podejmowały skutecznych działań, wpływających 
na przejezdność dróg i zmniejszenie utrudnień w ruchu, w trakcie wykonywania robót drogowych. Nie zajmowały się 
problematyką przepustowości dróg krajowych w aspekcie komfortu przejazdu, w szczególności w zakresie oszczędności 
czasu kierowców stojących „w korkach” i kosztów tego przejazdu. Nie określały zasad i wytycznych dotyczących zależności 
pomiędzy natężeniem ruchu a terminami prowadzenia prac utrzymaniowo-remontowych, pomimo iż zadania takie określono 
w regulaminach organizacyjnych. 

W efekcie dopuszczono do zajęcia przez wykonawcę pasów drogi w porach największego natężenia ruchu, uznając, 
że jedynym wyznacznikiem dla rozpoczęcia robót jest dobra pogoda i fakt, by prace te nie kolidowały z innymi robotami na 
danym odcinku. Ponadto internetowy informator GDDKiA o utrudnieniach zawierał nieaktualne i nierzetelne informacje. 
Stwierdzono przypadki, w których nie poinformowano kierowców o pracach drogowych na newralgicznych odcinkach dróg, 
bądź zamieszczone zapowiedzi nie wskazywały na utrudnienia, które de facto powstały. 

Kontrola NIK wykazała niedostateczną współpracę pomiędzy zarządcą dróg krajowych a Państwową Strażą Pożarną 
i Policją w sytuacji zdarzeń komunikacyjnych na drogach krajowych, w zakresie podmiotu właściwego do usunięcia m.in. 
wycieków płynów z powierzchni drogi powstałych na skutek tych zdarzeń. W konsekwencji, spór kompetencyjny pomiędzy 
służbami drogowymi i ratowniczymi w trakcie zdarzeń drogowych doprowadził do sytuacji, w której kierowcy oczekiwali na 
przywrócenie przejezdności drogi nawet kilka godzin. Informacje uzyskane od właściwych terenowo jednostek PSP i Policji 
wskazały na brak lub utrudniony kontakt tych podmiotów z zarządcą drogi, jego nieobecność, a nawet odmowę przyjęcia 
miejsca zdarzenia oraz podjęcia decyzji o wznowieniu ruchu po wycieków płynów eksploatacyjnych. Rozbieżności w ocenie 
zaistniałej sytuacji spowodowały, że również PSP uchylała się (a nawet odmawiała) podjęcia działań przez jednostki 
wezwane do zabezpieczenia zdarzeń drogowych, gdzie niezbędne było zneutralizowanie wycieków paliwa i innych płynów 
eksploatacyjnych. 

Działania kontrolowanych oddziałów GDDKiA w ramach zapewnienia prawidłowego utrzymania sieci dróg krajowych 
realizowane były w sposób wybiórczy i nierzetelny. Realizacja obligatoryjnych objazdów i kontroli dróg krajowych odbywała 
się niezgodnie z przyjętymi zasadami, a ponadto nierzetelnie dokumentowano te czynności oraz sprawowano 
niedostateczny nadzór nad wykonawcami utrzymania dróg. Odnotowano również wielotygodniowe opóźnienia (w skrajnym 
przypadku 90 dni) w przygotowaniach drogowców do sezonu zimowego, wskazano np. nieterminowe przeprowadzenie 
kontroli sprzętu oraz szkolenia kierowców i dyżurnych obsługujących zimowe utrzymanie dróg (ZUD) oraz brak odpowiednich 
zapasów, np. soli czy piasku. Weryfikowanie i egzekwowanie przez zarządców dróg krajowych zgodności parametrów 
technicznych i wymogów ilościowych sprzętu wykorzystywanego do zimowego utrzymania dróg z ofertami oraz ze 
zobowiązaniami umownymi było nierzetelne. Doprowadziło to do sytuacji, w której pojazdy utrzymujące drogi krajowe nie 
posiadały aktualnych okresowych badań technicznych oraz parametrów wymaganych przez GDDKiA.  

DOBRE	PRAKTYKI	

Dobrą praktyką były działania podejmowane przez Oddział GDDKiA w Gdańsku, polegające na kontroli nośników 
specjalistycznego sprzętu do zimowego utrzymania dróg oraz pracowników pod kątem wymaganych uprawnień i trzeźwości. 
Kontrole te były przeprowadzane przez Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 
oraz przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, na wniosek Oddziału GDDKiA. Wpływały one 
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na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg (kierowców i pasażerów). W wyniku tych kontroli służby stwierdziły usterki 
aż w 25 pojazdach (37,3% poddanych kontroli), co spowodowało zatrzymanie 15 dowodów rejestracyjnych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 W celu podniesienia bezpieczeństwa i komfortu jazdy podróżnych oraz doskonalenia systemu zarządzania i utrzymania 
sieci dróg krajowych w Polsce, niezbędne jest podjęcie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa działań polegających na: 
 spowodowaniu przeprowadzenia szczegółowych analiz i kalkulacji w celu określenia, która z form powierzania zadań 

z zakresu utrzymania dróg krajowych – w kontekście jakości wykonania usług – jest bardziej efektywna i oszczędna; 
 podjęciu działań w kierunku dostosowania parkingów, na które usuwane są pojazdy przewożące towary 

niebezpieczne, zlokalizowanych na Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) i Obwodach Utrzymania Autostrady (OUA) 
wzdłuż odcinka II autostrady A2, do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
13 listopada 2012 r. 

Aby zapewnić prawidłową realizację zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg niezbędne jest także podjęcie przez: 
 Ministra Finansów, działań polegających na wypracowaniu, wspólnie z ministrem właściwym ds. transportu, skutecznych 

działań w kierunku zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie sieci dróg krajowych oraz 
remonty tych dróg, celem zmniejszenia zjawiska degradacji dróg. 

 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działań polegających na m.in.: 
 monitorowaniu wydatków ponoszonych na bieżące i zimowe utrzymanie autostrad i dróg ekspresowych w celu ich 

optymalizacji oraz na utrzymanie zieleni przydrożnej, w szczególności za ekranami akustycznymi w celu 
ekonomicznej zasadności takiego utrzymania; 

 uporządkowaniu i zaktualizowaniu Wytycznych zimowego utrzymania dróg (ZUD), celem zoptymalizowania terminów 
ujętych w Ramowym harmonogramie prac przygotowawczych do zimowego utrzymania dróg; 

 zapewnieniu w umowach zawieranych pomiędzy poszczególnymi oddziałami a wykonawcami bieżącego/kompleksowego 
utrzymania dróg jednolitych kryteriów, standardów w zakresie częstotliwości i terminów wykonywania tych usług; 

 zapewnieniu skuteczniejszej organizacji prac utrzymaniowych i remontowych w celu zminimalizowania utrudnień 
i zwiększenia przepustowości ruchu w ramach koordynacji robót remontowych i utrzymaniowych; 

 zamieszczaniu na stronie internetowej GDDKiA aktualnych, kompletnych i rzetelnych informacji o realizowanych na 
drogach robotach i utrudnieniach w ruchu; 

 podjęciu stosownych działań systemowych w zakresie wypracowania właściwych rozwiązań – zarówno na szczeblu 
centralnym i w oddziałach GDDKiA – na wypadek wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych na drogach krajowych 
innych niż autostrady i drogi ekspresowe.  

 NIK uznała za niezbędne podjęcie odpowiednich działań przez Prezesa Rady Ministrów, które rozwiązałyby istniejący 
obecnie spór kompetencyjny pomiędzy zarządcą dróg krajowych a Państwową Strażą Pożarną i Policją. 

 W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do dyrektorów oddziałów GDDKiA, Najwyższa Izba Kontroli wniosła 
w szczególności o: 
 weryfikowanie ofert wykonawców usług ZUD w zakresie spełniania wymaganych w SIWZ parametrów sprzętu oraz 

egzekwowanie od wybranych wykonawców realizacji usługi sprzętem spełniającym te parametry; 
 dokonywanie obligatoryjnych objazdów i kontroli dróg krajowych oraz dokumentowanie ich przebiegu zgodnie 

z wytycznymi obowiązującymi w GDDKiA; 
 terminowe i pełne wywiązywanie się z obowiązków określonych w harmonogramie prac przygotowawczych do 

zimowego utrzymania dróg; 
 wyznaczanie wykonawcom robót powodujących utrudnienia w ruchu drogowym przedziałów czasowych, w których 

prace takie nie powinny być wykonywane lub powinny zostać ograniczone z uwagi na wzmożone natężenie ruchu 
drogowego; 

 wdrożenie takich przedsięwzięć nadzorczych, które skutecznie zapobiegać będą nierzetelnej i nieterminowej 
realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W związku z ustaleniami kontroli, Najwyższa Izba Kontroli skierowała do: 
 Prokuratury – zawiadomienia dotyczące: 

 ujawnienia faktów wskazujących na podejrzenie popełnienie przestępstw z art. 271 § 1 i 231 § 1 w związku z art. 11 
§ 2 ustawy – Kodeks karny, polegających na poświadczeniu przez pracownika Rejonu Nowy Targ Oddziału GDDKiA 
w Krakowie nieprawdziwych faktów w protokole odbioru robót (Delegatura NIK w Krakowie); 

 podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, polegającego na 
wykonywaniu kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych przez pracowników (Oddział GDDKiA 

 

 
 

Wyniki kontroli wskazują, że Minister IiR oraz Generalny Dyrektor DKiA nie realizowali zadań związanych z optymalizacją 
kosztów, jakie ponoszone były na utrzymanie dróg krajowych, bądź realizowali je w ograniczonym zakresie. Stwierdzono, 
że organy te nie przeprowadzały szczegółowych analiz i kalkulacji oraz nie monitorowały wydatków w podziale na bieżące 
i zimowe utrzymanie dróg krajowych, w tym autostrad i dróg ekspresowych. Ponadto nie posiadały szczegółowej wiedzy 
o kwotach wydatków na zimowe utrzymanie autostrad i dróg ekspresowych oraz utrzymanie zieleni przy ekranach 
akustycznych. Ustalenia kontroli wskazały, że jednostki te nie posiadały szczegółowych danych dotyczących kosztu 
utrzymania 1 km drogi w zależności od modelu, w jakim ta droga jest utrzymywana. Najważniejsze – z punktu widzenia 
kontroli – organy nie miały więc możliwości dokonania pogłębionej analizy porównawczej wydatków ponoszonych w różnych 
systemach („Utrzymaj standard”, system mieszany, system tradycyjny) przez różne oddziały tych samych kategorii dróg.  

Powyższe nie stanowiło przeszkody do zarekomendowania, a nawet wdrożenia modelu kompleksowego utrzymania dróg – 
„Utrzymaj standard” (US). Dyrektor Generalny przedwcześnie uznał utrzymanie dróg krajowych w modelu US jako bardziej 
ekonomiczne. W ocenie NIK rozliczenie ryczałtowe zimowego utrzymania dróg w systemie US nie zawsze jest adekwatne do 
wydatków ponoszonych przez wykonawcę (np. łagodna zima), podczas gdy model tradycyjny prowadzenia, np. akcji zimowej 
pozwala na ponoszenie faktycznych kosztów utrzymania, co wykazała przedmiotowa kontrola przeprowadzona w oddziałach 
GDDKiA.  

Ponadto kontrola jednoznacznie wykazała, że Ministerstwo i GDDKiA nie podejmowały skutecznych działań, wpływających 
na przejezdność dróg i zmniejszenie utrudnień w ruchu, w trakcie wykonywania robót drogowych. Nie zajmowały się 
problematyką przepustowości dróg krajowych w aspekcie komfortu przejazdu, w szczególności w zakresie oszczędności 
czasu kierowców stojących „w korkach” i kosztów tego przejazdu. Nie określały zasad i wytycznych dotyczących zależności 
pomiędzy natężeniem ruchu a terminami prowadzenia prac utrzymaniowo-remontowych, pomimo iż zadania takie określono 
w regulaminach organizacyjnych. 

W efekcie dopuszczono do zajęcia przez wykonawcę pasów drogi w porach największego natężenia ruchu, uznając, 
że jedynym wyznacznikiem dla rozpoczęcia robót jest dobra pogoda i fakt, by prace te nie kolidowały z innymi robotami na 
danym odcinku. Ponadto internetowy informator GDDKiA o utrudnieniach zawierał nieaktualne i nierzetelne informacje. 
Stwierdzono przypadki, w których nie poinformowano kierowców o pracach drogowych na newralgicznych odcinkach dróg, 
bądź zamieszczone zapowiedzi nie wskazywały na utrudnienia, które de facto powstały. 

Kontrola NIK wykazała niedostateczną współpracę pomiędzy zarządcą dróg krajowych a Państwową Strażą Pożarną 
i Policją w sytuacji zdarzeń komunikacyjnych na drogach krajowych, w zakresie podmiotu właściwego do usunięcia m.in. 
wycieków płynów z powierzchni drogi powstałych na skutek tych zdarzeń. W konsekwencji, spór kompetencyjny pomiędzy 
służbami drogowymi i ratowniczymi w trakcie zdarzeń drogowych doprowadził do sytuacji, w której kierowcy oczekiwali na 
przywrócenie przejezdności drogi nawet kilka godzin. Informacje uzyskane od właściwych terenowo jednostek PSP i Policji 
wskazały na brak lub utrudniony kontakt tych podmiotów z zarządcą drogi, jego nieobecność, a nawet odmowę przyjęcia 
miejsca zdarzenia oraz podjęcia decyzji o wznowieniu ruchu po wycieków płynów eksploatacyjnych. Rozbieżności w ocenie 
zaistniałej sytuacji spowodowały, że również PSP uchylała się (a nawet odmawiała) podjęcia działań przez jednostki 
wezwane do zabezpieczenia zdarzeń drogowych, gdzie niezbędne było zneutralizowanie wycieków paliwa i innych płynów 
eksploatacyjnych. 

Działania kontrolowanych oddziałów GDDKiA w ramach zapewnienia prawidłowego utrzymania sieci dróg krajowych 
realizowane były w sposób wybiórczy i nierzetelny. Realizacja obligatoryjnych objazdów i kontroli dróg krajowych odbywała 
się niezgodnie z przyjętymi zasadami, a ponadto nierzetelnie dokumentowano te czynności oraz sprawowano 
niedostateczny nadzór nad wykonawcami utrzymania dróg. Odnotowano również wielotygodniowe opóźnienia (w skrajnym 
przypadku 90 dni) w przygotowaniach drogowców do sezonu zimowego, wskazano np. nieterminowe przeprowadzenie 
kontroli sprzętu oraz szkolenia kierowców i dyżurnych obsługujących zimowe utrzymanie dróg (ZUD) oraz brak odpowiednich 
zapasów, np. soli czy piasku. Weryfikowanie i egzekwowanie przez zarządców dróg krajowych zgodności parametrów 
technicznych i wymogów ilościowych sprzętu wykorzystywanego do zimowego utrzymania dróg z ofertami oraz ze 
zobowiązaniami umownymi było nierzetelne. Doprowadziło to do sytuacji, w której pojazdy utrzymujące drogi krajowe nie 
posiadały aktualnych okresowych badań technicznych oraz parametrów wymaganych przez GDDKiA.  

DOBRE	PRAKTYKI	

Dobrą praktyką były działania podejmowane przez Oddział GDDKiA w Gdańsku, polegające na kontroli nośników 
specjalistycznego sprzętu do zimowego utrzymania dróg oraz pracowników pod kątem wymaganych uprawnień i trzeźwości. 
Kontrole te były przeprowadzane przez Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 
oraz przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, na wniosek Oddziału GDDKiA. Wpływały one 
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te w szczególności dotyczą wydawania świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów 
niebezpiecznych oraz prowadzenia spraw związanych z wydawaniem świadectw doradcy do spraw bezpieczeństwa 
przewozu towarów niebezpiecznych. 

W latach 2012-2015 (I półrocze) działalność inspekcyjna Transportowego Dozoru 
Technicznego (TDT) nie w pełni zapewniała bezpieczną eksploatację urządzeń 

technicznych w przestrzeni publicznej. W ocenie NIK Transportowy Dozór Techniczny prawidłowo realizował zadania 
dozorowe dla urządzeń zgłoszonych do badań przez użytkowników. Nie wykazywał natomiast inicjatywy w wykonywaniu 
dozoru nad pozostałymi urządzeniami znajdującymi się w ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych. Niewłaściwie 
realizowane były również niektóre zadania dotyczące drogowego przewozu towarów niebezpiecznych. 

Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym użytkownik urządzenia jest odpowiedzialny za jakość i stan urządzenia 
wpływającego na bezpieczną jego pracę. Jak wykazały wyniki kontroli, obowiązek ten był realizowany w ograniczonym 
zakresie, TDT natomiast nie monitorował ważności decyzji zezwalających na eksploatację urządzeń zarejestrowanych 
w prowadzonej ewidencji. W tej sytuacji część urządzeń pozostających poza dozorem mogła być nielegalnie użytkowana 
i mogła stwarzać realne zagrożenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. 

W kontrolowanym okresie ponad 37 tys. (według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.) zaewidencjonowanych w TDT urządzeń 
nie posiadało ważnych badań technicznych i decyzji zezwalających na eksploatację. Urządzenia te stanowiły 14% 
wszystkich urządzeń ujętych w ewidencji i obejmowały m.in. osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie, 
urządzenia zainstalowane na terenach kolejowych i w kolejowych pojazdach szynowych, cysterny wykorzystywane w ruchu 
kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej, urządzenia techniczne zainstalowane na terenach portowych oraz na 
statkach morskich i żeglugi śródlądowej. Ta grupa zawierała zarówno urządzenia wycofane z użytkowania jak również 
aktualnie eksploatowane. W toku kontroli ujawniono przypadki użytkowania urządzeń technicznych, mimo że ich badania 
techniczne utraciły już ważność. W próbie poddanej badaniom doraźnym kontrolnym, 17% urządzeń użytkowanych było 
nielegalnie. Brak potwierdzenia spełniania przez te urządzenia wymaganych warunków technicznych stwarzał realne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa obsługujących i korzystających, jak również innych przypadkowych osób.  

Mimo występowania przypadków nielegalnej eksploatacji urządzeń technicznych TDT tylko w ograniczonym zakresie 
podejmował wspólne działania ze służbami i inspekcjami realizującymi zadania dotyczące bezpieczeństwa pracy urządzeń 
technicznych oraz bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Współpraca, podczas której możliwe byłoby 
optymalne wykorzystanie wiedzy i posiadanych przez współpracujące służby informacji, organizowana była sporadycznie. 
TDT nie wykorzystywał w pełni także informacji otrzymywanych od innych podmiotów, o użytkowaniu urządzeń technicznych 
z naruszeniem przepisów o dozorze technicznym.  

NIK negatywnie ocenia nierealizowanie przez TDT obowiązku wydawania decyzji dotyczących cystern wykorzystywanych 
w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych. Po badaniach doraźnych eksploatacyjnych oraz doraźnych 
poawaryjnych/powypadkowych TDT nie wydawał dla cystern wykorzystywanych w ruchu drogowym do przewozu towarów 
niebezpiecznych decyzji dopuszczających/niedopuszczających te urządzenia do eksploatacji. Działanie takie stanowiło 
naruszenie ustawy o dozorze technicznym. Stwarzało również możliwość użytkowania do drogowego przewozu towarów 
niebezpiecznych cystern, nieposiadających potwierdzenia spełniania wymaganych warunków technicznych i rodziło ryzyko 
uczestnictwa w ruchu drogowym pojazdów stwarzających niebezpieczeństwo.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli TDT był właściwie przygotowany do realizacji zadań. Posiadanego potencjału – w świetle 
powyższych ustaleń – TDT nie wykorzystywał jednak w pełni. NIK pozytywnie ocenia stan i strukturę zatrudnienia oraz 
kwalifikacje służb wykonujących działalność inspekcyjną. Prowadząc samodzielną gospodarkę finansową, TDT zabezpieczał 
finansowanie ustawowych zadań, a z uzyskiwanych zysków odprowadzał 30% do budżetu państwa.  

TDT prawidłowo realizował obowiązki dotyczące sprawdzania kwalifikacji wymaganych od osób obsługujących 
i konserwujących urządzenia techniczne. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła jednak uwagę, że według przyjętych w TDT 
procedur postępowania każda komisja samodzielnie decydowała o kryteriach uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu.  

Obowiązujące w TDT procedury postępowania w przypadku zbiegu zadań wykonywanych przez TDT na podstawie ustawy 
o dozorze technicznym oraz ustawy o systemie oceny zgodności, zabezpieczają transparentne rozgraniczenie pełnionych przez 
TDT funkcji jednostki inspekcyjnej i jednostki notyfikowanej. Tym samym Dyrektor TDT zrealizował wniosek pokontrolny, którego 
celem było wyeliminowanie sytuacji rodzącej ryzyko konfliktu interesów. Konflikt taki, w opinii NIK, został zidentyfikowany 
podczas innej kontroli – Realizacja inwestycji dotyczących budowy terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu, przeprowadzanej również w TDT, Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że TDT występował w stosunku do 
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w Olsztynie oraz Oddział GDDKiA w Łodzi) nieposiadających prawa wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, wymaganego na podstawie art. 12 ust. 7 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy – 
Prawo budowlane (Delegatura NIK w Łodzi oraz Delegatura NIK w Olsztynie); 

 podejrzenia popełnienia czynu z art. 233 § 6 w związku z 233 § 1 ustawy Kodeks karny, polegającego na zeznaniu 
nieprawdy przez pracowników Oddziału GDDKA w Łodzi w oświadczeniach składanych przez członków komisji 
przetargowych (Delegatura NIK w Łodzi). 

 Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku – zawiadomienie dotyczące ujawnienia faktów wskazujących 
na możliwość wystąpienia mechanizmów korupcjogennych polegających na powierzeniu przez Oddział GDDKiA w Gdańsku 
wykonywania zadań w Wydziale Zamówień Publicznych osobie niebędącej pracownikiem Oddziału zatrudnionej przez firmę 
zewnętrzną uczestniczącą w postępowaniach przetargowych w GDDKiA (Delegatura NIK w Gdańsku). 

Ponadto Delegatura NIK w Łodzi poinformowała: 
 Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi o stwierdzonych przypadkach naruszenia zasad wynikających z ustawy – Kodeks 

pracy, a także regulaminu pracy w GDDKiA; 
 Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi o stwierdzonych przypadkach realizacji przez pracowników 

Oddziału GDDKiA w Łodzi czynności związanych z odbiorem usługi, polegającej na pełnieniu dyżurów przy ZUD, 
wykonujących jednocześnie ww. pracę i powiązanych z podmiotem realizującym tę usługę na rzecz Oddziału. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

Do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych NIK skierowała zawiadomienia dotyczące:  
 nieodrzucenia, na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, ofert na usługi zimowego utrzymania dróg niespełniających 

wymogów SIWZ w zakresie parametrów technicznych sprzętu (Delegatura NIK w Olsztynie); 
 dokonania zapłaty za pełnienie dyżurów przy ZUD, mimo że zlecona usługa nie została faktycznie wykonana (Delegatura 

NIK w Łodzi); w tym zakresie poinformowano również Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi. 
 niewyłączenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego osób, które powinny zostać wyłączone z takich 

postępowań (Delegatura NIK w Łodzi); w tym zakresie poinformowano również Delegaturę Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w Łodzi.  

Wykonywanie	zadań	przez	Transportowy	Dozór	
Techniczny 

  Delegatura	w	Łodzi	
 

P/15/088	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena sprawowanego przez Transportowy Dozór Techniczny dozoru nad urządzeniami technicznymi w kontekście 
zapewnienia bezpiecznej ich eksploatacji. Ocenie podlegała również realizacja zadań dotyczących drogowego przewozu 
towarów niebezpiecznych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola przeprowadzona została w Transportowym Dozorze Technicznym w Warszawie oraz będących w jego strukturze 
siedmiu oddziałach terenowych (z siedzibami w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu i w Warszawie). 

Każde urządzenie techniczne powinno być projektowane, wytwarzane i użytkowane 
tak, aby zminimalizować zagrożenia związane z jego eksploatacją. Rolą dozoru technicznego są określone ustawą działania 
zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Transportowy Dozór Techniczny działa 
od 1 stycznia 2001 r. Jest państwową osobą prawną podległą ministrowi właściwemu do spraw transportu. 
Jako specjalistyczna jednostka dozoru technicznego obejmuje dozorem urządzenia o szczególnej konstrukcji, przeznaczeniu 
lub sposobie eksploatacji, w tym głównie urządzenia zainstalowane na obszarze kolejowym, na terenie portów, przystani 
morskich oraz żeglugi śródlądowej, na terenie przeznaczonym do obsługi żeglugi morskiej, urządzenia funkcjonujące 
w transporcie drogowym, kolejowym, morskim i żeglugi śródlądowej, osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi 
narciarskie. Transportowy Dozór Techniczny wykonuje swoje zadania na etapach: projektowania, wytwarzania urządzeń 
(w tym wytwarzania materiałów i elementów), naprawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji. Transportowy Dozór 
Techniczny wykonuje również zadania mające wpływ na bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych. Zadania 
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te w szczególności dotyczą wydawania świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów 
niebezpiecznych oraz prowadzenia spraw związanych z wydawaniem świadectw doradcy do spraw bezpieczeństwa 
przewozu towarów niebezpiecznych. 

W latach 2012-2015 (I półrocze) działalność inspekcyjna Transportowego Dozoru 
Technicznego (TDT) nie w pełni zapewniała bezpieczną eksploatację urządzeń 

technicznych w przestrzeni publicznej. W ocenie NIK Transportowy Dozór Techniczny prawidłowo realizował zadania 
dozorowe dla urządzeń zgłoszonych do badań przez użytkowników. Nie wykazywał natomiast inicjatywy w wykonywaniu 
dozoru nad pozostałymi urządzeniami znajdującymi się w ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych. Niewłaściwie 
realizowane były również niektóre zadania dotyczące drogowego przewozu towarów niebezpiecznych. 

Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym użytkownik urządzenia jest odpowiedzialny za jakość i stan urządzenia 
wpływającego na bezpieczną jego pracę. Jak wykazały wyniki kontroli, obowiązek ten był realizowany w ograniczonym 
zakresie, TDT natomiast nie monitorował ważności decyzji zezwalających na eksploatację urządzeń zarejestrowanych 
w prowadzonej ewidencji. W tej sytuacji część urządzeń pozostających poza dozorem mogła być nielegalnie użytkowana 
i mogła stwarzać realne zagrożenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. 

W kontrolowanym okresie ponad 37 tys. (według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.) zaewidencjonowanych w TDT urządzeń 
nie posiadało ważnych badań technicznych i decyzji zezwalających na eksploatację. Urządzenia te stanowiły 14% 
wszystkich urządzeń ujętych w ewidencji i obejmowały m.in. osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie, 
urządzenia zainstalowane na terenach kolejowych i w kolejowych pojazdach szynowych, cysterny wykorzystywane w ruchu 
kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej, urządzenia techniczne zainstalowane na terenach portowych oraz na 
statkach morskich i żeglugi śródlądowej. Ta grupa zawierała zarówno urządzenia wycofane z użytkowania jak również 
aktualnie eksploatowane. W toku kontroli ujawniono przypadki użytkowania urządzeń technicznych, mimo że ich badania 
techniczne utraciły już ważność. W próbie poddanej badaniom doraźnym kontrolnym, 17% urządzeń użytkowanych było 
nielegalnie. Brak potwierdzenia spełniania przez te urządzenia wymaganych warunków technicznych stwarzał realne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa obsługujących i korzystających, jak również innych przypadkowych osób.  

Mimo występowania przypadków nielegalnej eksploatacji urządzeń technicznych TDT tylko w ograniczonym zakresie 
podejmował wspólne działania ze służbami i inspekcjami realizującymi zadania dotyczące bezpieczeństwa pracy urządzeń 
technicznych oraz bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Współpraca, podczas której możliwe byłoby 
optymalne wykorzystanie wiedzy i posiadanych przez współpracujące służby informacji, organizowana była sporadycznie. 
TDT nie wykorzystywał w pełni także informacji otrzymywanych od innych podmiotów, o użytkowaniu urządzeń technicznych 
z naruszeniem przepisów o dozorze technicznym.  

NIK negatywnie ocenia nierealizowanie przez TDT obowiązku wydawania decyzji dotyczących cystern wykorzystywanych 
w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych. Po badaniach doraźnych eksploatacyjnych oraz doraźnych 
poawaryjnych/powypadkowych TDT nie wydawał dla cystern wykorzystywanych w ruchu drogowym do przewozu towarów 
niebezpiecznych decyzji dopuszczających/niedopuszczających te urządzenia do eksploatacji. Działanie takie stanowiło 
naruszenie ustawy o dozorze technicznym. Stwarzało również możliwość użytkowania do drogowego przewozu towarów 
niebezpiecznych cystern, nieposiadających potwierdzenia spełniania wymaganych warunków technicznych i rodziło ryzyko 
uczestnictwa w ruchu drogowym pojazdów stwarzających niebezpieczeństwo.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli TDT był właściwie przygotowany do realizacji zadań. Posiadanego potencjału – w świetle 
powyższych ustaleń – TDT nie wykorzystywał jednak w pełni. NIK pozytywnie ocenia stan i strukturę zatrudnienia oraz 
kwalifikacje służb wykonujących działalność inspekcyjną. Prowadząc samodzielną gospodarkę finansową, TDT zabezpieczał 
finansowanie ustawowych zadań, a z uzyskiwanych zysków odprowadzał 30% do budżetu państwa.  

TDT prawidłowo realizował obowiązki dotyczące sprawdzania kwalifikacji wymaganych od osób obsługujących 
i konserwujących urządzenia techniczne. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła jednak uwagę, że według przyjętych w TDT 
procedur postępowania każda komisja samodzielnie decydowała o kryteriach uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu.  

Obowiązujące w TDT procedury postępowania w przypadku zbiegu zadań wykonywanych przez TDT na podstawie ustawy 
o dozorze technicznym oraz ustawy o systemie oceny zgodności, zabezpieczają transparentne rozgraniczenie pełnionych przez 
TDT funkcji jednostki inspekcyjnej i jednostki notyfikowanej. Tym samym Dyrektor TDT zrealizował wniosek pokontrolny, którego 
celem było wyeliminowanie sytuacji rodzącej ryzyko konfliktu interesów. Konflikt taki, w opinii NIK, został zidentyfikowany 
podczas innej kontroli – Realizacja inwestycji dotyczących budowy terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu, przeprowadzanej również w TDT, Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że TDT występował w stosunku do 
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w Olsztynie oraz Oddział GDDKiA w Łodzi) nieposiadających prawa wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, wymaganego na podstawie art. 12 ust. 7 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy – 
Prawo budowlane (Delegatura NIK w Łodzi oraz Delegatura NIK w Olsztynie); 

 podejrzenia popełnienia czynu z art. 233 § 6 w związku z 233 § 1 ustawy Kodeks karny, polegającego na zeznaniu 
nieprawdy przez pracowników Oddziału GDDKA w Łodzi w oświadczeniach składanych przez członków komisji 
przetargowych (Delegatura NIK w Łodzi). 

 Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku – zawiadomienie dotyczące ujawnienia faktów wskazujących 
na możliwość wystąpienia mechanizmów korupcjogennych polegających na powierzeniu przez Oddział GDDKiA w Gdańsku 
wykonywania zadań w Wydziale Zamówień Publicznych osobie niebędącej pracownikiem Oddziału zatrudnionej przez firmę 
zewnętrzną uczestniczącą w postępowaniach przetargowych w GDDKiA (Delegatura NIK w Gdańsku). 

Ponadto Delegatura NIK w Łodzi poinformowała: 
 Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi o stwierdzonych przypadkach naruszenia zasad wynikających z ustawy – Kodeks 

pracy, a także regulaminu pracy w GDDKiA; 
 Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi o stwierdzonych przypadkach realizacji przez pracowników 

Oddziału GDDKiA w Łodzi czynności związanych z odbiorem usługi, polegającej na pełnieniu dyżurów przy ZUD, 
wykonujących jednocześnie ww. pracę i powiązanych z podmiotem realizującym tę usługę na rzecz Oddziału. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

Do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych NIK skierowała zawiadomienia dotyczące:  
 nieodrzucenia, na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, ofert na usługi zimowego utrzymania dróg niespełniających 

wymogów SIWZ w zakresie parametrów technicznych sprzętu (Delegatura NIK w Olsztynie); 
 dokonania zapłaty za pełnienie dyżurów przy ZUD, mimo że zlecona usługa nie została faktycznie wykonana (Delegatura 

NIK w Łodzi); w tym zakresie poinformowano również Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi. 
 niewyłączenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego osób, które powinny zostać wyłączone z takich 

postępowań (Delegatura NIK w Łodzi); w tym zakresie poinformowano również Delegaturę Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w Łodzi.  

Wykonywanie	zadań	przez	Transportowy	Dozór	
Techniczny 

  Delegatura	w	Łodzi	
 

P/15/088	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena sprawowanego przez Transportowy Dozór Techniczny dozoru nad urządzeniami technicznymi w kontekście 
zapewnienia bezpiecznej ich eksploatacji. Ocenie podlegała również realizacja zadań dotyczących drogowego przewozu 
towarów niebezpiecznych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrola przeprowadzona została w Transportowym Dozorze Technicznym w Warszawie oraz będących w jego strukturze 
siedmiu oddziałach terenowych (z siedzibami w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu i w Warszawie). 

Każde urządzenie techniczne powinno być projektowane, wytwarzane i użytkowane 
tak, aby zminimalizować zagrożenia związane z jego eksploatacją. Rolą dozoru technicznego są określone ustawą działania 
zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Transportowy Dozór Techniczny działa 
od 1 stycznia 2001 r. Jest państwową osobą prawną podległą ministrowi właściwemu do spraw transportu. 
Jako specjalistyczna jednostka dozoru technicznego obejmuje dozorem urządzenia o szczególnej konstrukcji, przeznaczeniu 
lub sposobie eksploatacji, w tym głównie urządzenia zainstalowane na obszarze kolejowym, na terenie portów, przystani 
morskich oraz żeglugi śródlądowej, na terenie przeznaczonym do obsługi żeglugi morskiej, urządzenia funkcjonujące 
w transporcie drogowym, kolejowym, morskim i żeglugi śródlądowej, osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi 
narciarskie. Transportowy Dozór Techniczny wykonuje swoje zadania na etapach: projektowania, wytwarzania urządzeń 
(w tym wytwarzania materiałów i elementów), naprawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji. Transportowy Dozór 
Techniczny wykonuje również zadania mające wpływ na bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych. Zadania 
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Przeciwdziałanie	niszczeniu	dróg	samorządowych	
przy	budowie	autostrad	i	dróg	ekspresowych 

  Delegatura	w	Poznaniu	
 

P/15/094	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań administracji rządowej (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i jej oddziałów) oraz samorządowej 
(gmin, powiatów, województw) w zakresie prowadzenia skutecznej naprawy dróg lokalnych niszczonych w trakcie realizacji 
odcinków autostrad i dróg ekspresowych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Skontrolowanych zostało 14 gminnych, 12 powiatowych i sześciu wojewódzkich zarządców dróg (zastosowano dobór celowy 
zarządców uwzględniający realizację inwestycji na drogach krajowych w latach 2012-2014 r.) oraz Centrala GDDKiA i sześć 
oddziałów GDDKiA (łącznie 39 jednostek). Ponadto na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK zasięgnięto informacji 
w komendach powiatowych Policji, a także oddziałach Inspekcji Transportu Drogowego. 

W ostatnich latach intensywnej budowie sieci dróg krajowych, często towarzyszy 
zjawisko niszczenia okolicznych dróg lokalnych (samorządowych). Zarówno odcinki dróg lokalnych, jak i mosty oraz wiadukty 
(tzw. obiekty inżynierskie) eksploatowane przy budowie ulegają przyspieszonej degradacji, co skutkuje koniecznością ich 
przebudowy i zasadniczych napraw, przed upływem zakładanego pierwotnie okresu ich użytkowania. Wykorzystywane do 
transportu w trakcie budowy autostrad i dróg ekspresowych odcinki dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, często nie 
posiadały odpowiednich parametrów technicznych, które pozwoliłyby na przyjęcie takiego ruchu, bez szkody dla ich stanu 
technicznego (niedostateczna nośność mostów i wiaduktów, nawierzchni i podbudowy dróg, szerokości korpusu drogowego 
i linii rozgraniczających). 

Podstawowym zadaniem zarządców dróg jest przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników (art. 20 pkt 12 
ustawy o drogach publicznych). 

Zarządcy dróg samorządowych podejmują różne rodzaje współpracy z wykonawcami i inwestorami prac (związanych 
z budową autostrad i dróg ekspresowych) w zakresie zabezpieczenia istniejącego stanu technicznego zarządzanej sieci dróg 
i obiektów inżynierskich. 

Drogi publiczne w Polsce są – w zdecydowanej większości (tj. 95,3% łącznej ich długości) – zarządzane i finansowane przez 
jednostki samorządu terytorialnego (wojewódzkie, powiatowe i gminne). 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządza siecią około 17,5 tys. km dróg, w tym 3.025,9 km dróg szybkiego 
ruchu, z tego 1.553,2 km autostrad i 1.472,7 km dróg ekspresowych. W latach 2007-2013 powstało ponad 1.800 km dróg 
szybkiego ruchu. W 2014 roku dla użytkowników dróg zostało udostępnionych 327,8 km dróg szybkiego ruchu (w tym: 61,6 km 
autostrad, 225,75 km dróg ekspresowych i 40,4 km dróg krajowych). W realizacji jest 599 km dróg. Łącznie od 2013 roku, 
ogłoszone zostały postępowania przetargowe na 97 odcinków o łącznej długości 1.317,8 km.  

Działania podejmowane przez samorządowych zarządców dróg, mające na celu 
ochronę zarządzanych dróg lokalnych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) były 

często nieskuteczne, a przy ich realizacji wystąpiły nieprawidłowości. Pozytywnie oceniono działania samorządów w zakresie 
zawierania porozumień z wykonawcami robót, służące ochronie dróg lokalnych, a także egzekwowanie napraw dróg 
użytkowanych przy budowie odcinków autostrad i dróg ekspresowych. Większość zarządców dróg samorządowych na 
bieżąco monitorowała stan techniczny odcinków dróg eksploatowanych przy tych budowach oraz zgłaszała stwierdzone 
przypadki zniszczeń i uszkodzeń wykonawcom, którzy zazwyczaj reagowali na nie, co ułatwiało zachowanie przejezdności 
dróg. Rządowa administracja drogowa była przygotowana do przeciwdziałania procesowi niszczenia dróg samorządowych 
przez wykonawców, jednak wprowadzone w tym zakresie uregulowania nie były należycie przestrzegane. 

Centrala GDDKiA opracowała i wdrożyła zasady ustalania oraz naprawy uszkodzeń dróg samorządowych w trakcie budowy 
odcinków autostrad i dróg ekspresowych.  

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

realizowanego przedsięwzięcia w podwójnej roli: jako jednostka notyfikowana, dokonująca oceny zgodności urządzeń 
z wymaganiami technicznymi oraz jako państwowa jednostka inspekcyjna, wykonująca zadania w zakresie ustawowego dozoru 
technicznego. W ocenie NIK, występowanie TDT w tej podwójnej roli rodziło sytuację konfliktu interesów.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W związku z powyższym w wystąpieniu pokontrolnym NIK wystapiła z wnioskiem o wzmocnienie mechanizmów kontroli 
zarządczej na styku obszarów działań prowadzonych przez TDT jako jednostkę notyfikowaną oraz jako jednostkę 
inspekcyjną. 

Dla poprawy bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych niezbędne – w ocenie NIK – jest również podjęcie działań 
polegających na:  
 wprowadzeniu rozwiązań systemowych, które zapewniłyby bieżący dostęp wszystkich zainteresowanych służb, inspekcji 

i organów do aktualnych informacji dotyczących pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, w tym informacji 
o wydanych decyzjach zezwalających na eksploatację i wstrzymujących eksploatację oraz świadectwach ADR; 

 zapewnieniu sprawowania dozoru nad wszystkimi urządzeniami znajdującymi się w prowadzonej ewidencji. Działania te 
powinny umożliwić bieżące monitorowanie statusu urządzenia i skuteczne eliminowanie używania urządzeń, które nie 
posiadają ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację;  

 podjęciu współpracy ze służbami działającymi na rzecz bezpieczeństwa pracy i eksploatacji urządzeń technicznych oraz 
przewozu towarów niebezpiecznych, w tym ustalenie trybu i zasad przekazywania przez służby informacji 
o zagrożeniach związanych z użytkowaniem urządzeń technicznych. 

DE	LEGE	FERENDA	

NIK wskazała na potrzebę uregulowania: 
 zasad dostępu TDT do raportów powypadkowych sporządzanych przez doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu 

towarów niebezpiecznych. Umożliwiałoby to dokonywanie przez Dyrektora TDT oceny przestrzegania przez doradcę 
przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. Negatywna ocena w tym zakresie stanowi podstawę do 
cofnięcia przez Dyrektora TDT świadectwa doradcy. W aktualnym stanie prawnym uczestnik przewozu towarów 
niebezpiecznych zobowiązany jest do przekazania raportu powypadkowego – w przypadku drogowego przewozu 
towarów niebezpiecznych – właściwemu dla miejsca wystąpienia zdarzenia wojewódzkiemu inspektorowi transportu 
drogowego. Obowiązek sporządzenia raportu powypadkowego jest zadaniem doradcy do spraw bezpieczeństwa 
przewozu towarów niebezpiecznych. Informację o zdarzeniach wskazanych w raportach wojewódzki inspektor transportu 
drogowego zobowiązany jest niezwłocznie przekazać ministrowi właściwemu do spraw transportu. Jednocześnie, 
zgodnie art. 45 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, Dyrektor TDT zobowiązany jest do cofnięcia 
świadectwa doradcy m.in. w przypadku, gdy doradca w sposób rażący naruszył przepisy dotyczące przewozu towarów 
niebezpiecznych. Jak wykazały wyniki kontroli, Dyrektor TDT nie posiadał pełnej wiedzy o zdarzeniach z udziałem 
dozorowanych urządzeń oraz wywiązywaniu się doradców z nałożonych na nich w tym zakresie obowiązków. W latach 
2012-2014 uczestnicy przewozu złożyli do wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego 38 raportów 
powypadkowych. Jednocześnie wykonując – wynikający z przepisów ustawy o dozorze technicznym (art. 19)  
– obowiązek niezwłocznego powiadamiania właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym 
uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia, użytkownicy urządzeń powiadomili 
TDT tylko w 11 przypadkach. Zdaniem NIK niezbędne jest przekazywanie raportów powypadkowych do wiadomości 
TDT. Osiągnięcie tego celu możliwe jest np. poprzez np. nowelizację art. 17 ustawy o przewozie towarów 
niebezpiecznych i zobowiązanie uczestnika przewozu do przekazywania również do wiadomości dyrektora TDT raportów 
powypadkowych składanych wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego; 

 określenie trybu i zasad nadzoru nad realizacją szkoleń na podstawie uzgodnionych programów. Realizując obowiązek 
ustalony w art. 44 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym, TDT uzgadniał programy szkolenia 
osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Najwyższa Izba Kontroli zauważa jednak, że TDT nie był 
uprawniony do weryfikowania prowadzonych szkoleń w zakresie ich zgodności z zatwierdzonymi programami. 
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Przeciwdziałanie	niszczeniu	dróg	samorządowych	
przy	budowie	autostrad	i	dróg	ekspresowych 

  Delegatura	w	Poznaniu	
 

P/15/094	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań administracji rządowej (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i jej oddziałów) oraz samorządowej 
(gmin, powiatów, województw) w zakresie prowadzenia skutecznej naprawy dróg lokalnych niszczonych w trakcie realizacji 
odcinków autostrad i dróg ekspresowych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Skontrolowanych zostało 14 gminnych, 12 powiatowych i sześciu wojewódzkich zarządców dróg (zastosowano dobór celowy 
zarządców uwzględniający realizację inwestycji na drogach krajowych w latach 2012-2014 r.) oraz Centrala GDDKiA i sześć 
oddziałów GDDKiA (łącznie 39 jednostek). Ponadto na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK zasięgnięto informacji 
w komendach powiatowych Policji, a także oddziałach Inspekcji Transportu Drogowego. 

W ostatnich latach intensywnej budowie sieci dróg krajowych, często towarzyszy 
zjawisko niszczenia okolicznych dróg lokalnych (samorządowych). Zarówno odcinki dróg lokalnych, jak i mosty oraz wiadukty 
(tzw. obiekty inżynierskie) eksploatowane przy budowie ulegają przyspieszonej degradacji, co skutkuje koniecznością ich 
przebudowy i zasadniczych napraw, przed upływem zakładanego pierwotnie okresu ich użytkowania. Wykorzystywane do 
transportu w trakcie budowy autostrad i dróg ekspresowych odcinki dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, często nie 
posiadały odpowiednich parametrów technicznych, które pozwoliłyby na przyjęcie takiego ruchu, bez szkody dla ich stanu 
technicznego (niedostateczna nośność mostów i wiaduktów, nawierzchni i podbudowy dróg, szerokości korpusu drogowego 
i linii rozgraniczających). 

Podstawowym zadaniem zarządców dróg jest przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników (art. 20 pkt 12 
ustawy o drogach publicznych). 

Zarządcy dróg samorządowych podejmują różne rodzaje współpracy z wykonawcami i inwestorami prac (związanych 
z budową autostrad i dróg ekspresowych) w zakresie zabezpieczenia istniejącego stanu technicznego zarządzanej sieci dróg 
i obiektów inżynierskich. 

Drogi publiczne w Polsce są – w zdecydowanej większości (tj. 95,3% łącznej ich długości) – zarządzane i finansowane przez 
jednostki samorządu terytorialnego (wojewódzkie, powiatowe i gminne). 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządza siecią około 17,5 tys. km dróg, w tym 3.025,9 km dróg szybkiego 
ruchu, z tego 1.553,2 km autostrad i 1.472,7 km dróg ekspresowych. W latach 2007-2013 powstało ponad 1.800 km dróg 
szybkiego ruchu. W 2014 roku dla użytkowników dróg zostało udostępnionych 327,8 km dróg szybkiego ruchu (w tym: 61,6 km 
autostrad, 225,75 km dróg ekspresowych i 40,4 km dróg krajowych). W realizacji jest 599 km dróg. Łącznie od 2013 roku, 
ogłoszone zostały postępowania przetargowe na 97 odcinków o łącznej długości 1.317,8 km.  

Działania podejmowane przez samorządowych zarządców dróg, mające na celu 
ochronę zarządzanych dróg lokalnych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) były 

często nieskuteczne, a przy ich realizacji wystąpiły nieprawidłowości. Pozytywnie oceniono działania samorządów w zakresie 
zawierania porozumień z wykonawcami robót, służące ochronie dróg lokalnych, a także egzekwowanie napraw dróg 
użytkowanych przy budowie odcinków autostrad i dróg ekspresowych. Większość zarządców dróg samorządowych na 
bieżąco monitorowała stan techniczny odcinków dróg eksploatowanych przy tych budowach oraz zgłaszała stwierdzone 
przypadki zniszczeń i uszkodzeń wykonawcom, którzy zazwyczaj reagowali na nie, co ułatwiało zachowanie przejezdności 
dróg. Rządowa administracja drogowa była przygotowana do przeciwdziałania procesowi niszczenia dróg samorządowych 
przez wykonawców, jednak wprowadzone w tym zakresie uregulowania nie były należycie przestrzegane. 

Centrala GDDKiA opracowała i wdrożyła zasady ustalania oraz naprawy uszkodzeń dróg samorządowych w trakcie budowy 
odcinków autostrad i dróg ekspresowych.  

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

realizowanego przedsięwzięcia w podwójnej roli: jako jednostka notyfikowana, dokonująca oceny zgodności urządzeń 
z wymaganiami technicznymi oraz jako państwowa jednostka inspekcyjna, wykonująca zadania w zakresie ustawowego dozoru 
technicznego. W ocenie NIK, występowanie TDT w tej podwójnej roli rodziło sytuację konfliktu interesów.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W związku z powyższym w wystąpieniu pokontrolnym NIK wystapiła z wnioskiem o wzmocnienie mechanizmów kontroli 
zarządczej na styku obszarów działań prowadzonych przez TDT jako jednostkę notyfikowaną oraz jako jednostkę 
inspekcyjną. 

Dla poprawy bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych niezbędne – w ocenie NIK – jest również podjęcie działań 
polegających na:  
 wprowadzeniu rozwiązań systemowych, które zapewniłyby bieżący dostęp wszystkich zainteresowanych służb, inspekcji 

i organów do aktualnych informacji dotyczących pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, w tym informacji 
o wydanych decyzjach zezwalających na eksploatację i wstrzymujących eksploatację oraz świadectwach ADR; 

 zapewnieniu sprawowania dozoru nad wszystkimi urządzeniami znajdującymi się w prowadzonej ewidencji. Działania te 
powinny umożliwić bieżące monitorowanie statusu urządzenia i skuteczne eliminowanie używania urządzeń, które nie 
posiadają ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację;  

 podjęciu współpracy ze służbami działającymi na rzecz bezpieczeństwa pracy i eksploatacji urządzeń technicznych oraz 
przewozu towarów niebezpiecznych, w tym ustalenie trybu i zasad przekazywania przez służby informacji 
o zagrożeniach związanych z użytkowaniem urządzeń technicznych. 

DE	LEGE	FERENDA	

NIK wskazała na potrzebę uregulowania: 
 zasad dostępu TDT do raportów powypadkowych sporządzanych przez doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu 

towarów niebezpiecznych. Umożliwiałoby to dokonywanie przez Dyrektora TDT oceny przestrzegania przez doradcę 
przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. Negatywna ocena w tym zakresie stanowi podstawę do 
cofnięcia przez Dyrektora TDT świadectwa doradcy. W aktualnym stanie prawnym uczestnik przewozu towarów 
niebezpiecznych zobowiązany jest do przekazania raportu powypadkowego – w przypadku drogowego przewozu 
towarów niebezpiecznych – właściwemu dla miejsca wystąpienia zdarzenia wojewódzkiemu inspektorowi transportu 
drogowego. Obowiązek sporządzenia raportu powypadkowego jest zadaniem doradcy do spraw bezpieczeństwa 
przewozu towarów niebezpiecznych. Informację o zdarzeniach wskazanych w raportach wojewódzki inspektor transportu 
drogowego zobowiązany jest niezwłocznie przekazać ministrowi właściwemu do spraw transportu. Jednocześnie, 
zgodnie art. 45 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, Dyrektor TDT zobowiązany jest do cofnięcia 
świadectwa doradcy m.in. w przypadku, gdy doradca w sposób rażący naruszył przepisy dotyczące przewozu towarów 
niebezpiecznych. Jak wykazały wyniki kontroli, Dyrektor TDT nie posiadał pełnej wiedzy o zdarzeniach z udziałem 
dozorowanych urządzeń oraz wywiązywaniu się doradców z nałożonych na nich w tym zakresie obowiązków. W latach 
2012-2014 uczestnicy przewozu złożyli do wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego 38 raportów 
powypadkowych. Jednocześnie wykonując – wynikający z przepisów ustawy o dozorze technicznym (art. 19)  
– obowiązek niezwłocznego powiadamiania właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym 
uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia, użytkownicy urządzeń powiadomili 
TDT tylko w 11 przypadkach. Zdaniem NIK niezbędne jest przekazywanie raportów powypadkowych do wiadomości 
TDT. Osiągnięcie tego celu możliwe jest np. poprzez np. nowelizację art. 17 ustawy o przewozie towarów 
niebezpiecznych i zobowiązanie uczestnika przewozu do przekazywania również do wiadomości dyrektora TDT raportów 
powypadkowych składanych wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego; 

 określenie trybu i zasad nadzoru nad realizacją szkoleń na podstawie uzgodnionych programów. Realizując obowiązek 
ustalony w art. 44 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym, TDT uzgadniał programy szkolenia 
osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Najwyższa Izba Kontroli zauważa jednak, że TDT nie był 
uprawniony do weryfikowania prowadzonych szkoleń w zakresie ich zgodności z zatwierdzonymi programami. 
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Zdrowie

 

 
 

Ustalenia kontroli oraz treści skarg i wniosków kierowanych do GDDKiA oraz jej oddziałów wskazują m.in. na: słabą pozycję 
zarządców dróg samorządowych w kwestii dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzeń dróg lokalnych, oczekiwanie pomocy 
dla jst ze strony jednostek GDDKiA w zawieraniu takich porozumień, a niekiedy na lekceważący stosunek inwestorów 
i wykonawców do zarządców dróg samorządowych i społeczności lokalnych. 

W kontraktach zawartych pomiędzy oddziałami GDDKiA a wykonawcami robót drogowych w sposób jednoznaczny 
wskazywano wykonawców jako zobowiązanych do zawarcia porozumień z zarządcami dróg lokalnych, w celu uzyskania 
zgody na korzystanie z odcinków dróg przy realizacji inwestycji drogowych. 

Spośród 81 inwestycji, których roboty budowlane zakończyły się w okresie objętym kontrolą NIK, przy realizacji dwóch 
kontraktów stwierdzono przypadki wstrzymania płatności wykonawcom w związku z niewywiązywaniem się z obowiązku 
naprawy uszkodzeń na drogach lokalnych. GDDKiA nie zawsze sprawdzała, czy wykonawcy zawierali porozumienia 
z zarządcami dróg samorządowych, o których mowa we wskazanych wyżej zasadach, a także prawidłowości ich realizacji. 

O sposobie i terminie porozumienia się z zarządcami dróg lokalnych decydowali wykonawcy robót budowlanych. Często 
podpisanie porozumień poprzedzane było, na wniosek zainteresowanych samorządów, zwiększoną częstotliwością 
policyjnych kontroli drogowych. 

Wykonawcy przed rozpoczęciem robót budowlanych, zobowiązani byli do inwentaryzacji dróg dojazdowych 
wykorzystywanych do przewozu materiałów budowlanych i sprzętu, dokumentując ich stan techniczny. Z ustaleń kontroli 
wynika, że sporządzali oni oceny stanu technicznego nawierzchni dróg wg różnych systemów pomiarowych.  

Zastrzeżenia NIK budziło zabezpieczenie budów oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg lokalnych w czasie 
przerw w robotach budowlanych na autostradach lub drogach ekspresowych spowodowanych odstąpieniem oddziałów 
GDDKiA od umów z wykonawcami lub wskutek ich upadłości. Niezbędne naprawy uszkodzonych odcinków dróg prowadzili 
zarządcy dróg samorządowych z własnych środków, mimo uruchomienia procedur prawnych w zakresie zgłaszania 
wykonawcom roszczeń o przedmiotowe naprawy. 

Współpraca pomiędzy oddziałami GDDKiA a zarządcami dróg samorządowych przebiegała niejednolicie w zakresie 
minimalizacji negatywnych skutków wykorzystania tych dróg podczas budowy odcinków autostrad i dróg ekspresowych. 

Stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości dotyczyły w szczególności naruszania obowiązujących 
uregulowań kontraktowych w zakresie ustalania zniszczeń i naprawy dróg samorządowych przez wykonawców autostrad 
i dróg ekspresowych. Kontrola wykazała brak współdziałania niektórych oddziałów GDDKiA z zarządcami dróg lokalnych 
w zakresie minimalizacji negatywnych skutków wykorzystania tych dróg w procesie realizacji inwestycji drogowych. Zarządcy 
dróg nie prowadzili lub prowadzili nieprawidłowo dokumentację obrazującą stan własnej sieci drogowej, m.in. aktualnej 
ewidencji dróg, książek drogi, dzienników objazdu i protokołów z przeglądów stanu technicznego dróg. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad NIK skierowała wniosek o zwiększenie nadzoru nad realizacją 
kontraktów w zakresie ochrony dróg samorządowych przy realizacji autostrad i dróg ekspresowych. 

 Do Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Komendanta Głównego Policji NIK wnioskowała o wzmożenie kontroli 
dróg lokalnych (intensywnie wykorzystywane przez wykonawców autostrad i dróg ekspresowych), w zakresie 
eliminowania z ruchu drogowego przeciążonych pojazdów transportowych oraz nieposiadających odpowiednich 
zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. 

 Wnioski pokontrolne skierowane do właścicieli infrastruktury dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich dotyczyły m.in. 
 zwiększenia nadzoru nad sporządzaniem planów sieci drogowej,  
 prowadzenia aktualnej ewidencji dróg,  
 przeprowadzania i dokumentowania przeglądów ich stanu technicznego. 

Do wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego NIK wnioskowała 
głównie o zwiększenie częstotliwości kontroli w jednostkach zarządzających samorządowymi drogami publicznymi 
w zakresie realizacji wynikających z ustawy – Prawo budowlane obowiązków dotyczących utrzymania dróg i obiektów 
inżynierskich w pasie drogowym. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W wyniku kontroli, NIK skierowała do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez Urząd Gminy Sokolniki – art. 91 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego. 
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Ustalenia kontroli oraz treści skarg i wniosków kierowanych do GDDKiA oraz jej oddziałów wskazują m.in. na: słabą pozycję 
zarządców dróg samorządowych w kwestii dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzeń dróg lokalnych, oczekiwanie pomocy 
dla jst ze strony jednostek GDDKiA w zawieraniu takich porozumień, a niekiedy na lekceważący stosunek inwestorów 
i wykonawców do zarządców dróg samorządowych i społeczności lokalnych. 

W kontraktach zawartych pomiędzy oddziałami GDDKiA a wykonawcami robót drogowych w sposób jednoznaczny 
wskazywano wykonawców jako zobowiązanych do zawarcia porozumień z zarządcami dróg lokalnych, w celu uzyskania 
zgody na korzystanie z odcinków dróg przy realizacji inwestycji drogowych. 

Spośród 81 inwestycji, których roboty budowlane zakończyły się w okresie objętym kontrolą NIK, przy realizacji dwóch 
kontraktów stwierdzono przypadki wstrzymania płatności wykonawcom w związku z niewywiązywaniem się z obowiązku 
naprawy uszkodzeń na drogach lokalnych. GDDKiA nie zawsze sprawdzała, czy wykonawcy zawierali porozumienia 
z zarządcami dróg samorządowych, o których mowa we wskazanych wyżej zasadach, a także prawidłowości ich realizacji. 

O sposobie i terminie porozumienia się z zarządcami dróg lokalnych decydowali wykonawcy robót budowlanych. Często 
podpisanie porozumień poprzedzane było, na wniosek zainteresowanych samorządów, zwiększoną częstotliwością 
policyjnych kontroli drogowych. 

Wykonawcy przed rozpoczęciem robót budowlanych, zobowiązani byli do inwentaryzacji dróg dojazdowych 
wykorzystywanych do przewozu materiałów budowlanych i sprzętu, dokumentując ich stan techniczny. Z ustaleń kontroli 
wynika, że sporządzali oni oceny stanu technicznego nawierzchni dróg wg różnych systemów pomiarowych.  

Zastrzeżenia NIK budziło zabezpieczenie budów oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg lokalnych w czasie 
przerw w robotach budowlanych na autostradach lub drogach ekspresowych spowodowanych odstąpieniem oddziałów 
GDDKiA od umów z wykonawcami lub wskutek ich upadłości. Niezbędne naprawy uszkodzonych odcinków dróg prowadzili 
zarządcy dróg samorządowych z własnych środków, mimo uruchomienia procedur prawnych w zakresie zgłaszania 
wykonawcom roszczeń o przedmiotowe naprawy. 

Współpraca pomiędzy oddziałami GDDKiA a zarządcami dróg samorządowych przebiegała niejednolicie w zakresie 
minimalizacji negatywnych skutków wykorzystania tych dróg podczas budowy odcinków autostrad i dróg ekspresowych. 

Stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości dotyczyły w szczególności naruszania obowiązujących 
uregulowań kontraktowych w zakresie ustalania zniszczeń i naprawy dróg samorządowych przez wykonawców autostrad 
i dróg ekspresowych. Kontrola wykazała brak współdziałania niektórych oddziałów GDDKiA z zarządcami dróg lokalnych 
w zakresie minimalizacji negatywnych skutków wykorzystania tych dróg w procesie realizacji inwestycji drogowych. Zarządcy 
dróg nie prowadzili lub prowadzili nieprawidłowo dokumentację obrazującą stan własnej sieci drogowej, m.in. aktualnej 
ewidencji dróg, książek drogi, dzienników objazdu i protokołów z przeglądów stanu technicznego dróg. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad NIK skierowała wniosek o zwiększenie nadzoru nad realizacją 
kontraktów w zakresie ochrony dróg samorządowych przy realizacji autostrad i dróg ekspresowych. 

 Do Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Komendanta Głównego Policji NIK wnioskowała o wzmożenie kontroli 
dróg lokalnych (intensywnie wykorzystywane przez wykonawców autostrad i dróg ekspresowych), w zakresie 
eliminowania z ruchu drogowego przeciążonych pojazdów transportowych oraz nieposiadających odpowiednich 
zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. 

 Wnioski pokontrolne skierowane do właścicieli infrastruktury dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich dotyczyły m.in. 
 zwiększenia nadzoru nad sporządzaniem planów sieci drogowej,  
 prowadzenia aktualnej ewidencji dróg,  
 przeprowadzania i dokumentowania przeglądów ich stanu technicznego. 

Do wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego NIK wnioskowała 
głównie o zwiększenie częstotliwości kontroli w jednostkach zarządzających samorządowymi drogami publicznymi 
w zakresie realizacji wynikających z ustawy – Prawo budowlane obowiązków dotyczących utrzymania dróg i obiektów 
inżynierskich w pasie drogowym. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

W wyniku kontroli, NIK skierowała do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez Urząd Gminy Sokolniki – art. 91 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego. 
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18. Zdrowie 

1. Wykorzystanie dotacji Ministra Obrony Narodowej przez wybrane podmioty służby zdrowia (P/14/038/KON) 
2. Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe (P/14/061/KZD) 
3. Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym (P/14/062/KZD) 
4. Funkcjonowanie podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej finansowanej ze środków publicznych 

(P/14/063/KZD) 
5. Funkcjonowanie szpitali klinicznych (P/14/064/KZD) 
6. Zatrudnienie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (P/14/065/KZD) 
7. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2013 (P/14/076/LKA) 
8. Restrukturyzacja szpitali prowadzonych przez samorządy województw lubelskiego i śląskiego poprzez łączenie szpitali 

i oddziałów szpitalnych w latach 2010-2014 (P/14/091/LLU) 
9. Wykonywanie przez wybrane gminy województwa opolskiego zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia 

(P/14/099/LOP) 
10. Funkcjonowanie opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2012-2014 

(I półrocze) (P/14/118/LWR) 
11. Zapewnienie stabilności finansowej i warunków wykonywania działalności leczniczej Szpitala w Gorzowie Wlkp. 

(P/14/123/LZG) 
12. Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2014 roku (P/15/059/KZD) 
13. Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych (P/15/060/KZD) 
14. System szczepień ochronnych dzieci (P/15/080/LKR) 
15. Wykonywanie przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną zadań określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne 

(P/15/109/LZG) 

Wykorzystanie	dotacji	Ministra	Obrony	Narodowej	
przez	wybrane	podmioty	służby	zdrowia 

   Departament	Obrony	
Narodowej	 

P/14/038	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości planowania, udzielania i efektywności wykorzystania dotacji celowej Ministra Obrony Narodowej na 
dofinansowanie zadań dotyczących zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz realizacji inwestycji budowlanych przez 
podmioty lecznicze, w latach 2012-2014 (I półrocze). 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto dziewięć jednostek, z tego: Ministerstwo Obrony Narodowej oraz osiem podmiotów leczniczych – sześć 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i dwa instytuty badawcze – rozmieszczonych w województwach: 
dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. 

Do otrzymania dofinansowania w formie dotacji celowej uprawnionych było w latach 
2012-2014 (I półrocze) ogółem 50 podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dla których Minister Obrony Narodowej jest 
podmiotem tworzącym i nadzorującym. W okresie objętym kontrolą, tj. 2012-2014 (I półrocze), 34 podmioty lecznicze (66,6% 
uprawnionych podmiotów) otrzymały środki dotacji w kwocie 414.703,0 tys. zł, z tego 254.893,0 tys. zł (61,5%) na realizację 
inwestycji budowlanych i 159.810,0 tys. zł (38,5%) na zakup aparatury i sprzętu medycznego. W ramach kontroli badaniom 
poddano udzielenie i wykorzystanie dotacji w wysokości 237.890,7 tys. zł, co stanowiło 80,7% kwoty dotacji przyznanej 
skontrolowanym ośmiu beneficjentom (294.629,1 tys. zł) oraz 57,3% wszystkich środków dotacji. Wyboru zakresu 
przedmiotowego badania dokonano ze względu na dbałość o racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi 
przez podmioty lecznicze, dla których organem tworzącym lub nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej oraz konieczność 
weryfikacji uzyskanych efektów w aspekcie efektywnego oddziaływania na zaspokajanie potrzeb zdrowotnych.  

Minister Obrony Narodowej, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, udzielał dotacji 
celowych podmiotom leczniczym uprawnionym do jej uzyskania na zakup aparatury 

i sprzętu medycznego oraz na realizację inwestycji budowlanych w kwotach określonych w umowach dotacji. W okresie 

PROBLEM 

SYNTEZA	

Zdrowie
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18. Zdrowie 

1. Wykorzystanie dotacji Ministra Obrony Narodowej przez wybrane podmioty służby zdrowia (P/14/038/KON) 
2. Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe (P/14/061/KZD) 
3. Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym (P/14/062/KZD) 
4. Funkcjonowanie podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej finansowanej ze środków publicznych 

(P/14/063/KZD) 
5. Funkcjonowanie szpitali klinicznych (P/14/064/KZD) 
6. Zatrudnienie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (P/14/065/KZD) 
7. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2013 (P/14/076/LKA) 
8. Restrukturyzacja szpitali prowadzonych przez samorządy województw lubelskiego i śląskiego poprzez łączenie szpitali 

i oddziałów szpitalnych w latach 2010-2014 (P/14/091/LLU) 
9. Wykonywanie przez wybrane gminy województwa opolskiego zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia 

(P/14/099/LOP) 
10. Funkcjonowanie opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2012-2014 

(I półrocze) (P/14/118/LWR) 
11. Zapewnienie stabilności finansowej i warunków wykonywania działalności leczniczej Szpitala w Gorzowie Wlkp. 

(P/14/123/LZG) 
12. Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2014 roku (P/15/059/KZD) 
13. Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych (P/15/060/KZD) 
14. System szczepień ochronnych dzieci (P/15/080/LKR) 
15. Wykonywanie przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną zadań określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne 

(P/15/109/LZG) 

Wykorzystanie	dotacji	Ministra	Obrony	Narodowej	
przez	wybrane	podmioty	służby	zdrowia 

   Departament	Obrony	
Narodowej	 

P/14/038	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena prawidłowości planowania, udzielania i efektywności wykorzystania dotacji celowej Ministra Obrony Narodowej na 
dofinansowanie zadań dotyczących zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz realizacji inwestycji budowlanych przez 
podmioty lecznicze, w latach 2012-2014 (I półrocze). 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto dziewięć jednostek, z tego: Ministerstwo Obrony Narodowej oraz osiem podmiotów leczniczych – sześć 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i dwa instytuty badawcze – rozmieszczonych w województwach: 
dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. 

Do otrzymania dofinansowania w formie dotacji celowej uprawnionych było w latach 
2012-2014 (I półrocze) ogółem 50 podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dla których Minister Obrony Narodowej jest 
podmiotem tworzącym i nadzorującym. W okresie objętym kontrolą, tj. 2012-2014 (I półrocze), 34 podmioty lecznicze (66,6% 
uprawnionych podmiotów) otrzymały środki dotacji w kwocie 414.703,0 tys. zł, z tego 254.893,0 tys. zł (61,5%) na realizację 
inwestycji budowlanych i 159.810,0 tys. zł (38,5%) na zakup aparatury i sprzętu medycznego. W ramach kontroli badaniom 
poddano udzielenie i wykorzystanie dotacji w wysokości 237.890,7 tys. zł, co stanowiło 80,7% kwoty dotacji przyznanej 
skontrolowanym ośmiu beneficjentom (294.629,1 tys. zł) oraz 57,3% wszystkich środków dotacji. Wyboru zakresu 
przedmiotowego badania dokonano ze względu na dbałość o racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi 
przez podmioty lecznicze, dla których organem tworzącym lub nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej oraz konieczność 
weryfikacji uzyskanych efektów w aspekcie efektywnego oddziaływania na zaspokajanie potrzeb zdrowotnych.  

Minister Obrony Narodowej, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, udzielał dotacji 
celowych podmiotom leczniczym uprawnionym do jej uzyskania na zakup aparatury 

i sprzętu medycznego oraz na realizację inwestycji budowlanych w kwotach określonych w umowach dotacji. W okresie 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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Działalność	szpitali	samorządowych	przekształconych	
w	spółki	kapitałowe 

   Departament	Zdrowia	
 

P/14/061	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena wpływu przekształcenia szpitali w spółki kapitałowe na liczbę i zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych (NFZ) oraz sytuację finansową tych szpitali w latach 2011-2014. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Zdrowia, dziewięć jednostek samorządu terytorialnego będących organami właścicielskimi oraz 20 szpitali 
przekształconych w spółki kapitałowe. Ponadto na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK uzyskano informacje od 
54 szpitali – spółek, wykonujących w 2013 r. hospitalizację w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Przed przekształceniem w spółki szpitale samorządowe funkcjonowały jako 
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, jednostki 
te zostały wyposażone w osobowość prawną, samodzielność finansową, uprawnienia do sprzedaży świadczeń zdrowotnych 
dowolnym nabywcom, a także ustalania zasad wynagradzania personelu medycznego.  

Uregulowania szczegółowe w praktyce ograniczały jednak samodzielność SP ZOZ. Musiały one np. uzyskiwać zgodę organu 
założycielskiego na dysponowanie majątkiem własnym, pomimo rozróżnienia przez ustawodawcę majątku własnego oraz 
majątku Skarbu Państwa lub jst znajdującego się w użytkowaniu zakładu. Wpływało to na ograniczenie możliwości zmiany 
profilu działalności. Również konstrukcja SP ZOZ była niespójna. Z jednej strony zakład musiał wypełniać zadania publiczne, 
związane z realizacją celów opieki zdrowotnej w sposób gwarantujący zapewnienie odpowiedniej ich jakości, a z drugiej 
prowadzić gospodarkę finansową zgodnie z kryteriami ekonomicznymi. Stabilnemu funkcjonowaniu tych podmiotów nie 
sprzyjały częste i niekiedy mało precyzyjne zmiany prawa dotyczące m.in. wynagrodzeń pracowników, a więc mające 
bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania SP ZOZ. Zmiany regulacji prawnych objęły również system finansowania 
ochrony zdrowia. Polegały one na utworzeniu najpierw regionalnych i branżowej kas chorych, a następnie scentralizowaniu 
funkcji płatnika publicznego poprzez utworzenie w 2003 r. Narodowego Funduszu Zdrowia. Narzędziem służącym poprawie 
efektywności działania systemu miała być zmiana formy organizacyjno-prawnej świadczeniodawców, tj. przekształcenie 
SP ZOZ-ów w spółki kapitałowe. W ocenie projektodawców miało to m.in. umożliwić uzyskanie przez nie dodatkowych 
przychodów ze sprzedaży usług zdrowotnych na wolnym rynku, jak również ograniczyć koszty działalności w następstwie ich 
restrukturyzacji.  

Zmiana formy organizacyjno-prawnej szpitali nie spowodowała ograniczenia liczby 
i zakresu wykonywanych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych. Nie odnotowano też istotnych zmian w sposobie zarządzania tymi jednostkami, ponieważ przekształcone 
szpitale nie podjęły wystarczających działań w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania. Szpitale przekształcone 
w spółki nie wdrożyły skutecznego mechanizmu kontroli kosztów. Spośród 20 kontrolowanych szpitali, tylko jeden prowadził 
rachunek kosztów pozwalający na wycenę poszczególnych procedur medycznych. W 14 kontrolowanych spółkach (70%) nie 
funkcjonowały komórki audytu bądź kontroli, a także nie prowadzono kontroli wewnętrznej. Ponad 90% przychodów ogółem 
pochodziło z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a jedynie ok. 5% stanowiły przychody z tytułu odpłatnej 
sprzedaży usług medycznych. Uzależnienie przychodów spółek głównie od kontraktów z NFZ skutkowało tym, że żaden 
z kontrolowanych podmiotów nie wypracował narzędzi pozwalających na bieżącą analizę lokalnego zapotrzebowania na 
odpłatne usługi medyczne, ponadto strona przychodowa w tych szpitalach była kształtowana nie tyle przez działania własne, 
ile przez decyzje płatnika publicznego dotyczące tego, jakie świadczenia będą kontraktowane. Przekształcenie SP ZOZ-ów 
w spółki kapitałowe nie spowodowało zmiany struktury przychodów. Stopniowa poprawa wyników finansowych spółek, 
odnotowana w latach 2011-2013, była analogiczna, jak w przypadku SP ZOZ-ów. W pierwszych miesiącach 2014 r. 
nastąpiło pogorszenie wskaźników ekonomicznych przekształconych szpitali. Spośród 16 podmiotów, przekształconych 
w latach 2011-2014, w przypadku których jst przejęły ich zobowiązania, w ośmiu skutki tego procesu miały jedynie doraźny 
wpływ na wyniki finansowe spółek, zaś po chwilowej poprawie, podobnie jak w przypadku SP ZOZ, wynik finansowy był 
ujemny. Najczęściej stosowaną formą obniżenia kosztów działalności była zmiana formy zatrudnienia personelu 
medycznego, a zwłaszcza rezygnacja z umów o pracę na rzecz tzw. kontraktów (umów o charakterze cywilnoprawnym).  
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objętym kontrolą, Minister Obrony Narodowej zatwierdził ogółem 805 wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie 
707 zadań w zakresie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz 98 zadań dotyczących realizacji inwestycji budowlanych 
o łącznej wartości 294.629,1 tys. zł. Średnie wykorzystanie udzielonej dotacji na realizację zadań w latach 2012-2013 
wyniosło 98,5%. Dotacje udzielane były na zadania przewidziane w ustawie o działalności leczniczej. Środki dotacji za 
wykonane zadania były przekazywane terminowo i zgodnie z umowami dotacji, a dokumentacja rozliczeniowa rzetelnie 
weryfikowana. Wydatki sfinansowane z udziałem dotacji umożliwiły przyspieszenie realizacji wielu zadań inwestycyjnych, 
w tym rozbudowę obiektów szpitali oraz poprawiły stan wyposażenia w urządzenia medyczne, co pozytywnie wpłynęło na 
jakość świadczonych usług medycznych. Zakupione urządzenia medyczne na ogół efektywnie wykorzystywano 
w działalności bieżącej, a zrealizowane w ramach inwestycji budowlanych budynki i pomieszczenia były użytkowane zgodnie 
z ich przeznaczeniem. Nie były one przedmiotem najmu, dzierżawy, użyczenia lub sprzedaży bez zgody dotującego. 
Z należytą starannością utrzymywano właściwy stan techniczny urządzeń medycznych podczas ich eksploatacji. 
Prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz dokonanych wydatków. Jednak wnioski 
o udzielenie dotacji sporządzane były nierzetelnie. Siedem spośród ośmiu badanych podmiotów leczniczych nie sporządziło 
ich zgodnie ze wzorem, zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym, przy tym nierzetelnie przeprowadzono 
oszacowanie kosztów zadań zgłaszanych do realizacji oraz wskaźników wykorzystania urządzeń medycznych. Pomimo 
błędnie sporządzonych wniosków, Minister Obrony Narodowej akceptował je i na ich podstawie udzielał dotacji, 
nie wzywając wnioskodawców do uzupełnienia braków. 

W skontrolowanej działalności NIK stwierdziła liczne nieprawidłowości spowodowane, w ocenie NIK, przede wszystkim 
wadami systemu udzielania dotacji w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz brakiem aktywności kontrolnej nad 
wykorzystaniem środków dotacji w ramach sprawowanego nadzoru. W trzech spośród ośmiu podmiotów leczniczych 
stwierdzono nieefektywne wykorzystywanie do realizacji świadczeń medycznych przez okres od 3 miesięcy do ponad 
2,5 roku 20 (10%) zakupionych urządzeń medycznych o łącznej wartości 12.993,2 tys. zł (23,5%). Wynikało to 
w szczególności z nieskoordynowania ich zakupu z realizowanymi inwestycjami budowlanymi. W efekcie, nowoczesne 
urządzenia medyczne nawet przez ponad 2,5 roku nie były wykorzystywane. Minister Obrony Narodowej nie zapewnił 
niezbędnej przejrzystości rozdzielania środków dotacji na wykonanie zadań, w tym w szczególności nie przyjął żadnych 
kryteriów podejmowania decyzji, ustalających wagę poszczególnych zadań, które umożliwiłyby kierowanie środków dotacji 
na najistotniejsze (priorytetowe) zadania oraz ograniczyłyby ewentualną ich uznaniowość. Kontrola wykazała, że zakupione 
z udziałem środków dotacji urządzenia medyczne do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej nie były wykorzystywane 
w sposób optymalny ze względu na ograniczenia wynikające z zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub 
braku kontraktu, a także z powodu warunków zawartych w umowach dotacji oraz braku uprawnień do świadczenia 
odpłatnych usług zdrowotnych. Zdaniem NIK, kierując się przede wszystkim dobrem pacjentów, jak również potrzebą 
efektywnego wykorzystania urządzeń medycznych, celowe jest rozważenie przez Ministra Obrony Narodowej podjęcia 
działań w celu umożliwienia odpłatnego wykorzystania urządzeń medycznych zakupionych z udziałem środków dotacji. 
Uzyskane przychody z tytułu odpłatnego świadczenia usług zdrowotnych mogłyby być przeznaczane na przykład na 
odtworzenie posiadanej bazy aparatury i sprzętu medycznego.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Zasadne, w ocenie NIK, jest podjęcie działań w celu usprawnienia systemu udzielania dotacji celowych, szczególnie 
w zakresie wyboru zadań do dofinansowania środkami dotacji. Konieczne jest w tej sytuacji nawiązanie współpracy 
pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Zdrowia w zakresie identyfikowania i weryfikowania potrzeb, co mogłoby 
zapewnić bardziej efektywne wykorzystanie środków dotacji. 

NIK zwróciła uwagę na potrzebę bieżącego monitorowania efektów zrealizowanych zadań dofinansowanych środkami 
dotacji, m.in. poprzez analizę realizacji założonych wskaźników. W celu poprawy systemu udzielania dotacji w MON, w tym 
nadzoru i kontroli sposobu ich wykorzystania, uzasadnione jest dokonanie takiego podziału obowiązków i uprawnień 
pracowników, aby uniknąć skupienia funkcji kontrolnych i operacyjnych w rękach tych samych osób, gdyż przyznanie 
pełnego zakresu kompetencji w ww. zakresie tym samym pracownikom – co miało miejsce w okresie objętym kontrolą – 
istotnie osłabiało skuteczność kontroli zarządczej. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

Do Rzecznika Dyscypliny Finansów zostały skierowane dwa zawiadomienia o ujawnieniu okoliczności wskazujących na 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze postępowań o zamówienia publiczne. 
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Działalność	szpitali	samorządowych	przekształconych	
w	spółki	kapitałowe 

   Departament	Zdrowia	
 

P/14/061	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena wpływu przekształcenia szpitali w spółki kapitałowe na liczbę i zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych (NFZ) oraz sytuację finansową tych szpitali w latach 2011-2014. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Zdrowia, dziewięć jednostek samorządu terytorialnego będących organami właścicielskimi oraz 20 szpitali 
przekształconych w spółki kapitałowe. Ponadto na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK uzyskano informacje od 
54 szpitali – spółek, wykonujących w 2013 r. hospitalizację w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Przed przekształceniem w spółki szpitale samorządowe funkcjonowały jako 
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, jednostki 
te zostały wyposażone w osobowość prawną, samodzielność finansową, uprawnienia do sprzedaży świadczeń zdrowotnych 
dowolnym nabywcom, a także ustalania zasad wynagradzania personelu medycznego.  

Uregulowania szczegółowe w praktyce ograniczały jednak samodzielność SP ZOZ. Musiały one np. uzyskiwać zgodę organu 
założycielskiego na dysponowanie majątkiem własnym, pomimo rozróżnienia przez ustawodawcę majątku własnego oraz 
majątku Skarbu Państwa lub jst znajdującego się w użytkowaniu zakładu. Wpływało to na ograniczenie możliwości zmiany 
profilu działalności. Również konstrukcja SP ZOZ była niespójna. Z jednej strony zakład musiał wypełniać zadania publiczne, 
związane z realizacją celów opieki zdrowotnej w sposób gwarantujący zapewnienie odpowiedniej ich jakości, a z drugiej 
prowadzić gospodarkę finansową zgodnie z kryteriami ekonomicznymi. Stabilnemu funkcjonowaniu tych podmiotów nie 
sprzyjały częste i niekiedy mało precyzyjne zmiany prawa dotyczące m.in. wynagrodzeń pracowników, a więc mające 
bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania SP ZOZ. Zmiany regulacji prawnych objęły również system finansowania 
ochrony zdrowia. Polegały one na utworzeniu najpierw regionalnych i branżowej kas chorych, a następnie scentralizowaniu 
funkcji płatnika publicznego poprzez utworzenie w 2003 r. Narodowego Funduszu Zdrowia. Narzędziem służącym poprawie 
efektywności działania systemu miała być zmiana formy organizacyjno-prawnej świadczeniodawców, tj. przekształcenie 
SP ZOZ-ów w spółki kapitałowe. W ocenie projektodawców miało to m.in. umożliwić uzyskanie przez nie dodatkowych 
przychodów ze sprzedaży usług zdrowotnych na wolnym rynku, jak również ograniczyć koszty działalności w następstwie ich 
restrukturyzacji.  

Zmiana formy organizacyjno-prawnej szpitali nie spowodowała ograniczenia liczby 
i zakresu wykonywanych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych. Nie odnotowano też istotnych zmian w sposobie zarządzania tymi jednostkami, ponieważ przekształcone 
szpitale nie podjęły wystarczających działań w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania. Szpitale przekształcone 
w spółki nie wdrożyły skutecznego mechanizmu kontroli kosztów. Spośród 20 kontrolowanych szpitali, tylko jeden prowadził 
rachunek kosztów pozwalający na wycenę poszczególnych procedur medycznych. W 14 kontrolowanych spółkach (70%) nie 
funkcjonowały komórki audytu bądź kontroli, a także nie prowadzono kontroli wewnętrznej. Ponad 90% przychodów ogółem 
pochodziło z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a jedynie ok. 5% stanowiły przychody z tytułu odpłatnej 
sprzedaży usług medycznych. Uzależnienie przychodów spółek głównie od kontraktów z NFZ skutkowało tym, że żaden 
z kontrolowanych podmiotów nie wypracował narzędzi pozwalających na bieżącą analizę lokalnego zapotrzebowania na 
odpłatne usługi medyczne, ponadto strona przychodowa w tych szpitalach była kształtowana nie tyle przez działania własne, 
ile przez decyzje płatnika publicznego dotyczące tego, jakie świadczenia będą kontraktowane. Przekształcenie SP ZOZ-ów 
w spółki kapitałowe nie spowodowało zmiany struktury przychodów. Stopniowa poprawa wyników finansowych spółek, 
odnotowana w latach 2011-2013, była analogiczna, jak w przypadku SP ZOZ-ów. W pierwszych miesiącach 2014 r. 
nastąpiło pogorszenie wskaźników ekonomicznych przekształconych szpitali. Spośród 16 podmiotów, przekształconych 
w latach 2011-2014, w przypadku których jst przejęły ich zobowiązania, w ośmiu skutki tego procesu miały jedynie doraźny 
wpływ na wyniki finansowe spółek, zaś po chwilowej poprawie, podobnie jak w przypadku SP ZOZ, wynik finansowy był 
ujemny. Najczęściej stosowaną formą obniżenia kosztów działalności była zmiana formy zatrudnienia personelu 
medycznego, a zwłaszcza rezygnacja z umów o pracę na rzecz tzw. kontraktów (umów o charakterze cywilnoprawnym).  
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W Polsce szacuje się, że populacja osób starszych powyżej 65. r.ż. stanowi grupę 
liczącą prawie 5 mln osób. Rosnąca liczba osób starszych w społeczeństwie i 

zwiększające się w związku z tym potrzeby w  zakresie opieki medycznej i pomocy społecznej stanowią poważne wyzwanie 
dla organizatorów ochrony zdrowia. Pomimo racjonalnych przesłanek przemawiających za rozwojem geriatrii, jak również 
uznania jej za priorytetową dziedzinę medycyny, specjalność ta nie doczekała się dotąd zdefiniowanego miejsca w systemie 
opieki zdrowotnej. Geriatria, jako odrębny i indeksowany przedmiot na kierunku lekarskim, wykładana jest na czterech 
spośród 11 uczelni medycznych.  

W konsekwencji, w widoczny sposób odbiegamy od wskaźników ilustrujących stan opieki geriatrycznej w Unii Europejskiej. Opieka 
geriatryczna w Polsce jest świadczona przez niespełna 300 lekarzy geriatrów (dane wg NIL – stan na 30 maja 2013 r.). Daje to 
wskaźnik 0,8 lekarza-geriatry na 100 tys. ogółu mieszkańców (analogiczne dane dla: Szwecji – 7,7; Austrii – 7,4; Czech – 2,1). 
Rozwój geriatrii ma szanse zracjonalizować kosztowo wydatki na opiekę zdrowotną nad osobami starszymi w Polsce. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania Ministra Zdrowia w zakresie 
opieki medycznej nad osobami w podeszłym wieku. NIK zwróciła uwagę, iż obecny 

system JGP (Jednorodne Grupy Pacjentów – sposób rozliczania usług zdrowotnych przez NFZ) nie jest dostosowany do 
występującej u osób starszych wielochorobowości, zatem nie w pełni odzwierciedla powody hospitalizacji i przyczyny 
zgonów w tej grupie osób. NFZ nie wyodrębnił dotychczas grup JGP dedykowanych leczeniu osób starszych, które 
uwzględniałyby wielochorobowosć charakterystyczną dla tej grupy pacjentów. 

Kontrola wykazała, iż dobrze zorganizowany system opieki geriatrycznej oraz adekwatna wycena świadczeń, 
są efektywniejsze dla pacjenta i tańsze dla płatnika. NIK wskazała potrzebę wprowadzenia przez Ministra Zdrowia pełnego 
systemu opieki zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku. Minister Zdrowia od 2007 r. dysponuje „Standardami postępowania 
w opiece geriatrycznej” przygotowanymi przez powołany przez siebie Zespół do spraw Gerontologii, a w ustawie 
o działalności leczniczej zapisano delegację do wydania rozporządzenia w tym zakresie.  

W opinii NIK opieka zdrowotna adresowana do osób w podeszłym wieku powinna opierać się na założeniach wskazanych 
w programie Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, a także uwzględniać wnioski wynikające 
z kontroli. Rzetelna analiza potrzeb, która leży w gestii zarówno organizatora systemu, jak i płatnika świadczeń, powinna 
w krótkim czasie wskazać rejony szczególnego deficytu opieki geriatrycznej. 

Wycena świadczeń w zakresie geriatri, w opinii NIK, powinna być tak skonstruowana, by warunki finansowe umożliwiały 
tworzenie nowych placówek geriatrycznych. Wskazane jest wprowadzenie w POZ procedur umożliwiających identyfikowanie, 
wśród pacjentów w podeszłym wieku, chorych zwiększonego ryzyka do dalszego działania diagnostyczno-terapeutycznego 
i opiekuńczego. 

Organizatorzy systemu opieki geriatrycznej dla osób w podeszłym wieku, m.in. z uwagi na specyfikę tej grupy pacjentów, 
winni również zadbać o właściwy przekaz informacji dotyczących opieki medycznej dla osób starszych. Zdaniem NIK 
tworzenie systemu opieki zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku powinno uwzględniać następujące zasady: 
 Dostępność – oznaczajacą bliskość placówek medycznych od miejsca zamieszkania, odpowiednią liczbę personelu 

medycznego, przeszkolonych lekarzy POZ i pielęgniarek oraz specjalistów z zakresu geriatrii. Problemy zdrowotne osób 
starszych muszą być rozwiązywane kompleksowo, w interdyscyplinarnej współpracy lekarza, pielęgniarki, pracownika 
socjalnego oraz innych specjalistów, w sposób ciągły i długofalowy. 

 Jakość – czyli stosowanie wiedzy z zakresu gerontologii i geriatrii, zgodnie z medycznymi i organizacyjnymi standardami. 
 Efektywność finansowania – czyli racjonalne ustalanie obszarów kontraktowania, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, 

udoskonalenie metodologii wyceny świadczeń, a także wykorzystanie wniosków NIK wskazujących m.in. iż jednostkowy 
koszt świadczeń udzielonych po wypisie pacjenta z oddziału geriatrycznego był niższy niż w przypadku pacjenta 
o analogicznym rozpoznaniu, leczonego w oddziale chorób wewnętrznych. 

DOBRE	PRAKTYKI	

W sytuacji braku systemu oraz niedostatecznego finansowania opieki medycznej dla osób w podeszłym wieku, 
świadczeniodawcy, w ramach własnych możliwości tworzą bazę łóżek geriatrycznych oraz ambulatoryjną opiekę 
geriatryczną wykorzystując nieopublikowane urzędowo „Standardy opieki geriatrycznej” wypracowane przez powołany przy 
Ministrze Zdrowia Zespół ekspertów. 

 

 

 

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

NIK zwróciła uwagę, że w przypadku personelu medycznego zatrudnionego na tzw. kontraktach, nie obowiązują 
maksymalne ustawowe normy czasu pracy oraz odpoczynku. W sytuacji długotrwałego świadczenia pracy przez personel 
medyczny może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. 

Szacunki MZ dotyczące liczby jst zainteresowanych przekształceniem SP ZOZ-ów w spółki oraz uzyskaniem dotacji 
z budżetu państwa na wsparcie tego procesu okazały się wysoce nietrafne. W latach 2011-2014 zaledwie 34 jednostki 
samorządu terytorialnego uzyskały dotacje, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 
przekształcając 45 SP ZOZ z przewidywanych 500. W tym samym okresie wykorzystano 23,8% środków rezerwy 
budżetowej przeznaczonej na ten cel. W Ministerstwie nie analizowano przyczyn niskiego zainteresowania środkami 
z dotacji i corocznie planowano na ten cel zawyżone kwoty, co NIK oceniła negatywnie. Ustalenia kontroli wskazują, 
że niewielkie wykorzystanie rezerwy było konsekwencją struktury zobowiązań SP ZOZ-ów i ograniczeń ustawowych, 
dotyczących wykorzystania tych środków na spłatę zobowiązań. W okresie od 2011 r. do 30 kwietnia 2014 r. liczba szpitali 
zwiększyła się z 984 do 1078. Liczba łóżek szpitalnych zmniejszyła się nieznacznie z 210.987 do 210.926. 
Przekształceniami organizacyjno-prawnymi objęto 174 szpitale, w tym 125 na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej i 49 na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W 38 SP ZOZ 
przekształconych w spółki kapitałowe, jednostki samorządu terytorialnego zbyły posiadane akcje lub udziały. 

Pomimo postępującego procesu przekształceń SP ZOZ w spółki oraz nabywania w nich udziałów przez podmioty prywatne, 
Minister Zdrowia posiadał jedynie fragmentaryczne dane dotyczące wpływu procesu zmian formy organizacyjno-prawnej 
szpitali na dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, co NIK oceniła również negatywnie. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W związku z dokonującym się procesem przekształceń Minister Zdrowia powinien: 
 podjąć działania w celu wdrożenia mechanizmów zapewniających uzyskiwanie aktualnych i pełnych danych niezbędnych 

do oceny sytuacji finansowej przekształconych podmiotów oraz wpływu tego procesu na dostęp do świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;  

 zasadne jest także opracowanie przez Ministra Zdrowia oraz organy właścicielskie szpitali analiz zapotrzebowania na 
określone świadczenia zdrowotne oraz określenie niezbędnych zasobów kadrowych i sprzętowych pozostających 
w dyspozycji władz publicznych pozwalających na realizację tych zadań w układzie ogólnokrajowym oraz regionalnym. 

W ocenie NIK zmiana formy prawnej podmiotów leczniczych, może przynieść korzyści w sytuacji: 
 wprowadzenia przez spółki narzędzi usprawniających zarządzanie, uwzględniających m.in. rozpoznanie lokalnych 

potrzeb i ocenę rynku usług medycznych; 
 dalszej przebudowy przez Ministra Zdrowia systemu ochrony zdrowia i stworzenia mechanizmów realnej konkurencji 

pomiędzy spółkami o środki publiczne w oparciu o jakość i efekty świadczonych usług. 

Opieka	medyczna	nad	osobami	w	wieku	podeszłym 

   Departament	Zdrowia	
 

P/14/062	
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena funkcjonowania opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym, a w szczególności: kształtowania polityki 
zdrowotnej; kształcenia kadry medycznej dla potrzeb opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i współpracy w tym zakresie 
z innymi podmiotami; sposobu wyceny, planowania i finansowania świadczeń oraz zapewnienia dostępu do tych świadczeń; 
organizowania procesu udzielania świadczeń osobom w wieku podeszłym; prawidłowości realizacji umów zawartych z NFZ 
oraz współpracy z innymi elementami systemu ochrony zdrowia; opieki społecznej w tym zakresie. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto 14 jednostek: Ministerstwo Zdrowia, Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia, trzy oddziały wojewódzkie 
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dziewięć podmiotów leczniczych. W ramach przygotowania do kontroli planowej, 
koordynowanej przeprowadzono również kontrolę rozpoznawczą (Nr R/13/008/KZD) w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 
im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi oraz w Samodzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. 



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
18. Zdrowie

401

RO
ZDZIAŁ I

RO
ZDZIAŁ III

 

 
 

W Polsce szacuje się, że populacja osób starszych powyżej 65. r.ż. stanowi grupę 
liczącą prawie 5 mln osób. Rosnąca liczba osób starszych w społeczeństwie i 

zwiększające się w związku z tym potrzeby w  zakresie opieki medycznej i pomocy społecznej stanowią poważne wyzwanie 
dla organizatorów ochrony zdrowia. Pomimo racjonalnych przesłanek przemawiających za rozwojem geriatrii, jak również 
uznania jej za priorytetową dziedzinę medycyny, specjalność ta nie doczekała się dotąd zdefiniowanego miejsca w systemie 
opieki zdrowotnej. Geriatria, jako odrębny i indeksowany przedmiot na kierunku lekarskim, wykładana jest na czterech 
spośród 11 uczelni medycznych.  

W konsekwencji, w widoczny sposób odbiegamy od wskaźników ilustrujących stan opieki geriatrycznej w Unii Europejskiej. Opieka 
geriatryczna w Polsce jest świadczona przez niespełna 300 lekarzy geriatrów (dane wg NIL – stan na 30 maja 2013 r.). Daje to 
wskaźnik 0,8 lekarza-geriatry na 100 tys. ogółu mieszkańców (analogiczne dane dla: Szwecji – 7,7; Austrii – 7,4; Czech – 2,1). 
Rozwój geriatrii ma szanse zracjonalizować kosztowo wydatki na opiekę zdrowotną nad osobami starszymi w Polsce. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania Ministra Zdrowia w zakresie 
opieki medycznej nad osobami w podeszłym wieku. NIK zwróciła uwagę, iż obecny 

system JGP (Jednorodne Grupy Pacjentów – sposób rozliczania usług zdrowotnych przez NFZ) nie jest dostosowany do 
występującej u osób starszych wielochorobowości, zatem nie w pełni odzwierciedla powody hospitalizacji i przyczyny 
zgonów w tej grupie osób. NFZ nie wyodrębnił dotychczas grup JGP dedykowanych leczeniu osób starszych, które 
uwzględniałyby wielochorobowosć charakterystyczną dla tej grupy pacjentów. 

Kontrola wykazała, iż dobrze zorganizowany system opieki geriatrycznej oraz adekwatna wycena świadczeń, 
są efektywniejsze dla pacjenta i tańsze dla płatnika. NIK wskazała potrzebę wprowadzenia przez Ministra Zdrowia pełnego 
systemu opieki zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku. Minister Zdrowia od 2007 r. dysponuje „Standardami postępowania 
w opiece geriatrycznej” przygotowanymi przez powołany przez siebie Zespół do spraw Gerontologii, a w ustawie 
o działalności leczniczej zapisano delegację do wydania rozporządzenia w tym zakresie.  

W opinii NIK opieka zdrowotna adresowana do osób w podeszłym wieku powinna opierać się na założeniach wskazanych 
w programie Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, a także uwzględniać wnioski wynikające 
z kontroli. Rzetelna analiza potrzeb, która leży w gestii zarówno organizatora systemu, jak i płatnika świadczeń, powinna 
w krótkim czasie wskazać rejony szczególnego deficytu opieki geriatrycznej. 

Wycena świadczeń w zakresie geriatri, w opinii NIK, powinna być tak skonstruowana, by warunki finansowe umożliwiały 
tworzenie nowych placówek geriatrycznych. Wskazane jest wprowadzenie w POZ procedur umożliwiających identyfikowanie, 
wśród pacjentów w podeszłym wieku, chorych zwiększonego ryzyka do dalszego działania diagnostyczno-terapeutycznego 
i opiekuńczego. 

Organizatorzy systemu opieki geriatrycznej dla osób w podeszłym wieku, m.in. z uwagi na specyfikę tej grupy pacjentów, 
winni również zadbać o właściwy przekaz informacji dotyczących opieki medycznej dla osób starszych. Zdaniem NIK 
tworzenie systemu opieki zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku powinno uwzględniać następujące zasady: 
 Dostępność – oznaczajacą bliskość placówek medycznych od miejsca zamieszkania, odpowiednią liczbę personelu 

medycznego, przeszkolonych lekarzy POZ i pielęgniarek oraz specjalistów z zakresu geriatrii. Problemy zdrowotne osób 
starszych muszą być rozwiązywane kompleksowo, w interdyscyplinarnej współpracy lekarza, pielęgniarki, pracownika 
socjalnego oraz innych specjalistów, w sposób ciągły i długofalowy. 

 Jakość – czyli stosowanie wiedzy z zakresu gerontologii i geriatrii, zgodnie z medycznymi i organizacyjnymi standardami. 
 Efektywność finansowania – czyli racjonalne ustalanie obszarów kontraktowania, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, 

udoskonalenie metodologii wyceny świadczeń, a także wykorzystanie wniosków NIK wskazujących m.in. iż jednostkowy 
koszt świadczeń udzielonych po wypisie pacjenta z oddziału geriatrycznego był niższy niż w przypadku pacjenta 
o analogicznym rozpoznaniu, leczonego w oddziale chorób wewnętrznych. 

DOBRE	PRAKTYKI	

W sytuacji braku systemu oraz niedostatecznego finansowania opieki medycznej dla osób w podeszłym wieku, 
świadczeniodawcy, w ramach własnych możliwości tworzą bazę łóżek geriatrycznych oraz ambulatoryjną opiekę 
geriatryczną wykorzystując nieopublikowane urzędowo „Standardy opieki geriatrycznej” wypracowane przez powołany przy 
Ministrze Zdrowia Zespół ekspertów. 
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NIK zwróciła uwagę, że w przypadku personelu medycznego zatrudnionego na tzw. kontraktach, nie obowiązują 
maksymalne ustawowe normy czasu pracy oraz odpoczynku. W sytuacji długotrwałego świadczenia pracy przez personel 
medyczny może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. 

Szacunki MZ dotyczące liczby jst zainteresowanych przekształceniem SP ZOZ-ów w spółki oraz uzyskaniem dotacji 
z budżetu państwa na wsparcie tego procesu okazały się wysoce nietrafne. W latach 2011-2014 zaledwie 34 jednostki 
samorządu terytorialnego uzyskały dotacje, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 
przekształcając 45 SP ZOZ z przewidywanych 500. W tym samym okresie wykorzystano 23,8% środków rezerwy 
budżetowej przeznaczonej na ten cel. W Ministerstwie nie analizowano przyczyn niskiego zainteresowania środkami 
z dotacji i corocznie planowano na ten cel zawyżone kwoty, co NIK oceniła negatywnie. Ustalenia kontroli wskazują, 
że niewielkie wykorzystanie rezerwy było konsekwencją struktury zobowiązań SP ZOZ-ów i ograniczeń ustawowych, 
dotyczących wykorzystania tych środków na spłatę zobowiązań. W okresie od 2011 r. do 30 kwietnia 2014 r. liczba szpitali 
zwiększyła się z 984 do 1078. Liczba łóżek szpitalnych zmniejszyła się nieznacznie z 210.987 do 210.926. 
Przekształceniami organizacyjno-prawnymi objęto 174 szpitale, w tym 125 na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej i 49 na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W 38 SP ZOZ 
przekształconych w spółki kapitałowe, jednostki samorządu terytorialnego zbyły posiadane akcje lub udziały. 

Pomimo postępującego procesu przekształceń SP ZOZ w spółki oraz nabywania w nich udziałów przez podmioty prywatne, 
Minister Zdrowia posiadał jedynie fragmentaryczne dane dotyczące wpływu procesu zmian formy organizacyjno-prawnej 
szpitali na dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, co NIK oceniła również negatywnie. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W związku z dokonującym się procesem przekształceń Minister Zdrowia powinien: 
 podjąć działania w celu wdrożenia mechanizmów zapewniających uzyskiwanie aktualnych i pełnych danych niezbędnych 

do oceny sytuacji finansowej przekształconych podmiotów oraz wpływu tego procesu na dostęp do świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;  

 zasadne jest także opracowanie przez Ministra Zdrowia oraz organy właścicielskie szpitali analiz zapotrzebowania na 
określone świadczenia zdrowotne oraz określenie niezbędnych zasobów kadrowych i sprzętowych pozostających 
w dyspozycji władz publicznych pozwalających na realizację tych zadań w układzie ogólnokrajowym oraz regionalnym. 

W ocenie NIK zmiana formy prawnej podmiotów leczniczych, może przynieść korzyści w sytuacji: 
 wprowadzenia przez spółki narzędzi usprawniających zarządzanie, uwzględniających m.in. rozpoznanie lokalnych 

potrzeb i ocenę rynku usług medycznych; 
 dalszej przebudowy przez Ministra Zdrowia systemu ochrony zdrowia i stworzenia mechanizmów realnej konkurencji 

pomiędzy spółkami o środki publiczne w oparciu o jakość i efekty świadczonych usług. 

Opieka	medyczna	nad	osobami	w	wieku	podeszłym 

   Departament	Zdrowia	
 

P/14/062	
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena funkcjonowania opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym, a w szczególności: kształtowania polityki 
zdrowotnej; kształcenia kadry medycznej dla potrzeb opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i współpracy w tym zakresie 
z innymi podmiotami; sposobu wyceny, planowania i finansowania świadczeń oraz zapewnienia dostępu do tych świadczeń; 
organizowania procesu udzielania świadczeń osobom w wieku podeszłym; prawidłowości realizacji umów zawartych z NFZ 
oraz współpracy z innymi elementami systemu ochrony zdrowia; opieki społecznej w tym zakresie. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto 14 jednostek: Ministerstwo Zdrowia, Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia, trzy oddziały wojewódzkie 
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dziewięć podmiotów leczniczych. W ramach przygotowania do kontroli planowej, 
koordynowanej przeprowadzono również kontrolę rozpoznawczą (Nr R/13/008/KZD) w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 
im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi oraz w Samodzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. 
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WNIOSKI	POKONTROLNE	

W ocenie NIK wobec prognoz zmian demograficznych, niezbędne jest wprowadzenie przez Ministra Zdrowia pełnego 
systemu opieki zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku.  

Opieka zdrowotna adresowana do osób w wieku podeszłym powinna opierać się na założeniach wskazanych w programie 
Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, a także uwzględniać wnioski wynikające z niniejszej kontroli.  

Pod adresem Ministra Zdrowia skierowano wnioski m.in. o: 
 stworzenie prawnych i organizacyjnych rozwiązań systemowych usprawniających opiekę medyczną nad osobami 

w wieku podeszłym; 
 ustalenie docelowych wskaźników dotyczących kadry medycznej sprawującej opiekę nad pacjentami w wieku 

podeszłym; 
 udoskonalenie metodologii monitorowania realizacji celów NPZ; 
 dokonywanie bieżącej oceny dostępności świadczeń zdrowotnych z zakresu geriatrii w konsultacji z samorządami 

województw; 
 zwiększenie nadzoru nad Departamentem Zdrowia Publicznego w celu zorganizowania właściwej i skutecznej 

współpracy z Zespołem do spraw Gerontologii. 

Do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wnioskowano m.in. o: 
 planowanie i kontraktowanie świadczeń adresowanych do osób powyżej 60. roku życia, z uwzględnieniem rozpoznania 

lokalnych potrzeb, z wykorzystaniem istniejących dobrych praktyk w tym zakresie (np. w Małopolskim i Łódzkim OW 
NFZ); 

 wykorzystanie w działalności Funduszu analizy dokonanej przez NIK, która wskazuje, iż średni jednostkowy koszt 
świadczeń w ciągu 12 miesięcy od wypisu pacjenta z oddziału geriatrycznego był znacząco niższy od średniego 
jednostkowego kosztu świadczeń w ciągu 12 miesięcy po wypisie porównywalnego pacjenta z oddziału chorób 
wewnętrznych. 

Wnioski sformułowane pod adresem świadczeniodawców koncentrowały się wokół następujących kwestii: 
 prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia z zakresu geriatrii zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 

ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i przez osoby posiadające stosowne upoważnienia administratora 
danych osobowych; 

 dokonywania okresowej oceny list oczekujących na świadczenie z zakresu geriatrii z zachowaniem wymogów art. 21 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących składu zespołu oceny przyjęć oraz częstotliwości i przedmiotu 
oceny dokonywanej przez ten zespół; 

 terminowego przekazywania OW NFZ rzetelnych raportów o kolejkach oczekujących na udzielenie świadczenia; 
 rzetelnego sporządzania ofert składanych do OW NFZ w konkursach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

w zakresie posiadanego sprzętu i zasobów kadrowych, przekazywania do OW NFZ rzetelnych danych o posiadanych 
zasobach (sprzętowych i kadrowych) i ich terminowego uaktualniania; 

 zapewnienia świadczeniobiorcom możliwości umawiania wizyt drogą elektroniczną. 

Funkcjonowanie	podstawowej	i	ambulatoryjnej	opieki	
specjalistycznej	finansowanej	ze	środków	publicznych 

   Departament	Zdrowia	
 

P/14/063	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej jako podstawowego szczebla systemu ochrony zdrowia 
i współdziałania z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, szczególnie w zakresie leczenia chorób układu krążenia i cukrzycy. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto łącznie 45 świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
(AOS), z którymi NFZ zawarł umowy o udzielanie świadczeń w tych rodzajach oraz Ministerstwo Zdrowia, Centralę 
Narodowego Funduszu Zdrowia i sześć Oddziałów Wojewódzkich NFZ, w Białymstoku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, 
Rzeszowie i Wrocławiu. 
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Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje swoim zakresem nielimitowane świadczenia 
profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu 

medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii. Podstawowym aktem prawnym regulującym m.in. zasady i zakres udzielania 
świadczeń POZ i AOS jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 

Podstawowa opieka zdrowotna, powszechnie uznawana za ważny szczebel ochrony 
zdrowia, w ponad połowie skontrolowanych podmiotów nie spełniała właściwie swojej 

roli w zakresie profilaktyki, zwłaszcza w odniesieniu do chorób cywilizacyjnych. 

NIK uznała za niewystarczające działania administracji publicznej na rzecz powszechnej edukacji kształtującej świadomość 
osobistej odpowiedzialności obywateli za swoje zdrowie, m.in. w zakresie współpracy Ministra Zdrowia z Ministrem Edukacji 
Narodowej. W ocenie NIK, zaniechanie przez lekarzy POZ wykonywania i dokumentowania badań lekarskich w celu 
wczesnego rozpoznania chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu krążenia oraz chorób 
nowotworowych, to przejaw braku realizacji świadczeń na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i ich 
wczesnego wykrywania. Takie postępowanie było nierzetelne w stosunku do świadczeniobiorców i stanowiło odstępstwo od 
podstawowych celów i zadań medycyny rodzinnej sformułowanych już piętnaście lat temu w założeniach reformy systemu 
ochrony zdrowia. Wszechstronnej analizie potrzeb zdrowotnych pacjentów nie sprzyjał fakt, iż tylko połowa wizyt była 
realizowana u lekarza wskazanego w deklaracji wyboru. 

Narodowy Fundusz Zdrowia ustalił jednolite zasady określania zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej, rzetelnie 
planował koszty świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także monitorował 
proces kontraktowania świadczeń. Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednak uwagę na utrzymujące się od wielu lat 
dysproporcje w dostępie do tych świadczeń w skali kraju, województw, powiatów i gmin. Kardiolodzy i diabetolodzy, 
działający na szczeblu opieki ambulatoryjnej, stanowili istotne wsparcie dla podstawowej opieki zdrowotnej. Przekazywanie 
lekarzom POZ informacji o rozpoznaniu choroby, ustalonym leczeniu i zaleceniach diagnostycznych, stało się powszechną 
praktyką. Jednak skierowania do poradni specjalistycznych, jak również zwrotne informacje specjalistów dla lekarza 
kierującego po udzieleniu świadczenia były często niekompletne. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że wyniki badań 
epidemiologicznych chorób cywilizacyjnych wskazują na potrzebę zwiększenia aktywności Ministra Zdrowia na rzecz ich 
ograniczenia. Tempo przyrostu liczby przypadków nadwagi, otyłości, cukrzycy, chorób układu krążenia i nowotworowych 
wymaga kompleksowych działań, nie tylko medycznych. W rozwiązanie tego problemu, w większym niż dotychczas stopniu, 
powinny włączyć się organy władzy publicznej – Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Prezes NFZ i samorząd 
terytorialny, a także szkoły wyższe i instytuty badawcze. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania Ministra Zdrowia na rzecz tworzenia warunków dla prawidłowego 
funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zakres prowadzonych przez Ministra 
Zdrowia analiz i ocen potrzeb zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej, podstawowej i specjalistycznej, w okresie 
objętym kontrolą, był ograniczony. Nie dokonywano systematycznej oceny dostępności świadczeń POZ i AOS. Najwyższa 
Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Narodowego Funduszu Zdrowia, do których zaliczono przyjęcie od 2010 r. 
jednolitych zasad postępowania dotyczących określania zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej, planowanie 
kosztów świadczeń w POZ oraz AOS, a także monitorowanie procesu kontraktowania świadczeń przez oddziały 
wojewódzkie NFZ. Nie spowodowało to jednak równego w skali kraju dostępu do świadczeń. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Pod adresem Ministra Zdrowia skierowano wnioski o: 
 zapewnienie ciągłości prowadzonych analiz oraz jednolitych, rzetelnych danych, obrazujących funkcjonowanie systemu 

ochrony zdrowia, m.in. poprzez wykorzystanie dostępnych Ministrowi uprawnień kontrolnych celem weryfikacji 
gromadzonych informacji; 

 rozważenie wykorzystania rocznych raportów konsultantów krajowych oraz potencjału naukowego i badawczego 
nadzorowanych szkół wyższych i instytutów badawczych w pracach nad kształtowaniem systemu ochrony zdrowia, 
w szczególności w odniesieniu do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; 

 poszerzenie współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na rzecz profilaktyki i kształtowania świadomości uczniów 
o odpowiedzialności za stan swojego zdrowia; 

 uaktualnienie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia, stosownie do obowiązującego statutu. 

PROBLEM 
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Ponadto po kontroli w Centrali NFZ, NIK wnioskowała o podjęcie działań na rzecz zahamowania spadku liczby 
wykonywanych świadczeń profilaktycznych na poziomie POZ, w tym dotyczących chorób układu krążenia, chorób 
odtytoniowych i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz profilaktyki gruźlicy.  

W wystąpieniach pokontrolnych adresowanych do oddziałów wojewódzkich NFZ wnioskowano m.in. o: 
 zapewnienie mieszkańcom województw równego dostępu do świadczeń AOS w zakresie kardiologii i diabetologii, 

poprzez zmniejszenie różnic w finansowaniu świadczeń w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w poszczególnych 
obszarach kontraktowania, z uwzględnieniem poziomu średniej krajowej, a także o zwiększenie ilości kontroli 
świadczeniodawców POZ i AOS. 

W wystąpieniach pokontrolnych kierowanych do świadczeniodawców przedstawiono wnioski m.in. o:  
 zapewnienie dokumentowania w kartach historii zdrowia i choroby wszystkich informacji obrazujących stan zdrowia 

świadczeniobiorcy i dynamikę jego zmian; 
 zintensyfikowanie wykonywania i dokumentowania badań profilaktycznych w celu wczesnego rozpoznania chorób, 

ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych; 
 zapewnienie poprawnej ewidencji wyboru poszczególnych lekarzy POZ przez świadczeniobiorców, a także umożliwienie 

im korzystania ze świadczeń wybranych przez siebie lekarzy; 
 zapewnienie rzetelnego prowadzenia list osób oczekujących na udzielenie świadczenia oraz dokonywanie 

i dokumentowanie okresowych ocen poprawności ich prowadzenia. 

Funkcjonowanie	szpitali	klinicznych 

   Departament	Zdrowia	
 

P/14/064	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Celem głównym kontroli była ocena działalności szpitali klinicznych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Ministerstwo Zdrowia oraz 12 szpitali klinicznych. 

W Polsce funkcjonuje 41 szpitali klinicznych działających w formie SPZOZ. W ciągu 
ostatnich lat dochodziło do znacznego wzrostu ich zadłużenia. W związku ze zmianami, przeprowadzonymi w końcu lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia w systemie ochrony zdrowia, możliwość uczestnictwa w tym systemie szpitali 
klinicznych, funkcjonujących w końcu 1998 r. w strukturach wyższych uczelni medycznych jako jednostki budżetowe, 
wymagała przekształcenia ich w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, stosownie do przepisów ustawy 
z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Dokonane w związku z tym, w grudniu 1998 r. zarządzeniami Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej, usamodzielnienie szpitali klinicznych i nadanie im statusu państwowych osób prawnych zbiegło 
się w czasie ze zmianą ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w wyniku której funkcję organu założycielskiego szpitali 
klinicznych przejął Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. Oznaczało to formalne wyłączenie szpitali klinicznych 
z organizacyjnych struktur akademii medycznych, a uzyskanie przez te szpitale osobowości prawnej miało zapewnić warunki 
do ustanowienia wzajemnych relacji szpital – akademia w oparciu o umowy cywilnoprawne.  

Stan prawny szpitali klinicznych dwukrotnie poddano zasadniczym zmianom w latach 1999-2001. W ich wyniku, relacje 
szpitali klinicznych z ich macierzystymi uczelniami medycznymi powróciły do stanu bliskiego wyjściowemu, to jest temu, 
jaki miał miejsce w roku 1998. W lipcu 2001 r. Sejm RP zdecydował o odstąpieniu od obowiązującego od 1999 r. systemu 
funkcjonowania szpitali klinicznych i ponownie ustanowił ich organami założycielskimi państwowe uczelnie medyczne lub 
państwowe uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.  

Pomimo że od roku 2001 dokonano szeregu zmian legislacyjnych, w tym zastąpiono ustawę o zakładach opieki zdrowotnej 
ustawą o działalności leczniczej, to zasady funkcjonowania tej grupy szpitali pozostały praktycznie niezmienione do dzisiaj. 
Szpitale kliniczne pełnią szczególną i kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia, wynikającą z łączenia działalności 
leczniczej, dydaktycznej i naukowej.  

PROBLEM 
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Brakuje rozwiązań systemowych dotyczących funkcjonowania szpitali klinicznych, 
które uwzględniałyby ich szczególną rolę w obszarze leczniczym, dydaktycznym oraz 

naukowo-badawczym. Jednostki te wykonują około 25% świadczeń zdrowotnych w Polsce, w tym aż 75% 
wysokospecjalistycznych i mają istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Jednocześnie 
ścisły związek szpitali klinicznych z uczelniami medycznymi w praktyce doprowadził do znacznego ograniczenia 
samodzielności dyrektorów szpitali w zarządzaniu tymi jednostkami. W ocenie NIK, obowiązujące przepisy utrudniają 
zachowanie partnerskich stosunków pomiędzy uczelniami medycznymi a szpitalami klinicznymi, uzasadnionych ich prawną 
odrębnością i finansową samodzielnością. Formalnie zagwarantowana samodzielność szpitali klinicznych faktycznie jest 
ograniczana. 

W ocenie NIK, obecne regulacje prawne utrudniają efektywną działalność szpitali klinicznych. Część z nich znajduje się 
w bardzo złej sytuacji ekonomicznej, zagrażającej dalszemu funkcjonowaniu. Istnieją jednak również szpitale niezadłużone 
i na bieżąco regulujące swoje zobowiązania. Zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej szpitali klinicznych wskazuje na 
znaczenie prawidłowego zarządzania tymi placówkami. Jednak nawet szpitale bilansujące swoją działalność, napotykają  
istotne systemowe przeszkody w skutecznym i efektywnym funkcjonowaniu. Do najistotniejszycvh przeszkód w tym zakresie 
należy zaliczyć: 
 brak przepisów określających rolę jaką mają spełniać szpitale kliniczne w systemie ochrony zdrowia oraz adekwatnych 

zasad i źródeł ich finansowania; 
 ograniczenia praw rzeczowych; 
 nieuregulowany status aktywów trwałych (budynki i grunty); 
 zmiany na rynku usług medycznych dotyczące również wymogów płatnika, ograniczające swobodę we wdrażaniu 

nowych rozwiązań organizacyjnych; 
 ponoszenie większych kosztów leczenia, w porównaniu do innych szpitali, w związku z  prowadzoną działalnością 

dydaktyczną oraz wykorzystaniem nowoczesnej aparatury medycznej; 
 nadwykonania, wynikające z niedoszacowania liczby procedur medycznych, będące przedmiotem wieloletnich roszczeń 

wobec płatnika, nierzadko dochodzonych na drodze postępowania sądowego. Stwierdzono je we wszystkich 
kontrolowanych szpitalach. Świadczenia wykonane ponad limit, określony w umowach zawartych z NFZ, obciążały 
wyniki finansowe kontrolowanych szpitali (generowały straty). 

Ponadto w szpitalach przyjęto niejednolite praktyki księgowania tych zdarzeń gospodarczych, co sprawiało, że wyniki 
finansowe tych podmiotów były nieporównywalne i nie odzwierciedlały stanu faktycznego. Zjawisko to stanowi poważny 
problem mający wpływ na rachunek zysków i strat, który to dokument jest jednym z głównych mierników, na podstawie 
których oceniana jest kondycja finansowa jednostki. 

NIK zwraca również uwagę na brak rzetelnie ustalonych kosztów dydaktyki klinicznej ponoszonych przez szpitale kliniczne oraz 
nieprawidłowe wyposażenie w majątek trwały, niezbędny do wykonywania zadań statutowych, co zniekształca obraz sytuacji 
ekonomicznej tych jednostek prezentowany w sprawozdaniach finansowych. Minister Zdrowia nie zakończył prac nad stworzeniem 
mechanizmów funkcjonowania szpitali klinicznych, uwzględniających ich szczególną rolę w systemie ochrony zdrowia, wynikającą 
z prowadzenia, poza leczeniem pacjentów, również działalności dydaktycznej i naukowej. Większość kontrolowanych szpitali 
klinicznych (10 na 12) nie została prawidłowo wyposażona przez uczelnie medyczne w grunty i budynki w drodze nieodpłatnego 
przekazania w użytkowanie, stosownie do postanowień art. 54 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. W efekcie szpitale 
kliniczne nie ujmowały w księgach rachunkowych środków trwałych i nie naliczały amortyzacji. Sytuacja ekonomiczna szpitali 
klinicznych była zróżnicowana. Zobowiązania wymagalne, na koniec 2014 r., odnotowano w 28 szpitalach spośród 41, z czego 
12 jednostek generowało zadłużenie w wysokości 554.351,0 tys. zł stanowiące 96,5% zadłużenia szpitali klinicznych. Zobowiązania 
wymagalne szpitali klinicznych, na koniec 2014 r., wyniosły 564.233,9 tys. zł i były o 11.175,9 tys. zł wyższe od zobowiązań na koniec 
2013 r. Na koniec III kwartału 2014 r. wartość zobowiązań wymagalnych szpitali klinicznych stanowiła 33% zadłużenia wszystkich 
SPZOZ w Polsce, natomiast ich zobowiązania ogółem – 21,5%. O niekorzystnej sytuacji finansowej szpitali klinicznych świadczy 
również fakt, że na koniec 2014 r. w 9 z nich odnotowano ujemny wynik finansowy netto, a w 11 szpitalach występował ujemny stan 
funduszu własnego, co oznacza, że istnieje zagrożenie dla kontynuacji działalności tych jednostek. W części kontrolowanych szpitali 
stwierdzono szereg nieprawidłowości w bieżącym funkcjonowaniu tych jednostek, naruszających obowiązujące regulacje prawne, które 
jednak nie miały istotnego wpływu na poziom realizacji zadań statutowych oraz ich sytuację ekonomiczną. 
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WNIOSKI	POKONTROLNE	

Mając na uwadze potrzebę lepszego wykorzystania potencjału szpitali klinicznych, a także efektywność gospodarowania 
środkami finansowymi oraz majątkiem tej kluczowej dla systemu ochrony zdrowia grupy podmiotów, NIK przedstawia 
następujące wnioski pod adresem Ministra Zdrowia: 
 uwzględnienie, w ramach zmian systemowych, specyfiki szpitali klinicznych, m.in. poprzez stworzenie odpowiednich 

instrumentów finansowania ich działalności medycznej, dydaktycznej i naukowej oraz inwestycyjnej; 
 przeprowadzenie analizy faktycznych relacji szpitali klinicznych z uczelniami medycznymi, w szczególności z punktu 

widzenia zapewnienia warunków do prowadzenia samodzielnej działalności przez te szpitale, w tym także działalności 
naukowej; 

 przygotowanie rozwiązań zapewniających pełną odrębność i samodzielność szpitali klinicznych, przy zachowaniu 
funkcjonalnego związku pomiędzy państwową uczelnią medyczną i szpitalem klinicznym w realizacji wspólnego celu 
strategicznego tych podmiotów, jakim jest rozwój nauk medycznych w naszym kraju; 

 podjęcie działań, wspólnie z właściwymi uczelniami medycznymi, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów 
wyposażenia szpitali klinicznych w majątek trwały, niezbędny do wykonywania zadań statutowych.  

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

Wg stanu na 20 maja 2015 r. Delegatura NIK w Poznaniu oraz Departament Zdrowia przekazały rzecznikowi dyscypliny 
finansów publicznych siedem zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 

Ponadto zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez 
Międzyresortową Komisję Orzekającą przy Ministrze Finansów, w związku z zawiadomieniami skierowanymi przez NIK po 
kontrolach przeprowadzonych w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni oraz Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, wystąpił z wnioskiem o ukaranie osób, których dotyczyło zawiadomienie, za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 17 ust. 1b pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. 

Zatrudnienie	w	samodzielnych	publicznych	zakładach	
opieki	zdrowotnej 

  Departament	Zdrowia	
 

P/14/065	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działań podejmowanych przez kierownictwo badanych SPZOZ dotyczących zatrudniania i wynagradzania personelu. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto 22 jednostki, w tym 20 Samodzielnych Publiczny Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZOZ), dla których 
podmiotem tworzącym były jednostki samorządu terytorialnego (dwie kontrole zostały przeprowadzone w ramach kontroli 
rozpoznawczej) oraz dwa SPZOZ nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Wszystkie badane podmioty 
funkcjonowały jako szpitale. 

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest najbardziej rozpowszechnioną 
w Polsce formą prowadzenia zakładu opieki zdrowotnej przez podmioty publiczne. Obecnie, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji 
rządowej albo wojewodę, a także jednostka samorządu terytorialnego nie mogą tworzyć podmiotów leczniczych w formie 
SPZOZ, a wyłącznie jako spółki kapitałowe lub jednostki budżetowe. Zakład powinien wypełniać zadania związane 
z realizacją celów opieki zdrowotnej w sposób gwarantujący spełnienie wymagań stawianych przez NFZ, równoważąc koszty 
działalności uzyskiwanymi przychodami. Najistotniejszym składnikiem kosztów SPZOZ są wynagrodzenia zatrudnionego 
w nich personelu. Stabilnemu funkcjonowaniu tych podmiotów nie sprzyjały mało precyzyjne zmiany prawa dotyczące 
wynagrodzeń pracowników mające istotny wpływ na koszty funkcjonowania SPZOZ.  

Istotne dysproporcje w wysokości wynagrodzeń personelu fachowego w ochronie zdrowia pomiędzy Polską a państwami 
Europy Zachodniej, przy ułatwionej (zwłaszcza po uzyskaniu członkostwa w UE) możliwości znalezienia pracy w zawodzie 
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na tym rynku, powodują pogłębianie się niedoboru lekarzy i pielęgniarek. Skutkiem emigracji są trudności z zatrudnieniem 
przez SPZOZ niektórych specjalistów, m.in. anestezjologów i radiologów. Istotnym czynnikiem wpływającym na stabilność 
zatrudnienia personelu staje się również rosnąca konkurencja prywatnych podmiotów, głównie w tych specjalnościach, które 
obejmują procedury medyczne wysoko wyceniane przez NFZ. 

Szesnaście spośród 22 kontrolowanych szpitali (73%), pomimo ponoszenia strat, 
przeznaczało na wynagrodzenia personelu kwoty przekraczające ich możliwości 

finansowe. Wyniki finansowe szpitali nie mobilizowały na ogół ich kierownictw do optymalizacji zatrudnienia. Programy 
restrukturyzacyjne skutecznie zrealizowały tylko trzy, spośród ośmiu szpitali, które je opracowały. 

W celu obniżenia kosztów dokonywano natomiast zmiany formy zatrudnienia z umów o pracę na rzecz kontraktów (tj. umów 
o charakterze cywilnoprawnym). Kontrola wskazała jednak, że forma zatrudnienia nie przesądza o wyniku finansowym 
jednostki. Zmiana formy zatrudnienia pozwalała na uzupełnienie niedoboru lekarzy, bowiem czasu świadczenia pracy przez 
osoby realizujące kontrakt nie ograniczały żadne przepisy, a jedynie ich odporność na zmęczenie.  

W ocenie NIK, stwierdzone w trakcie kontroli przypadki ciągłego, długotrwałego świadczenia pracy przez personel medyczny 
stwarzały ryzyko dla bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno pacjentów, jak i samych lekarzy. 

Zatrudnianie personelu fachowego na kontraktach pozwalało na bardziej elastyczną organizację pracy, ale zdaniem NIK 
praktyka ta zwiększa ryzyko nowych indywidualnych żądań finansowych, a nawet nagłego zaprzestania udzielania 
świadczeń zdrowotnych przez lekarzy deficytowych specjalności w sytuacjach konfliktowych. Kontrola NIK wykazała, że tylko 
w pojedynczych przypadkach dyrektorzy wprowadzili do umów zapisy o sankcjach za naruszenie ich postanowień.  

Ponadto niedobór lekarzy, w deficytowych specjalnościach, sprzyjał uzyskiwaniu przez nich znacznie wyższych dochodów, 
co powodowało powstawanie kominów płacowych. Wynik finansowy poszczególnych komórek organizacyjnych nie miał 
wpływu na wysokość wynagrodzeń zatrudnionego w nich personelu. Stwierdzone przypadki wynagradzania lekarzy za 
pracę, w formie prowizji od uzyskanego przez szpital wynagrodzenia za wykonane świadczenia zdrowotne, świadczą 
o swoistej prywatyzacji umów na świadczenie usług medycznych.  

Wyniki kontroli wskazują na bardzo niekorzystną strukturę wiekową pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach, w większości 
były to osoby w wieku powyżej 45 lat. Tylko w dwóch kontrolowanych szpitalach pielęgniarki do 35. roku życia stanowiły 
ponad 20% zatrudnionych. W kontrolowanym okresie narastał problem niedoboru pielęgniarek. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na kondycję finansową kontrolowanych szpitali była możliwość uzyskania dodatkowych, 
poza umowami z NFZ, przychodów w ramach prowadzonej działalności. Szpitale, których organem tworzącym był Minister 
Spraw Wewnętrznych uzyskiwały dodatkowe przychody za usługi wykonywane w ramach medycyny pracy i orzecznictwa 
lekarskiego. Ponadto funkcjonowanie w tych jednostkach niezakontraktowanych w NFZ poradni specjalistycznych stwarzało 
możliwość uzyskiwania przez te podmioty przychodów z udzielanych odpłatnie świadczeń zdrowotnych. W efekcie 
przychody z NFZ stanowiły w tych jednostkach jedynie około 75% przychodów ogółem i były one w stanie wypracowywać 
niewielki zysk. Informatyzacja szpitali nie miała istotnego wpływu na wielkość i strukturę zatrudnienia. W ocenie NIK 
niezbędna jest dalsza restrukturyzacja SPZOZ, uwzględniająca potrzeby zdrowotne mieszkańców określone na podstawie 
map potrzeb zdrowotnych, których wprowadzenie przewiduje znowelizowana ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, iż kierownik szpitala, odpowiadając za właściwe zarządzanie placówką, w tym 
również za odpowiednie kształtowanie stosunków prawnych łączących szpital z personelem medycznym, nie ma wiedzy 
o kontraktach zawartych przez lekarzy z innymi placówkami. W ten sposób ta sama osoba, realizując szereg umów 
w różnych podmiotach, może stwarzać zagrożenie dla jakości udzielanych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów 
i personelu. W ocenie NIK kwestia ta powinna być przedmiotem pogłębionej analizy przeprowadzonej przez NFZ.   

NIK wskazała również na potrzebę rozważenia przez Ministra Zdrowia zainicjowania zmiany obowiązującego stanu 
prawnego, w taki sposób, by prawo do odpoczynku było przypisane do pracownika (osoby) i uwzględniało łączny czas 
wykonywania obowiązków u jednego pracodawcy niezależnie od formy zawartych umów. Zmiana ta uzasadniona jest 
bezpieczeństwem zdrowotnym pacjentów. 

Biorąc pod uwagę, że szkolenie w ramach rezydentur jest finansowane (łącznie z wynagrodzeniami jego uczestników) 
ze środków Funduszu Pracy oraz budżetu państwa, a część wykwalifikowanej w ten sposób kadry medycznej emigruje do 
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krajów, w których jest lepiej opłacana, celowe jest uwarunkowanie uczestnictwa w takim szkoleniu od zobowiązania przez 
Ministra Zdrowia przyszłych specjalistów do przepracowania określonego czasu w Polsce, w systemie ubezpieczeń 
zdrowotnych. 

NIK sformułowała łącznie 32 wnioski pokontrolne, które skierowano do zarządzających szpitalami. Wnioski te dotyczyły 
m.in.: 
 podjęcia działań zmierzających do zapewnienia takiej organizacji pracy, która zapewniałaby zatrudnionym pełniącym 

dyżury medyczne co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku bezpośrednio po zakończeniu dyżuru; 
 ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami; 

 bieżącego, terminowego odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego; 
 podjęcia działań organizacyjnych eliminujących sytuacje nieterminowego zgłaszania NFZ zmian dotyczących personelu 

medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych; 
 wyeliminowania sytuacji udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie z harmonogramem pracy określonym 

w kontrakcie z NFZ; 
 opracowania kompleksowego programu restrukturyzacji, którego realizacja powinna umożliwić dostosowanie wysokości 

kosztów działalność szpitali do uzyskiwanych przychodów. 

Realizacja	Krajowego	Programu	Zapobiegania	
Zakażeniom	HIV	i	Zwalczania	AIDS	w	latach	2012‐2013 

   Delegatura	w	Katowicach	
 

P/14/076	
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena efektów osiągniętych przez podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i wdrażanie zadań Krajowego Programu 
w latach 2012-2013. Cele szczegółowe obejmowały dokonanie oceny m.in.: 
 działań związanych z zapobieganiem zakażeniom HIV (wśród ogółu społeczeństwa i wśród osób o zwiększonym 

poziomie zachowań ryzykownych), 
 wsparcia i opieki zdrowotnej dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, 
 współpracy międzynarodowej prowadzonej w latach 2012-2013, 
 monitoringu realizacji Krajowego Programu na lata 2012-2013. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Krajowym Centrum ds. AIDS w Warszawie, w pięciu placówkach medycznych prowadzących 
ośrodki referencyjne (w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, 
w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 
i we Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ) oraz w sześciu organizacjach pozarządowych prowadzących punkty 
konsultacyjno-diagnostyczne – PKD (w Stowarzyszeniu Społeczny Komitet ds. AIDS w Warszawie, w Fundacji Edukacji 
Społecznej w Warszawie, w Stowarzyszeniu FAROS w Białymstoku, w Górnośląskim Stowarzyszeniu „Wspólnota” 
w Chorzowie, w Stowarzyszeniu na rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem” 
we Wrocławiu, a także w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach. 

W Polsce statystycznie każdego dnia 2-3 osoby dowiadują się o zakażeniu HIV. Są to 
zazwyczaj zakażenia, których można uniknąć, stosując odpowiednią profilaktykę. W naszym kraju, podobnie jak na całym 
świecie, epidemia dotyka głównie osób młodych i bardzo młodych (ok. 88% wśród zakażonych HIV stanowią osoby w wieku 
produkcyjnym 20-49 lat). Zdecydowaną większość (ok. 80%) nowo zakażonych stanowią mężczyźni. 

Zapobieganie zakażeniom HIV i leczenie osób chorych na AIDS jest bardzo ważnym zagadnieniem zarówno dla 
społeczeństwa naszego kraju, jak i bezpośrednio dla każdej osoby zakażonej/chorej oraz jej bliskich. Realizacja 
opracowanego w tym celu Programu miała na celu zapewnienie: 
–  osobom zakażonym HIV/chorym na AIDS oraz ich rodzinom – normalnego funkcjonowania w społeczeństwie 

(dzięki prowadzonemu leczeniu osoby zakażone lub chore mają możliwość zarobkowania i dzięki temu nie są 
dodatkowym obciążeniem dla swoich bliskich), 
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–  społeczeństwu – całościowej i rzetelnej informacji o przyczynach i skutkach występowania zakażeń i zachorowań 
(profilaktyka jest zawsze tańsza od leczenia farmakologicznego).  

Realizacją Krajowego Programu kieruje Minister Zdrowia, a koordynacja działań została powierzona Krajowemu Centrum, 
które odpowiada za opracowanie wieloletniego Harmonogramu realizacji celów wskazanych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r., a także za koordynację i nadzór nad realizacją całości Programu. Jego poprzednie edycje 
obejmowały lata 1996-1998, 1999-2003, 2004-2006 oraz 2007-2011. 

Wysokość środków wydatkowanych na realizację zadań Krajowego Programu przez wszystkie uczestniczące w nim 
podmioty wyniosła 276,4 mln zł w 2012 r. oraz 290,8 mln zł w 2013 r. 

Kontrola NIK ujawniła daleko idące zaniedbania w zakresie finansowania działań 
profilaktycznych zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa HIV 

w Polsce. Skutkuje to ciągłym wzrostem liczby przypadków nowych zakażeń w kolejnych latach począwszy od 2008 r. 
i wzrostem kosztów zakupu leków ponoszonych przez budżet państwa.  

Należy jednocześnie podkreślić, że każda osoba zakażona (chora) obejmowana jest opieką i wsparciem, polegającym na 
zapewnieniu bezpłatnego dostępu do leków i poradnictwa. 

Skuteczność działań podejmowanych w ramach Programu obniżały także wykryte przez NIK przypadki zaniechania 
zgłaszania nowych zakażeń służbom sanitarnym, które wskazują na istnienie ryzyka wystąpienia analogicznych zaniechań 
i błędów w działalności placówek nieobjętych kontrolą. 

Pomimo, że kolejne edycje Krajowych Programów Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS realizowane są od 
1996 r., w dalszym ciągu bardzo wysoki jest odsetek osób zakażonych, które nie zostały zdiagnozowane i objęte leczeniem. 
Jest on szacowany na 70% populacji osób zakażonych (ok. 16 tys. osób). Stan taki był – zdaniem NIK – efektem 
skoncentrowania Programu na leczeniu już zdiagnozowanych przypadków i przypisania mniejszej wagi działaniom 
profilaktycznym, w tym propagowaniu możliwości skorzystania z bezpłatnych i anonimowych testów diagnostycznych 
i podjęcia leczenia w przypadku ich pozytywnego wyniku. 

Do mierzenia efektów realizacji Krajowego Programu – w tym także profilaktyki – przyjęte zostały wyłącznie wskaźniki 
ilościowe, które zdaniem NIK nie pozwalają na ocenę długofalowej skuteczności podjętych działań. Według NIK rzetelne 
zbadanie skuteczności podejmowanych działań w tym zakresie umożliwić może wyłącznie pomiar jakościowy 
z wykorzystaniem wystandaryzowanych metod. W toku kontroli trzech podmiotów prowadzących ośrodki referencyjne (60% 
placówek prowadzących leczenie ARV objętych kontrolą i 13% spośród wszystkich takich placówek w całym kraju) 
stwierdzono istotne nieprawidłowości polegające na niewywiązywaniu się lekarzy z obowiązków określonych w art. 27 ust. 1 
ustawy o zakażeniach. W dwóch jednostkach kontrolowanych nie przekazywano zgłoszeń o stwierdzonych zakażeniach HIV 
podmiotowi właściwemu, a w jednym podmiocie zgłoszeń dokonano z naruszeniem terminu ustawowego.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Ustalenia kontroli uzasadniają podjęcie przez Krajowe Centrum, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, działań mających na celu:  
 zwiększenie w kolejnych latach udziału środków przeznaczanych na profilaktykę w ogólnej kwocie wydatków 

ponoszonych na zadania Krajowego Programu, co wynika z faktu, że zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym 
jest tańsze niż leczenie; 

 wypracowanie i wdrożenie metod umożliwiających także jakościowy pomiar efektów uzyskiwanych w toku realizacji 
poszczególnych celów Krajowego Programu, aby finansowanie zadań ze środków publicznych było powiązane 
z pozyskiwaniem wiedzy o skuteczności podjętych działań; 

 umożliwienie zatwierdzenia kolejnego pięcioletniego Harmonogramu realizacji Krajowego Programu przez Radę 
Ministrów w terminie pozwalającym podmiotom zobowiązanym do realizacji ww. Programu opracować i przekazać 
Krajowemu Centrum, harmonogramy roczne na pierwszy rok obowiązywania ww. kolejnego Harmonogramu 
pięcioletniego, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu. 

Ponadto ustalenia kontroli wskazują, że uzasadnione jest podjęcie przez Głównego Inspektora Sanitarnego działań 
mających na celu sprawdzenie w skali kraju sposobu realizacji przez lekarzy obowiązków dotyczących zgłaszania zakażeń 
wirusem HIV wynikających z art. 27 ust. 1 ustawy o zakażeniach. 
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Restrukturyzacja trzech szpitali w Lublinie oraz trzech w Częstochowie prowadzonych przez 
samorządy województw lubelskiego i śląskiego polegająca na łączeniu szpitali lub 

jednoimiennych oddziałów w latach 2010-2014 nie przyniosła, w kontrolowanych podmiotach, znaczącej poprawy sytuacji 
ekonomiczno-finansowej ani poprawy dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła przygotowanie procesu restrukturyzacji trzech szpitali, dla których podmiotem 
tworzącym był Samorząd Województwa Lubelskiego. Restrukturyzacja nie została poprzedzona rzetelnymi analizami. 
Jedynie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie w trakcie restrukturyzacji 
przeprowadzono analizę kosztów poszczególnych procedur medycznych oraz ograniczono koszty działalności operacyjnej 
o 9.251,5 tys. zł, co spowodowało uzyskanie przez SPSW w 2013 r. dodatniego wyniku finansowego. 

W badanym okresie w kontrolowanych szpitalach, dla których podmiotem tworzącym był Samorząd Województwa 
Lubelskiego nie stwierdzono pogorszenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
mierzonego liczbą dni oczekiwania na udzielenie świadczenia. Nieznaczne zwiększenie czasu oczekiwania na udzielenie 
świadczeń w przypadku kolejki tzw. przypadków pilnych odnotowano na Oddziale Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Lublinie, tj. o 5 dni w stosunku do czasu oczekiwania w szpitalu przekazującym ten zakres świadczeń 
(tj. Okręgowy Szpital Kolejowy). 

Pomimo bieżącego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej restrukturyzowanych szpitali Zarząd Województwa 
Lubelskiego zatwierdzając roczne sprawozdanie finansowe OSK za 2013 r. nie pokrył ujemnego wyniku finansowego 
szpitala, do czego był zobowiązany zgodnie z przepisami prawa. 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego rzetelnie przygotował proces połączenia Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr. Witolda 
Orłowskiego w Częstochowie oraz Szpitala Chorób Wewnętrznych – Hutniczy w Częstochowie, zgodnie z wnioskami 
wynikającymi z rozpoznania potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu Częstochowy, strategią Województwa Śląskiego 
w zakresie ochrony zdrowia oraz w uzgodnieniu z jednostkami samorządu terytorialnego i Śląskim Oddziałem Wojewódzkim 
NFZ. Nie dokonano zakładanego połączenia oddziałów neurologii, chirurgii ogólnej i pediatrii oraz nie przeniesiono, zgodnie 
z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej do siedziby przyłączonego szpitala przy 
ul. PCK. W połączonych w wyniku restrukturyzacji czterech oddziałach szpitalnych zapewniono udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w niezmienionym rodzaju i zakresie w stosunku do świadczeń udzielanych przez te oddziały przed 
restrukturyzacją. W pięciu spośród 37 oddziałów szpitalnych nastąpiło znaczące wydłużenie średniego czasu oczekiwania na 
planowaną hospitalizację lub zabieg w WSSiNMP w Częstochowie. 

Poprawa wyniku finansowego (zmniejszenie straty rocznej) WSSiNMP w Częstochowie w 2013 r. było wynikiem interwencji 
Sejmiku Województwa Śląskiego, która polegała na umorzeniu pożyczki w kwocie 9.014,0 tys. zł, udzielonej szpitalowi ze 
środków województwa śląskiego, co miało charakter pomocy publicznej. Natomiast sam proces przekształceń został 
dofinansowany w 95% (6.013,1 tys. zł) przez Samorząd Województwa Śląskiego. 

Samorząd Województwa Śląskiego przed utworzeniem w styczniu 2013 r. w WSSiNMP Oddziału Hematologii 
niedostatecznie rozpoznał możliwości finansowania przez NFZ świadczeń medycznych tego Oddziału. Nie dokonano, 
założonego w skorygowanym programie naprawczym WSSiNMP do 2013 r., połączenia oddziałów świadczących takie same 
usługi medyczne (oddziałów neurologii, chirurgii ogólnej oraz pediatrii) zlokalizowanych w obiektach WSSiNMP i byłego WSZ 
w Częstochowie, co uniemożliwiło zmniejszenie kosztów funkcjonowania szpitala. Osiągnięto zmniejszenie kosztów pracy 
o 3 mln zł, przy zakładanym zmniejszeniu na poziomie 11,5 mln zł. Uchwały w sprawie zmian w statucie WSSiNMP 
w Częstochowie niezgodnie z właściwością podejmował Zarząd Województwa Śląskiego, zamiast Sejmiku Województwa 
Śląskiego. Wojewoda Śląski, nadzorujący te działania, nie stwierdził nieważności tych uchwał. 

DOBRE	PRAKTYKI	

 Dobrą praktyką zastosowaną w trakcie przygotowywania i realizacji restrukturyzacji było sporządzenie przez 
przekształcane szpitale śląskie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego wstępnej analizy 
ekonomiczno-finansowej dotyczącej restrukturyzacji. Podmioty tworzące oraz SPZOZ powinny zdefiniować cele 
restrukturyzacji oraz przeprowadzić rzetelne analizy wpływu wprowadzanych zmian na sytuację ekonomiczno-finansową 
szpitali oraz dostęp pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także realnej 
możliwości zrealizowania przyjętych założeń. 

SYNTEZA	

 

 
 

Wnioski skierowane do Krajowego Centrum dotyczyły m.in.: 
 wyegzekwowania od podmiotów prowadzących pięć punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) wymogu 

prowadzenia działalności w zakresie poboru krwi zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej;  

 wyegzekwowania wymogów określonych w dokumentach wewnętrznych Krajowego Centrum (procedury wyboru 
realizatorów zadania, ogłoszenia) dotyczących bazy lokalowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności, 
od podmiotów prowadzących PKD w Łodzi i Wrocławiu. 

Wnioski NIK ujęte w wystąpieniach skierowanych do podmiotów leczniczych prowadzących ośrodki referencyjne dotyczyły 
m.in. zagadnień: 
 spełniania wymogów art. 27 ust. 1 ustawy o zakażeniach, tj. zgłaszania stwierdzonych przypadków zakażenia HIV 

i zachorowań na AIDS i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie terminów; 
 terminowego przekazywania Krajowemu Centrum raportów z prowadzonego leczenia ARV; 
 spełniania wymogów § 5 ust. 1 umowy zawartej z Krajowym Centrum, tj. niezwłoczne informowanie Krajowego Centrum 

o przypadkach konieczności zwrotu leków ARV o krótkim terminie ważności; 
 uregulowania zasad korzystania przez organizację pozarządową z gabinetu zabiegowego należącego do Wrocławskiego 

Centrum Zdrowia SP ZOZ. 

Do organizacji pozarządowych prowadzących PKD, NIK skierowała wnioski m.in. o: 
 terminowe składanie do Krajowego Centrum wymaganych sprawozdań z wykonania testów przesiewowych w kierunku 

zakażenia AIDS; 
 oznakowanie PKD tablicą z pełną informacją wskazaną w „Standardach funkcjonowania PKD”; 
 wykorzystywanie na realizację zadania także odsetek od kwot przekazywanych przez Krajowe Centrum zgodnie z § 2 

pkt 3 zawartej umowy. 

Restrukturyzacja	szpitali	prowadzonych	przez	
samorządy	województw	lubelskiego	i	śląskiego	
poprzez	łączenie	szpitali	lub	oddziałów	szpitalnych	
w	latach	2010‐2014 

   Delegatura	w	Lublinie	
 

P/14/091	

 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena wpływu restrukturyzacji szpitali prowadzonych przez samorządy województw lubelskiego i śląskiego, polegającej na 
łączeniu szpitali lub oddziałów szpitalnych, na sytuację finansową przekształconych podmiotów oraz na dostęp pacjentów do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto sześć jednostek: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Okręgowy Szpital Kolejowy 
w Lublinie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, Samodzielny Publiczny 
Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. 

Jednostki samorządu terytorialnego w systemie ochrony zdrowia występują w dwóch 
zasadniczych rolach: podmiotów tworzących podmioty lecznicze oraz organizatorów lokalnego systemu opieki zdrowotnej. Jako 
podmiot tworzący, samorząd zobowiązany jest do dbałości o inwestycje, bazę materialną oraz do kontroli zgodności działania 
zakładu z jego celami statutowymi. Pełniąc funkcje nadzorcze i kontrolne, jednostka samorządu terytorialnego dokonuje oceny 
działalności zakładu opieki zdrowotnej i pracy jego kierownika. W realizacji funkcji organizatora systemu ochrony zdrowia 
samorządy terytorialne posiadają uprawnienia do tworzenia, przekształcania i likwidacji podmiotów leczniczych, prawo 
zatwierdzania zmian w statucie placówki. Są także decydentami w sprawach inwestycyjnych, co między innymi umożliwia im 
podejmowanie działań restrukturyzacyjnych. W ramach posiadanych uprawnień, przekształcają publiczne zakłady w spółki 
prawa handlowego, emitują papiery wartościowe w celu pozyskiwania środków na poprawę sytuacji finansowej placówek 
ochrony zdrowia, czy też np. udzielają poręczeń i gwarancji bankowych placówkom medycznym, dla których są podmiotem 
tworzącym. Funkcja samorządu terytorialnego, jako organizatora systemu opieki zdrowotnej oznacza też koordynację zadań 
zakładów zdrowotnych z punktu widzenia realizacji potrzeb zdrowotnych danej społeczności. 

PROBLEM 
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Restrukturyzacja trzech szpitali w Lublinie oraz trzech w Częstochowie prowadzonych przez 
samorządy województw lubelskiego i śląskiego polegająca na łączeniu szpitali lub 

jednoimiennych oddziałów w latach 2010-2014 nie przyniosła, w kontrolowanych podmiotach, znaczącej poprawy sytuacji 
ekonomiczno-finansowej ani poprawy dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła przygotowanie procesu restrukturyzacji trzech szpitali, dla których podmiotem 
tworzącym był Samorząd Województwa Lubelskiego. Restrukturyzacja nie została poprzedzona rzetelnymi analizami. 
Jedynie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie w trakcie restrukturyzacji 
przeprowadzono analizę kosztów poszczególnych procedur medycznych oraz ograniczono koszty działalności operacyjnej 
o 9.251,5 tys. zł, co spowodowało uzyskanie przez SPSW w 2013 r. dodatniego wyniku finansowego. 

W badanym okresie w kontrolowanych szpitalach, dla których podmiotem tworzącym był Samorząd Województwa 
Lubelskiego nie stwierdzono pogorszenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
mierzonego liczbą dni oczekiwania na udzielenie świadczenia. Nieznaczne zwiększenie czasu oczekiwania na udzielenie 
świadczeń w przypadku kolejki tzw. przypadków pilnych odnotowano na Oddziale Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Lublinie, tj. o 5 dni w stosunku do czasu oczekiwania w szpitalu przekazującym ten zakres świadczeń 
(tj. Okręgowy Szpital Kolejowy). 

Pomimo bieżącego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej restrukturyzowanych szpitali Zarząd Województwa 
Lubelskiego zatwierdzając roczne sprawozdanie finansowe OSK za 2013 r. nie pokrył ujemnego wyniku finansowego 
szpitala, do czego był zobowiązany zgodnie z przepisami prawa. 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego rzetelnie przygotował proces połączenia Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr. Witolda 
Orłowskiego w Częstochowie oraz Szpitala Chorób Wewnętrznych – Hutniczy w Częstochowie, zgodnie z wnioskami 
wynikającymi z rozpoznania potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu Częstochowy, strategią Województwa Śląskiego 
w zakresie ochrony zdrowia oraz w uzgodnieniu z jednostkami samorządu terytorialnego i Śląskim Oddziałem Wojewódzkim 
NFZ. Nie dokonano zakładanego połączenia oddziałów neurologii, chirurgii ogólnej i pediatrii oraz nie przeniesiono, zgodnie 
z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej do siedziby przyłączonego szpitala przy 
ul. PCK. W połączonych w wyniku restrukturyzacji czterech oddziałach szpitalnych zapewniono udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w niezmienionym rodzaju i zakresie w stosunku do świadczeń udzielanych przez te oddziały przed 
restrukturyzacją. W pięciu spośród 37 oddziałów szpitalnych nastąpiło znaczące wydłużenie średniego czasu oczekiwania na 
planowaną hospitalizację lub zabieg w WSSiNMP w Częstochowie. 

Poprawa wyniku finansowego (zmniejszenie straty rocznej) WSSiNMP w Częstochowie w 2013 r. było wynikiem interwencji 
Sejmiku Województwa Śląskiego, która polegała na umorzeniu pożyczki w kwocie 9.014,0 tys. zł, udzielonej szpitalowi ze 
środków województwa śląskiego, co miało charakter pomocy publicznej. Natomiast sam proces przekształceń został 
dofinansowany w 95% (6.013,1 tys. zł) przez Samorząd Województwa Śląskiego. 

Samorząd Województwa Śląskiego przed utworzeniem w styczniu 2013 r. w WSSiNMP Oddziału Hematologii 
niedostatecznie rozpoznał możliwości finansowania przez NFZ świadczeń medycznych tego Oddziału. Nie dokonano, 
założonego w skorygowanym programie naprawczym WSSiNMP do 2013 r., połączenia oddziałów świadczących takie same 
usługi medyczne (oddziałów neurologii, chirurgii ogólnej oraz pediatrii) zlokalizowanych w obiektach WSSiNMP i byłego WSZ 
w Częstochowie, co uniemożliwiło zmniejszenie kosztów funkcjonowania szpitala. Osiągnięto zmniejszenie kosztów pracy 
o 3 mln zł, przy zakładanym zmniejszeniu na poziomie 11,5 mln zł. Uchwały w sprawie zmian w statucie WSSiNMP 
w Częstochowie niezgodnie z właściwością podejmował Zarząd Województwa Śląskiego, zamiast Sejmiku Województwa 
Śląskiego. Wojewoda Śląski, nadzorujący te działania, nie stwierdził nieważności tych uchwał. 

DOBRE	PRAKTYKI	

 Dobrą praktyką zastosowaną w trakcie przygotowywania i realizacji restrukturyzacji było sporządzenie przez 
przekształcane szpitale śląskie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego wstępnej analizy 
ekonomiczno-finansowej dotyczącej restrukturyzacji. Podmioty tworzące oraz SPZOZ powinny zdefiniować cele 
restrukturyzacji oraz przeprowadzić rzetelne analizy wpływu wprowadzanych zmian na sytuację ekonomiczno-finansową 
szpitali oraz dostęp pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także realnej 
możliwości zrealizowania przyjętych założeń. 

SYNTEZA	
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 Dobrą praktyką przy przekształceniach jednostek ochrony zdrowia wiążących się z przenoszeniem czy też likwidacją 
oddziałów powinno być zasięganie opinii o projektowanych zmianach restrukturyzacyjnych przez podmioty tworzące 
(samorządy województw) u innych organizatorów i konsultantów w ochronie zdrowia. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

NIK wnioskowała o: 
 dokonywanie rzetelnych analiz wpływu zmian restrukturyzacyjnych na sytuację ekonomiczno-finansową 

restrukturyzowanych podmiotów; 
 przedkładanie do zatwierdzania przez Sejmik statutów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

dla których organem założycielskim jest województwo śląskie; 
 podjęcie skutecznych działań w celu zapewnienia zgodności dokumentów regulujących organizację i funkcjonowanie 

Szpitala, dotyczących udzielania świadczeń w zakresie chorób zakaźnych dziecięcych z jego faktycznym zakresem 
działalności; 

 dokonanie wyceny oraz ujęcie w księgach rachunkowych wojewódzkich szpitali specjalistycznych środków trwałych 
nieodpłatnie otrzymanych z Okręgowego Szpitala Kolejowego (OSK) oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Wojewódzkiego zgodnie z ustawą o rachunkowości i przyjętą polityką rachunkowości; 

 zaciąganie zobowiązań finansowych zgodnie z art. 46 ustawy o finansach publicznych; 
 prowadzenie rzetelnej kontroli merytorycznej miesięcznych zestawień wykonanych procedur anestezjologicznych, 

zgodnie z treścią zawartych umów; 
 podjęcie działań w celu odzyskania wypłaconych w latach 2013-2014 niezgodnie z zawartymi umowami, środków 

finansowych na usługi medyczne z zakresu anestezjologii; 
 wykazywanie w umowach z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie lekarzy aktualnie udzielających 

świadczeń objętych przedmiotem umowy oraz faktycznie dostępnego i wykorzystywanego sprzętu medycznego; 
 ustalenie wymiaru i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom 

Szpitala z tytułu wykonywanych przez nich świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie zawartych przez Szpital umów 
cywilnoprawnych; 

 zapewnienie rzetelnego przygotowania i przeprowadzania konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 
podmioty zewnętrzne. 

ZAWIADOMIENIA	DO	ORGANÓW	ŚCIGANIA	O	PODEJRZENIU	POPEŁNIENIA	PRZESTĘPSTWA	LUB	WYKROCZENIA	

Po zakończeniu kontroli skierowano do prokuratury dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: 
 po kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego – w sprawie niedopełnienia 

obowiązków w zakresie nadzoru nad przygotowaniem restrukturyzacji szpitali i działania przez to na szkodę interesu 
Samorządu Województwa Lubelskiego oraz nadzorowanych szpitali, tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 231 § 1 
Kodeksu karnego; 

 po kontroli w Okręgowym Szpitalu Kolejowym – w sprawie udostępnienia gamma kamery do używania w celach 
medycznych do badań w Zakładzie Medycyny Nuklearnej OSK pomimo zaniechania przeprowadzania testów 
eksploatacyjnych, tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 160 § 2 Kodeksu karnego w zb. z art. 98 ustawy o wyrobach 
medycznych w zw. z art. 11 § 2 Kodeksu karnego. 

ZAWIADOMIENIA	W	ZWIĄZKU	Z	NARUSZENIEM	DYSCYPLINY	FINANSÓW	PUBLICZNYCH	

Po zakończeniu kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie zostały skierowane trzy zawiadomienie 
o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w następstwie czynów związanych z restrukturyzacją szpitali. 

Wykonywanie	przez	wybrane	gminy	województwa	
opolskiego	zadań	własnych	z	zakresu	ochrony	zdrowia 

   Delegatura	w	Opolu	
 

P/14/099	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji przez wybrane gminy województwa opolskiego zadania własnego obejmującego ochronę zdrowia, o którym mowa 
w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
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ZAKRES	PODMIOTOWY	

Delegatura NIK w Opolu przeprowadziła kontrolę w sześciu jednostkach, tj. w czterech urzędach miast i dwóch urzędach 
gmin na terenie województwa opolskiego. 

Powszechne prawo do ochrony zdrowia gwarantuje art. 68 Konstytucji RP, z którego 
treści wynikają także określone obowiązki organów administracji publicznej, w tym w zakresie zapewnienia równego dostępu 
do świadczeń opieki zdrowotnej. Organy te są zobowiązane do takiego zorganizowania sfery wykonawczej w ochronie 
zdrowia, w której obywatele będą mogli mieć dostęp do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, a wykonawcy 
tych świadczeń będą zobligowani do poszanowania zasady równości w tym dostępie. W ramach prawa do ochrony zdrowia 
władze publiczne zobowiązane są także do zapobiegania zagrożeniom wywołanym zjawiskami epidemiologicznymi 
i środowiskowymi oraz podejmowania działań o charakterze profilaktycznym, zapobiegających powstawaniu schorzeń, 
poprzez kształtowanie w społeczeństwie postaw prozdrowotnych, związanych z aktywnością fizyczną. 

W wymienionym obszarze problemem jest brak zdefiniowania zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia. W ustawie 
o samorządzie gminnym jako zadanie własne wskazano sprawy z zakresu ochrony zdrowia, natomiast w ustawie 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jako zadanie gminy wskazano zapewnienie 
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Wątpliwości w tym zakresie może budzić rzeczywisty zakres obowiązków 
gmin, zwłaszcza w sytuacji, gdy znacząca większość środków przeznaczanych na ochronę zdrowia dystrybuowana jest 
przez inne podmioty (NFZ, Minister Zdrowia, ZUS). W konsekwencji można zauważyć znaczne zróżnicowanie aktywności 
gmin w realizacji zadań własnych, jak również brak narzędzi pozwalających na identyfikację rzeczywistych potrzeb 
mieszkańców w zakresie nieobjętym aktywnością innych podmiotów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia. 

Wyniki kontroli wykazały, że identyfikacja potrzeb zdrowotnych mieszkańców, stanowiąca 
podstawę rzetelnego planowania przez gminy działań w ramach realizacji zadań własnych 

w obszarze ochrony zdrowia, była niewystarczająca. Pomimo że kontrolowane jednostki samorządu terytorialnego podejmowały 
szereg działań obejmujących m.in. prowadzenie podmiotów leczniczych, a także realizację programów zdrowotnych oraz gminnych 
programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, to analiza lokalnych potrzeb ograniczała się jedynie do problematyki 
uzależnień. Tym samym ograniczona była aktywność gmin w zakresie tworzenia (współtworzenia) warunków dla zapewnienia 
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawy stanu zdrowia społeczności lokalnej, która koncentrowała się na 
problemach zdrowotnych, zidentyfikowanych jako istotne w skali globalnej. 

Większość objętych kontrolą gmin nie zapewniła swoim mieszkańcom możliwości uzyskania wsparcia, w formach 
przewidzianych w Harmonogramie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, co wynikało z braku 
opracowania i wdrożenia, wymaganych obowiązującymi przepisami, lokalnych programów ochrony i promocji zdrowia 
psychicznego.  

Pomimo braku rzetelnych analiz potrzeb zdrowotnych mieszkańców, działania gmin polegające na prowadzeniu podmiotów 
leczniczych, jak też realizowaniu programów zdrowotnych, ułatwiały osobom zainteresowanym dostęp do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

Programy zdrowotne były wdrażane zgodnie z przyjętymi założeniami, a ich rozliczenie, w większości przypadków było 
prawidłowe. Gminy rzetelnie sprawowały nadzór nad podmiotami leczniczymi, w stosunku do których były podmiotem 
tworzącym, jak też promowały zachowania prozdrowotne.  

W objętym kontrolą obszarze, zostały stwierdzone także inne nieprawidłowości, które wynikały z naruszenia obowiązujących 
przepisów oraz braku należytej rzetelności podejmowanych działań. Polegały one w szczególności na: 
 przeznaczeniu części dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na cele niezwiązane z profilaktyką alkoholową i narkotykową, co było niezgodne z art. 182 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

 zaniechaniu dokonywania wyboru realizatorów gminnych programów zdrowotnych w drodze konkursu ofert, co stanowiło 
naruszenie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych; 

 nierzetelnym sporządzaniu wymaganych informacji i sprawozdań, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu 
zawierającego te informacje. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wszelkie działania obejmujące realizację programów zdrowotnych i innych zadań w zakresie zapewnienia równego dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej, gminy powinny poprzedzić dokładnym rozpoznaniem stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych mieszkańców, 
opartym o dostępne dane i analizy lokalnych uwarunkowań, istotnych i charakterystycznych dla obszaru danej jednostki. 

Podtrzymano wniosek sformułowany przez Najwyższą Izbę Kontroli w Informacji o wynikach kontroli realizacji 
i wykorzystania przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych (P/12/165), zgodnie z którym celowym na tym etapie było przeanalizowanie przez Ministra Zdrowia lub 
Ministra Finansów projektu przepisów dyscyplinujących jednostki samorządu terytorialnego w wykorzystaniu środków z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W wystąpieniach pokontrolnych przekazanych kierownikom kontrolowanych jednostek zawarto wnioski pokontrolne, które 
dotyczyły m.in.: 
 podjęcia działań w celu realizacji zadań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego; 
 zapewnienia identyfikacji innych niż zorientowane na problemy alkoholizmu i narkomanii działań niezbędnych do 

realizacji zadań Gminy w zakresie ochrony zdrowia; 
 podjęcia działań w celu wykorzystywania wszystkich dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii; 

 zapewnienia wydatkowania środków pozyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zgodnie z przeznaczeniem przewidzianym w obowiązujących przepisach, tj. na działania związane z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi i zapobieganiem narkomanii; 

 zapewnienia rzetelnego sporządzania informacji o programach zdrowotnych, przekazywanych Staroście; 
 opracowania i przedstawienia Radzie Miejskiej/Gminy projektów lokalnych programów, o których mowa 

w rozporządzeniu w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.  

Funkcjonowanie	opieki	paliatywnej	i	hospicyjnej	
na	terenie	województwa	dolnośląskiego	w	latach	
2012‐2014	(I	półrocze) 

  Delegatura	we	Wrocławiu	
 

P/14/118	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena funkcjonowania opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2012-2014 
(I półrocze), w szczególności zaś ocena dostępności do opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz warunków jej świadczenia. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Oddział 
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i osiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie opieki 
paliatywnej i hospicyjnej. 

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje pojęcie opieki paliatywnej – jako aktywną 
wszechstronną i całościową dbałość o pacjentów chorujących na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie 
życia. Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień 
psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodzin chorych. Może być sprawowana w hospicjach 
stacjonarnych – instytucjach opieki paliatywnej funkcjonujących w ramach systemu opieki zdrowotnej, w hospicjach 
domowych – przeznaczonych dla osób w końcowej fazie choroby nowotworowej, które mają przynajmniej jednego stałego 
opiekuna, sprawującego wobec nich całodobową opiekę, wspomaganego przez lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy, bądź 
w warunkach ambulatoryjnych. 

Opieka paliatywna i hospicyjna to zupełnie wyjątkowy dział opieki zdrowotnej, którego funkcjonowanie oceniane jest ze 
wzmożoną społeczną wrażliwością, a na wszelkie niedociągnięcia w jej działaniu opinia publiczna jest szczególnie wyczulona. 

PROBLEM 

 

 
 

DOBRE	PRAKTYKI	

 W Namysłowie i Opolu został opracowany gminny program ochrony zdrowia psychicznego, ustalający priorytety promocji 
zdrowia psychicznego, a tylko w Gminie Namysłów zapewniono opracowanie innych lokalnych programów z zakresu 
ochrony zdrowia psychicznego.  

 Wszystkie objęte kontrolą jednostki udostępniały informacje o realizowanych programach zdrowotnych w prasie lokalnej, 
na stronach internetowych urzędów oraz w formie listów adresowanych imiennie do członków grup docelowych objętych 
danym programem lub ich rodziców. Ponadto w Bierawie korzystano w tym celu z tablic informacyjnych rad sołeckich 
oraz zlecono emisję reklamy radiowej, a Gmina Gogolin rozpowszechniała informacje o programie poprzez współpracę 
z parafiami z terenu gminy. Opole informacje o planowanych programach zdrowotnych rozpowszechniało także poprzez 
przesyłanie zaproszeń z zamieszczonymi w nich głównymi wytycznymi dotyczącymi danego programu do urzędów 
i zakładów pracy na terenie miasta. We wszystkich gminach realizacja programów poprzedzona była kampanią 
edukacyjno-informacyjną obejmującą prowadzenie zajęć lub pogadanek z lekarzami o tematyce związanej 
z Programem.  

 We wszystkich jednostkach zapewniono opracowanie i uchwalenie przez organ stanowiący gminnych programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak również gminne programy przeciwdziałania narkomanii. 
Z ustaleń kontroli wynika, iż przy tworzeniu tych dokumentów korzystano z opracowań zawierających diagnozę lokalnych 
problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzono 
także monitoring aktualnych danych dotyczących zjawiska narkomanii (Opole) i konsultowano treść programów 
z działającymi na terenie gminy organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami. 

 Namysłów w najwyższym stopniu realizował obowiązki określone w harmonogramie Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego, przyjmując Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015, w którego treści 
ustalono także priorytety promocji zdrowia psychicznego, a w załącznikach ujęto inne lokalne programy, w tym: program 
promocji zdrowia psychicznego, program zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym, program 
informacyjno-edukacyjny sprzyjający postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi, program zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych 
form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz program poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania 
pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, 
stacjonarnej, samopomocy środowiskowej. W ramach realizacji celów określonych w przyjętych na podstawie 
ww. uchwały programach, podejmowano przede wszystkim działania o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, 
organizowano dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, a także specjalistyczne usługi opiekuńcze, a w celu zwiększenia 
dostępności środowiskowej opieki w zakresie zdrowia psychicznego prowadzono środowiskowy dom samopomocy 
i warsztaty terapii zajęciowej. 

 Dobre praktyki realizowane przez Opole, w zakresie zadań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia 
Psychicznego występowały w następujących formach: 
 upowszechniania informacji na temat zdrowia psychicznego poprzez m.in. działania asystentów rodzinnych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dalej: MOPR), udzielanie porad prawnych i psychologicznych przez Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej oraz edukację rodziców dzieci diagnozowanych przez Poradnię Psychologiczno-
-Pedagogiczną; 

 zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez warsztaty, szkolenia, prelekcje, konsultacje dla rodziców 
i nauczycieli oraz zajęcia edukacyjno-wychowawcze o charakterze prewencyjnym, realizowane przez Zespół 
Interdyscyplinarny w szkołach; 

 zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zwiększenie ich udziału w lokalnych 
imprezach plenerowych oraz aktywizację zawodową tych osób poprzez zatrudnienie siedmiu osób ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 

 organizowanie systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu społecznego oraz upowszechnianie różnych form 
wsparcia poprzez organizację spotkań i specjalistycznego poradnictwa przez Środowiskowy Dom Samopomocy, 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz przy udziale Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem 
Mózgowym; 

 opracowano Poradnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Opolu, który w dniu 22 stycznia 2014 r. został umieszczony na stronie 
internetowej Urzędu. 
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WNIOSKI	POKONTROLNE	

Wszelkie działania obejmujące realizację programów zdrowotnych i innych zadań w zakresie zapewnienia równego dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej, gminy powinny poprzedzić dokładnym rozpoznaniem stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych mieszkańców, 
opartym o dostępne dane i analizy lokalnych uwarunkowań, istotnych i charakterystycznych dla obszaru danej jednostki. 

Podtrzymano wniosek sformułowany przez Najwyższą Izbę Kontroli w Informacji o wynikach kontroli realizacji 
i wykorzystania przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych (P/12/165), zgodnie z którym celowym na tym etapie było przeanalizowanie przez Ministra Zdrowia lub 
Ministra Finansów projektu przepisów dyscyplinujących jednostki samorządu terytorialnego w wykorzystaniu środków z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W wystąpieniach pokontrolnych przekazanych kierownikom kontrolowanych jednostek zawarto wnioski pokontrolne, które 
dotyczyły m.in.: 
 podjęcia działań w celu realizacji zadań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego; 
 zapewnienia identyfikacji innych niż zorientowane na problemy alkoholizmu i narkomanii działań niezbędnych do 

realizacji zadań Gminy w zakresie ochrony zdrowia; 
 podjęcia działań w celu wykorzystywania wszystkich dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii; 

 zapewnienia wydatkowania środków pozyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zgodnie z przeznaczeniem przewidzianym w obowiązujących przepisach, tj. na działania związane z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi i zapobieganiem narkomanii; 

 zapewnienia rzetelnego sporządzania informacji o programach zdrowotnych, przekazywanych Staroście; 
 opracowania i przedstawienia Radzie Miejskiej/Gminy projektów lokalnych programów, o których mowa 

w rozporządzeniu w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.  

Funkcjonowanie	opieki	paliatywnej	i	hospicyjnej	
na	terenie	województwa	dolnośląskiego	w	latach	
2012‐2014	(I	półrocze) 

  Delegatura	we	Wrocławiu	
 

P/14/118	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena funkcjonowania opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2012-2014 
(I półrocze), w szczególności zaś ocena dostępności do opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz warunków jej świadczenia. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Oddział 
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i osiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie opieki 
paliatywnej i hospicyjnej. 

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje pojęcie opieki paliatywnej – jako aktywną 
wszechstronną i całościową dbałość o pacjentów chorujących na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie 
życia. Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień 
psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodzin chorych. Może być sprawowana w hospicjach 
stacjonarnych – instytucjach opieki paliatywnej funkcjonujących w ramach systemu opieki zdrowotnej, w hospicjach 
domowych – przeznaczonych dla osób w końcowej fazie choroby nowotworowej, które mają przynajmniej jednego stałego 
opiekuna, sprawującego wobec nich całodobową opiekę, wspomaganego przez lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy, bądź 
w warunkach ambulatoryjnych. 

Opieka paliatywna i hospicyjna to zupełnie wyjątkowy dział opieki zdrowotnej, którego funkcjonowanie oceniane jest ze 
wzmożoną społeczną wrażliwością, a na wszelkie niedociągnięcia w jej działaniu opinia publiczna jest szczególnie wyczulona. 

PROBLEM 

 

 
 

DOBRE	PRAKTYKI	

 W Namysłowie i Opolu został opracowany gminny program ochrony zdrowia psychicznego, ustalający priorytety promocji 
zdrowia psychicznego, a tylko w Gminie Namysłów zapewniono opracowanie innych lokalnych programów z zakresu 
ochrony zdrowia psychicznego.  

 Wszystkie objęte kontrolą jednostki udostępniały informacje o realizowanych programach zdrowotnych w prasie lokalnej, 
na stronach internetowych urzędów oraz w formie listów adresowanych imiennie do członków grup docelowych objętych 
danym programem lub ich rodziców. Ponadto w Bierawie korzystano w tym celu z tablic informacyjnych rad sołeckich 
oraz zlecono emisję reklamy radiowej, a Gmina Gogolin rozpowszechniała informacje o programie poprzez współpracę 
z parafiami z terenu gminy. Opole informacje o planowanych programach zdrowotnych rozpowszechniało także poprzez 
przesyłanie zaproszeń z zamieszczonymi w nich głównymi wytycznymi dotyczącymi danego programu do urzędów 
i zakładów pracy na terenie miasta. We wszystkich gminach realizacja programów poprzedzona była kampanią 
edukacyjno-informacyjną obejmującą prowadzenie zajęć lub pogadanek z lekarzami o tematyce związanej 
z Programem.  

 We wszystkich jednostkach zapewniono opracowanie i uchwalenie przez organ stanowiący gminnych programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak również gminne programy przeciwdziałania narkomanii. 
Z ustaleń kontroli wynika, iż przy tworzeniu tych dokumentów korzystano z opracowań zawierających diagnozę lokalnych 
problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzono 
także monitoring aktualnych danych dotyczących zjawiska narkomanii (Opole) i konsultowano treść programów 
z działającymi na terenie gminy organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami. 

 Namysłów w najwyższym stopniu realizował obowiązki określone w harmonogramie Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego, przyjmując Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015, w którego treści 
ustalono także priorytety promocji zdrowia psychicznego, a w załącznikach ujęto inne lokalne programy, w tym: program 
promocji zdrowia psychicznego, program zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym, program 
informacyjno-edukacyjny sprzyjający postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi, program zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych 
form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz program poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania 
pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, 
stacjonarnej, samopomocy środowiskowej. W ramach realizacji celów określonych w przyjętych na podstawie 
ww. uchwały programach, podejmowano przede wszystkim działania o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, 
organizowano dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, a także specjalistyczne usługi opiekuńcze, a w celu zwiększenia 
dostępności środowiskowej opieki w zakresie zdrowia psychicznego prowadzono środowiskowy dom samopomocy 
i warsztaty terapii zajęciowej. 

 Dobre praktyki realizowane przez Opole, w zakresie zadań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia 
Psychicznego występowały w następujących formach: 
 upowszechniania informacji na temat zdrowia psychicznego poprzez m.in. działania asystentów rodzinnych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dalej: MOPR), udzielanie porad prawnych i psychologicznych przez Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej oraz edukację rodziców dzieci diagnozowanych przez Poradnię Psychologiczno-
-Pedagogiczną; 

 zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez warsztaty, szkolenia, prelekcje, konsultacje dla rodziców 
i nauczycieli oraz zajęcia edukacyjno-wychowawcze o charakterze prewencyjnym, realizowane przez Zespół 
Interdyscyplinarny w szkołach; 

 zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zwiększenie ich udziału w lokalnych 
imprezach plenerowych oraz aktywizację zawodową tych osób poprzez zatrudnienie siedmiu osób ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 

 organizowanie systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu społecznego oraz upowszechnianie różnych form 
wsparcia poprzez organizację spotkań i specjalistycznego poradnictwa przez Środowiskowy Dom Samopomocy, 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz przy udziale Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem 
Mózgowym; 

 opracowano Poradnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Opolu, który w dniu 22 stycznia 2014 r. został umieszczony na stronie 
internetowej Urzędu. 
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W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie problematyką opieki paliatywnej z uwagi na wzrost zachorowań na choroby 
nowotworowe, neurologiczne i AIDS. W Polsce do lekarzy onkologów zgłasza się rocznie ponad 130 tys. nowych pacjentów, 
około 95 tys. ludzi rocznie umiera, w tym na Dolnym Śląsku ok. 8 tys. osób. Mimo rozwoju i postępu terapii pielęgnacji 
nowotworów zaledwie 30-46% chorych w Polsce udaje się wyleczyć. U większości chorych dochodzi do progresji choroby, 
co stanowi bezwzględne wskazanie do objęcia ich opieką paliatywną. Przyczyną wzrostu zapotrzebowania na opiekę 
paliatywną jest także starzenie się społeczeństwa, a tym samym zwiększone ryzyko zachorowań na choroby wymagające 
długotrwałej pielęgnacji i leczenia bólu. 

Ze świadczeń medycznych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej skorzystało w Polsce w 2012 r. blisko 79 tys. 
pacjentów, w 2013 r. – 81,5 tys. pacjentów, a w I półroczu 2014 r. ponad 51 tys. pacjentów. Nakłady na opiekę paliatywną 
i hospicyjną w Polsce systematycznie zwiększały się i na koniec 2013 r. wyniosły 355 mln zł. W porównaniu z 2012 r. 
nakłady te były wyższe o 24 mln zł., tj. o 7,3%. 

Pacjenci oddziałów paliatywnych i hospicyjnych dolnośląskich placówek leczniczych 
mają zapewnioną właściwą opiekę zarówno medyczną, jak i psychologiczną. Placówki 

dysponują liczną i dobrze wykwalifikowaną kadrą, są odpowiednio wyposażone w sprzęt i urządzenia medyczne. Zapewniają 
także pacjentom dobre warunki lokalowe: obiekty są w należytym stanie technicznym, estetyczne i przystosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Jednocześnie jednak kontrola NIK wykazała, że niemal połowa chorych w stanie terminalnym nie ma szansy na taką opiekę, 
gdyż brakuje dla nich miejsc. W połowie roku 2014 r. w skontrolowanych placówkach na Dolnym Śląsku na opiekę 
paliatywną i hospicyjną oczekiwało 767 pacjentów. W najgorszej sytuacji są pacjenci potrzebujący opieki stacjonarnej, 
ponieważ odpowiednich placówek jest za mało i są nierównomiernie rozmieszczone. 

Głównym problemem w dostępie do odpowiedniej opieki dla osób terminalnie i przewlekle chorych na Dolnym Śląsku jest 
brak rozpoznania rzeczywistych potrzeb w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. Na terenie Dolnego Śląska jest 
28 placówek leczniczych z oddziałami opieki paliatywnej i hospicyjnej. W siedmiu spośród 26 powiatów ziemskich w latach 
2012-2014 nie funkcjonowała żadna forma opieki paliatywnej i hospicyjnej, w 15 nie było hospicjów stacjonarnych, a w 13 nie 
było poradni medycyny paliatywnej. W efekcie w tych powiatach pacjenci z ciężką chorobą nowotworową w stadium 
terminalnym mieli utrudniony dostęp do opieki. 

Kolejną barierą ograniczającą dostępność do świadczeń jest zbyt mała liczba łóżek w szpitalnych oddziałach medycyny 
paliatywnej i hospicjach stacjonarnych. W 2014 roku NFZ zakontraktował w skontrolowanych placówkach średnio tylko 
124 łóżka tego typu, co zabezpieczyło zaledwie 60% potrzeb. 

Dostęp do świadczeń medycyny paliatywnej i hospicyjnej ogranicza także niewystarczająca wielkość środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dolnośląski NFZ nie dokonał rzetelnej wyceny 
poszczególnych tego rodzaju świadczeń, ani też nie znał rzeczywistych potrzeb pacjentów w zakresie opieki paliatywnej 
i hospicyjnej. W rezultacie dochodziło do sytuacji, w której placówki lecznicze realizujące świadczenia paliatywne 
i hospicyjne przekraczały limity określone w umowach. Udzielały tym samym pacjentom stosownej opieki, nie mając 
gwarancji, że za te usługi otrzymają należne wynagrodzenie. Skontrolowane przez NIK osiem jednostek, na świadczenia 
medycyny paliatywnej i hospicyjnej wydało o ponad 3 mln zł więcej od wartości zawartych umów – łącznie blisko 38 mln zł. 
Z powodu braku środków NFZ nie sfinansował wykonanych świadczeń na kwotę 1,1 mln zł. 

W czterech skontrolowanych placówkach leczniczych stwierdzono nieprawidłowości polegające na: nierzetelnym 
prowadzeniu list pacjentów oczekujących na opiekę paliatywną i hospicyjną oraz nieprzekazywaniu danych lub przekazaniu 
do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nierzetelnych danych o liczbie pacjentów 
oczekujących na te świadczenia. Nie zapewniono przejrzystości przyjęć pacjentów na oddział medycyny paliatywnej, a także 
nie dokonywano okresowych ocen listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej, do czego 
obliguje ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Podjęcie w porozumieniu z Wojewodą Dolnośląskim oraz z Dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia działań w kierunku zwiększenia i rozwoju bazy leczniczej na terenie województwa 
dolnośląskiego w celu poprawy dostępności pacjentów z chorobą nowotworową do świadczeń opieki paliatywnej 
i hospicyjnej, mając w szczególności na uwadze obszary, na których dotychczas nie funkcjonuje żadna forma tej opieki. 

 Zintensyfikowanie działań w zakresie monitorowania jakości i dostępu do udzielanych świadczeń opieki paliatywnej 
i hospicyjnej, zgodnie z zapisami przyjętej do realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. 

SYNTEZA	
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Zapewnienie	stabilności	finansowej	i	warunków	
wykonywania	działalności	leczniczej	Szpitala	
w	Gorzowie	Wlkp. 

   Delegatura	w	Zielonej	
Górze	 

P/14/123	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena działalności Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, w zakresie 
stabilizowania jej sytuacji finansowej oraz ocena działalności organów Samorządu Województwa Lubuskiego związanej 
z przekształceniem Szpitala i zapewnieniem nadzoru nad realizacją zadań statutowych Spółki. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolą objęto Szpital oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. 

W ustawie o działalności leczniczej (weszła w życie w lipcu 2011 r.) znalazły się zasady 
dotyczące dalszego funkcjonowania nieefektywnych i zadłużonych szpitali działających dotychczas w formie Samodzielnych 
Publicznych Szpitali Wojewódzkich (SPZOZ). Zgodnie z ustawą do końca 2013 r. samorządy miały dokonać zmiany formy 
organizacyjnej takich szpitali, korzystając przy tym z dofinansowania państwa. Na pomoc publiczną w postaci dotacji i umorzenia 
części zobowiązań mógł liczyć samorząd województwa lubuskiego, będący podmiotem tworzącym najbardziej zadłużony szpital  
w Polsce – SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. To pierwszy samorząd województwa, który przekształcał  
tak zadłużony Szpital (ok. 270 mln zł), licząc przy tym, że zmiana formy organizacyjno-prawnej jednostki wpłynie na poprawę 
zarządzania szpitalem oraz stworzy solidny fundament finansowy dla dalszej działalności medycznej. Przekształcony w sierpniu 
2013 r. w spółkę Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. (SPSW ) posiada 1026 łóżek i zapewnia 
bezpieczeństwo zdrowotne ok. 350 tys. mieszkańców Gorzowa Wlkp. I północnej części województwa lubuskiego. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła przekształcenie jednego z najbardziej 
zadłużonych szpitali w kraju (280 mln zł) w Spółkę, w której wszystkie udziały objął 

Samorząd Województwa Lubuskigo. 

Realizacja przez Szpital publiczny programu naprawczego, w szczególności w zakresie racjonalizacji zatrudnienia 
i usprawnienia sposobu zarządzania oraz jego oddłużenie przez Województwo Lubuskie, a następnie zwiększenie przez Spółkę 
efektywności działalności leczniczej wraz ze wzrostem wartości kontraktów zawartych z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim 
NFZ (LOW NFZ), umożliwiła Spółce w pierwszym roku obrachunkowym (od 6 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.) 
osiągnięcie zysku netto w kwocie 29,9 mln zł, który był ponad ośmiokrotnie większy niż ostatni wynik finansowy poprzednika.  

Decydujący wpływ na osiągnięcie bardzo dobrych wyników ekonomicznych przez Spółkę miało przejęcie przez Samorząd 
Województwa Lubuskiego zobowiązań niewymagalnych w kwocie 44,4 mln zł oraz wynikające z tego oddłużenia, zmniejszenie 
zarówno kosztów działalności podstawowej, jak i kosztów finansowych. Dobra kondycja finansowa Spółki umożliwiła zakup sprzętu  
i aparatury medycznej za kwotę 7,5 mln zł oraz podjęcie niezbędnych remontów urządzeń, obiektów i pomieszczeń.  

NIK zwróciła jednak uwagę, że w kolejnych latach działalności, Spółka będzie ponosiła znaczne wydatki wynikające z konieczności 
przystosowania urządzeń i pomieszczeń do wymogów art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz wyeliminowania 
nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli przeprowadzonych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gorzowie 
Wlkp. Wzrosną również raty spłaty pożyczki udzielonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego. Istnieje także zagrożenie 
poniesienia dodatkowych kosztów, w wysokości ponad 19 mln zł, związanych ze sprawami odszkodowawczymi z okresu 
działalności SPSW, prowadzonymi przez sądy oraz Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.  

Uwzględniając powyższe zagrożenia, utrzymaniu korzystnych wyników finansowych Spółki może sprzyjać dywersyfikacja 
źródeł uzyskiwanych przychodów, jak również sprawne zarządzanie Spółką i właściwa jakość nadzoru właścicielskiego 
sprawowanego przez Samorząd Województwa Lubuskiego.  

Z kolei planowana modernizacja wymagać będzie aktywnych działań w celu pozyskania środków finansowych z Unii 
Europejskiej oraz z programów rządowych. Jednak w ocenie NIK, Spółka przed przystąpieniem do realizacji modernizacji 
powinna dla każdego etapu przeprowadzić rachunek ekonomiczny ich wpływu na przychody i wynik finansowy, ażeby nie 
doprowadzić do przeinwestowania, a tym samym pogorszenia kondycji ekonomicznej.  

WNIOSKI	POKONTROLNE	

Z uwagi na niestwierdzenie nieprawidłowości do adresatów wystąpień nie kierowano wniosków pokontrolnych. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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Realizacja	zadań	Narodowego	Funduszu	Zdrowia	
w	2014	roku 

   Departament	Zdrowia	
 

P/15/059	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności działań Funduszu na rzecz poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych oraz efektywności 
wykorzystania środków przewidzianych w planie finansowym NFZ na 2014 r. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Centrali NFZ oraz czterech oddziałach wojewódzkich Funduszu: Małopolskim, Mazowieckim, 
Śląskim oraz Wielkopolskim. 

Zgodnie z art. 65 ustawy o świadczeniach, ubezpieczenie zdrowotne jest oparte 
w szczególności na zasadach równego traktowania oraz solidarności społecznej, a także zapewnienia ubezpieczonemu 
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.  

Szczegółowe zadania Narodowego Funduszu Zdrowia zostały wskazane w art. 97 ust. 3 ustawy o świadczeniach i związane 
są m.in. z: określaniem jakości i dostępności świadczeń oraz analizą ich kosztów w zakresie niezbędnym dla prawidłowego 
zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzaniem konkursów ofert, rokowań i zawieraniem 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowaniem ich realizacji i rozliczaniem, opracowywaniem, 
wdrażaniem, realizowaniem, finansowaniem, monitorowaniem, nadzorowaniem i kontrolowaniem programów zdrowotnych, 
wykonywaniem zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, monitorowaniem 
ordynacji lekarskich, promocją zdrowia, a także prowadzeniem Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. 

W 2014 r., w porównaniu z latami poprzednimi, nastąpiło pogorszenie dostępu do 
świadczeń zdrowotnych w badanych zakresach usług medycznych. Średni czas 

oczekiwania, w przypadku pięciu analizowanych rodzajów poradni ambulatoryjnych, wydłużył się w 2014 r., w porównaniu 
z rokiem poprzednim, od 21,4% do 34,9%. W lecznictwie szpitalnym czas oczekiwania w pięciu wybranych rodzajach 
oddziałów szpitalnych wydłużył się od 3,5% do 33,3%. 

Podobne ustalenia, dotyczące pogarszającego się dostępu do świadczeń zdrowotnych i wnioski dotyczące poprawy w tym 
zakresie, Izba prezentowała po kontrolach NFZ przeprowadzanych w latach 2011-2013. Pomimo zwiększania przez Fundusz 
wartości umów zawartych ze świadczeniodawcami, nie nastąpiła poprawa w dostępie do usług medycznych, co wskazuje na 
niewystarczającą skuteczność działań podejmowanych w tym zakresie przez ograny NFZ. W 2014 r. utrzymywały się 
znaczne dysproporcje w dostępie do świadczeń zdrowotnych, pomiędzy poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi NFZ, 
mierzone zarówno liczbą świadczeń przypadających na 10 tys. osób ubezpieczonych w poszczególnych oddziałach 
wojewódzkich, jak i czasem oczekiwania na ich udzielenie. 

W 2014 r. nie został również zapewniony na terenie poszczególnych OW NFZ równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, 
co było niezgodnie z art. 65 pkt 2 ustawy o świadczeniach.  

Spośród ośmiu analizowanych zakresów świadczeń w lecznictwie szpitalnym, tylko w jednym oddziale wojewódzkim 
Funduszu (Pomorskim OW) zapewniono dostęp do wszystkich świadczeń. W pozostałych 15 oddziałach wojewódzkich  
nie zakontraktowano części świadczeń (hospitalizacji) w lecznictwie szpitalnym, a w szczególności: 
 alergologii w woj.: lubuskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim; 
 urologii dziecięcej w woj.: lubuskim, lubelskim, łódzkim, opolskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, 

zachodniopomorskim; 
 chirurgii klatki piersiowej w woj. opolskim; 
 chorób płuc w woj.: lubuskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim; 
 dziecięcych chorób zakaźnych w woj.: kujawsko-pomorskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim, 

zachodniopomorskim; 
 diabetologii w woj.: dolnośląskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim; 
 diabetologii dziecięcej w woj.: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, 

podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim; 
 gastroenterologii w woj. lubuskim. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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Nie zakontraktowano również świadczeń w niektórych poradniach specjalistycznych na terenie działania 12 oddziałów 
wojewódzkich NFZ. Z uwagi na brak dostępu do takich usług medycznych, w pozostałych województwach, pacjenci musieli 
korzystać ze świadczeń w innych regionach. W przypadku 12 województw nie udzielano świadczeń w części poradni 
specjalistycznych. Wpływ na tę sytuację miały czynniki niezależne od Funduszu, w tym zwłaszcza nierównomierne 
rozmieszczenie podmiotów leczniczych, sprzętu i wykwalifikowanych kadr medycznych na terenie kraju. Kontraktowanie 
świadczeń, do którego Najwyższa Izba Kontroli nie wnosiła zastrzeżeń, miało jedynie charakter uzupełniający, ponieważ 
w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach dopuszczono aneksowanie dotychczasowych umów.  

W Centrali Funduszu ustalono na 2014 r. ogólnopolskie priorytety zdrowotne oraz cele i mierniki stopnia ich realizacji. Z uwagi na to, 
że efekty części podejmowanych działań będzie można zaobserwować w przyszłości oraz uwzględniając zmiany demograficzne, 
określenie jedynie rocznych priorytetów, w ocenie NIK, nie pozwalało na rzetelną ocenę wpływu ich realizacji na stan zdrowia 
ludności. Zasadne byłoby zatem ich ustalenie w perspektywie kilkuletniej, o co wnioskowała NIK w poprzednich kontrolach. 

Prezes NFZ przedłożył projekt planu finansowego na 2014 r. w dniu 30 lipca 2013 r. Wartość planowanych przychodów 
ustalono na 66.820.140,00 tys. zł, a kosztów na 67.061.086,00 tys. zł, tj. wyższym niż planowanych przychodów ogółem 
o 240.946,00 tys. zł. 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że wydatkowanie środków Funduszu było zgodne z planem finansowym, 
zaś sprawozdania za 2014 r. zostały sporządzone terminowo i odpowiadały danym wynikającymi z ksiąg rachunkowych, 
co potwierdziło badanie zewnętrznego rewidenta.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, stosowane przez Fundusz procedury i systemy informatyczne nadal nie były jednak 
wystarczająco skuteczne w zakresie eliminowania nieprawidłowości w rozliczaniu udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz 
ograniczaniu korzystania ze świadczeń przez osoby nieuprawnione. Szacunkowa wartość nieprawidłowości stwierdzonych 
w tym zakresie stanowiła 1,57% poniesionych w 2014 r. kosztów świadczeń zdrowotnych. 

Efektem niewystarczającego monitorowania przez Fundusz realizacji planu finansowego i braku skutecznych działań dotyczących 
zmian warunków kontraktów zawartych ze świadczeniodawcami, w przypadkach gdy nie byli oni w stanie zrealizować zaplanowanych 
świadczeń, było natomiast niewykorzystanie środków w kwocie 595.006,54 tys. zł (0,9% kosztów świadczeń). 

Fundusz nie wykorzystał w 2014 r. wszystkich środków przewidzianych w planie finansowym na leczenie pacjentów, a także 
nie dysponował wystarczająco skutecznymi narzędziami, pozwalającymi wykryć nieprawidłowości w sprawozdaniach 
przekazywanych przez świadczeniodawców, stanowiących podstawę rozliczeń. Eliminacja tych zjawisk pozwoliłaby na 
poprawę efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na leczenie pacjentów, w tym skrócenie czasu 
oczekiwania na udzielenie świadczeń. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W ocenie NIK niezbędne jest podjęcie przez Prezesa NFZ działań zmierzających do: 
 poprawy wykorzystywania środków przewidzianych w planie finansowym na leczenie pacjentów; 
 wdrożenia Rejestru Usług Medycznych. Brak takiego systemu utrudnia skuteczną weryfikację rozliczeń 

ze świadczeniodawcami, co według szacunków Funduszu skutkuje niewykryciem nieprawidłowości w wysokości 
ok. 650.000 tys. zł; 

 udoskonalenia mechanizmów weryfikacji świadczeń rozliczanych w danym roku i świadczeń udzielonych w latach 
poprzednich, tak aby wyjaśniać lub eliminować sytuacje, kiedy rozliczaniu podlegają te same, uprzednio wykonane 
świadczenia; 

 opracowania wieloletnich, ogólnopolskich priorytetów zdrowotnych uwzględnianych w procesie kontraktowania 
świadczeń zdrowotnych. 
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CEL	OGÓLNY	

Ocena skuteczności działań Funduszu na rzecz poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych oraz efektywności 
wykorzystania środków przewidzianych w planie finansowym NFZ na 2014 r. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Centrali NFZ oraz czterech oddziałach wojewódzkich Funduszu: Małopolskim, Mazowieckim, 
Śląskim oraz Wielkopolskim. 

Zgodnie z art. 65 ustawy o świadczeniach, ubezpieczenie zdrowotne jest oparte 
w szczególności na zasadach równego traktowania oraz solidarności społecznej, a także zapewnienia ubezpieczonemu 
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.  

Szczegółowe zadania Narodowego Funduszu Zdrowia zostały wskazane w art. 97 ust. 3 ustawy o świadczeniach i związane 
są m.in. z: określaniem jakości i dostępności świadczeń oraz analizą ich kosztów w zakresie niezbędnym dla prawidłowego 
zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzaniem konkursów ofert, rokowań i zawieraniem 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowaniem ich realizacji i rozliczaniem, opracowywaniem, 
wdrażaniem, realizowaniem, finansowaniem, monitorowaniem, nadzorowaniem i kontrolowaniem programów zdrowotnych, 
wykonywaniem zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, monitorowaniem 
ordynacji lekarskich, promocją zdrowia, a także prowadzeniem Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. 

W 2014 r., w porównaniu z latami poprzednimi, nastąpiło pogorszenie dostępu do 
świadczeń zdrowotnych w badanych zakresach usług medycznych. Średni czas 

oczekiwania, w przypadku pięciu analizowanych rodzajów poradni ambulatoryjnych, wydłużył się w 2014 r., w porównaniu 
z rokiem poprzednim, od 21,4% do 34,9%. W lecznictwie szpitalnym czas oczekiwania w pięciu wybranych rodzajach 
oddziałów szpitalnych wydłużył się od 3,5% do 33,3%. 

Podobne ustalenia, dotyczące pogarszającego się dostępu do świadczeń zdrowotnych i wnioski dotyczące poprawy w tym 
zakresie, Izba prezentowała po kontrolach NFZ przeprowadzanych w latach 2011-2013. Pomimo zwiększania przez Fundusz 
wartości umów zawartych ze świadczeniodawcami, nie nastąpiła poprawa w dostępie do usług medycznych, co wskazuje na 
niewystarczającą skuteczność działań podejmowanych w tym zakresie przez ograny NFZ. W 2014 r. utrzymywały się 
znaczne dysproporcje w dostępie do świadczeń zdrowotnych, pomiędzy poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi NFZ, 
mierzone zarówno liczbą świadczeń przypadających na 10 tys. osób ubezpieczonych w poszczególnych oddziałach 
wojewódzkich, jak i czasem oczekiwania na ich udzielenie. 

W 2014 r. nie został również zapewniony na terenie poszczególnych OW NFZ równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, 
co było niezgodnie z art. 65 pkt 2 ustawy o świadczeniach.  

Spośród ośmiu analizowanych zakresów świadczeń w lecznictwie szpitalnym, tylko w jednym oddziale wojewódzkim 
Funduszu (Pomorskim OW) zapewniono dostęp do wszystkich świadczeń. W pozostałych 15 oddziałach wojewódzkich  
nie zakontraktowano części świadczeń (hospitalizacji) w lecznictwie szpitalnym, a w szczególności: 
 alergologii w woj.: lubuskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim; 
 urologii dziecięcej w woj.: lubuskim, lubelskim, łódzkim, opolskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, 

zachodniopomorskim; 
 chirurgii klatki piersiowej w woj. opolskim; 
 chorób płuc w woj.: lubuskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim; 
 dziecięcych chorób zakaźnych w woj.: kujawsko-pomorskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim, 

zachodniopomorskim; 
 diabetologii w woj.: dolnośląskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim; 
 diabetologii dziecięcej w woj.: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, 

podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim; 
 gastroenterologii w woj. lubuskim. 

PROBLEM 

SYNTEZA	



III. Realizacja zadań państwa w świetle kontroli NIK
      18. Zdrowie

420

RO
ZD

ZI
AŁ

 II
I

 

 
 

Kształcenie	i	przygotowanie	zawodowe	kadr	
medycznych 

   Departament	Zdrowia	
 

P/15/060	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena funkcjonowania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego kadr medycznych w celu zapewnienia przygotowania 
odpowiedniej liczby specjalistów, stosownie do zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Skontrolowano łącznie 15 podmiotów, tj.: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sześć uczelni 
medycznych oraz siedem urzędów wojewódzkich. 

Do istotnych czynników określających możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych 
należą – poza zasobami lokalowymi i materialnymi – kadry medyczne.  

Na podaż zasobów kadrowych wpływa dynamika zmian liczby osób posiadających prawo wykonywania zawodu 
medycznego, która jest wypadkową – z jednej strony – naturalnych ubytków, związanych z odchodzeniem roczników 
starszych czy też podejmowaniem pracy za granicą, a z drugiej strony – napływu nowych kadr, uwarunkowanego liczbą osób 
kończących kształcenie na kierunkach medycznych i obcokrajowców podejmujących pracę w naszym kraju. 

Niedobór pracowników medycznych, ich niewystarczające umiejętności w stosunku do potrzeb zdrowotnych obywateli oraz 
nierównomierne rozmieszczenie terytorialne poszczególnych specjalistów w ochronie zdrowia są zjawiskami występującymi 
na całym świecie. Mamy z nimi do czynienia również w Polsce. System kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego 
kadr medycznych powinien jednak zapewniać nie tylko zwiększenie liczby specjalistów, ale też sprzyjać podnoszeniu jakości 
kształcenia i – w efekcie – świadczonych usług zdrowotnych, które będą zaspokajać potrzeby społeczeństwa w tym zakresie.  

System kształcenia kadr medycznych staje w obliczu różnorodnych wyzwań, takich jak niewystarczająca infrastruktura, 
niedostatki wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, czy nieodpowiednie metody kształcenia. Uwarunkowania te wpływają na 
jakość kształcenia. To z kolei może przekładać się na wyniki egzaminów. W latach 2013-2015 odsetek lekarzy, którzy nie 
zdali egzaminu końcowego wynosił wśród absolwentów poszczególnych uczelni od 7,8% do 23,3%. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, system kształcenia i szkolenia zawodowego kadr 
medycznych nie zapewniał przygotowania wystarczającej liczby odpowiednio 

wykształconych specjalistów, stosownie do zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. NIK zwróciła uwagę, 
że brak lekarzy niektórych specjalności staje się jedną z najistotniejszych systemowych przyczyn wydłużania się średniego 
czasu oczekiwania na świadczenia medyczne. 

Z ustaleń kontroli wynika m.in., że Minister Zdrowia nie opracował – w postaci sformalizowanego dokumentu – długookresowej 
strategii uwzględniającej potrzeby zdrowotne społeczeństwa, opartej na analizie trendów demograficznych i danych 
epidemiologicznych, która uzasadniałyby decyzje o liczbie kształconych lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych.  

Nie funkcjonował System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, którego zadaniem, zgodnie z założeniami, 
miało być m.in. gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe 
w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, a także 
wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych.  

Nie istniały mechanizmy pozwalające na oszacowanie skali emigracji personelu medycznego, co zmniejszało skuteczność 
działań podejmowanych przez Ministra Zdrowia w celu ograniczenia tego zjawiska. Ubytku specjalistów nie rekompensował 
przyjazd personelu z innych krajów. 

Wprowadzono wprawdzie regulacje prawne zmierzające do przyspieszenia i uelastycznienia systemu kształcenia kadr 
medycznych, ale zdaniem NIK, niektóre z nich stwarzają zagrożenie dla jakości procesu kształcenia. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że likwidacja stażu podyplomowego i włączenie nauczania praktycznego do kształcenia 
przeddyplomowego nie zapewni praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu lekarza adekwatnego do 
uzyskiwanego w poprzednim porządku prawnym. 

PROBLEM 

SYNTEZA	
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Do braku odpowiedniej liczby specjalistów przyczyniała się ograniczona liczba miejsc rezydenckich, chociaż nie wszystkie 
przyznane miejsca, w wielu deficytowych dziedzinach medycyny, były wykorzystywane ze względu na brak chętnych.  

Systemy rekrutacyjne uczelni medycznych kształcących na kierunkach medycznych funkcjonowały prawidłowo. Uczelnie te 
jednak nie są przygotowane do prowadzenia kształcenia według nowych regulacji. Liczebność grup, w trakcie kształcenia 
praktycznego, nie spełniała oczekiwań studentów i nie pozwalała na jednoznaczne stwierdzenie, że możliwe jest osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia w zakresie umiejętności.  

Finansowanie kształcenia kadr medycznych odbywało się zgodnie z algorytmem określonym przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Jednak uczelnie medyczne wskazywały na niewystarczającą wysokość dotacji otrzymywanych 
z budżetu na prowadzenie działalności dydaktycznej. Uwagi te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście nadawania 
uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunkach medycznych – zwłaszcza lekarskim i lekarsko-dentystycznym – przez 
uczelnie niemedyczne. Oznacza to bowiem, iż ta sama pula środków będzie musiała zostać podzielona między większą 
liczbę podmiotów. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, iż zwiększenie limitów przyjęć na kierunkach medycznych bez 
zapewnienia odpowiedniego finansowania może skutkować obniżeniem jakości kształcenia. 

Obawy o jakość kształcenia budzi również brak wystarczającego nadzoru w tym zakresie. Nadzór nad uczelniami 
prowadzącymi kształcenie na kierunkach medycznych jest podzielony pomiędzy Ministra Zdrowia, który nadzoruje uczelnie 
medyczne, oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadzorującego pozostałe uczelnie. Instytucją działającą niezależnie 
na rzecz doskonalenia jakości kształcenia jest Polska Komisja Akredytacyjna (PKA). Tymczasem żaden ze wspomnianych 
ministrów nie wnioskował do PKA o przeprowadzenie ocen jakości kształcenia kadr medycznych, mimo iż we własnym 
zakresie również nie korzystał z przysługujących uprawnień do prowadzenia kontroli w zakresie spełniania warunków do 
prowadzenia studiów, zasad i trybu przyjmowania na studia oraz ich przebiegu. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

W ocenie NIK ustalenia kontroli wskazują na konieczność systemowego podejścia do kształcenia kadr medycznych. 
Planowanie liczby poszczególnych specjalistów w systemie ochrony zdrowia, a także organizacja systemu kształcenia 
poprzedzone powinno być rzetelnym rozpoznaniem potrzeb zdrowotnych obywateli. System ich kształcenia powinien 
natomiast zapewniać nie tylko odpowiednią liczbę absolwentów kierunków medycznych, ale również wysoką jakość tego 
procesu. 

W wyniku kontroli NIK wniosła o podjęcie przez Ministra Zdrowia następujących działań: 
 przeprowadzenie rzetelnych analiz zmierzających do określenia liczby przedstawicieli poszczególnych zawodów 

medycznych, jaka powinna przypadać na określoną populację ludności, przy uwzględnieniu celów polityki zdrowotnej. 
Decyzje o limicie przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny oraz o liczbie miejsc dla osób odbywających 
szkolenie specjalizacyjne powinny być podejmowane na podstawie ustalonych uprzednio norm mających uzasadnienie 
w odpowiednio rozpoznanych, aktualnych i przewidywanych potrzebach zdrowotnych; 

 rozważenie przygotowania regulacji prawnych przywracających staż podyplomowy lub innych rozwiązań zapewniających 
adekwatne przygotowanie praktyczne i respektujących prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i zweryfikowanej postawie etycznej. W ocenie NIK podjęcie działań 
w tym zakresie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniej jakości kształcenia lekarzy i lekarzy 
dentystów; 

 zagwarantowanie możliwości kształcenia podyplomowego specjalistów szczególnie istotnych z punktu widzenia potrzeb 
zdrowotnych obywateli, w tym między innymi zapewnienie odpowiedniej liczby akredytowanych miejsc specjalizacyjnych;  

 wprowadzenie mechanizmów pozwalających na bieżące monitorowanie skali i kierunków migracji pracowników ochrony 
zdrowia oraz podjęcie skutecznych działań przeciwdziałających temu zjawisku. Nie kwestionując prawa obywateli do 
swobodnego osiedlania się i pracy w innym państwie członkowskim UE, Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, 
iż biorąc pod uwagę, że szkolenie w ramach rezydentur jest finansowane ze środków Funduszu Pracy, a część 
wykwalifikowanej kadry medycznej emigruje do krajów, w których jest lepiej opłacana, celowe jest uwarunkowanie 
uczestnictwa w takim szkoleniu od zobowiązania przez Ministra Zdrowia przyszłych specjalistów do przepracowania 
określonego czasu w Polsce, w systemie ubezpieczeń zdrowotnych. NIK wniosek ten zawarła w opublikowanej 
w sierpniu 2015 r. informacji „Zatrudnienie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej”. Jednocześnie 
wskazane są rozwiązania, które ułatwiłyby podejmowanie pracy w Polsce przez personel medyczny z innych krajów; 

 wzmożenie nadzoru nad kształceniem kadr medycznych, zwłaszcza w uczelniach niemedycznych. W ramach 
sprawowanego nadzoru istotna jest m.in. wnikliwa analiza przesłanek przyznawania wysokich limitów przyjęć dla 
studentów niepolskojęzycznych Kształcenie studentów niepolskojęzycznych, mimo że prestiżowe i korzystne finansowo 
dla uczelni, powoduje ograniczenie miejsc do kształcenia kadry medycznej, która pozostanie w Polsce; 
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CEL	OGÓLNY	

Ocena funkcjonowania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego kadr medycznych w celu zapewnienia przygotowania 
odpowiedniej liczby specjalistów, stosownie do zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Skontrolowano łącznie 15 podmiotów, tj.: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sześć uczelni 
medycznych oraz siedem urzędów wojewódzkich. 

Do istotnych czynników określających możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych 
należą – poza zasobami lokalowymi i materialnymi – kadry medyczne.  

Na podaż zasobów kadrowych wpływa dynamika zmian liczby osób posiadających prawo wykonywania zawodu 
medycznego, która jest wypadkową – z jednej strony – naturalnych ubytków, związanych z odchodzeniem roczników 
starszych czy też podejmowaniem pracy za granicą, a z drugiej strony – napływu nowych kadr, uwarunkowanego liczbą osób 
kończących kształcenie na kierunkach medycznych i obcokrajowców podejmujących pracę w naszym kraju. 

Niedobór pracowników medycznych, ich niewystarczające umiejętności w stosunku do potrzeb zdrowotnych obywateli oraz 
nierównomierne rozmieszczenie terytorialne poszczególnych specjalistów w ochronie zdrowia są zjawiskami występującymi 
na całym świecie. Mamy z nimi do czynienia również w Polsce. System kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego 
kadr medycznych powinien jednak zapewniać nie tylko zwiększenie liczby specjalistów, ale też sprzyjać podnoszeniu jakości 
kształcenia i – w efekcie – świadczonych usług zdrowotnych, które będą zaspokajać potrzeby społeczeństwa w tym zakresie.  

System kształcenia kadr medycznych staje w obliczu różnorodnych wyzwań, takich jak niewystarczająca infrastruktura, 
niedostatki wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, czy nieodpowiednie metody kształcenia. Uwarunkowania te wpływają na 
jakość kształcenia. To z kolei może przekładać się na wyniki egzaminów. W latach 2013-2015 odsetek lekarzy, którzy nie 
zdali egzaminu końcowego wynosił wśród absolwentów poszczególnych uczelni od 7,8% do 23,3%. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, system kształcenia i szkolenia zawodowego kadr 
medycznych nie zapewniał przygotowania wystarczającej liczby odpowiednio 

wykształconych specjalistów, stosownie do zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. NIK zwróciła uwagę, 
że brak lekarzy niektórych specjalności staje się jedną z najistotniejszych systemowych przyczyn wydłużania się średniego 
czasu oczekiwania na świadczenia medyczne. 

Z ustaleń kontroli wynika m.in., że Minister Zdrowia nie opracował – w postaci sformalizowanego dokumentu – długookresowej 
strategii uwzględniającej potrzeby zdrowotne społeczeństwa, opartej na analizie trendów demograficznych i danych 
epidemiologicznych, która uzasadniałyby decyzje o liczbie kształconych lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych.  

Nie funkcjonował System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, którego zadaniem, zgodnie z założeniami, 
miało być m.in. gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe 
w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, a także 
wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych.  

Nie istniały mechanizmy pozwalające na oszacowanie skali emigracji personelu medycznego, co zmniejszało skuteczność 
działań podejmowanych przez Ministra Zdrowia w celu ograniczenia tego zjawiska. Ubytku specjalistów nie rekompensował 
przyjazd personelu z innych krajów. 

Wprowadzono wprawdzie regulacje prawne zmierzające do przyspieszenia i uelastycznienia systemu kształcenia kadr 
medycznych, ale zdaniem NIK, niektóre z nich stwarzają zagrożenie dla jakości procesu kształcenia. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że likwidacja stażu podyplomowego i włączenie nauczania praktycznego do kształcenia 
przeddyplomowego nie zapewni praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu lekarza adekwatnego do 
uzyskiwanego w poprzednim porządku prawnym. 

PROBLEM 
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Rodzaje niepożądanych odczynów poszczepiennych i kryteria ich rozpoznawania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. 

Obowiązujący system szczepień ochronnych zapewnia bezpieczeństwo zarówno 
dzieciom poddawanym szczepieniu, jak i całej populacji. Wprowadzone warunki 

zakupu szczepionek oraz standardy ich dostawy i przechowywania, gwarantowały bezpieczeństwo zdrowotne szczepionym 
dzieciom. Także warunki, w jakich realizowane były szczepienia, u zdecydowanej większości kontrolowanych 
świadczeniodawców gwarantowały minimalizowanie ryzyka wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. System 
kontroli prowadzonych u świadczeniodawców przez Państwową Inspekcję Sanitarną zapewniał wykrycie i eliminowanie 
nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci poddawanych szczepieniom ochronnym Wszystkie 
kontrolowane podmioty prowadziły działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie szczepień ochronnych. 

Natomiast działania egzekucyjne państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych wobec opiekunów dzieci uchylających 
się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych były niewystarczające i często nieskuteczne. Większość kontrolowanych 
świadczeniodawców nie przekazywała powiatowym inspektorom sanitarnym informacji o osobach uchylających się od 
obowiązkowych szczepień, a pracownicy PSSE, pomimo częstych kontroli, nie wydawali zaleceń w tym zakresie. 
Ze względu na stale rosnącą liczbę osób uchylających się od realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych, konieczne 
jest kontynuowanie akcji edukacyjnych i szukanie nowych sposobów dotarcia do opiekunów z informacjami wskazującymi na 
zasadność szczepień. 

Organy Państowowej Inspekcji Sanitarnej prowadziły w okresie objętym kontrolą wymagane rejestry niepożądanych odczynów 
poszczepiennych, a Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny na podstawie otrzymanych od 
świadczeniodawców formularzy zgłoszeń, sporządzał ocenę sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w Polsce. Jednakże 
część świadczeniodawców nie przestrzegała terminu i obowiązku przekazania informacji o tych odczynach.  

Biorąc pod uwagę warunki finansowania z budżetu państwa, Minister Zdrowia prawidłowo dokonywał zakupu szczepionek 
służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych. Jednakże NIK zwraca uwagę, że zadanie to w okresie 
objętym kontrolą realizowane było w pełnym zakresie w odniesieniu do zaledwie około 40% dzieci, co stanowiło istotne odciążenie 
budżetu państwa w ponoszeniu jego kosztów. Sytuacja ta spowodowana była wyborem opiekunów dzieci, którzy decydowali się  
na zakup szczepionek wysokoskojarzonych, zamiast szczepionek zakupywanych przez Ministra Zdrowia. Zaznaczyć jednak należy, 
że funkcjonujący system szczepień ochronnych działał skutecznie, ponieważ każde dziecko miało gwarancję wykonania 
szczepienia, a stan zaszczepienia był wysoki. Minister Zdrowia monitorował zapotrzebowanie na zakup szczepionek, zapewniając 
ich dostawę do realizacji szczepień obowiązkowych oraz podejmował działania w celu minimalizowania ryzyka przerw  
w dostawach. Problemy z zaopatrzeniem w 2014 i 2015 r. w szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi, zawierającą 
acelularny (bezkomórkowy) komponent krztuśca, stosowaną u dzieci z przeciwskazaniami do podania szczepionki 
pełnokomórkowej oraz dla dzieci w 6. roku życia, spowodowane były w szczególności przerwaniem produkcji tego preparatu  
na skutek braku dostępu do odpowiedniej ilości komponentu krztuścowego.  

Działania podejmowane w celu rozszerzenia i unowocześnienia katalogu obowiązkowych szczepień ochronnych były 
nieskuteczne. Pomimo rekomendacji wskazywanych przez Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień 
Ochronnych przy Ministrze Zdrowia oraz Radę Sanitarno-Epidemiologiczną przy Głównym Inspektorze Sanitarnym, Minister 
Zdrowia nie wprowadził postulowanych zmian i nie zapewnił zakupu szczepionek przeciwko pneumokokom dla całej 
populacji dzieci oraz szczepionek skojarzonych pięciowalentnych do realizacji obowiązkowych szczepień przeciwko błonicy, 
tężcowi, krztuścowi, wirusowi poliomyelitis i haemophilus influenzae typu b.  

Opracowano wytyczne i standardy dotyczące realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym transportu, 
przechowywania szczepionek i kontroli warunków sanitarnych. Opracowane i opublikowane zostały również komentarze 
i stanowiska dotyczące poszczególnych zagadnień istotnych dla bezpieczeństwa szczepień ochronnych. Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny prowadził badania bezpieczeństwa szczepionek oraz analizy sytuacji 
epidemiologicznej i realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych, a także gromadził i analizował informacje 
o niepożądanych odczynach poszczepiennych. Organy państwowej inspekcji sanitarnej sprawowały natomiast kontrolę nad 
warunkami sanitarno-higienicznymi punktów szczepień. Główny Inspektor Sanitarny dysponował wiedzą na temat 
aktualnego stanu zaszczepienia dzieci na choroby objęte obowiązkiem szczepień, liczby i rodzaju zgłaszanych 
niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz danymi statystycznymi na temat osób uchylających się od realizacji 
obowiązkowych szczepień ochronnych, przy czym dane w tym ostatnim zakresie, ze względu na niewywiązywanie się 

SYNTEZA	

 

 
 

 istotne jest również ujednolicenie podejścia do wypełniania określonych przez MZ limitów przyjęć na kierunki lekarski 
i lekarsko-dentystyczny, w ramach współpracy ministra z rektorami poszczególnych uczelni, w celu wyeliminowania 
ryzyka przyjmowania kandydatów z gorszymi wynikami. 

System	szczepień	ochronnych	dzieci 

   Delegatura	w	Krakowie	
 

P/15/080	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena czy organizacja systemu szczepień ochronnych gwarantuje bezpieczeństwo dzieci. W wyniku kontroli dokonano 
w szczególności oceny: 
 stosowanych standardów bezpieczeństwa w zakresie szczepień ochronnych; 
 sposobu wykonywania obowiązków przez podmioty odpowiedzialne za realizację zadań w zakresie szczepień 

ochronnych i nadzoru epidemiologicznego; 
 działań edukacyjnych prowadzonych w celu zapewnienia rodzicom dostępu do wszystkich niezbędnych informacji 

w zakresie zagrożeń związanych z nieszczepieniem dziecka oraz o ewentualnych odczynach poszczepiennych; 
 skuteczności nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Zdrowia i Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Głównym 
Inspektoracie Sanitarnym, Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, pięciu 
wojewódzkich i sześciu powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz u 10 świadczeniodawców. 

Obowiązkiem władz publicznych, zgodnie z Konstytucją RP, jest m.in. zwalczanie 
chorób epidemicznych. W tym celu w Polsce wprowadzono obowiązek szczepień ochronnych. Jest to działanie 
profilaktyczne, zaliczane do świadczeń na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania 
chorób. Obowiązkowym szczepieniom ochronnym podlega każda osoba przebywająca na terytorium Polski, 
a odpowiedzialni za wypełnienie tego obowiązku w przypadku dzieci są rodzice. 

Wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień liczy 13 pozycji: błonica, gruźlica, inwazyjne zakażenie 
haemophilus influenzae typu b, inwazyjne zakażenia pneumokokami, krztusiec, nagminne zakażenie przyusznic (świnka), 
odra, ospa wietrzna, ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis), różyczka, tężec, wirusowe zapalenie wątroby typu B 
oraz wścieklizna. Co roku GIS określa Program Szczepień Ochronnych na dany rok. Program ten wskazuje m.in., jakie 
szczepienia i w jakim okresie muszą być wykonane, a także kryteria określające populację nimi objętą. Oprócz 
obowiązkowych szczepień ochronnych Minister Zdrowia określa również wykaz zalecanych szczepień ochronnych. 

Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dzieckiem obowiązany jest do powiadomienia rodziców/opiekunów 
o obowiązku przeprowadzenia szczepień oraz o szczepieniach zalecanych. Przed szczepieniem przeprowadza badanie 
kwalifikacyjne mające wykluczyć przeciwwskazania ku temu zabiegowi. W przypadku stwierdzenia podstaw do 
długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, lekarz wykonujący badanie kwalifikacyjne kieruje 
pacjenta na konsultację specjalistyczną.  

Odpowiedzialność za realizację obowiązku szczepień ochronnych dzieci ponosi osoba, która sprawuje prawną pieczę nad 
osobą małoletnią lub bezradną. Koszty szczepionek i przeprowadzenia szczepień finansowane są ze środków publicznych. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecku na prośbę opiekuna zostaje podana szczepionka inna niż zakupiona przez Ministra 
Zdrowia. W takiej sytuacji rodzic/opiekun pokrywa koszt szczepionki, natomiast wykonanie szczepienia jest finansowane ze 
środków publicznych. 

Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem szczepień ochronnych sprawuje właściwy państwowy powiatowy inspektor 
sanitarny, który jest odpowiedzialny również za dystrybucję szczepionek (zakupionych przez Ministra Zdrowia) do 
świadczeniodawców wykonujących obowiązkowe szczepienia ochronne. 
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Rodzaje niepożądanych odczynów poszczepiennych i kryteria ich rozpoznawania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. 

Obowiązujący system szczepień ochronnych zapewnia bezpieczeństwo zarówno 
dzieciom poddawanym szczepieniu, jak i całej populacji. Wprowadzone warunki 

zakupu szczepionek oraz standardy ich dostawy i przechowywania, gwarantowały bezpieczeństwo zdrowotne szczepionym 
dzieciom. Także warunki, w jakich realizowane były szczepienia, u zdecydowanej większości kontrolowanych 
świadczeniodawców gwarantowały minimalizowanie ryzyka wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. System 
kontroli prowadzonych u świadczeniodawców przez Państwową Inspekcję Sanitarną zapewniał wykrycie i eliminowanie 
nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci poddawanych szczepieniom ochronnym Wszystkie 
kontrolowane podmioty prowadziły działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie szczepień ochronnych. 

Natomiast działania egzekucyjne państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych wobec opiekunów dzieci uchylających 
się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych były niewystarczające i często nieskuteczne. Większość kontrolowanych 
świadczeniodawców nie przekazywała powiatowym inspektorom sanitarnym informacji o osobach uchylających się od 
obowiązkowych szczepień, a pracownicy PSSE, pomimo częstych kontroli, nie wydawali zaleceń w tym zakresie. 
Ze względu na stale rosnącą liczbę osób uchylających się od realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych, konieczne 
jest kontynuowanie akcji edukacyjnych i szukanie nowych sposobów dotarcia do opiekunów z informacjami wskazującymi na 
zasadność szczepień. 

Organy Państowowej Inspekcji Sanitarnej prowadziły w okresie objętym kontrolą wymagane rejestry niepożądanych odczynów 
poszczepiennych, a Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny na podstawie otrzymanych od 
świadczeniodawców formularzy zgłoszeń, sporządzał ocenę sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w Polsce. Jednakże 
część świadczeniodawców nie przestrzegała terminu i obowiązku przekazania informacji o tych odczynach.  

Biorąc pod uwagę warunki finansowania z budżetu państwa, Minister Zdrowia prawidłowo dokonywał zakupu szczepionek 
służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych. Jednakże NIK zwraca uwagę, że zadanie to w okresie 
objętym kontrolą realizowane było w pełnym zakresie w odniesieniu do zaledwie około 40% dzieci, co stanowiło istotne odciążenie 
budżetu państwa w ponoszeniu jego kosztów. Sytuacja ta spowodowana była wyborem opiekunów dzieci, którzy decydowali się  
na zakup szczepionek wysokoskojarzonych, zamiast szczepionek zakupywanych przez Ministra Zdrowia. Zaznaczyć jednak należy, 
że funkcjonujący system szczepień ochronnych działał skutecznie, ponieważ każde dziecko miało gwarancję wykonania 
szczepienia, a stan zaszczepienia był wysoki. Minister Zdrowia monitorował zapotrzebowanie na zakup szczepionek, zapewniając 
ich dostawę do realizacji szczepień obowiązkowych oraz podejmował działania w celu minimalizowania ryzyka przerw  
w dostawach. Problemy z zaopatrzeniem w 2014 i 2015 r. w szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi, zawierającą 
acelularny (bezkomórkowy) komponent krztuśca, stosowaną u dzieci z przeciwskazaniami do podania szczepionki 
pełnokomórkowej oraz dla dzieci w 6. roku życia, spowodowane były w szczególności przerwaniem produkcji tego preparatu  
na skutek braku dostępu do odpowiedniej ilości komponentu krztuścowego.  

Działania podejmowane w celu rozszerzenia i unowocześnienia katalogu obowiązkowych szczepień ochronnych były 
nieskuteczne. Pomimo rekomendacji wskazywanych przez Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień 
Ochronnych przy Ministrze Zdrowia oraz Radę Sanitarno-Epidemiologiczną przy Głównym Inspektorze Sanitarnym, Minister 
Zdrowia nie wprowadził postulowanych zmian i nie zapewnił zakupu szczepionek przeciwko pneumokokom dla całej 
populacji dzieci oraz szczepionek skojarzonych pięciowalentnych do realizacji obowiązkowych szczepień przeciwko błonicy, 
tężcowi, krztuścowi, wirusowi poliomyelitis i haemophilus influenzae typu b.  

Opracowano wytyczne i standardy dotyczące realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym transportu, 
przechowywania szczepionek i kontroli warunków sanitarnych. Opracowane i opublikowane zostały również komentarze 
i stanowiska dotyczące poszczególnych zagadnień istotnych dla bezpieczeństwa szczepień ochronnych. Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny prowadził badania bezpieczeństwa szczepionek oraz analizy sytuacji 
epidemiologicznej i realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych, a także gromadził i analizował informacje 
o niepożądanych odczynach poszczepiennych. Organy państwowej inspekcji sanitarnej sprawowały natomiast kontrolę nad 
warunkami sanitarno-higienicznymi punktów szczepień. Główny Inspektor Sanitarny dysponował wiedzą na temat 
aktualnego stanu zaszczepienia dzieci na choroby objęte obowiązkiem szczepień, liczby i rodzaju zgłaszanych 
niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz danymi statystycznymi na temat osób uchylających się od realizacji 
obowiązkowych szczepień ochronnych, przy czym dane w tym ostatnim zakresie, ze względu na niewywiązywanie się 

SYNTEZA	

 

 
 

 istotne jest również ujednolicenie podejścia do wypełniania określonych przez MZ limitów przyjęć na kierunki lekarski 
i lekarsko-dentystyczny, w ramach współpracy ministra z rektorami poszczególnych uczelni, w celu wyeliminowania 
ryzyka przyjmowania kandydatów z gorszymi wynikami. 

System	szczepień	ochronnych	dzieci 

   Delegatura	w	Krakowie	
 

P/15/080	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena czy organizacja systemu szczepień ochronnych gwarantuje bezpieczeństwo dzieci. W wyniku kontroli dokonano 
w szczególności oceny: 
 stosowanych standardów bezpieczeństwa w zakresie szczepień ochronnych; 
 sposobu wykonywania obowiązków przez podmioty odpowiedzialne za realizację zadań w zakresie szczepień 

ochronnych i nadzoru epidemiologicznego; 
 działań edukacyjnych prowadzonych w celu zapewnienia rodzicom dostępu do wszystkich niezbędnych informacji 

w zakresie zagrożeń związanych z nieszczepieniem dziecka oraz o ewentualnych odczynach poszczepiennych; 
 skuteczności nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Zdrowia i Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Głównym 
Inspektoracie Sanitarnym, Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, pięciu 
wojewódzkich i sześciu powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz u 10 świadczeniodawców. 

Obowiązkiem władz publicznych, zgodnie z Konstytucją RP, jest m.in. zwalczanie 
chorób epidemicznych. W tym celu w Polsce wprowadzono obowiązek szczepień ochronnych. Jest to działanie 
profilaktyczne, zaliczane do świadczeń na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania 
chorób. Obowiązkowym szczepieniom ochronnym podlega każda osoba przebywająca na terytorium Polski, 
a odpowiedzialni za wypełnienie tego obowiązku w przypadku dzieci są rodzice. 

Wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień liczy 13 pozycji: błonica, gruźlica, inwazyjne zakażenie 
haemophilus influenzae typu b, inwazyjne zakażenia pneumokokami, krztusiec, nagminne zakażenie przyusznic (świnka), 
odra, ospa wietrzna, ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis), różyczka, tężec, wirusowe zapalenie wątroby typu B 
oraz wścieklizna. Co roku GIS określa Program Szczepień Ochronnych na dany rok. Program ten wskazuje m.in., jakie 
szczepienia i w jakim okresie muszą być wykonane, a także kryteria określające populację nimi objętą. Oprócz 
obowiązkowych szczepień ochronnych Minister Zdrowia określa również wykaz zalecanych szczepień ochronnych. 

Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dzieckiem obowiązany jest do powiadomienia rodziców/opiekunów 
o obowiązku przeprowadzenia szczepień oraz o szczepieniach zalecanych. Przed szczepieniem przeprowadza badanie 
kwalifikacyjne mające wykluczyć przeciwwskazania ku temu zabiegowi. W przypadku stwierdzenia podstaw do 
długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, lekarz wykonujący badanie kwalifikacyjne kieruje 
pacjenta na konsultację specjalistyczną.  

Odpowiedzialność za realizację obowiązku szczepień ochronnych dzieci ponosi osoba, która sprawuje prawną pieczę nad 
osobą małoletnią lub bezradną. Koszty szczepionek i przeprowadzenia szczepień finansowane są ze środków publicznych. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecku na prośbę opiekuna zostaje podana szczepionka inna niż zakupiona przez Ministra 
Zdrowia. W takiej sytuacji rodzic/opiekun pokrywa koszt szczepionki, natomiast wykonanie szczepienia jest finansowane ze 
środków publicznych. 

Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem szczepień ochronnych sprawuje właściwy państwowy powiatowy inspektor 
sanitarny, który jest odpowiedzialny również za dystrybucję szczepionek (zakupionych przez Ministra Zdrowia) do 
świadczeniodawców wykonujących obowiązkowe szczepienia ochronne. 

PROBLEM 
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Farmaceutycznych w Szczecinie i we Wrocławiu, której wyniki wykorzystano w informacji. Podstawą do sporządzenia 
informacji była również kontrola doraźna (R/15/004/KZD) Nadzór Ministra Zdrowia nad obrotem refundowanymi produktami 
leczniczymi, której celem była ocena nadzoru Ministra Zdrowia nad prawidłową dystrybucją i zaopatrzeniem pacjentów 
w refundowane produkty lecznicze. 

Inspekcja Farmaceutyczna sprawuje nadzór nad warunkami wytwarzania i importu 
produktów leczniczych, jak również nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, w celu 
zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych 
i placówkach obrotu pozaaptecznego.  

Od 2012 r. z uwagi na wynegocjowane z wytwórcami produktów leczniczych stosunkowo niskie urzędowe ceny nastąpił 
wzrost eksportu równoległego dużych ilości leków refundowanych, głównie ratujących zdrowie i życie pacjenta, m.in. insulin, 
leków przeciwastmatycznych, przeciwzakrzepowych i onkologicznych.  

Niekontrolowany wywóz tych leków osiągnął nieakceptowalny społecznie poziom i uniemożliwił zapewnienie pacjentom 
stałego dostępu do ważnych produktów leczniczych, których brak może doprowadzić do sytuacji zagrożenia ich zdrowia 
i życia. Apteki i punkty apteczne zamiast sprzedawać leki pacjentom, odsprzedawały je innym aptekom lub punktom 
aptecznym, a następnie hurtowniom framaceutycznym. Te ostatnie z kolei masowo wywoziły je do krajów, w których ten sam 
specyfik ma znacznie wyższą cenę. Nowym podmiotem, prowadzącym nielegalny obrót farmaceutykami, stały się podmioty 
prowadzące działalność leczniczą (przychodnie), kupujące leki refundowane z aptek na podstawie zapotrzebowania 
i sprzedające je do hurtowni farmaceutycznych.  

Z ustaleń kontroli NIK wynika, że Organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej 
nieskutecznie sprawowały nadzór nad obrotem produktami leczniczymi. Wprawdzie 

organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, rzetelnie wywiązywały się z zadań dotyczących udzielania zezwoleń na 
prowadzenie aptek lub hurtowni farmaceutycznych oraz ewidencjonowania tych podmiotów, a w ramach posiadanych 
kompetencji, podejmowały – i to na ogół prawidłowo – działania nadzorcze wobec podmiotów naruszających obowiązujący 
porządek prawny, jednak wskutek braku odpowiednich regulacji bądź ich niejednoznaczności, nie dysponowały 
wystarczająco skutecznymi instrumentami przeciwdziałania nielegalnym praktykom uczestników rynku farmaceutycznego, 
zwłaszcza w zakresie niekontrolowanego wywozu leków za granicę w ramach odwróconego łańcucha dystrybucji oraz 
naruszania zakazów antykoncentracyjnych dotyczących liczby aptek na terenie województwa, prowadzonych przez jednego 
przedsiębiorcę lub podmioty przez niego kontrolowane. 

Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni w znikomym zakresie badali sposób przechowywania i wydawania przez placówki 
obrotu pozaaptecznego (sklepy ogólnodostępne, stacje benzynowe itp.) produktów leczniczych dostępnych bez przepisu 
lekarza. Tymczasem ich niekontrolowane wprowadzanie do obrotu może powodować zagrożenie zdrowia lub życia osób 
z nich korzystających.  

Niekorzystny wpływ na skuteczność działania Inspekcji Farmaceutycznej, miała w dużej mierze niewystraczająca obsada 
kadrowa, zwłaszcza w sytuacji nakładania dodatkowych zadań wynikających z kolejnych nowelizacji Prawa 
farmaceutycznego, będąca następstwem niedostatecznego poziomu finansowania. Brak skuteczności wynikał także 
z niejednolitego postępowania wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w przypadku ujawnienia naruszeń prawa. 

Dostępność leków na polskim rynku nie była monitorowana w sposób, który dostarczałby rzetelnych informacji na temat 
faktycznej skali występowania przypadków niedoborów oraz pozwalał precyzyjnie identyfikować ich przyczyny, odnosząc je 
do poszczególnych etapów całego łańcucha dostaw. Spod nadzoru wyłączono podmioty lecznicze, które zamawiały 
nadmierne ilości leków w stosunku do zakresu realizowanych świadczeń zdrowotnych, a następnie poprzez hurtownie 
farmaceutyczne sprzedawały je poza granice kraju. W konsekwencji nie zagwarantowano pełnego i nieprzerwanego dostępu 
do leków ratujących zdrowie lub życie. 

Pomimo licznych i wieloletnich sygnałów o wadze i skali problemu – braku bądź utrudnionego dostępu do leków opieszale 
prowadzono prace legislacyjne, wprowadzając dopiero w 2015 r. ustawowe mechanizmy mające przeciwdziałać 
niekontrolowanemu wywozowi leków za granicę oraz jednoznacznie zakazujące obrotu w ramach odwróconego 
łańcucha dystrybucji. Zjawisku niekontrolowanego wywozu leków za granicę mogło sprzyjać stanowisko Ministerstwa 
Zdrowia o braku obowiązku stosowania marż i cen urzędowych w obrocie z zagranicą określonego w ustawie 
refundacyjnej.  

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

świadczeniodawców z obowiązku przekazywania do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego informacji 
o osobach uchylających się od realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych, mogą być obarczone znacznym błędem. 

DOBRE	PRAKTYKI	

 Kierowanie do poradni na konsultację ds. szczepień ochronnych rodziców, którzy pomimo rozmowy z lekarzem obawiali 
się szczepień. Takie działalnia skutkują często realizacją szczepienia. 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni w przypadku otrzymania od świadczeniodawcy informacji 
o osobach uchylających się od szczepień wysyłał do rodziców pisemną informację o skutkach niezaszczepienia wraz 
z ulotką informacyjną na temat szczepień ochronnych, a w przypadku posiadania numeru telefonu pracownicy 
Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej (PSSE) również dzwonili do rodziców w celu ich zachęcenia do 
wykonania obowiązku szczepień. Natomiast pracownicy PSSE w Skarżysku-Kamiennej przeprowadzali wizyty domowe, 
mające na celu uświadomienie korzyści płynących z realizacji obowiązku szczepień i konsekwencji w przypadku 
dalszego uchylania się. Działania te cechowały się wysoką skutecznością. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 NIK wniosła do Ministra Zdrowia o dalsze prowadzenie wspólnych z GIS i NIZP-PZH skoordynowanych działań 
edukacyjnych oraz szukanie skutecznych sposobów przekazania opiekunom rzetelnych informacji o szczepieniach. 

 NIK zwróciła uwagę, że w przypadku transportu szczepionek zakupionych przez opiekunów dziecka poza przychodnią 
istnieje ryzyko, iż produkty te są przewożone w nieodpowiednich warunkach. Niezachowanie wymaganego przez 
producenta cyklu chłodniczego może skutkować uszkodzeniem szczepionki. Dlatego NIK rekomenduje lekarzom POZ 
wykonującym szczepienia ochronne, informowanie opiekunów dzieci o wymogach w zakresie transportu 
i przechowywania szczepionek. 

 Do Głównego Inspektora Sanitarnego NIK skierowała wniosek o doprecyzowanie w Programie Szczepień Ochronnych 
zapisów odnoszących się do organizacji szczepień, w szczególności dotyczących dzieci rozpoczynających naukę w szkole. 

DE	LEGE	FERENDA	

NIK skierowała do Ministra Zdrowia w 2016 r.  wnioski o: 
 zmianę rozporządzenia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych polegającą na rozszerzeniu szczepień 

przeciwko pneumokokom na całą populację dzieci; 
 podjęcie działań mających na celu wprowadzenie w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przepisów, które jednoznacznie określiłyby odpowiedzialność świadczeniodawcy 
przechowującego szczepionki; 

 doprecyzowanie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych terminu 
i sposobu przekazywania przez świadczeniodawców informacji o wystąpieniu ciężkiego lub poważnego NOP.  

Wykonywanie	przez	Państwową	Inspekcję	
Farmaceutyczną	zadań	określonych	w	ustawie	–
Prawo	farmaceutyczne 

   Delegatura		
w	Zielonej	Górze	 

P/15/109	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej zadań określonych w prawie farmaceutycznym, 
a w szczególności: 
 przygotowania organizacyjnego, kadrowego i finansowego Inspekcji Farmaceutycznej do wykonywania zadań 

określonych w prawie farmaceutycznym; 
 prawidłowości i skuteczności sprawowanego nadzoru farmaceutycznego; 
 skuteczności współpracy z samorządem aptekarskim oraz innymi organami i inspekcjami. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz sześć wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych w Bydgoszczy, Gorzowie 
Wlkp., Katowicach, Lublinie, Łodzi i Olsztynie. W ramach przygotowania do kontroli planowej koordynowanej Delegatura NIK 
w Zielonej Górze przeprowadziła kontrolę rozpoznawczą (R/14/006/LZG) w Wojewódzkich Inspektoratach 
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Farmaceutycznych w Szczecinie i we Wrocławiu, której wyniki wykorzystano w informacji. Podstawą do sporządzenia 
informacji była również kontrola doraźna (R/15/004/KZD) Nadzór Ministra Zdrowia nad obrotem refundowanymi produktami 
leczniczymi, której celem była ocena nadzoru Ministra Zdrowia nad prawidłową dystrybucją i zaopatrzeniem pacjentów 
w refundowane produkty lecznicze. 

Inspekcja Farmaceutyczna sprawuje nadzór nad warunkami wytwarzania i importu 
produktów leczniczych, jak również nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, w celu 
zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych 
i placówkach obrotu pozaaptecznego.  

Od 2012 r. z uwagi na wynegocjowane z wytwórcami produktów leczniczych stosunkowo niskie urzędowe ceny nastąpił 
wzrost eksportu równoległego dużych ilości leków refundowanych, głównie ratujących zdrowie i życie pacjenta, m.in. insulin, 
leków przeciwastmatycznych, przeciwzakrzepowych i onkologicznych.  

Niekontrolowany wywóz tych leków osiągnął nieakceptowalny społecznie poziom i uniemożliwił zapewnienie pacjentom 
stałego dostępu do ważnych produktów leczniczych, których brak może doprowadzić do sytuacji zagrożenia ich zdrowia 
i życia. Apteki i punkty apteczne zamiast sprzedawać leki pacjentom, odsprzedawały je innym aptekom lub punktom 
aptecznym, a następnie hurtowniom framaceutycznym. Te ostatnie z kolei masowo wywoziły je do krajów, w których ten sam 
specyfik ma znacznie wyższą cenę. Nowym podmiotem, prowadzącym nielegalny obrót farmaceutykami, stały się podmioty 
prowadzące działalność leczniczą (przychodnie), kupujące leki refundowane z aptek na podstawie zapotrzebowania 
i sprzedające je do hurtowni farmaceutycznych.  

Z ustaleń kontroli NIK wynika, że Organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej 
nieskutecznie sprawowały nadzór nad obrotem produktami leczniczymi. Wprawdzie 

organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, rzetelnie wywiązywały się z zadań dotyczących udzielania zezwoleń na 
prowadzenie aptek lub hurtowni farmaceutycznych oraz ewidencjonowania tych podmiotów, a w ramach posiadanych 
kompetencji, podejmowały – i to na ogół prawidłowo – działania nadzorcze wobec podmiotów naruszających obowiązujący 
porządek prawny, jednak wskutek braku odpowiednich regulacji bądź ich niejednoznaczności, nie dysponowały 
wystarczająco skutecznymi instrumentami przeciwdziałania nielegalnym praktykom uczestników rynku farmaceutycznego, 
zwłaszcza w zakresie niekontrolowanego wywozu leków za granicę w ramach odwróconego łańcucha dystrybucji oraz 
naruszania zakazów antykoncentracyjnych dotyczących liczby aptek na terenie województwa, prowadzonych przez jednego 
przedsiębiorcę lub podmioty przez niego kontrolowane. 

Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni w znikomym zakresie badali sposób przechowywania i wydawania przez placówki 
obrotu pozaaptecznego (sklepy ogólnodostępne, stacje benzynowe itp.) produktów leczniczych dostępnych bez przepisu 
lekarza. Tymczasem ich niekontrolowane wprowadzanie do obrotu może powodować zagrożenie zdrowia lub życia osób 
z nich korzystających.  

Niekorzystny wpływ na skuteczność działania Inspekcji Farmaceutycznej, miała w dużej mierze niewystraczająca obsada 
kadrowa, zwłaszcza w sytuacji nakładania dodatkowych zadań wynikających z kolejnych nowelizacji Prawa 
farmaceutycznego, będąca następstwem niedostatecznego poziomu finansowania. Brak skuteczności wynikał także 
z niejednolitego postępowania wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w przypadku ujawnienia naruszeń prawa. 

Dostępność leków na polskim rynku nie była monitorowana w sposób, który dostarczałby rzetelnych informacji na temat 
faktycznej skali występowania przypadków niedoborów oraz pozwalał precyzyjnie identyfikować ich przyczyny, odnosząc je 
do poszczególnych etapów całego łańcucha dostaw. Spod nadzoru wyłączono podmioty lecznicze, które zamawiały 
nadmierne ilości leków w stosunku do zakresu realizowanych świadczeń zdrowotnych, a następnie poprzez hurtownie 
farmaceutyczne sprzedawały je poza granice kraju. W konsekwencji nie zagwarantowano pełnego i nieprzerwanego dostępu 
do leków ratujących zdrowie lub życie. 

Pomimo licznych i wieloletnich sygnałów o wadze i skali problemu – braku bądź utrudnionego dostępu do leków opieszale 
prowadzono prace legislacyjne, wprowadzając dopiero w 2015 r. ustawowe mechanizmy mające przeciwdziałać 
niekontrolowanemu wywozowi leków za granicę oraz jednoznacznie zakazujące obrotu w ramach odwróconego 
łańcucha dystrybucji. Zjawisku niekontrolowanego wywozu leków za granicę mogło sprzyjać stanowisko Ministerstwa 
Zdrowia o braku obowiązku stosowania marż i cen urzędowych w obrocie z zagranicą określonego w ustawie 
refundacyjnej.  

PROBLEM 

SYNTEZA	

 

 
 

świadczeniodawców z obowiązku przekazywania do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego informacji 
o osobach uchylających się od realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych, mogą być obarczone znacznym błędem. 

DOBRE	PRAKTYKI	

 Kierowanie do poradni na konsultację ds. szczepień ochronnych rodziców, którzy pomimo rozmowy z lekarzem obawiali 
się szczepień. Takie działalnia skutkują często realizacją szczepienia. 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni w przypadku otrzymania od świadczeniodawcy informacji 
o osobach uchylających się od szczepień wysyłał do rodziców pisemną informację o skutkach niezaszczepienia wraz 
z ulotką informacyjną na temat szczepień ochronnych, a w przypadku posiadania numeru telefonu pracownicy 
Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej (PSSE) również dzwonili do rodziców w celu ich zachęcenia do 
wykonania obowiązku szczepień. Natomiast pracownicy PSSE w Skarżysku-Kamiennej przeprowadzali wizyty domowe, 
mające na celu uświadomienie korzyści płynących z realizacji obowiązku szczepień i konsekwencji w przypadku 
dalszego uchylania się. Działania te cechowały się wysoką skutecznością. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 NIK wniosła do Ministra Zdrowia o dalsze prowadzenie wspólnych z GIS i NIZP-PZH skoordynowanych działań 
edukacyjnych oraz szukanie skutecznych sposobów przekazania opiekunom rzetelnych informacji o szczepieniach. 

 NIK zwróciła uwagę, że w przypadku transportu szczepionek zakupionych przez opiekunów dziecka poza przychodnią 
istnieje ryzyko, iż produkty te są przewożone w nieodpowiednich warunkach. Niezachowanie wymaganego przez 
producenta cyklu chłodniczego może skutkować uszkodzeniem szczepionki. Dlatego NIK rekomenduje lekarzom POZ 
wykonującym szczepienia ochronne, informowanie opiekunów dzieci o wymogach w zakresie transportu 
i przechowywania szczepionek. 

 Do Głównego Inspektora Sanitarnego NIK skierowała wniosek o doprecyzowanie w Programie Szczepień Ochronnych 
zapisów odnoszących się do organizacji szczepień, w szczególności dotyczących dzieci rozpoczynających naukę w szkole. 

DE	LEGE	FERENDA	

NIK skierowała do Ministra Zdrowia w 2016 r.  wnioski o: 
 zmianę rozporządzenia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych polegającą na rozszerzeniu szczepień 

przeciwko pneumokokom na całą populację dzieci; 
 podjęcie działań mających na celu wprowadzenie w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przepisów, które jednoznacznie określiłyby odpowiedzialność świadczeniodawcy 
przechowującego szczepionki; 

 doprecyzowanie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych terminu 
i sposobu przekazywania przez świadczeniodawców informacji o wystąpieniu ciężkiego lub poważnego NOP.  

Wykonywanie	przez	Państwową	Inspekcję	
Farmaceutyczną	zadań	określonych	w	ustawie	–
Prawo	farmaceutyczne 

   Delegatura		
w	Zielonej	Górze	 

P/15/109	
 
 

CEL	OGÓLNY	

Ocena realizacji przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej zadań określonych w prawie farmaceutycznym, 
a w szczególności: 
 przygotowania organizacyjnego, kadrowego i finansowego Inspekcji Farmaceutycznej do wykonywania zadań 

określonych w prawie farmaceutycznym; 
 prawidłowości i skuteczności sprawowanego nadzoru farmaceutycznego; 
 skuteczności współpracy z samorządem aptekarskim oraz innymi organami i inspekcjami. 

ZAKRES	PODMIOTOWY	

Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz sześć wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych w Bydgoszczy, Gorzowie 
Wlkp., Katowicach, Lublinie, Łodzi i Olsztynie. W ramach przygotowania do kontroli planowej koordynowanej Delegatura NIK 
w Zielonej Górze przeprowadziła kontrolę rozpoznawczą (R/14/006/LZG) w Wojewódzkich Inspektoratach 
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DE	LEGE	FERENDA	

NIK wniosła do Ministra Zdrowia o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej poprzez dodanie przepisu w art. 99 prawa 
farmaceutycznego uwzględniającego przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu 
aptecznego, sformułowane w ust. 3 pkt 2 i 3 tegoż artykułu, również w sytuacji przekroczenia zakazów antykoncentracyjnych 
przez przedsiębiorcę występującego o zmianę zezwolenia. W wyniku łączenia się podmiotów, tym samym wejścia 
w posiadanie udzielonych już zezwoleń na prowadzenie apteki (poprzez zmianę zezwolenia), doszło do przekroczenia przez 
sieci aptek limitu prowadzenia aptek ogólnodostępnych na terenie województwa przez jednego przedsiębiorcę, określonego 
w ww. przepisie. 

 

 

 
 

NIK zauważa, że dokonane w 2015 r. zmiany w prawie farmaceutycznym, choć pożądane, nie poprawiły sytuacji 
dostępności leków na rynku aptecznym, a wymierne efekty wprowadzonych rozwiązań mogą pojawić się w dłuższej 
perspektywie czasu. 

WNIOSKI	POKONTROLNE	

 Prawidłowa realizacja zadań oraz skuteczny nadzór nad obrotem produktami leczniczymi wymagają zdecydowanego 
wzmocnienia kadrowego Inspekcji Farmaceutycznej, szczególnie w sytuacji rosnącej liczby nadzorowanych placówek 
i licznych nowelizacji prawa farmaceutycznego, które nałożyły dodatkowe zadania. Powinno temu towarzyszyć 
zapewnienie w budżecie Ministra Zdrowia oraz poszczególnych wojewodów odpowiednich środków finansowych na 
funkcjonowanie Inspekcji Farmaceutycznej. Aktualne dysproporcje między ofertą rynkową a możliwościami płacowymi 
Inspekcji nie sprzyjają zatrudnianiu osób o wysokich kwalifikacjach. 

 W celu ograniczenia niekontrolowanego wywozu z kraju refundowanych produktów leczniczych oraz zapewnienia 
faktycznej do nich dostępności, Minister Zdrowia oraz Inspekcja Farmaceutyczna powinni zadbać o skuteczne 
stosowanie mechanizmów przeciwdziałających tym zjawiskom, wprowadzonych w prawie farmaceutycznym. Wymaga to 
bieżącego monitorowania dostępności do produktów leczniczych, stosowania sprzeciwów wobec zamiaru wywozu lub 
zbycia leków deficytowych, a w przypadku naruszenia przez przedsiębiorców zakazów wywozowych, bezwzględnego 
stosowania prawem przewidzianych sankcji.  

 Skuteczne przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi produktami leczniczymi wymaga wzmocnienia współpracy pomiędzy 
organami Inspekcji Farmaceutycznej a organami kontroli skarbowej, w szczególności poprzez aktualizację 
dotychczasowego porozumienia z dnia 20 grudnia 2013 r., zawartego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego 
z Głównym Inspektorem Kontroli Skarbowej, z uwzględnieniem aktualnych przepisów art. 34b ust. 3 pkt 4d ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. Zintensyfikowanie działań tych organów powinno obejmować w szczególności 
bieżącą wymianę informacji i dokumentów dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości w obrocie produktami 
leczniczymi oraz uwzględnienie w planach kontroli skarbowych sugestii i wniosków Inspekcji Farmaceutycznej. 

 Zdaniem NIK niezbędne jest wzmocnienie nadzoru nad obrotem lekami w obrocie pozaaptecznym oraz weryfikacja 
przez Ministra Zdrowia listy produktów leczniczych dopuszczonych do sprzedaży w placówkach pozaaptecznych. 
Dotychczasowy brak skutecznej kontroli nad warunkami przechowywania i jakością leków w placówkach obrotu 
pozaaptecznego oraz ich zbyt duża dostępność powoduje, że konsumenci traktują te produkty jak każdy inny towar, 
co może sprzyjać przypadkom zatruć.  

 GIF powinien podjąć działania mające na celu wyeliminowanie dotychczasowych naruszeń zakazów 
antykoncentracyjnych, sformułowanych w art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 prawa farmaceutycznego. 

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli wniosła do Ministra Zdrowia o: 
 wydanie interpretacji przepisów ustawy o refundacji w kwestii obowiązku stosowania urzędowych cen i marż przy 

sprzedaży leków za granicę w formie komunikatu opublikowanego na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia wraz 
z uzasadnieniem zajętego stanowiska; 

 zintensyfikowanie prac prowadzonych przez Ministra Zdrowia w zakresie nowelizacji ustawy o refundacji. 

Do kierowników skontrolowanych wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych Najwyższa Izba Kontroli wniosła m.in. o: 
 podjęcie działań nakierunkowanych na wyeliminowania przypadków nieprzestrzegania przez przedsiębiorców zakazów 

koncentracji, o których mowa w art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 prawa farmaceutycznego; 
 zapewnienie skutecznego nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi prowadzonym w sklepach ogólnodostępnych; 
 wydawanie decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w przypadkach wskazanych 

w obowiązujących przepisach i procedurach wewnętrznych; 
 wydawanie decyzji nakazujących dostosowanie działalności do wymagań dotyczących obrotu produktami leczniczymi 

zgodnie z prawem farmaceutycznym w przypadku stwierdzenia zaopatrywania się podmiotów w środki lecznicze 
w tzw. centrach dystrybucyjnych; 

 kierowanie zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości z zakresu obrotu produktami leczniczymi i medycznymi 
w formie decyzji administracyjnej; 

 podjęcie działań w celu zatrudnienia inspektorów farmaceutycznych zgodnie z przyznanymi etatami. 

Wnioski pokontrolne sformułowane po przeprowadzeniu kontroli doraźnych dotyczyły m.in.: 
 udzielania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych na podstawie kompletnych wniosków; 
 objęcia nadzorem sklepów ogólnodostępnych i specjalistycznego zaopatrzenia medycznego; 
 zapewnienia stronie postępowania administracyjnego czynnego udziału w postępowaniu; 
 prawidłowego oznaczania strony postępowania w wydawanych decyzjach. 
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DE	LEGE	FERENDA	

NIK wniosła do Ministra Zdrowia o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej poprzez dodanie przepisu w art. 99 prawa 
farmaceutycznego uwzględniającego przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu 
aptecznego, sformułowane w ust. 3 pkt 2 i 3 tegoż artykułu, również w sytuacji przekroczenia zakazów antykoncentracyjnych 
przez przedsiębiorcę występującego o zmianę zezwolenia. W wyniku łączenia się podmiotów, tym samym wejścia 
w posiadanie udzielonych już zezwoleń na prowadzenie apteki (poprzez zmianę zezwolenia), doszło do przekroczenia przez 
sieci aptek limitu prowadzenia aptek ogólnodostępnych na terenie województwa przez jednego przedsiębiorcę, określonego 
w ww. przepisie. 
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Zagrożenie korupcją w świetle 
wyników kontroli 

 
 
 

1. Przeciwdziałanie korupcji  
2. Główne rodzaje działalności publicznej zagrożone korupcją 
3. Mechanizmy korupcjogenne 
4. Zagrożenie korupcją w świetle wyników kontroli prowadzonych w 2015 roku 
5.  Podsumowanie i wnioski 
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1. Przeciwdziałanie	korupcji	

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi systematyczne i metodyczne badania nad zagrożeniem korupcją, w ramach których w toku 
kontroli diagnozowane jest występowanie mechanizmów korupcjogennych i obszarów zagrożenia korupcją oraz przedstawiane 
są wnioski w sprawie ich usunięcia. W 2000 roku w NIK opracowana została pierwsza analiza Zagrożenie korupcją w świetle 
badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. Za pomocą stosowanej przez Izbę metodyki antykorupcyjnej problematyka 
zagrożenia korupcją uwzględniana jest już na etapie programowania kontroli, a w toku kontroli szczególną wagę przywiązuje do 
ujawniania okoliczności, które mogą sprzyjać zachowaniom korupcyjnym1. Należy podkreślić, że NIK ma tu wyraźnie inną rolę 
niż organy ścigania, zwłaszcza Centralne Biuro Antykorupcyjne, które oprócz czynności kontrolnych wykonuje czynności 
operacyjno-rozpoznawcze oraz – jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa – także czynności 
dochodzeniowo-śledcze. Z uwagi na zakres swoich konstytucyjnych uprawnień Izba zasadniczo nie zajmuje się zwalczaniem 
korupcji. Rolą NIK jest wskazywanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu państwa i dostarczanie o nich informacji organom 
państwa i opinii publicznej. Działalność antykorupcyjna NIK jest doceniana na zewnątrz. Przedstawiane w poprzednich 
sprawozdaniach systematyczne i metodyczne działanie NIK jest wysoko oceniane od wielu lat w raportach Komisji Europejskiej 
(2014), Transparency International (2012), Open Society Institute (2002) i Bank Światowy (1999). Pod względem przygotowania 
do przeciwdziałania korupcji NIK została oceniona przez Transparency International najwyżej spośród wszystkich polskich 
instytucji państwowych (Izbie przyznano 88 punktów na 100 możliwych, raport „Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce” 
z 2012 r.). W latach 2000-2008 Izba opracowała pięć analiz systemowych zagrożenia korupcją w świetle kontroli NIK, natomiast 
od 1999 roku Izba zamieszcza coroczną analizę zagrożenia korupcją w corocznym sprawozdaniu z działalności. 
Tej problematyce poświęcony jest tradycyjnie jeden z rozdziałów sprawozdania rocznego.  

Izba ma znaczący wkład w inspirowanie zmian prawa i zmian praktyki instytucji państwowych zmierzających do ograniczenia 
ryzyka korupcji. W przeszłości Izba, poprzez swoje ustalenia i wnioski, miała znaczący wpływ na zmiany prawa, takie między 
innymi, jak wprowadzenie taryfikatora wysokości mandatów oraz wyeliminowanie mandatów gotówkowych w działalności policji, 
wprowadzenie jawności umów o zamówienia publiczne, ograniczenie „kominów płacowych” w państwowych podmiotach 
gospodarczych oraz w samorządzie terytorialnym. W ostatnich miesiącach na podstawie antykorupcyjnych wniosków NIK 
podejmowanie są działania legislacyjne porządkujące problem obrotu państwową ziemią rolną, która to kwestia była 
podnoszona przez NIK jako obszar szczególnego zagrożenia korupcją w sprawozdaniu z działalności Izby za 2014 rok.  

Oprócz uwzględniania problematyki zagrożenia korupcją w działalności kontrolnej NIK prowadzi też szeroką działalność 
w zakresie upowszechniania wiedzy o zagrożeniu korupcją.  

Przedstawiciele NIK uczestniczyli w dorocznej konferencji Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska pt. Zwalczanie 
nadużyć – fikcja czy rzeczywistość?. Wystąpienie podczas otwarcia konferencji wygłosił Prezes NIK. Odbywająca się od 
13 lat Konferencja Instytutu Audytorów Wewnętrznych jest ważnym wydarzeniem dla osób zainteresowanych audytem 
wewnętrznym oraz wykonujących zawody pokrewne związane z kontrolą, zarządzaniem ryzykiem, wykrywaniem oszustw, 
nadużyć i korupcji, ewaluacją i innymi rodzajami zapewnień jakości realizacji zadań w organizacjach. W drugim dniu 
konferencji, gdy poruszane były problemy związane ze zjawiskiem korupcji i metodami jej zwalczania, radca Prezesa NIK 
przedstawił rodzaje działalności publicznej szczególnie zagrożone korupcją, w tym wydawanie decyzji uznaniowych 
wykraczających poza granice uznania administracyjnego, dystrybucji przez państwo dóbr deficytowych, wykonywania funkcji 
policyjnych, inspekcyjnych czy kontrolnych z przekroczeniem uprawnień ustawowych oraz działalności na styku interesu 
publicznego i prywatnego, w badaniu których, przy zastosowaniu metodyki antykorupcyjnej, identyfikowane są mechanizmy 
korupcjogenne. Uczestnicy konferencji wyrażali zainteresowanie możliwością wykorzystania antykorupcyjnej metodyki NIK 
w prowadzonych przez nich audytach.  

Dyrektor Delegatury NIK w Zielonej Górze od września do grudnia 2015 prowadził w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
zajęcia dla ponad 170 uczestników w ramach studium kontroli w administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania korupcji. 
Celem tego przedsięwzięcia było wzmocnienie potencjału kontrolerskiego, a także realizacja zadań przewidzianych 
w Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. Szkolenie to koncentrowało się na zjawisku korupcji, 
w szczególności ujawnionych przez Najwyższą Izbę Kontroli mechanizmach korupcjogennych i obszarach zagrożonych 
występowaniem korupcji. Szkoleniem antykorupcyjnym przeprowadzonym z inicjatywy dyrektora Delegatury NIK w Zielonej 
Górze objęto także pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze. 
                                                            
1  „Zalecenia metodyczne dotyczące kontroli obszarów zagrożonych korupcją”, październik 2000, a następnie aktualizacja: „Metodyka kontroli zagrożenia 

korupcją”, maj 2007, oprac. radca Prezesa NIK, Alina Hussein. 
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Problematyka antykorupcyjna stanowiła przedmiot dorocznego spotkania dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze 
z przedstawicielami administracji publicznej województwa lubuskiego, a także szkolenia dla kilkudziesięciu pracowników 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze oraz jego oddziału w Gorzowie Wielkopolskim. 

Współpraca wielu instytucji w zakresie analiz, skoordynowanych wspólnych działań kontrolnych z wykorzystaniem posiadanych 
narzędzi oraz metod pracy pozwala na skuteczne eliminowanie zjawisk korupcyjnych. Podczas czwartej Konferencji Służb 
Mundurowych Warmii i Mazur „Razem przeciw korupcji” pt. Sygnaliści na straży dobra publicznego, w grudniu 2015 roku, radca 
Prezesa NIK, wygłosiła referat pt. Bezpieczeństwo sygnalistów jako warunek skutecznej walki z korupcją. Mianem sygnalistów 
określane są osoby, które działając w dobrej wierze i w trosce o dobro publiczne, ujawniają nieprawidłowości lub zachowania 
nieetyczne w miejscu pracy lub środowisku zawodowym, narażając się na mobbing, utratę pracy czy marginalizację zawodową2. 
Badania wskazują, że instytucja „whistleblowers” jest najskuteczniejszą bronią w walce w z korupcją. Według uczestników 
konferencji głównym problemem ochrony prawnej sygnalistów w Polsce stanowi brak prawnego uregulowania ich statusu 
i objęcia ich szczególną ochroną prawną, gdyż ochrona praw pracowników zapewniana przez kodeks pracy jest w tym zakresie 
niewystarczająca. Radca Prezesa NIK Alina Hussein wyraziła pogląd, że nikt nie powinien być pociągany do odpowiedzialności 
ani nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji z powodu przekazywania, w dobrej wierze i w granicach obowiązującego 
prawa, sygnałów o nieprawidłowościach. W Konferencji „Razem przeciw korupcji” udział wzięli m.in.: ekspert w dziedzinie 
„whistleblowers”, profesor prawa pracy z Middlesex University London – David Lewis, oficer łącznikowy z Wielkiej Brytanii – Phil 
Davies, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, komórek kontroli wewnętrznej oraz Osoby Pierwszego Kontaktu ze wszystkich 
izb celnych, funkcjonariusze Wydziału Zwalczania Przestępczości i kierownicy drogowych oddziałów granicznych Izby Celnej 
w Olsztynie, funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, CBŚ, ABW, CBA, MON, prokuratury, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 
Fundacji im. Stefana Batorego, środowisk naukowych oraz biznesu. NIK współpracuje również z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie przeciwdziałania korupcji. W 2015 r. przedstawiciele NIK wzięli udział w inicjatywie Fundacji im. Stefana Batorego 
pn. Barometr ryzyka w zamówieniach publicznych, włączając się w pracę zespołu przygotowującego narzędzie do 
monitorowania ryzyka i oceny nadużyć w obszarze zamówień zlecanych przez instytucje publiczne. W ramach zaangażowania 
NIK w realizację tego projektu, wykorzystane zostaną wnioski z kontroli wykonania budżetu państwa, która każdorazowo 
obejmuje obszar zamówień publicznych a ponadto przedstawione zostaną wnioski z innych kontroli, które niejednokrotnie 
obejmują problematykę zamówień publicznych. Dodatkową wartość tego projektu stanowić będzie podjęcie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi przez instytucje publiczne: Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Najwyższa Izba Kontroli angażuje się też we współpracę międzynarodową w zakresie zwalczania korupcji.  

NIK w ostatnich latach wygrała wiele konkursów na przeprowadzenie audytów kluczowych organizacji i instytucji unijnych oraz 
międzynarodowych, co należy uznać za jej niewątpliwy sukces. Trzeba podkreślić, że w toku prowadzonych audytów 
NIK uwzględnia także problematykę zabezpieczenia antykorupcyjnego badanych instytucji europejskich. Przykładowo, wobec 
Europejskiego Instytutu Badań Strategicznych (EUISS) sformułowano m.in. rekomendację ustanowienia polityki antykorupcyjnej 
oraz kontroli zarządczej, zaś Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych NIK zwróciła uwagę na niedociągnięcia w obszarze 
kontroli wewnętrznej. W ramach prac nad wytycznymi INTOSAI, dotyczącymi zapobiegania korupcji, w lipcu 2015 r. w Ankarze 
odbyło się kolejne spotkanie robocze podgrup 1 i 2 Grupy Roboczej INTOSAI ds. Walki z Korupcją i Praniem Pieniędzy. Jego 
celem było przyjęcie przez najwyższe organy kontroli państwowej projektu wytycznych, opracowanych pod kierunkiem NIK. 
Dotyczyły one problematyki dobrego zarządzania aktywami publicznymi (GOV 9160). Celem prac było także przyjęcie projektu 
wytycznych dotyczących zapobiegania korupcji w organizacjach państwowych (ISSAI 5700), opracowanych przy współudziale 
NIK, pod kierunkiem niemieckiego NOK. Prowadzone przez dyrektora zielonogórskiej Delegatury NIK obrady zakończyły się 
przyjęciem przez podgrupę INTOSAI projektu wytycznych. Przyjęty został również projekt wytycznych opracowywanych pod 
kierunkiem niemieckiego NOK, odnoszących się do zapobiegania korupcji w organizacjach państwowych. Aktywny udział NIK 
w Grupie Roboczej INTOSAI ds. Walki z Korupcją i Prania Pieniędzy, stanowiącej jedną z kluczowych grup roboczych INTOSAI, 
służy wzmocnieniu roli polskiego najwyższego organu kontroli państwowej na arenie międzynarodowej.  

Coroczne spotkanie Grupy Roboczej INTOSAI odbyło się w połowie września w Malezji. NIK reprezentowali: dyrektor 
Delegatury NIK w Zielonej Górze oraz radca Prezesa NIK. Spotkanie poświęcone było przyjęciu końcowej wersji 
wspomnianych wyżej wytycznych (GOV 9160 oraz ISSAI 5700), opracowanych przy współudziale NIK. Podjęto decyzję 
o zatwierdzeniu wytycznych i skierowaniu do dalszego procedowania. Część obrad poświęcona była również nowym 
zadaniom, jakich podjęła się Grupa Robocza podczas dorocznego spotkania w USA. Prezentację założeń wytycznych 

                                                            
2  http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/przeciw_korupcji/wsparcie_i_ochrona_sygnalistow. 
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dotyczących roli NOK w zwalczaniu procederu prania pieniędzy poprzedziło przedstawienie przez dyrektora Delegatury NIK 
w Zielonej Górze historii procederu prania pieniędzy, metod i technik tej nielegalnej działalności oraz zadań jednostek 
analityki finansowej, instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących. NOK wyraziły także zainteresowanie udziałem 
w przygotowaniu, pod kierunkiem NIK, opracowania poświęconego współpracy instytucjonalnej w zakresie zwalczania 
korupcji i prania pieniędzy. Będzie to kontynuacja idei INTOSAI i ONZ dotyczącej przygotowania światowego opracowania 
poświęconego zjawisku korupcji. Przedstawiciele azjatyckich i afrykańskich NOK wskazywali na potrzebę opracowania nie 
tylko wytycznych, ale także metodyki kontroli zjawisk korupcyjnych, oszustw i prania pieniędzy. Zadanie to będzie 
realizowane pod kierunkiem Najwyższej Izby Kontroli. 

NIK kieruje również pracami międzynarodowego zespołu zajmującego się przeglądem standardu ISSAI 30 – Kodeks Etyki 
INTOSAI. Nad dokonaniem aktualizacji Kodeksu pracują także kontrolerzy z innych państw: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Holandii, Portugalii, Węgier, Republiki Południowej Afryki, Nowej Zelandii, Indonezji, Albanii, Chile, Kuwejtu, Meksyku 
i Namibii. Obserwatorem w zespole jest Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC). 

W listopadzie 2015 r., w ramach inicjatywy specjalnej grupy zadaniowej EUROSAI do spraw audytu i etyki, odbyło się w Ankarze 
seminarium poświęcone wypracowaniu sposobów oceny zagadnień etycznych w toku kontroli państwowej. Przedstawiciel NIK 
omówił stan prac nad modyfikacją Kodeksu Etyki INTOSAI. Podczas seminarium, inny przedstawiciel NIK, pełniący funkcję 
eksperta INTOSAI Development Initiative, wygłosił referat o polskim systemie kontroli zarządczej. Uczestnicy przyjęli 
zaproponowaną przez liderów zespołu, reprezentantów NIK, strukturę wytycznych, dotyczących kontroli zagadnień etycznych.  

Pod koniec 2015 r. w stolicy Norwegii – Oslo, odbyło się spotkanie przedstawicieli najwyższych organów kontroli 
z kierownictwem Inicjatywy Rozwoju INTOSAI, poświęcone problematyce zwalczania korupcji. Przedstawiciel NIK, stojący na 
czele polskiej delegacji w grupie roboczej INTOSAI ds. walki z korupcją i praniem pieniędzy, przedstawił dotychczasowy dorobek 
grupy i plan działania w następnych latach. Z kolei radca Prezesa NIK omówił stan prac nad modyfikacją kodeksu etyki 
INTOSAI. Przedstawiciele Inicjatywy Rozwoju zaprezentowali założenia do planu działań służących aktywizacji INTOSAI 
w walce z korupcją. Przedstawiciele NIK przypomnieli o podstawowych warunkach, które muszą być spełnione, aby narzędzie 
INTOSAI spełniło swoją rolę. Wskazano na przyjęte w polskiej ustawie o finansach publicznych rozwiązania w zakresie kontroli 
zarządczej. Podkreślono też rolę NOK w kształtowaniu ładu instytucjonalnego. Najwyższa Izba Kontroli współtworzy wytyczne 
INTOSAI dotyczące badania i oceny rzetelności życia publicznego. NIK współpracuje również z UN Global Compact, największą 
na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. UN Global Compact jest 
zainteresowana wykorzystywaniem ustaleń zawartych w raportach NIK. O tym, jak najlepiej wykorzystać potencjał obu instytucji 
rozmawiali w marcu 2015 r. Prezes NIK oraz reprezentant UN Global Compact w Polsce.  

Izba zaangażowana jest we wspieranie państw aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej. Angażuje się także 
w międzynarodowe projekty obejmujące wymianę doświadczeń dotyczących zapobiegania korupcji. Specjaliści z Polski, 
a także państw bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, przekazywali wiedzę 
i doświadczenia dotyczące walki z korupcją kontrolerom z Ukrainy, Gruzji i Mołdawii podczas zorganizowanego przez NIK 
seminarium. W maju 2015 r. przeprowadzono szkolenie antykorupcyjne dla kontrolerów z Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. 

Pod koniec 2015 r. 24-osobowa grupa kontrolerów z Najwyższego Organu Kontroli Albanii zapoznała się z rolą NIK w walce 
z korupcją oraz problematyką kodeksu etyki kontrolera i rolą Izby, która przewodniczy grupie roboczej INTOSAI w procesie 
opracowywania aktualizacji kodeksu. 

Realizując postanowienia porozumienia z Izbą Obrachunkową Ukrainy z 2014 r., NIK organizuje szkolenia dla ukraińskich kontrolerów, 
poświęcone m.in. zapobieganiu i zwalczaniu korupcji, a także pogłębieniu rozumienia roli najwyższych organów kontroli w tym zakresie. 

2. Główne	rodzaje	działalności	publicznej	zagrożone	korupcją	

Wieloletnie doświadczenia NIK wskazują, że podwyższonym ryzykiem wystąpienia korupcji zagrożone są w szczególności 
cztery rodzaje działalności publicznej: 

 Wydawanie decyzji uznaniowych przez organy władzy publicznej, gdyż uznaniowość może zamienić się 
w wydawanie decyzji na zasadzie dowolności; 
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 Dystrybucja przez państwo dóbr deficytowych, w tym środków dofinansowania, na przykład dotacji, środków 
europejskich, udzielanie zamówień publicznych – w tym obszarze występuje dążenie do uzyskania 
pożądanego dobra, np. zamówienia publicznego, w drodze korupcji; 

 Wykonywanie przez państwo funkcji policyjnych, inspekcyjnych czy kontrolnych. Wszelkiego rodzaju 
inspekcje czy kontrole narażone są na propozycje korupcyjne w celu uniknięcia odpowiedzialności 
wynikającej z negatywnych skutków inspekcji lub kontroli;  

 Wykonywanie działalności na styku interesu publicznego i prywatnego. Wszędzie tam, gdzie podmioty 
publiczne kooperują z podmiotami prywatnymi, istnieje ryzyko, że podmiot prywatny w drodze korupcji będzie 
dążył do uzyskania korzyści kosztem majątku publicznego. 

Wszystkie te rodzaje działalności powinny być przedmiotem szczególnego nadzoru w celu przeciwdziałania wystąpienia korupcji. 

3. Mechanizmy	korupcjogenne	

W wymienionych rodzajach działalności publicznej zagrożonych korupcją szczególne znaczenie ma eliminowanie 
mechanizmów korupcjogennych, czyli takich nieprawidłowości, które powodują lub podwyższają ryzyko korupcji. 

Na pierwszym miejscu wymienić należy dowolność postępowania, czyli taką sytuację, gdy funkcjonariusz publiczny ma zbyt 
szerokie możliwości decyzyjne, gdy rozstrzygnięcie jakiejś sprawy nie jest jasno wyznaczone przepisami prawa, tylko zależy 
od dobrej woli urzędnika. Takim sytuacjom sprzyja zwłaszcza niejasne prawo. Przykładem może być zawiłe i skomplikowane 
prawo podatkowe, które stwarza zbyt wiele możliwości dowolnego interpretowania niejasnych przepisów. 

Drugim istotnym mechanizmem korupcjogennym jest konflikt interesów, czyli dopuszczenie do takiej sytuacji, 
gdy funkcjonariusz publiczny działający w imieniu państwa ma lub może mieć prywatny interes w określonym działaniu, 
wynikającym z jego funkcji. Przykładem może być sytuacja, gdy wójt oraz radni podejmują rozstrzygnięcia dotyczące 
lokalizację inwestycji na terenie obejmującym ich własne grunty. 

Trzeci z mechanizmów to brak wymaganej jawności postępowania, który obserwuje się na przykład w zamówieniach 
publicznych czy przy sprzedaży mienia komunalnego, gdzie ujawniane są przypadki braku prawidłowych ogłoszeń 
o przetargach, czy wręcz próby dokonywania transakcji „po cichu”, bez stosownych publicznych informacji. 

Wreszcie czwarty mechanizm korupcjogenny: brak lub słabość kontroli. Oczywiste jest, że o korupcję łatwiej tam, 
gdzie brakuje systematycznej i bieżącej kontroli, gdy urzędnik nabiera przekonania, że nikt nie patrzy mu na ręce. 

4. Zagrożenie	korupcją	w	świetle	wyników	kontroli	prowadzonych	
w	2015	roku	

1. Kontrola przebudowy drogi krajowej nr 91 we Włocławku (informacja NIK z marca 2015 roku) wykazała 
korupcjogenny brak nadzoru i kontroli nad realizacją tej inwestycji, a także korupcjogenną dowolność 
postępowania przy wydatkowaniu środków publicznych na ten cel przez Zarząd Dróg Miejskich, inwestora 
publicznego podległego Prezydentowi Miasta Włocławek. Kontrola wykazała też mechanizm korupcjogenny 
oraz konflikt interesów, polegające na tym, że jeden z wykonawców prac drogowych brał udział w ich 
odbiorze i sam oceniał jakość własnych prac. 
Realizacja największej od wielu lat inwestycji drogowej we Włocławku – drogi krajowej nr 91 (o planowanej 
wartości 285 mln zł) jest niemal podręcznikowym przykładem nieprawidłowego zarządzania i nadzoru. 
W związku z kontrolą Delegatura NIK w Bydgoszczy skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa niegospodarności skutkującej szkodą w wielkich rozmiarach. 

Izba ustaliła, że dokumentację projektową opracowano m.in. na podstawie nieaktualnych danych geotechnicznych z lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, na podstawie nieprawidłowo przeprowadzonych badań geotechnicznych 
podłoża (wykonano czterokrotnie mniej odkrywek i odwiertów niż wymagała tego Polska Norma). Ponadto dokumentacja nie 
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została zweryfikowana ani w terminie jej odbioru, ani w ciągu 3 lat od rozpoczęcia inwestycji. Posługiwanie się wadliwą 
dokumentacją projektową miało poważne konsekwencje w trakcie prac budowlanych: konieczne było aneksowanie umów 
i zlecanie robót dodatkowych, nieprzewidzianych w projekcie. Doprowadziło to do wzrostu kosztów I etapu o prawie 
14 mln zł, z czego 9,5 mln zł wydano z naruszeniem przepisów o udzielaniu zamówień publicznych. Błędy w udzielaniu 
zamówień były też główną przyczyną utraty przez Włocławek dofinansowania z Unii Europejskiej (ponad 28 mln zł). 

Wykonawcę robót budowlanych I etapu Inwestycji wybrano z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego 
traktowania wykonawców. Odrzucono ofertę najkorzystniejszą pod względem kryterium ceny, a wykonanie prac zlecono 
innemu podmiotowi, za cenę wyższą o prawie 50 tys. zł. 

Szczególną uwagę zwraca włączenie wykonawcy robót budowlanych w skład komisji, która dokonała odbioru I etapu 
inwestycji. W konsekwencji wykonawca brał udział w ocenie prawidłowości własnych prac. 

W związku z ustaleniami kontroli Delegatura skierowała do Prokuratury Okręgowej we Włocławku zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. 
Włocławek utracił ponad 28 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej, a koszt realizacji I etapu inwestycji zwiększył się 
o prawie 14 mln zł (z 39,5 mln zł do 53,3 mln zł). 

2. Kontrola przygotowania i realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury komunalnej w Szczecinie (informacja 
NIK z czerwca 2015 roku) wykazała brak właściwego nadzoru władz miasta nad realizacją tych inwestycji, 
co z kolei prowadziło do korupcjogennego mechanizmu polegającego na dowolności wydatkowania środków 
publicznych na ten cel. Władze Szczecina nie wypracowały skutecznego systemu przygotowania i realizacji 
inwestycji komunalnych. Wybrani wykonawcy nie dotrzymali terminów ustalonych w harmonogramach prac, 
a nadzór i egzekwowanie prawidłowego i terminowego wykonywania umów ze strony miasta były 
nieskuteczne. W efekcie wszystkie skontrolowane przedsięwzięcia miały wielomiesięczne, a nawet 
kilkuletnie opóźnienia, a koszty ich realizacji znacząco wzrosły. Nieprawidłowe działania miały wpływ na 
wzrost kosztów inwestycji o ponad 15 mln zł, a miasto straciło ponad 5 mln zł unijnych dotacji. 

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała siedem inwestycji realizowanych w Szczecinie w latach 2012-2014. Łączne nakłady 
na nie wyniosły 480 mln zł. 

Tylko jedna z kontrolowanych inwestycji – budowa Filharmonii – od początku nadzorowana była przez wyspecjalizowaną 
jednostkę organizacyjną urzędu miasta czyli wydział inwestycji miejskich. W pozostałych przypadkach realizację inwestycji oraz 
nadzór nad nimi powierzono podmiotom, które nie były do tego przygotowane. Nie miały potrzebnego doświadczenia, ponieważ 
w swojej bieżącej działalności nie zajmowały się realizacją inwestycji o podobnej wartości i stopniu trudności. 

Ze względu na brak niezbędnego doświadczenia inwestorów konieczne było tworzenie komórek organizacyjnych 
zajmujących się inwestycjami lub powierzenie tych zadań pracownikom, którzy na co dzień nie mieli z nimi do czynienia. 
Wiązało się to również z dodatkowymi kosztami. Przykładowo MOSRiR za ok. 860 tys. zł zlecił zewnętrznej firmie pełnienie 
funkcji dyrektora kontraktu oraz powołał w swych strukturach specjalne Biuro Budowy Hali. Z kolei UM w Szczecinie zawarł 
porozumienie z miejskim Zakładem Usług Komunalnych obejmujące pełnienie przez ZUK funkcji inwestora zastępczego 
(na budowie cmentarza i kąpieliska Arkonka) i wypłacił mu za to 2,6 mln zł wynagrodzenia. Zakład Usług Komunalnych mógł 
pełnić funkcję inwestora zastępczego, jednakże koszty z tym związane powinny być ujęte w dotacji miasta dla tego zakładu. 
Inwestorzy publiczni nie wypracowali skutecznych metod weryfikacji wiarygodności oferentów, zarówno pod względem ich 
potencjału technicznego, jak i możliwości finansowych. Nawet w przypadkach, kiedy oferowana cena była znacząco niższa 
od szacunkowej wartości zamówienia, nie weryfikowano rzetelności przedstawionych ofert (z wyjątkiem spółki SPNT). 
W rezultacie wykonawcy dwóch inwestycji – Technopark i kąpielisko Arkonka – w trakcie robót ogłosili upadłość i nie 
dokończyli prac. Inwestorzy publiczni zmuszeni byli dokonać wyboru nowych wykonawców, z czym wiązały się dodatkowe 
koszty. Z kolei firma budująca cmentarz opuściła plac budowy i nie uczestniczyła w końcowym odbiorze inwestycji, 
jednostronnie uznając, że zakres prac został zrealizowany (w tej sprawie toczy się spór sądowy). 

Żadna z inwestycji nie została oddana w terminie wynikającym z zawartych umów. Opóźnienia w ich realizacji wyniosły od 
7 miesięcy (Bulwary Nadodrzańskie) do ponad 3 lat (Centrum Edukacji Wodnej – inwestycja nie została jeszcze 
zakończona). W rezultacie końcowe koszty wszystkich inwestycji zwiększyły się łącznie o ponad 50 mln zł (w porównaniu 
z wydatkami zaplanowanymi w umowach). Wynikało to po części z konieczności przeprowadzenia dodatkowych robót oraz 
zmiany wykonawców w trakcie realizacji inwestycji. 
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Przykładowo, dokończenie przebudowy kąpieliska Arkonka przez nowego wykonawcę kosztowało prawie 11 mln zł, przy czym 
kwota ta nie uwzględnia np. kosztów zabezpieczenia budowy w trakcie zimy po rezygnacji pierwszego wykonawcy z realizacji 
budowy. Miasto zapłaciło również za dodatkowe roboty na budowie hali sportowej – 4,6 mln zł, a także Filharmonii – 2,6 mln zł. 

Pomimo, że wykonawcy nie dotrzymali zakresu prac wynikających z harmonogramów, inwestorzy publiczni nie egzekwowali 
skutecznie obowiązków wykonawców wynikających z zawartych umów. W żadnym ze zbadanych przypadków inwestorzy publiczni 
nie rozwiązali umów z wykonawcami, choć mieli do tego podstawy. Zgadzali się również na kolejne przesunięcia terminów 
zakończenia inwestycji, choć nie było do tego obiektywnych przesłanek ani takiej możliwości nie przewidywały zawarte umowy. 

3. Kontrola budowy ośrodka wodno-rekreacyjnego w Koszalinie (wystąpienia pokontrolne NIK z lipca 2014 roku) 
wykazała brak właściwego nadzoru władz miasta nad realizacją tej inwestycji. W konsekwencji 
niedostatecznego nadzoru możliwe było wystąpienie licznych korupcjogennych nieprawidłowości, zwłaszcza 
dowolności postępowania w zamówieniach publicznych. W wyniku tych nieprawidłowości koszt budowy wzrósł 
o ponad 13 mln zł, a obiekt zostanie oddany do użytku z rocznym opóźnieniem. Zarząd Obiektów Sportowych, 
pełniący nadzór nad inwestycją, nie był ani organizacyjnie ani kadrowo przygotowany do jej prowadzenia. 

Kontrola wykazała, że na 10 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych w związku z inwestycją, aż w czterech 
stwierdzono nieprawidłowości. Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego, która rozpoczęła się w 2009 r., miała być jedną 
z większych inwestycji budowlanych w Koszalinie. Projekt architektoniczny obiektu wybrano w konkursie, na który przysłano osiem 
propozycji. Jak ustaliła NIK, zdecydowano się na koncepcję, która jako jedyna nie spełniała założeń konkursu. Koszt jej realizacji był 
o 8,5 mln zł wyższy od planowanego. Urząd Miejski w Koszalinie i Zarząd Obiektów Sportowych ustaliły, że koszt budowy ośrodka 
nie może przekroczyć 73 mln zł. Wybrano projekt za 81,5 mln zł, pomimo że siedem pozostałych projektów mieściło się w ustalonej 
wcześniej kwocie. Wyróżniał się on oryginalnym dachem, jak się później okazało, niemożliwym do zbudowania. Niestety, 
z laureatem konkursu podpisano umowę niekorzystną dla Zarządu Obiektów Sportowych. Zmieniono w niej wartość 
ubezpieczenia,  w przypadku wad w projekcie, inwestor będzie mógł żądać od projektanta wypłaty odszkodowania. Na podstawie 
podpisanej umowy projektant, mimo błędów w jego koncepcji, nie poniósł żadnych kosztów, w tym kar za niewłaściwe wykonanie 
zadania. Projekt obiektu zawierał błędy grożące wystąpieniem katastrofy budowlanej. 

4. Kontrola funkcjonowania Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów (wystąpienia pokontrolne NIK z lutego 
2016 roku) wykazała wystąpienie mechanizmu korupcjogennego rażącej dowolności postępowania 
w zakresie dysponowania gruntami gminy Kleszczów, wniesionymi do Fundacji, budzącego podejrzenie 
rzeczywistej korupcji, a także korupcjogenny mechanizm braku nadzoru i kontroli ze strony władz gminy nad 
majątkiem komunalnym wniesionym do fundacji. 

Chodzi tu o kontrolę w jednej z najbogatszych polskich gmin, położonej w sąsiedztwie kopalni węgla brunatnego 
w Bełchatowie. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Fundacja po 
preferencyjnych cenach sprzedawała grunty bez sprawdzenia wiarygodności finansowej inwestorów, którzy mieli uruchamiać 
na nich produkcję i tworzyć miejsca pracy. W żadnej z dziewięciu zbadanych przez NIK spraw przedsiębiorcy nie wywiązali 
się z zawartych umów, a mimo to Zarząd Fundacji nie skorzystał z możliwości odkupu ziemi. W efekcie Fundacja straciła 
ponad 9 mln zł, a przedsiębiorcy wykorzystali możliwość zakupu taniego gruntu do osiągnięcia ogromnych korzyści 
finansowych, m.in. dzięki sprzedaży lub wzrostowi cen tych nieruchomości. 

W toku kontroli NIK stwierdziła także wiele innych, istotnych nieprawidłowości, godzących w interesy finansowe państwa. 

W skontrolowanych przez NIK przypadkach obrotu nieruchomościami, Zarząd Fundacji działał na jej szkodę. 
NIK przeanalizowała dziewięć transakcji sprzedaży gruntu potencjalnym inwestorom. Nabywali oni ziemię po wyjątkowo 
niskiej cenie – 1,5 zł za 1 mkw., a w zamian mieli otworzyć zakłady zatrudniające m.in. mieszkańców Kleszczowa. W żadnym 
z dziewięciu przypadków przedsiębiorcy planowanych inwestycji nie zrealizowali. Mimo to Fundacja w żadnym przypadku nie 
odzyskała sprzedanej po okazyjnej cenie ziemi. W większości (7 z 9) zbadanych aktów notarialnych, podpisanych pomiędzy 
Fundacją a inwestorami, zamieszczony był warunek, że w wypadku niezrealizowania inwestycji przedsiębiorca zobowiązuje 
się do odsprzedania gruntu Fundacji po cenie zakupu. Jednak w żadnym przypadku Zarząd Fundacji z tej możliwości nie 
skorzystał. Takie działanie Zarządu doprowadziło do niekorzystnego rozporządzenia przez Fundację jej majątkiem i do utraty 
40 ha gruntu (9 transakcji zbycia nieruchomości gruntowych) i szkody majątkowej, której wartość oszacowana w oparciu 
o wyceny sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego wynosiła co najmniej 9,7 mln zł. 
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Wójt nie zapewnił społeczności gminnej zamieszkującej sołectwo Laszki możliwości uzgodnienia lokalizacji farm wiatrowych 
na zebraniach wiejskich, pomimo że został do tego zobowiązany przez Radę Gminy, nie przeprowadzono także konsultacji 
społecznych w sprawie planów lokalizacji farm wiatrowych na terenie gminy. Obwieszczenia w sprawie wszczęcia 
postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla farm wiatrowych, jak i raportów 
oddziaływania na środowisko nie były wywieszone na tablicach ogłoszeń ani opublikowane w BIP urzędu. 
W ww. obwieszczanych nie podano również informacji o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, jak i terminie 
i miejscu składania uwag i wniosków. 

Kontrola wykazała też, że proces wydawania decyzji administracyjnych w postępowaniach lokalizacyjnych farm wiatrowych 
prowadziła jedna osoba w urzędzie, która nie była nadzorowana ani przez bezpośredniego kierownika, ani przez wójta 
gminy. Ponadto do przygotowania projektów dokumentów planistycznych zatrudniono osobę, która świadczyła równolegle 
usługi na rzecz inwestorów budowy farmy wiatrowej na terenie Gminy Laszki. 

W toku postępowania planistycznego, dotyczącego zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego, nierzetelnie i niezgodnie z ustalonym przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska zakresem 
i stopniem szczegółowości informacji opracowano Prognozę Oddziaływania na Środowisko. Nie zawierała ona wymaganych 
analiz i ocen wpływu planowanego zagospodarowania przestrzennego na przyrodę, integralności i spójności obszarów 
Natura 2000. Zarówno w dokumencie Prognoza Oddziaływania na Środowisko, jak i w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego nierzetelnie ustosunkowano się do problematyki energetyki wiatrowej, pomimo że tereny 
na których dopuszczono do lokalizacji turbin wiatrowych, objęły około 1/3 powierzchni gminy. 

6. Kontrola postępowań administracyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii 
komórkowej (informacja NIK z października 2015 roku) wykazała zaistnienie korupcjogennego mechanizmu 
dowolności postępowania organów administracji publicznej w zakresie lokalizacji i budowy stacji bazowych 
telefonii komórkowej. 

Niejasne przepisy sprawiły, że część stacji bazowych telefonii komórkowej funkcjonowała bez analizy ich oddziaływania na sąsiednie 
nieruchomości. W ocenie NIK obowiązujące regulacje prawne nie gwarantują także należytego badania wpływu na zdrowie i jakość 
życia mieszkańców działających już anten, nawet w przypadkach wielokrotnego zwiększania mocy nadawanego sygnału. 

Najwyższa Izba Kontroli zbadała postępowania administracyjne dotyczące lokalizacji, budowy, rozbudowy i instalacji stacji 
komórkowych, a także to w jaki sposób spełniano normy ochrony środowiska związane z emisją promieniowania 
elektromagnetycznego. Kontrola objęła postępowania w wybranych urzędach trzech miast (Krakowa, Warszawy i Lublina) 
w latach 2009-2014. 

Nieprecyzyjne przepisy prawa budowlanego sprawiały, że skontrolowane urzędy nie badały oddziaływania stacji bazowych 
telefonii komórkowej na sąsiednie nieruchomości w przypadku znacznego (nawet o ponad 800%) zwiększania mocy 
zainstalowanych anten, ani też w przypadkach zwiększania ich liczby. Oddziaływanie anten na sąsiedztwo analizowano jedynie 
dla nowo powstających stacji telefonii komórkowej. Niejasne przepisy w tym zakresie sprawiały, że nie było podstaw do 
weryfikowania, czy stacje komórkowe o zwiększającej się mocy nie wpłyną w niedopuszczalny sposób na sąsiednie tereny, 
w tym także na możliwość ich przyszłego zagospodarowania. Tymczasem zwiększenie mocy anten powoduje zwiększenie 
zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych na otoczenie. Może to wpływać m.in. na ograniczenie praw do tych 
nieruchomości w związku ze znacznym wzrostem promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności. 

Administracja architektoniczno-budowlana nie badała oddziaływania promieniowania stacji bazowych telefonii komórkowych 
na sąsiednie nieruchomości także w sytuacjach, gdy wysokość urządzenia nie przekraczała trzech metrów. W świetle 
obowiązujących przepisów prawa budowlanego zarówno część inwestorów, jak i niektóre organy administracji 
architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, traktowały stacje nie przekraczające takiej wysokości po prostu 
jako urządzenia, które nie wymagają pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

NIK wskazuje na niejednolitą wykładnię przepisów w tym zakresie przez sądy administracyjne, a także na dopuszczanie 
przez wojewodów i organy nadzoru budowlanego stosowania wobec stacji bazowych telefonii komórkowej procedury 
uproszczonej (czyli dopuszczanie do budowy stacji bazowych telefonii komórkowej na podstawie zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych). W ocenie NIK niejasne przepisy prawa w tym obszarze mogą sprzyjać dowolności 
postępowania organów, a tym samym zwiększają ryzyko wystąpienia korupcji. 

 

 
 

Zbadane przez Izbę transakcje sprzedaży nieruchomości zostały ocenione jako działanie na szkodę gospodarczych 
i finansowych interesów Fundacji. NIK zwraca też uwagę, że Zarząd Fundacji, podpisując umowy, powinien zadbać 
o zabezpieczenie interesów Fundacji. Z ustaleń NIK wynika, że Zarząd Fundacji nie sprawdzał wiarygodności finansowej 
przyszłych inwestorów. W momencie podpisywania umów z Fundacją inwestorzy mieli bardzo słabą kondycję finansową, 
co nie pozostało bez wpływu na niepowodzenie inwestycji. Zarząd Fundacji nie prowadził także monitoringu realizacji przez 
spółki zadań inwestycyjnych zgodnie z terminami określonymi w umowach o współpracy i sprzedaży nieruchomości. 
W umowach zawieranych z inwestorami nie było też mowy o sankcjach finansowych za nieterminową realizację zadań 
inwestycyjnych oraz za niezatrudnienie deklarowanej liczby mieszkańców Gminy w powstałych zakładach produkcyjnych. 
Powyższe zaniechania mogły być przyczyną tego, że na 41 podpisanych w latach 1997-2013 umów o współpracy 
w 21 przypadkach inwestorzy nie realizowali podjętych zobowiązań. 

Działaniem na szkodę Fundacji było wypłacenie w 2014 r. byłemu prezesowi Fundacji, który za porozumieniem stron 
odchodził z niej, odszkodowania w wysokości ponad 600 tys. zł brutto. 

Wykryty przez NIK mechanizm spekulacyjnego obrotu nieruchomościami mógł powodować znaczne straty dla budżetu państwa. 
Kwoty szkód szacowane są na wiele milionów złotych – zarówno na szkodę budżetu państwa, jak i poszkodowanej gminy oraz 
Fundacji. W związku z tym ustalenia kontroli wymagały skierowania wniosku do szefa CBA. 

Ponadto NIK uznała za zasadne wystąpić do Prokuratora Generalnego o zbadanie w trybie nadzoru dotychczas 
prowadzonych śledztw w tej sprawie, ponieważ w świetle materiału dowodowego zgromadzonego przez NIK, zasadnicze 
wątpliwości budzi umorzenie postępowania prowadzonego w tej sprawie przez Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie 
Trybunalskim oraz odmowa wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Bełchatowie. 

5. Kontrola lokalizacji farm wiatrowych w gminie Laszki (informacja NIK z listopada 2015 roku) wykazała 
utrzymywanie się korupcjogennego mechanizmu dowolności postępowania w zakresie lokalizacji farm 
wiatrowych, który to mechanizm Izba stwierdziła w poprzedniej, kompleksowej kontroli lokalizacji farm 
wiatrowych, przeprowadzonej w 2014 roku. 
Inny mechanizm korupcjogenny, ujawniony w toku tej kontroli, to brak jawności działania wobec mieszkańców gminy. 
Kontrola wykazała też korupcjogenny konflikt interesów, polegający na tym, że czynności urzędowe 
związane z lokalizacją farm wiatrowych wykonywała osoba równocześnie świadcząca usługi na rzecz 
inwestora farmy wiatrowej. 

Procedury poprzedzające wydawanie decyzji o lokalizacji farm wiatrowych w gminie Laszki toczyły się na podstawie niekompletnej 
i nierzetelnie opracowanej dokumentacji. W efekcie niemożliwa była prawidłowa ocena wpływu farm (m.in. hałasu) na najbliższe 
sąsiedztwo, w tym na mieszkańców gminy. Nie wywiązywano się też ze wszystkich obowiązków informacyjnych i dlatego 
społeczeństwo nie było skutecznie i w pełni poinformowane o planowanych przedsięwzięciach i ich skutkach. 

Postępowania związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla lokalizacji farm wiatrowych 
procedowano na podstawie niekompletnych wniosków, niespełniających wymogów ustawowych. 

We wszystkich wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach dla lokalizacji farm wiatrowych nierzetelnie 
określono parametry turbin. Wójt gminy nie dokonał analiz i weryfikacji zawartości przedłożonych przez inwestorów 
Raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Dopuszczono do funkcjonowania w obrocie prawnym więcej niż jednej DOWZ (decyzji o warunkach zabudowy), wydanej temu 
samemu podmiotowi na ten sam obiekt, w tej samej lokalizacji, pomimo że działania takie były niezgodne z przepisami ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy środowiskowej. Kontrola NIK wykazała, że inwestor posiadał 
dwie prawomocne decyzje o warunkach zabudowy dla tej samej inwestycji. Dotyczyło to budowy siedmiu turbin wiatrowych. 

Nienależycie realizowano obowiązki związane z podawaniem do publicznej wiadomości informacji wymaganych stosownymi 
przepisami prawa, a dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych. W rezultacie społeczeństwo nie było skutecznie i w pełni 
informowane o planowanych przedsięwzięciach i skutkach ich realizacji. 

Kontrola wykazała, że ogłoszenie obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nastąpiło dopiero po upływie pięciu miesięcy od daty jej 
uchwalenia. Ponadto zawiadomienie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium o podjęciu 
uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium nastąpiło dopiero po upływie trzech miesięcy od daty jej uchwalenia. 
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Wójt nie zapewnił społeczności gminnej zamieszkującej sołectwo Laszki możliwości uzgodnienia lokalizacji farm wiatrowych 
na zebraniach wiejskich, pomimo że został do tego zobowiązany przez Radę Gminy, nie przeprowadzono także konsultacji 
społecznych w sprawie planów lokalizacji farm wiatrowych na terenie gminy. Obwieszczenia w sprawie wszczęcia 
postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla farm wiatrowych, jak i raportów 
oddziaływania na środowisko nie były wywieszone na tablicach ogłoszeń ani opublikowane w BIP urzędu. 
W ww. obwieszczanych nie podano również informacji o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, jak i terminie 
i miejscu składania uwag i wniosków. 

Kontrola wykazała też, że proces wydawania decyzji administracyjnych w postępowaniach lokalizacyjnych farm wiatrowych 
prowadziła jedna osoba w urzędzie, która nie była nadzorowana ani przez bezpośredniego kierownika, ani przez wójta 
gminy. Ponadto do przygotowania projektów dokumentów planistycznych zatrudniono osobę, która świadczyła równolegle 
usługi na rzecz inwestorów budowy farmy wiatrowej na terenie Gminy Laszki. 

W toku postępowania planistycznego, dotyczącego zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego, nierzetelnie i niezgodnie z ustalonym przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska zakresem 
i stopniem szczegółowości informacji opracowano Prognozę Oddziaływania na Środowisko. Nie zawierała ona wymaganych 
analiz i ocen wpływu planowanego zagospodarowania przestrzennego na przyrodę, integralności i spójności obszarów 
Natura 2000. Zarówno w dokumencie Prognoza Oddziaływania na Środowisko, jak i w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego nierzetelnie ustosunkowano się do problematyki energetyki wiatrowej, pomimo że tereny 
na których dopuszczono do lokalizacji turbin wiatrowych, objęły około 1/3 powierzchni gminy. 

6. Kontrola postępowań administracyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii 
komórkowej (informacja NIK z października 2015 roku) wykazała zaistnienie korupcjogennego mechanizmu 
dowolności postępowania organów administracji publicznej w zakresie lokalizacji i budowy stacji bazowych 
telefonii komórkowej. 

Niejasne przepisy sprawiły, że część stacji bazowych telefonii komórkowej funkcjonowała bez analizy ich oddziaływania na sąsiednie 
nieruchomości. W ocenie NIK obowiązujące regulacje prawne nie gwarantują także należytego badania wpływu na zdrowie i jakość 
życia mieszkańców działających już anten, nawet w przypadkach wielokrotnego zwiększania mocy nadawanego sygnału. 

Najwyższa Izba Kontroli zbadała postępowania administracyjne dotyczące lokalizacji, budowy, rozbudowy i instalacji stacji 
komórkowych, a także to w jaki sposób spełniano normy ochrony środowiska związane z emisją promieniowania 
elektromagnetycznego. Kontrola objęła postępowania w wybranych urzędach trzech miast (Krakowa, Warszawy i Lublina) 
w latach 2009-2014. 

Nieprecyzyjne przepisy prawa budowlanego sprawiały, że skontrolowane urzędy nie badały oddziaływania stacji bazowych 
telefonii komórkowej na sąsiednie nieruchomości w przypadku znacznego (nawet o ponad 800%) zwiększania mocy 
zainstalowanych anten, ani też w przypadkach zwiększania ich liczby. Oddziaływanie anten na sąsiedztwo analizowano jedynie 
dla nowo powstających stacji telefonii komórkowej. Niejasne przepisy w tym zakresie sprawiały, że nie było podstaw do 
weryfikowania, czy stacje komórkowe o zwiększającej się mocy nie wpłyną w niedopuszczalny sposób na sąsiednie tereny, 
w tym także na możliwość ich przyszłego zagospodarowania. Tymczasem zwiększenie mocy anten powoduje zwiększenie 
zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych na otoczenie. Może to wpływać m.in. na ograniczenie praw do tych 
nieruchomości w związku ze znacznym wzrostem promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności. 

Administracja architektoniczno-budowlana nie badała oddziaływania promieniowania stacji bazowych telefonii komórkowych 
na sąsiednie nieruchomości także w sytuacjach, gdy wysokość urządzenia nie przekraczała trzech metrów. W świetle 
obowiązujących przepisów prawa budowlanego zarówno część inwestorów, jak i niektóre organy administracji 
architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, traktowały stacje nie przekraczające takiej wysokości po prostu 
jako urządzenia, które nie wymagają pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

NIK wskazuje na niejednolitą wykładnię przepisów w tym zakresie przez sądy administracyjne, a także na dopuszczanie 
przez wojewodów i organy nadzoru budowlanego stosowania wobec stacji bazowych telefonii komórkowej procedury 
uproszczonej (czyli dopuszczanie do budowy stacji bazowych telefonii komórkowej na podstawie zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych). W ocenie NIK niejasne przepisy prawa w tym obszarze mogą sprzyjać dowolności 
postępowania organów, a tym samym zwiększają ryzyko wystąpienia korupcji. 
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7. Kontrola prywatyzacji wybranych spółek Skarbu Państwa (informacja NIK z grudnia 2015 roku) wykazała 
utrzymywanie się sygnalizowanego wielokrotnie przez NIK mechanizmu korupcjogennej dowolności 
postępowania w zakresie wycen prywatyzowanego majątku, którego wartość ulegała zaniżeniu. 
Kontrola wykazała też wystąpienie korupcjogennego konfliktu interesów w odniesieniu do jednego 
z doradców prywatyzacyjnych. 

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 15 największych (o wartości jednostkowej przewyższającej 100 mln zł) transakcji 
prywatyzacyjnych, o łącznej wartości 13,3 mld zł, przeprowadzonych przez Ministra Skarbu Państwa w latach 2012-2014. 

W ocenie NIK nie wszystkie zbadane prywatyzacje zostały przeprowadzone w sposób właściwy. W 11 z 15 skontrolowanych 
transakcji nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. W czterech przypadkach Ministerstwo Skarbu Państwa w dążeniu do 
zawarcia transakcji prywatyzacyjnych doprowadziło do sprzedaży akcji czterech spółek (za łączną kwotę 1.020,9 mln zł) po cenach 
nieoddających ich faktycznej wartości. Istotne nieprawidłowości NIK stwierdziła w następujących procesach prywatyzacyjnych: 
sprzedaży 85% akcji Kopalni Węgla Brunatnego Adamów SA (w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia), 
sprzedaży 85% udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. (w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia), sprzedaży 
86,92% akcji Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław SA (w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia), sprzedaży 
na Giełdzie Papierów Wartościowych 37,9% akcji Ciech SA (w trybie odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży). 

Ministerstwo Skarbu Państwa wskazywało na całkowicie autorski charakter wycen sporządzanych przez zewnętrznych doradców, 
zatrudnianych przy prywatyzacji. NIK podkreśla jednak, że pracownicy Ministerstwa mają możliwość zgłoszenia uwag lub zadania 
pytań zaangażowanym doradcom, w tym także odnośnie poprawności przyjętych założeń kształtujących wynik wyceny wartości 
przedsiębiorstwa spółki, dlatego w opinii NIK „autorskość dzieła” nie usprawiedliwia nierzetelności w odbiorze zamówionych wycen. 

W ocenie NIK Ministerstwo Skarbu Państwa dopuściło się niegospodarności i braku należytej dbałości o interes Skarbu 
Państwa podczas prywatyzacji spółki Ciech SA. 

Cena zaproponowana w wezwaniu (29,50 zł od akcji) była niższa od bieżących i rosnących notowań Spółki Ciech SA, która po 
restrukturyzacji z udziałem Skarbu Państwa właśnie zaczynała odnotowywać dodatnie wyniki. Ponadto cena zaproponowana 
w wezwaniu nie zawierała premii, jakiej należałoby oczekiwać od podmiotu planującego przejąć kontrolę nad prywatyzowaną spółką. 

NIK zauważa także, że podczas sprzedaży akcji Spółki Ciech SA mógł wystąpić konflikt interesów. W związku z wezwaniem 
do sprzedaży Ministerstwo podpisało umowę na doradztwo finansowe z ING Securities SA – spółką doradczą, należącą do 
holdingu, w skład którego wchodzi OFE ING, udziałowiec 8,65% akcji Ciechu. NIK zauważa, że sam OFE ING nie tylko nie 
odpowiedział na wezwanie do sprzedaży, ale wręcz dokupił akcje Spółki Ciech SA, zwiększając swój pakiet akcji do 9,48%. 

Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości uzasadniają konieczność powtórzenia (zgłaszanego już kilkakrotnie po kontrolach 
prywatyzacji spółek Skarbu Państwa) wniosku dotyczącego potrzeby weryfikacji przez niezależnych ekspertów wycen 
dokonywanych przez doradców zatrudnionych przy prywatyzacji. 

8. Kontrola funkcjonowania grupy kapitałowej PKP (informacja NIK z listopada 2015 r.) wykazała mechanizm 
korupcjogenny dowolności postępowania w dysponowaniu majątkiem Skarbu Państwa przez PKP SA, a także 
korupcjogenny mechanizm niedostatecznego systemu nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem Grupy PKP. 

NIK negatywnie oceniła zarówno organizację, jak i funkcjonowanie Grupy PKP w latach 2010-2012 i pierwszym półroczu 2013 r. 
Spółka „matka” – PKP SA nieskutecznie zarządzała holdingiem Grupa PKP, bowiem do października 2012 r. nie wypracowała 
strategii działalności Grupy, ani nie zawierała ze spółkami zależnymi umów, ustalających ich wzajemne obowiązki i uprawnienia. 

Brak dostatecznego nadzoru, w tym właściwej koordynacji działań i  przepływu informacji w Grupie PKP, wpływał 
niekorzystnie na funkcjonowanie holdingu i prowadził do wdrażania przez spółki niespójnych przedsięwzięć gospodarczych, 
związanych z zakupem pociągów Pendolino, przystosowanych do przewozów pasażerskich z prędkością 220-250 km/godz. 

Pomimo przeprowadzenia w 2008 r. przez PKP Intercity SA przetargu na dostawę pociągów dużych prędkości i ich zakupu 
w 2011 r., PKP PLK SA i PKP Energetyka SA do połowy 2012 r. nie prowadziły modernizacji linii kolejowych, umożliwiających 
wykorzystanie prędkości tych pociągów na wyznaczonych dla nich trasach. NIK zwraca też uwagę, że zarządca infrastruktury 
(PKP PLK SA) nie przewiduje dostosowania większości linii kolejowych do takich parametrów, a stan zaawansowania prac na 
odcinkach modernizowanych wskazuje, że kursowanie pociągów Pendolino z prędkością przekraczającą 200 km/godz. możliwe 
będzie w najbliższych latach jedynie na niektórych odcinkach Centralnej Magistrali Kolejowej.  
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Jakkolwiek pociągi Pendolino pozwalają PKP Intercity SA pozyskiwać coraz więcej pasażerów i są szansą na odzyskanie 
przez spółkę rentowności, to jednak zakup ten z uwagi na stan i planowane przez PKP PLK SA parametry linii kolejowych był 
nieuzasadniony ekonomicznie. Wskazują na to wyniki analiz przeprowadzonych przez ekspertów, którzy uczestniczyli  
w kontroli NIK, wg których cena pociągów poruszających się z prędkością do 200 km/godz. jest znacznie niższa od ceny 
Pendolino, a koszty serwisowania Pendolino – dwukrotnie wyższe. 

9. Kontrola wydatków spółek Grupy PKP na usługi doradcze (konsultingowe) i eksperckie (informacja o wynikach 
kontroli z kwietnia 2016 r.) wykazała mechanizm korupcjogenny rażącej dowolności postępowania oraz 
słabości systemu kontroli i nadzoru w zakresie korzystania przez spółki grupy kapitałowej PKP z zewnętrznych 
usług eksperckich i doradczych.  

W okresie zaledwie trzech lat objętych kontrolą (2012-2014), spółki PKP wydały na usługi doradcze i eksperckie kwotę 
ponad 171 mln zł i zawarły ponad 1.000 umów z podmiotami zewnętrznymi, była to zatem bardzo duża skala wydatków, 
a średnia wartość jednego zlecenia wynosiła około 170 tys. zł. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie działalność spółek związaną z udzielaniem w latach 2012-2014 zamówień 
na usługi doradcze i eksperckie podmiotom zewnętrznym. 

Obowiązujące w spółkach rozwiązania organizacyjno-proceduralne, a także stosowana praktyka nie stanowiły mechanizmów 
minimalizujących ryzyko niecelowego i nieefektywnego wydatkowania środków na usługi doradcze i eksperckie. Regulacje 
wewnętrzne nie obligowały do dokonywania przed zleceniem usług analizy rzeczywistych potrzeb i korzyści dla spółek, a także 
oszacowania wartości zamówienia lub, w sytuacji sformułowania ogólnego wymogu w tym zakresie, nie określały sposobu jego 
dokonywania. Również po wykonaniu usługi spółki nie prowadziły analiz uzyskanych efektów w relacji do poniesionych kosztów.  

W latach 2012-2014 w czterech jednostkach objętych kontrolą zawarto 1 029 umów na usługi doradcze i eksperckie z osobami 
fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, na które wydatkowano 
171.010, 6 tys. zł. NIK zakwestionowała celowość zawarcia 15% skontrolowanych umów, których przedmiotem było wykonanie 
prac należących do podstawowych zadań komórek organizacyjnych spółek i ich pracowników, na które wydatkowano łącznie 
1.496,8 tys. zł. Wyniki prac, będących przedmiotem 10% umów (z tytułu których wydatkowano 841,2 tys. zł), nie zostały przez 
spółki właściwie wykorzystane. We wszystkich spółkach stwierdzono nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur regulujących 
zasady udzielania zamówień podmiotom zewnętrznym. Tak funkcjonujący system zlecania usług doradczych i eksperckich jest 
bardzo podatny na wystąpienie zjawisk korupcyjnych. 

Wyniki kontroli wskazują, że wydatki ponoszone przez spółki na usługi doradcze i eksperckie dokonywane były nie zawsze 
w sposób celowy i efektywny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych rezultatów z ponoszonych nakładów. 
Dochowanie tej zasady wymaga bowiem właściwego przygotowania organizacyjno-proceduralnego, a następnie przestrzegania 
przyjętych w tym zakresie procedur. Procedury regulujące sposób udzielania zamówień na usługi doradcze i eksperckie powinny 
zawierać minimalne warunki, zwiększające prawdopodobieństwo, iż zlecanie tych usług będzie się odbywało w sposób 
gospodarny. Należą do nich: obowiązek dokonywania oceny celowości udzielanych zamówień, obowiązek oszacowania 
wartości zamówienia na etapie poprzedzającym jego udzielenie oraz dokumentowanie przeprowadzanych w tym zakresie 
czynności. Powyższe warunki nie były, w przypadku umów na usługi doradcze i eksperckie, zachowane.  

Generalnym wnioskiem z kontroli jest wniosek o wyeliminowanie z obszaru udzielania zamówień na usługi doradcze 
i eksperckie mechanizmów korupcjogennych: dowolności postępowania oraz słabości kontroli i nadzoru w powyższym 
zakresie. Ponadto NIK skierowała do zarządów poszczególnych spółek następujące wnioski, dotyczące: 
 poprzedzania udzielania zamówień na usługi doradcze i eksperckie udokumentowaną analizą rzeczywistych potrzeb 

spółki oraz analizą kosztów i korzyści;  
 zlecania usług doradczych i eksperckich na zewnątrz, w przypadkach kiedy mieszczą się one w zadaniach komórek 

organizacyjnych spółek i obowiązkach ich pracowników, wyłącznie w sytuacjach, gdy przeprowadzona uprzednio 
analiza wyklucza możliwość ich wykonania we własnym zakresie; 

 wprowadzenia obowiązku dokumentowania czynności podejmowanych w związku z udzielaniem zamówień na usługi 
doradcze i eksperckie (uzasadnienie dla udzielenia zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, wybór wykonawcy, 
odbiór wykonywanych prac); 

 przestrzegania zasad udzielania zamówień na usługi doradcze i eksperckie określonych w regulacjach wewnętrznych; 
 dokonywania oceny efektywności wydatków na usługi doradcze i eksperckie.  
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W latach 2010-2012 mimo trudnej sytuacji ekonomicznej spółki nastąpił wzrost wynagrodzeń na stanowiskach 
kierowniczych, w tym dyrektora generalnego i dyrektorów oddziałów aż o 30%. 

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała i przesłała zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
wyrządzenia spółce ELEWARR znacznej szkody majątkowej poprzez niedopełnienie obowiązku i przekroczenie uprawień. 
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 roku rozpatrzyła informację 
Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli nadzoru Prezesa Agencji Rynku Rolnego nad ELEWARR sp. z o.o. 
i postulowała dokonanie oceny nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego nad 
ELEWARR sp. z o.o. oraz wypracowanie spójnej koncepcji funkcjonowania tej spółki w przyszłości, w szczególności dla 
zapewnienia jej funkcji stabilizacyjnej na rynku zbóż.  

12. Kontrola wykorzystania środków publicznych na uprawy sadownicze i jagodowe w ramach programów 
rolnośrodowiskowych (informacja NIK z marca 2015 roku) wykazała mechanizm korupcjogenny 
niedostatecznej kontroli wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na prowadzenie gospodarstw 
ekologicznych w zakresie upraw sadowniczych i jagodowych. Przy słabości kontroli znaczna część tych 
środków została zmarnotrawiona na uprawy w rzeczywistości fikcyjne.  

Kontrola wykazała, że mimo iż przez dziesięć lat na dopłaty do ekologicznych upraw sadowniczych i jagodowych wydano 
ponad 708 mln zł, to nie wzrosła produkcja owoców. Wyraźnie spadła wydajność upraw - z 15 ton do 1 tony owoców na 
hektar. Jednocześnie aż ośmiokrotnie wzrosła powierzchnia upraw – najczęściej nieowocujących, bo dopłaty przyznawano 
do plantacji bez wymogu uzyskania plonów. Rolnicy sadzili więc drzewa po to, aby zdobyć fundusze, a nie zebrać plony. 
Ustalenia kontroli wskazują, że większość ekologicznych upraw sadowniczych i jagodowych założono w jednym celu: aby 
uzyskać dotacje. Kontrola NIK pokazała, jak działał ten mechanizm. Za ekologiczne uprawy sadownicze i jagodowe można 
było rocznie, w zależności od typu uprawy, otrzymać od 650 zł do 1.800 zł za hektar, przy czym większość rolników 
korzystających z dopłat pobierała najwyższą stawkę. Kluczowym warunkiem uzyskania pomocy było prowadzenie upraw 
przez pięć lat. Rolnicy zakładali więc i przez pięć lat formalnie prowadzili uprawy. Jednak, jak wykazała kontrola, plantacje 
często były zaniedbane: sadzone w niekorzystnych warunkach (np. na podmokłych i słabych glebach), a z powodu braku 
ogrodzenia narażone na zniszczenie przez dzikie zwierzęta. Kontrolerzy zwracają uwagę, że sady są inwestycjami 
wieloletnimi i wydają najwyższe plony dopiero po kilku, a nawet kilkunastu latach od posadzenia roślin sadowniczych. 
Tymczasem tylko nieco ponad połowa (11 z 20) rolników pobierających dopłaty, u których Izba przeprowadziła oględziny, 
uzyskała jakikolwiek plon. Pozostałych dziewięciu nie zebrało żadnych owoców ze swoich pozornie prowadzonych, ale za to 
realnie dofinansowywanych, upraw ekologicznych. Z kolei tylko siedmiu rolników zadeklarowało, że po pięciu latach dopłat, 
nadal będą prowadzili uprawy. Pozostałych 13 zlikwidowało lub zamierzało zlikwidować uprawy w momencie, w którym 
przestaną otrzymywać dopłaty. Dopłaty miały wspierać rolnictwo ekologiczne, tymczasem owoce ekologiczne sprzedawało 
zaledwie sześciu z 20 sprawdzonych rolników, a i to nie co roku. W żadnym z poddanych oględzinom gospodarstw sprzedaż 
owoców ekologicznych nie miała charakteru stałego i dotyczyła plonu z niektórych lat bądź tylko jego części. NIK 
oszacowała, że owoce ekologiczne sprzedawano tylko z 3-5% powierzchni upraw, które sprawdzili kontrolerzy. Resztę 
owoców sprzedawano jako produkcję konwencjonalną.  

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. rozpatrzyła informację Najwyższej 
Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na uprawy sadownicze i jagodowe w ramach programów 
rolnośrodowiskowych. Komisja zwróciła uwagę, że w skontrolowanych przez NIK oddziałach regionalnych Agencji, stwierdzono 
że od 13,3% do 40,5% kontroli na miejscu upraw sadowniczych i jagodowych przeprowadzono w miesiącach jesienno-
-zimowych, kiedy uprawy były w stanie bezlistnym, często pod pokrywą śnieżną. Wykonanie kontroli w tym okresie 
uniemożliwiało rzetelną weryfikację spełnienia wymogów uzyskania płatności rolnośrodowiskowych.  

W związku z tym Komisja postulowała dokonanie analizy systemu kontroli monitorowania stanu produkcji owoców 
ekologicznych, w celu lepszego wykorzystania środków publicznych na uprawy sadownicze i jagodowe w ramach 
programów rolnośrodowiskowych.  

 

 

 

 

 
 

10. Kontrola produkcji zewnętrznej dla telewizji publicznej (informacja NIK z maja 2015 roku) wykazała 
mechanizm korupcjogenny związany z dowolnością postępowania władz telewizji publicznej w zakresie 
zawierania umów z producentami zewnętrznymi. 

NIK badała przede wszystkim relacje TVP S.A. z producentami zewnętrznymi. Telewizja w latach 2011-2014 (do końca I kwartału) 
wydała na produkcję filmów i audycji 2,8 mld zł, z tego 28% na produkcję zewnętrzną (0,8 mld zł). 

Kontrola wykazała, że akceptowano do realizacji filmy i audycje bez dokonania oceny merytorycznej propozycji w systemie 
ROPAT (20% skontrolowanych audycji), brak było jednolitych zasad wyceny nabywanej produkcji, nie wprowadzono 
całościowej procedury antykorupcyjnej dotyczącej współpracy z producentami zewnętrznymi. Pomimo zaleceń przyjętej 
przez Spółkę strategii, występowały przypadki koncentracji zamówień od niektórych podmiotów zewnętrznych, w przypadku 
części audycji przeszacowywano pokrycie kosztów przychodami, co skutkowało nieosiągnięciem zakładanych wskaźników. 

NIK przedstawiła po kontroli wnioski, których realizacja pomoże wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości, występując 
między innymi o sporządzenie całościowej procedury minimalizującej ryzyka korupcyjne i występowanie konfliktu interesów 
oraz wprowadzenie jednolitej procedury dotyczącej prowadzenia i dokumentowania negocjacji. 

11. Kontrola funkcjonowania spółki ELEWARR SA (informacja NIK z kwietnia 2015 roku) wykazała mechanizm 
korupcjogenny niedostatecznej kontroli Prezesa Agencji Rynku Rolnego nad działalnością spółki ELEWARR 
i majątkiem Skarbu Państwa, którym ta spółka dysponuje. Słabość kontroli skutkowała między innymi 
dopuszczeniem do rażącej dowolności postępowania władz spółki w zakresie kształtowania wielkości 
wynagrodzeń, całkowicie nieadekwatnych do wyników ekonomicznych spółki. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad ELEWARR sp. z o.o. przez Prezesa 
Agencji Rynku Rolnego. Spółka ELEWARR przestała pełnić kluczową rolę w stabilizacji rynku zbóż oraz w przechowywaniu 
zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej. Zmalała też jej rola w przechowywaniu rezerw strategicznych. Przeprowadzone 
zmiany organizacyjne okazały się nieskuteczne. Prezes Agencji Rynku Rolnego nie zapobiegł też pogorszeniu sytuacji 
ekonomiczno-finansowej spółki ELEWARR. 

W poprzedniej kontroli – opublikowanej w 2011 roku – NIK stwierdziła, że członkom zarządu spółki przyznano wynagrodzenia 
w kwotach przekraczających limity dozwolone w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi. Łączna kwota wynagrodzeń nienależnie pobranych w spółce wyniosła 1.401,8 tys. zł. 

W kontroli sprawdzającej ustalono, że Prezes Agencji Rynku Rolnego nie podjął działań w celu wyegzekwowania nienależnie 
pobranych w latach 2008-2010 wynagrodzeń przez członków rady nadzorczej, zarządu i głównego księgowego spółki. Tym samym 
Prezes ARR dopuścił do przedawnienia roszczeń w kwocie 1.401,8 tys. zł. Ponadto Prezes ARR ponownie – niezgodnie z ustawą 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi tzw. kominową – zaakceptował wynagrodzenia dla członków 
zarządu spółki w kwocie 208 tys. zł. Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości finansowe wyniosły tym razem 1.129,6 tys. zł (suma 
nienależnie pobranych wynagrodzeń przez członków zarządu i członków rady nadzorczej spółki). Tak więc nieprawidłowości 
finansowe dotyczące nienależnie pobranych wynagrodzeń wyniosły łącznie (ustalenia z obu kontroli) 2.531,4 tys. zł. 

NIK ustaliła też, że utworzenie w 2010 r. stanowiska dyrektora generalnego i zatrudnienie na nim byłego prezesa spółki miało na celu 
obejścia ustawy tzw. kominowej. Ponadto NIK stwierdziła, że Prezes ARR powołał prezesa zarządu ELEWARR sp. z o.o. na okres od 
dnia 10 grudnia 2010 r. do dnia 18 maja 2011 r. bez przeprowadzenia wymaganego ustawą postępowania kwalifikacyjnego. Naruszanie 
tzw. ustawy kominowej przez spółkę spowodowane jest stwierdzeniem przez prezesa Agencji Rynku Rolnego i zarządu spółki, 
iż ELEWARR sp. z o. o. nie jest państwową osobą prawną i w związku z tym przepisy ustawy kominowej nie mają do niej zastosowania. 

NIK przypomina jednak, że właścicielem wszystkich udziałów ELEWARR sp. z o.o. jest państwowa osoba prawna – Agencja 
Rynku Rolnego. W świetle obowiązującego prawa (a także doktryny oraz orzecznictwa) spółka ELEWARR jest więc 
bezspornie państwową osobą prawną, do której mają zastosowanie przepisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. kominowej). 

Kontrola sprawdzająca ujawniła też, że udział spółki w rynku zbóż i rzepaku stale ulegał zmniejszeniu. Następowała dalsza 
dekapitalizacja jej majątku. W okresie 2010-2013 średnioroczne wykorzystanie pojemności magazynowej spółki wyniosło około 
40%. W 2013 roku udział ELEWARR sp. z o.o. w przechowywaniu państwowych rezerw zbóż zmniejszył się o 7% w stosunku 
do lat 2010-2012. Istotnie zmalała też rola spółki w przechowywaniu zbóż stanowiących zapasy interwencyjne Unii Europejskiej. 
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W latach 2010-2012 mimo trudnej sytuacji ekonomicznej spółki nastąpił wzrost wynagrodzeń na stanowiskach 
kierowniczych, w tym dyrektora generalnego i dyrektorów oddziałów aż o 30%. 

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała i przesłała zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
wyrządzenia spółce ELEWARR znacznej szkody majątkowej poprzez niedopełnienie obowiązku i przekroczenie uprawień. 
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 roku rozpatrzyła informację 
Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli nadzoru Prezesa Agencji Rynku Rolnego nad ELEWARR sp. z o.o. 
i postulowała dokonanie oceny nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego nad 
ELEWARR sp. z o.o. oraz wypracowanie spójnej koncepcji funkcjonowania tej spółki w przyszłości, w szczególności dla 
zapewnienia jej funkcji stabilizacyjnej na rynku zbóż.  

12. Kontrola wykorzystania środków publicznych na uprawy sadownicze i jagodowe w ramach programów 
rolnośrodowiskowych (informacja NIK z marca 2015 roku) wykazała mechanizm korupcjogenny 
niedostatecznej kontroli wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na prowadzenie gospodarstw 
ekologicznych w zakresie upraw sadowniczych i jagodowych. Przy słabości kontroli znaczna część tych 
środków została zmarnotrawiona na uprawy w rzeczywistości fikcyjne.  

Kontrola wykazała, że mimo iż przez dziesięć lat na dopłaty do ekologicznych upraw sadowniczych i jagodowych wydano 
ponad 708 mln zł, to nie wzrosła produkcja owoców. Wyraźnie spadła wydajność upraw - z 15 ton do 1 tony owoców na 
hektar. Jednocześnie aż ośmiokrotnie wzrosła powierzchnia upraw – najczęściej nieowocujących, bo dopłaty przyznawano 
do plantacji bez wymogu uzyskania plonów. Rolnicy sadzili więc drzewa po to, aby zdobyć fundusze, a nie zebrać plony. 
Ustalenia kontroli wskazują, że większość ekologicznych upraw sadowniczych i jagodowych założono w jednym celu: aby 
uzyskać dotacje. Kontrola NIK pokazała, jak działał ten mechanizm. Za ekologiczne uprawy sadownicze i jagodowe można 
było rocznie, w zależności od typu uprawy, otrzymać od 650 zł do 1.800 zł za hektar, przy czym większość rolników 
korzystających z dopłat pobierała najwyższą stawkę. Kluczowym warunkiem uzyskania pomocy było prowadzenie upraw 
przez pięć lat. Rolnicy zakładali więc i przez pięć lat formalnie prowadzili uprawy. Jednak, jak wykazała kontrola, plantacje 
często były zaniedbane: sadzone w niekorzystnych warunkach (np. na podmokłych i słabych glebach), a z powodu braku 
ogrodzenia narażone na zniszczenie przez dzikie zwierzęta. Kontrolerzy zwracają uwagę, że sady są inwestycjami 
wieloletnimi i wydają najwyższe plony dopiero po kilku, a nawet kilkunastu latach od posadzenia roślin sadowniczych. 
Tymczasem tylko nieco ponad połowa (11 z 20) rolników pobierających dopłaty, u których Izba przeprowadziła oględziny, 
uzyskała jakikolwiek plon. Pozostałych dziewięciu nie zebrało żadnych owoców ze swoich pozornie prowadzonych, ale za to 
realnie dofinansowywanych, upraw ekologicznych. Z kolei tylko siedmiu rolników zadeklarowało, że po pięciu latach dopłat, 
nadal będą prowadzili uprawy. Pozostałych 13 zlikwidowało lub zamierzało zlikwidować uprawy w momencie, w którym 
przestaną otrzymywać dopłaty. Dopłaty miały wspierać rolnictwo ekologiczne, tymczasem owoce ekologiczne sprzedawało 
zaledwie sześciu z 20 sprawdzonych rolników, a i to nie co roku. W żadnym z poddanych oględzinom gospodarstw sprzedaż 
owoców ekologicznych nie miała charakteru stałego i dotyczyła plonu z niektórych lat bądź tylko jego części. NIK 
oszacowała, że owoce ekologiczne sprzedawano tylko z 3-5% powierzchni upraw, które sprawdzili kontrolerzy. Resztę 
owoców sprzedawano jako produkcję konwencjonalną.  

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. rozpatrzyła informację Najwyższej 
Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na uprawy sadownicze i jagodowe w ramach programów 
rolnośrodowiskowych. Komisja zwróciła uwagę, że w skontrolowanych przez NIK oddziałach regionalnych Agencji, stwierdzono 
że od 13,3% do 40,5% kontroli na miejscu upraw sadowniczych i jagodowych przeprowadzono w miesiącach jesienno-
-zimowych, kiedy uprawy były w stanie bezlistnym, często pod pokrywą śnieżną. Wykonanie kontroli w tym okresie 
uniemożliwiało rzetelną weryfikację spełnienia wymogów uzyskania płatności rolnośrodowiskowych.  

W związku z tym Komisja postulowała dokonanie analizy systemu kontroli monitorowania stanu produkcji owoców 
ekologicznych, w celu lepszego wykorzystania środków publicznych na uprawy sadownicze i jagodowe w ramach 
programów rolnośrodowiskowych.  
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13. Kontrola działalności szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe (informacja NIK z marca 
2015 roku) wykazała zagrożenie mechanizmem korupcyjnym związanym z ograniczeniem dostępności do 
świadczeń medycznych w przekształconych szpitalach. Wbrew nadziejom nie skróciły się kolejki do lekarzy. 
Część szpitali skorzystała jedynie z chwilowego oddłużenia, choć później sytuacja finansowa niektórych 
szpitali ponownie pogorszyła się i generowane są w nich straty. 

NIK wskazuje, iż przebudowa systemu ochrony zdrowia powinna prowadzić do konkurowania ze sobą placówek o środki 
publiczne, w oparciu o jakość i efekty świadczonych usług. Dopiero wówczas możliwe będzie zaniechanie szkodliwej 
społecznie praktyki, kiedy to atrakcyjnie wycenione świadczenie – a nie rzeczywiste potrzeby pacjentów – decyduje o tym, 
na czym koncentruje się szpital, zabiegający o środki w NFZ. 

Do dnia 30 kwietnia 2014 roku przekształceniami organizacyjno-prawnymi objęto łącznie 174 szpitale. NIK sprawdziła 20 szpitali 
przekształconych w spółki kapitałowe. W toku kontroli uzyskano także informacje od dodatkowych 54 szpitali – spółek, które 
w 2013 roku miały podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. W przypadku 38 samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej przekształconych w spółki kapitałowe samorządy całkowicie zbyły posiadane akcje lub udziały.  

Ustalenia kontroli NIK wskazują, że zmiana formy organizacyjno-prawnej placówek i utworzenie szpitali – spółek 
kapitałowych w miejsce samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) nie spowodowała dotychczas 
istotnych zmian ani w sposobie zarządzania, ani w zakresie, liczbie i dostępności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych: nie poprawiła trwale sytuacji finansowej szpitali ani dostępu do usług medycznych dla pacjentów. 

Po przekształceniu szpitali w spółki kapitałowe nie uległy istotnej zmianie liczba i zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Liczba 
udzielanych świadczeń i wykonywanych badań diagnostycznych nadal zależna była jedynie od limitów określonych w kontraktach 
zawieranych przez szpitale z NFZ, a jakiekolwiek likwidacje oddziałów, dokonywane po przekształceniu szpitala w spółkę, wynikały 
głównie z ograniczenia wartości tych kontraktów, np. z uwagi na niskie zainteresowanie pacjentów określonymi usługami. 

Przekształcenie szpitali w spółki nie wpłynęło także na dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych. Czas oczekiwania na świadczenia nadal uzależniony był od wielkości kontraktu z NFZ i mógł wynosić nawet 
kilka miesięcy. Natomiast w przypadku odpłatnych usług medycznych pacjentom udzielano świadczeń bezzwłocznie. 

14. Kontrola realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2014 roku (informacja NIK ze stycznia 
2016 roku), przeprowadzona w Centrali NFZ i czterech wojewódzkich oddziałach Funduszu wykazała 
pogorszenie sytuacji w zakresie dostępności usług medycznych publicznej służby zdrowia. Wydłużyły się 
kolejki do wielu świadczeń medycznych, co niewątpliwie zwiększa występowanie mechanizmów 
korupcjogennych, związanych ze skracaniem długiego okresu oczekiwania na świadczenia medyczne. 

Kontrola wykazała, że zwiększanie środków na leczenie nie przełożyło się na poprawę dostępności świadczeń zdrowotnych. 
Podobnie jak w latach ubiegłych średni czas oczekiwania na świadczenia wydłuża się, a kolejki do lekarzy i szpitali różnią się 
w zależności od województwa. Nadal w wielu regionach brakuje lekarzy wybranych specjalności. 

Pomimo zwiększania przez Narodowy Fundusz Zdrowia wartości umów zawartych ze świadczeniodawcami nie nastąpiła poprawa 
dostępności świadczeń zdrowotnych. W przypadku niektórych świadczeń dostępność uległa pogorszeniu, a części świadczeń w ogóle 
nie zakontraktowano. Wskazuje to na ograniczoną skuteczność działań Funduszu. Podobne ustalenia na temat pogarszającego się 
dostępu do świadczeń zdrowotnych Izba prezentowała po kontrolach NFZ przeprowadzanych w latach 2011-2013. 

Średni czas oczekiwania na świadczenie zdrowotne wydłużył się we wszystkich badanych rodzajach świadczeń medycznych 
w porównaniu do roku poprzedniego, w przypadku pięciu analizowanych rodzajów poradni ambulatoryjnych (okulistyka, 
tomografia komputerowa, kardiologia, chirurgia urazowo-ortopedyczna, neurologia) od 21% do blisko 35% 

Wybrany przez NFZ sposób obliczania podawanego średniego rzeczywistego czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń 
powodował, że wartość informacyjna tych danych dla pacjenta była ograniczona. Średni czas oczekiwania na świadczenie, 
o którym byli informowani pacjenci w chwili zapisu (stan na grudzień 2014 roku) wynosił od 64 do 106 dni i we wszystkich 
wypadkach był dłuższy od mediany średniego rzeczywistego czasu oczekiwania wykazywanego przez NFZ. 
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15. Kontrola realizacji zamówień publicznych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 
(wystąpienia pokontrolne NIK z grudnia 2015 roku) wykazała mechanizm korupcjogenny dowolności 
postępowania w realizacji zamówień, a także korupcjogenny konflikt interesów, dotyczący jednego 
z wykonawców zamówień, powiązanego z osobą realizującą zamówienia publiczne na rzecz szpitala. 

NIK stwierdziła szereg nieprawidłowości w przetargach przeprowadzonych w latach 2012-2014 w Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym w Olsztynie. Postępowania były źle przygotowane i przeprowadzone, niejednokrotnie z naruszeniem zasad 
uczciwej konkurencji. Prawie 50 tys. złotych wydano na skaner klisz RTG, który w ogóle nie był później wykorzystywany 
w badaniach pacjentów. Od chwili jego dostawy we wrześniu 2013 roku aż do czerwca 2015 roku (tj. do kontroli NIK) 
urządzenie nie zostało nawet rozpakowane. 

W tym samym postępowaniu zamawiane komputery przenośne opisano w taki sposób, aby ograniczyć krąg potencjalnych 
dostawców. W opisie zamówienia wskazano bowiem na konkretne rozwiązania techniczne – indywidualnie określony port szybkiej 
transmisji, stosowany w sprzęcie tylko jednego znanego producenta. W ocenie NIK takie działanie było niezgodnie z ustawą –       
Prawo zamówień publicznych, gdyż skutkowało naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania podmiotów. 

Do nieprawidłowości doszło również na etapie odbioru zakupionego sprzętu. 33 dostarczone tablety medyczne o wartości 95 tys. 
zostały przez szpital odebrane, pomimo że nie spełniały wymogów określonych w przetargu. Nie wyposażono ich bowiem 
w możliwość korzystania z Internetu za pośrednictwem sieci komórkowych, co było jednym z istotnych warunków tego zamówienia. 

Nieprawidłowości wykryto również w postępowaniu na wybór wykonawców dokumentacji niezbędnej do realizacji przez szpital 
dwóch projektów. Zostały przeprowadzone w taki sposób, aby uniknąć stosowania prawa zamówień publicznych. 
Całość zamówienia podzielono na dwie części po to, by wartość poszczególnych części nie przekraczała kwoty zobowiązującej 
do stosowania tej ustawy. W obu postępowaniach wygrał wykonawca reprezentowany przez osobę, która wcześniej powiązana 
była zawodowo z pełnomocnikiem ds. operacyjnych szpitala. Kontrolerzy ustalili również, że przed wszczęciem tych postępowań 
informacje na temat kosztów zamawianej dokumentacji Szpital uzyskał właśnie od zwycięskiego wykonawcy. 

16. Kontrola realizacji zamówień publicznych na usługi zewnętrzne przez podmioty sektora publicznego 
(informacja NIK z lipca 2015 roku), przeprowadzona w wybranych urzędach administracji publicznej oraz 
spółkach Skarbu Państwa, wskazała, że do zwiększenia efektywności i przejrzystości systemu zamówień 
publicznych w sektorze publicznym, a także zminimalizowania ryzyka korupcji przyczyni się m.in. sporządzanie 
przez jednostki sektora finansów publicznych rocznych planów zamówień publicznych niezależnie od wartości 
zamówień.  Ponadto NIK stwierdziła, że brak w jednostkach sektora publicznego wewnętrznych regulaminów 
dotyczących zamówień podprogowych lub niejednoznaczność tych uregulowań zwiększa ryzyko wystąpienia 
zjawisk korupcjogennych. 
Koncentracja uprawnień w ręku jednego urzędnika, w tym przypadku rozpatrującego odwołania w sprawach 
zamówień publicznych przez Krajową Izbę Odwoławczą, głównie w składzie jednoosobowym, pozostaje 
w sprzeczności z antykorupcyjną „zasadą wielu oczu”, która sprzeciwia się nadmiernej koncentracji 
władzy/decyzyjności w ręku jednego urzędnika. 

Skontrolowane jednostki najczęściej zlecały usługi w zakresie prac gospodarczych i konserwacyjnych, prac informatycznych 
i wsparcia technicznego, opracowania dokumentacji projektowej, doradztwa prawnego, usług restauracyjnych, 
cateringowych oraz szkoleniowych. Stwierdzone przypadki nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim braku pełnego 
rozpoznania zapotrzebowania na usługi oraz nieuzasadnionego stosowania podziału zamówienia (na podstawie art. 6a 
ustawy – Prawo zamówień publicznych), co pozwalało udzielać części zamówienia bez stosowania określonych przepisami 
zasad i procedur (dwie jednostki). 

 W sytuacji, kiedy ustawa Pzp umożliwia zamawiającemu realizację zamówienia w częściach (art. 36 ust. 2 pkt 1) 
utrzymywanie możliwości dodatkowego dzielenia zamówienia na części prowadzącego, zgodnie z art. 6a, do zniesienia 
obowiązku stosowania zasad i procedur określonych przepisami ustawy Pzp jest nieuzasadnione. Wpływa bowiem 
negatywnie na konkurencyjność, a co za tym idzie efektywność ekonomiczną. 

Skontrolowane jednostki tylko w niewielkiej mierze wykorzystywały przewidziane w przepisach możliwości uzyskania 
najkorzystniejszej oferty. W większości postępowań stosowano najniższą cenę jako jedyne kryterium oceny ofert. 
Tylko w przypadku 60 zamówień (ok. 2% udzielonych) ustalono dodatkowe kryteria oceny ofert poza najniższą ceną. 
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NIK podkreśla, że stosowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium wyboru uzasadniano brakiem nakazu stosowania 
innych kryteriów, ale przede wszystkim możliwością łatwiejszej obrony prawidłowości oceny ofert w przypadku ewentualnych 
odwołań i postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

NIK zwraca także uwagę na istotny aspekt liczebności składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej. Obowiązujące 
przepisy jako zasadę przewidują rozpoznawanie odwołań w składzie jednoosobowym. Jednocześnie ustawodawca 
dopuszcza rozszerzenie składu orzekającego do trzech osób w przypadku szczególnej zawiłości sprawy lub jej 
precedensowego charakteru (decyduje o tym Prezes KIO). W latach 2012-2014 (I półrocze) Krajowa Izba Odwoławcza 
ponadczterokrotnie więcej spraw rozpoznała w składzie jednoosobowym (5 371), niż w składzie trzyosobowym (1 296). 

W ocenie NIK takie uregulowania nie zapewniają przejrzystości systemu odwoławczego, a także nie gwarantują 
wszechstronnego i obiektywnego rozpoznania sprawy. 

W większości badanych jednostek stwierdzono nieefektywną, zdaniem NIK, organizację planowania i udzielania zamówień 
publicznych na wykonanie usług przez podmioty zewnętrzne. 

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli, Najwyższa Izba Kontroli uważa, że do zwiększenia efektywności i przejrzystości systemu 
zamówień w sektorze publicznym, a także zminimalizowania ryzyka korupcji, może się przyczynić wprowadzenie obowiązku 
sporządzania przez jednostki publiczne rocznych planów zamówień publicznych niezależnie od ich wartości. Plan zamówień 
daje bowiem kierownikowi jednostki całościową wiedzę o liczbie i wartości planowanych zamówień, terminach oraz trybach 
ich udzielenia, co jest niezbędne dla sprawowania rzetelnej kontroli zarządczej.  

NIK wnioskowała też  o nowelizację art. 13 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczącego wstępnych ogłoszeń 
informacyjnych, tak aby publikacja ogłoszeń stała się obligatoryjna. Konieczne jest także doprecyzowanie przepisów ustawy 
– Prawo zamówień publicznych w zakresie dokonywania imiennego podziału zadań i odpowiedzialności poszczególnych 
członków komisji przetargowych za konkretne czynności w postępowaniu. 

17. Kontrola działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie nadzoru nad jakością dróg 
(informacja NIK z marca 2015 roku) wykazała mechanizm korupcjogenny niedostatecznego nadzoru ze 
strony Dyrekcji. 

Żadna z dróg oddanych do ruchu w latach 2008-2009 nie była objęta monitoringiem jakości. Wady i usterki wystąpiły na 
ponad 70% odcinków zbadanych przez NIK. Z kolei niewłaściwie opracowana dokumentacja projektowa była podstawą 
uzasadnionych roszczeń wykonawców – łącznie na 63 mln zł – związanych z koniecznością wykonywania dodatkowych 
robót i prac naprawczych. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, przystępując do realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012, nie miała 
przygotowanych procedur, systemu monitorowania jakości robót budowlanych ani odpowiednio wyposażonych laboratoriów 
drogowych do przeprowadzania badań kontrolnych materiałów budowlanych wykorzystywanych w pracach drogowych. 

Do końca 2009 roku Centrala Dyrekcji nie prowadziła monitoringu jakości robót i nie egzekwowała przekazywania informacji 
o liczbie i wynikach badań przeprowadzonych przez laboratoria drogowe. Pełne dane z monitoringu dotyczące wszystkich 
dróg zaczęto pozyskiwać od stycznia 2011 roku, a jednolite zasady prowadzenia monitoringu drogowcy z Generalnej 
Dyrekcji opracowali dopiero w marcu 2013 roku. 

Brak należytego nadzoru nad jakością dróg mógł sprzyjać korupcji, polegającej na uzyskiwaniu przez wykonawców robót 
wynagrodzeń za prace nierzetelne i niespełniające norm jakościowych. 

18. Kontrola wykonywania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zadań związanych 
z utrzymaniem i remontami dróg (informacja NIK z lutego 2016 r.) wykazała występowanie obszarów 
zagrożonych mechanizmami korupcjogennymi w zakresie prowadzenia dyżurów przy zimowym utrzymaniu 
dróg, a także nadmiernego korzystania z usług podmiotu zewnętrznego, a w konsekwencji nierównego 
dostępu do informacji potencjalnych wykonawców bieżącego utrzymania dróg. 

Kontrola wykazała, że w I kwartale 2014 r. dyżurni zimowego utrzymania dróg rejonów w Łowiczu, Opocznie i Radomsku 
Oddziału GDDKiA w Łodzi wykonywali w czasie pełnionych przez nich dyżurów – na podstawie umów zawartych 
z podmiotami zewnętrznymi – dodatkowe zadania na rzecz Oddziału, nieokreślone tymi umowami. Zadania te polegały na 
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dokonywaniu przez nich objazdów i kontroli dróg pojazdami służbowymi Oddziału. W konsekwencji, pomimo iż pracownicy 
Oddziału nie pełnili dyżurów w czasie i w miejscach wskazanych w tych umowach (czyli zlecona usługa nie została 
faktycznie wykonana) Oddział wypłacił Wykonawcy kwotę 17.316 zł, co naruszało art. 44 ust. 3 pt 3 ustawy o finansach 
publicznych. 

Pracownicy Rejonu w Kutnie Oddziału GDDKiA w Łodzi, którzy pełnili dyżury na rzecz podmiotu zewnętrznego, realizowali 
również czynności związane z odbiorem tej usługi. Stwierdzono przypadki, w których jeden z zatrudnionych dokonywał 
sprawdzenia pod względem merytorycznym czterech faktur, zatwierdził protokół odbioru usługi, jednocześnie będąc osobą 
odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy (m.in. sprawowanie funkcji kontrolnych nad dyżurami przy zimowym 
utrzymaniu dróg, zarządzanie umową, odbiór i rozliczenie usług), dwóch innych pracowników zatwierdzało (jednorazowo 
oraz trzykrotnie) protokoły odbioru. Pracownik Rejonu w Wieluniu, który dokonał sprawdzenia pod względem merytorycznym 
faktury z realizacji usługi, był w związku małżeńskim z osobą, również pracownikiem Rejonu, pełniącą dyżury przy zimowym 
utrzymaniu dróg dla ww. wykonawcy. Powyższe sytuacje naruszyły postanowienia zawarte w zarządzeniu nr 9 Generalnego 
Dyrektora DKiA z 6 marca 2012 r. – Polityka antykorupcyjna w GDDKiA. 

W Oddziale GDDKiA w Łodzi, w 2012 r. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie dyżurów przy 
zimowym utrzymaniu dróg w rejonach w Kutnie i w Wieluniu niewyłączone zostały dwie osoby, których małżonkowie 
świadczyli pracę na rzecz wybranego wykonawcy, ubiegającego się nie tylko o udzielenie zamówienia, ale którego oferty 
zostały wybrane w tych postępowaniach. Osoby będące członkami komisji przetargowych złożyły oświadczenia 
(na druku ZP-1) w sprawie braku przesłanek do wyłączenia ich z tych postępowań. W ocenie NIK, wskazani członkowie 
komisji przetargowych powinni zostać wyłączeni z takich postępowań, z uwagi na uzasadnione wątpliwości, co do ich 
bezstronności.  

W Oddziale GDDKiA w Gdańsku w okresie od 3 listopada 2014 do 31 marca 2015 r. powierzono wykonywanie czynności 
w Wydziale Zamówień Publicznych osobie niebędącej pracownikiem Oddziału, a skierowanej przez wykonawcę 
realizującego w tym czasie usługi dla Oddziału, m.in. w zakresie utrzymania dróg na podstawie już zawartych umów 
i jednocześnie będącego potencjalnym wykonawcą przyszłego zamówienia. Za realizację zadań polegających 
w szczególności na współudziale w przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz prowadzenie 
sprawozdawczości, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, Oddział 
wydatkował kwotę w wysokości 25.815,24 zł (za 792 przepracowane godz.). W ocenie NIK, sytuacja powyższa wskazuje na 
możliwość niezachowania przez zamawiającego bezstronności oraz transparentności prowadzonych postępowań. Osoba ta 
nie powinna zostać wyznaczona do pracy w komórce merytorycznej właściwej w spawach zamówień publicznych z uwagi na 
powiązania z jednym z wykonawców usług utrzymania dróg. 

19. Kontrola nadawania uprawnień kierowcom (informacja NIK z listopada 2015 roku) wykazała korupcjogenny 
mechanizm konfliktu interesów w zakresie funkcjonowania ośrodków egzaminowania kierowców. Ośrodki te 
utrzymywane są głównie z opłat egzaminacyjnych. Im większe problemy zdających, im większa liczba 
egzaminów poprawkowych, tym większe dochody ośrodków egzaminacyjnych. Jest to niewątpliwie sytuacja 
korupcjogenna, piętrzenie trudności przed zdającymi może ich motywować do zachowań korupcyjnych. 
Sytuacja, w której ośrodki egzaminowania utrzymują się głównie z opłat za egzaminy poprawkowe, może 
powodować brak obiektywizmu przy przeprowadzaniu egzaminów i dowolność w traktowaniu 
egzaminowanych kandydatów na kierowców.  
Kolejny konflikt interesów ujawniony przez kontrolę NIK polegał na zaangażowaniu dyrektorów ośrodków 
w bezpośrednie prowadzenie egzaminów, co koliduje z ich funkcją osób nadzorujących prowadzenie 
egzaminów i rozpatrywanie odwołań. 
Kontrola wykazała też wysoce korupcjogenny mechanizm dowolności postępowania starostów w zakresie 
postępowania wobec osób, których prawo jazdy powinno być zatrzymane na skutek przekroczenia liczby 
punktów karnych. Tu miały miejsce liczne przypadki skutecznego unikania konsekwencji przez kierowców na 
skutek zaniechania ze strony starostów. 

Kontrola wykazała, że monopol na egzaminowanie na prawo jazdy mają w Polsce wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego 
i jest to podstawowe źródło ich finansowania: 88% przychodów (blisko 60 mln zł) skontrolowanych ośrodków pochodziło 
z opłat egzaminacyjnych. 
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NIK zwraca przy tym uwagę, że niemal 70% tych przychodów ogółem stanowią opłaty za egzaminy poprawkowe. 
Ustalenia kontroli wskazują na zastanawiająco duże rozbieżności pomiędzy wskaźnikami zdawalności w poszczególnych 
ośrodkach: od lat najniższymi w Koszalinie i Łodzi – 23%, a najwyższymi w Ostrołęce – ok. 53% Z danych wynika, 
że egzaminy na prawo jazdy łatwiej zdaje się w mniejszych miejscowościach (np. Ostrołęka, Łomża, Suwałki), w których 
układ dróg jest nieskomplikowany, a ruch mniejszy niż w dużych miastach. Z tego powodu część kursantów woli zdawać 
egzamin poza miejscem zamieszkania, w ośrodku, w którym ma większe szanse na pomyślny wynik, np. wśród 
warszawiaków popularne są egzaminy w Łomży i Ostrołęce (gdzie od lat zdawalność jest najwyższa w Polsce). Popularność 
turystyki egzaminacyjnej potwierdzili sami kursanci. Z ankiet przeprowadzonych przez NIK wynika, że co 20. osoba zmieniła 
ośrodek egzaminowania. 

Rekordziści zdawali egzamin teoretyczny na prawo jazdy ponad 80 razy (WORD Częstochowa – 82 podejścia, WORD 
Katowice – 81 – obaj kursanci nie zdali). Nie są to odosobnione przypadki: łącznie 15 osób zdawało egzamin teoretyczny 
60 lub więcej razy. Budującym przykładem wytrwałości mogą być przypadki z Jastrzębia Zdroju: egzamin z teorii zdany za 
70. razem, i z Kielc: egzamin praktyczny zdany za 64. razem. 

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na ogół dysponowały niezbędnymi warunkami technicznymi do egzaminowania 
kandydatów. W wielu ośrodkach stwierdzono jednak nieprawidłowości dotyczące spełniania ustawowych ram egzaminów 
(dot. np. posiadania wymaganych orzeczeń lekarskich i psychologicznych przez egzaminatorów), także tych, które 
z założenia miały przeciwdziałać korupcji. W ponad połowie skontrolowanych WORD-ów nie zapewniono bezstronności 
egzaminowania: egzaminy przeprowadzali egzaminatorzy nadzorujący, a nawet dyrektor ośrodka, co kolidowało z ich 
obowiązkami z zakresu nadzoru i procedurami odwoławczymi w przypadku skarg egzaminowanych. Nie egzekwowano od 
egzaminatorów składania wymaganych oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka. 

W żadnym ze skontrolowanych starostw nie kierowano niezwłocznie na ponowny egzamin kierowców, którzy przekroczyli 
próg 24 punktów karnych (tylko w 2014 r. policja zatrzymała ponad 3 tys. takich kierowców). Na wnioski policji o skierowania 
starostwa reagowały opieszale, a opóźnienia w wydawaniu decyzji w skrajnych przypadkach wynosiły nawet 10 miesięcy. 
W trzech starostwach w przypadku co czwartego wniosku policji w ogóle nie wydano decyzji o ponownym egzaminie. 
Oznacza to, że tacy kierowcy nadal jeździli po drogach. 

Starostwa opieszale wydawały decyzje o skierowaniu na badania nawet w odniesieniu do osób, które spowodowały poważne 
wypadki (śmierć lub ranni). Urzędnicy wydawali decyzje z opóźnieniem także w odniesieniu do prawomocnych wyroków 
zakazu prowadzenia pojazdów (w 2014 r. sądy orzekły blisko 103 tys. takich zakazów). 

20. Kontrola realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego podatków lokalnych oraz dochodów z majątku 
(informacja NIK z marca 2015 roku) wykazała mechanizm korupcjogenny dowolności postępowania organów 
samorządów w zakresie wymiaru podatków, egzekwowania zaległości oraz stosowania ulg podatkowych. 

Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niewykorzystywania przez organ podatkowy, w połowie skontrolowanych 
gmin, możliwości kontroli u podatników. NIK stwierdziła też opieszałość w prowadzeniu działań windykacyjnych, 
co skutkowało niską skutecznością egzekwowania zaległości podatkowych. Nierzetelność postępowań podatkowych 
w sprawach ulg polegała na stosowaniu nieprzejrzystych lub niejednolitych kryteriów przy ocenie wniosków, dowolności 
w wydawaniu decyzji oraz nieprawidłowym dokumentowaniu i nieprzestrzeganiu terminów w prowadzonych postępowaniach, 
co zwiększało ryzyko wystąpienia korupcjogennego mechanizmu dowolności. 

Negatywnymi skutkami stwierdzonych nieprawidłowości były uszczuplenia w dochodach gmin z tytułu badanych podatków, 
a także negatywny odbiór społeczny takich zjawisk jak: unieważnianie przez organy nadzoru uchwał z powodu promowania 
zwolnieniami podatkowymi określonych podmiotów, dowolne wydawanie decyzji w sprawach ulg podatkowych według 
niejasnych, niejednolitych zasad oraz opieszałość bądź odstępowanie od egzekucji podatkowej. 
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5. Podsumowanie	i	wnioski	

Na podstawie mechanizmów korupcjogennych, ujawnionych w kontrolach NIK, zakończonych w 2015 roku, szczególne 
działania antykorupcyjne powinny być skierowane na następujące główne obszary zagrożenia korupcją,:  

1) działalność organów samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia inwestycji oraz ich lokalizacji; 
2) prywatyzację spółek Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem problemu weryfikacji wycen 

prywatyzowanego majątku; 
3) problem dostępności do świadczeń medycznych publicznej służby zdrowia; 
4) problem korupcjogennego systemu egzaminowania kierowców. 

Kontrole dotyczące działalności inwestycyjnej organów samorządu terytorialnego: Urzędu Miasta w Szczecinie, 
Urzędu Miasta w Koszalinie, Urzędu Miasta we Włocławku czy sprawy gruntów w gminie Kleszczów, wykazały, 
że w samorządach dochodzi często do poważnego marnotrawstwa, niegospodarności [kontrole opisane w pkt 1-4 powyżej]. 
Władze samorządowe nie zapewniały należytego nadzoru i kontroli dokonywanych inwestycji, w szczególności dochodzi 
w nich do dowolności postępowania w zakresie zlecania wykonawstwa inwestycji, zawyżania kosztów, braku należytej troski 
o jakość wykonanych prac. Stanowi to problem, wymagający wprowadzenia systemowych rozwiązań, przede wszystkim 
systemowego wzmocnienia nadzoru i kontroli nad całym procesem inwestycyjnym. Zwraca uwagę kontrola w gminie 
Kleszczów, która wykazała rażący brak nadzoru nad mieniem samorządowym, oddanym do dyspozycji fundacji. Zagrożony 
korupcją jest też proces lokalizacji inwestycji energetyki wiatrowej, co wykazała kontrola w gminie Laszki (ogólnopolska 
kontrola lokalizacji elektrowni wiatrowych przeprowadzona była w 2014 roku), a także kontrola lokalizacji stacji telefonii 
komórkowej, gdzie występuje problem dowolności postępowania, konfliktu interesów (przez powiązania urzędników 
samorządowych z inwestorami) czy braku wymaganej jawności działania (władze samorządowe podejmują działania bez 
konsultacji lub wręcz w ukryciu przed mieszkańcami) [kontrole opisane w pkt 5-6].  

Należy zwrócić uwagę na kontrolę prywatyzacji wybranych spółek Skarbu Państwa [kontrola opisana w pkt 7 powyżej], 
w której powrócił problem prywatyzacji, a ściślej problem dowolności postępowania w zakresie wycen prywatyzowanego 
majątku. To problem, który NIK wielokrotnie sygnalizowała w swoich analizach zagrożenia korupcją. Weryfikacja wycen 
prywatyzowanego majątku była jednym z głównych postulatów antykorupcyjnych Najwyższej Izby Kontroli. Przyjęła go 
w 2008 roku Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, w opinii nr 3, zawierającej wskazanie podstawowych działań, 
które należy podjąć dla zmniejszenia zagrożenia korupcją. Wśród proponowanych działań zaradczych znalazło się 
stworzenie weryfikacji wycen prywatyzowanego majątku, niestety dotychczas niezrealizowane. Bezkrytyczne przyjmowanie 
wycen przygotowywanych przez firmy doradcze, niepoddawanie ich obiektywnej ocenie, stwarza warunki do wystąpienia 
korupcji i do zbywania majątku publicznego po zaniżonej wartości. Najwyższa Izba Kontroli stanowczo, kolejny raz 
wnioskuje, by pilnie został stworzony system weryfikacji wycen.  

Aktualny pozostaje problem zagrożenia korupcją w ochronie zdrowia. Kolejki do świadczeń publicznej służby zdrowia wydłużają 
się coraz bardziej, co wykazały kontrole działalności szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe i realizacji 
zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2014 roku [kontrole opisane w pkt 13 i 14]. W warunkach mniejszej dostępności rośnie 
ryzyko korupcji, nie tylko związanej z przyspieszaniem świadczeń, ale również poprzez kierowanie pacjentów publicznej służby 
zdrowia do prywatnych gabinetów lekarskich, gdzie odpłatnie wcześniej otrzymają świadczenia medyczne. 

Powrócił też sygnalizowany kilkakrotnie przez NIK problem korupcjogenności systemu egzaminowania kierowców, co wykazała 
kontrola nadawania uprawnień kierowcom [kontrola opisana w pkt 19]. W sytuacji, gdy ośrodki egzaminowania praktycznie 
funkcjonują dzięki opłatom za egzaminy poprawkowe, niektórzy egzaminowani zdają ten egzamin nawet kilkadziesiąt razy (dochody 
ośrodków rosną w miarę niepowodzeń w zdaniu egzaminów przez jak największą liczbę egzaminowanych). Najwyższa Izba 
Kontroli wskazuje, że system szkolenia kierowców wymaga zmian usuwających ten szkodliwy mechanizm. Jest to ważne, 
zważywszy że chodzi tu o zagrożenie korupcją w sprawach dotyczących milionów obywateli. 

 

 
 

NIK zwraca przy tym uwagę, że niemal 70% tych przychodów ogółem stanowią opłaty za egzaminy poprawkowe. 
Ustalenia kontroli wskazują na zastanawiająco duże rozbieżności pomiędzy wskaźnikami zdawalności w poszczególnych 
ośrodkach: od lat najniższymi w Koszalinie i Łodzi – 23%, a najwyższymi w Ostrołęce – ok. 53% Z danych wynika, 
że egzaminy na prawo jazdy łatwiej zdaje się w mniejszych miejscowościach (np. Ostrołęka, Łomża, Suwałki), w których 
układ dróg jest nieskomplikowany, a ruch mniejszy niż w dużych miastach. Z tego powodu część kursantów woli zdawać 
egzamin poza miejscem zamieszkania, w ośrodku, w którym ma większe szanse na pomyślny wynik, np. wśród 
warszawiaków popularne są egzaminy w Łomży i Ostrołęce (gdzie od lat zdawalność jest najwyższa w Polsce). Popularność 
turystyki egzaminacyjnej potwierdzili sami kursanci. Z ankiet przeprowadzonych przez NIK wynika, że co 20. osoba zmieniła 
ośrodek egzaminowania. 

Rekordziści zdawali egzamin teoretyczny na prawo jazdy ponad 80 razy (WORD Częstochowa – 82 podejścia, WORD 
Katowice – 81 – obaj kursanci nie zdali). Nie są to odosobnione przypadki: łącznie 15 osób zdawało egzamin teoretyczny 
60 lub więcej razy. Budującym przykładem wytrwałości mogą być przypadki z Jastrzębia Zdroju: egzamin z teorii zdany za 
70. razem, i z Kielc: egzamin praktyczny zdany za 64. razem. 

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na ogół dysponowały niezbędnymi warunkami technicznymi do egzaminowania 
kandydatów. W wielu ośrodkach stwierdzono jednak nieprawidłowości dotyczące spełniania ustawowych ram egzaminów 
(dot. np. posiadania wymaganych orzeczeń lekarskich i psychologicznych przez egzaminatorów), także tych, które 
z założenia miały przeciwdziałać korupcji. W ponad połowie skontrolowanych WORD-ów nie zapewniono bezstronności 
egzaminowania: egzaminy przeprowadzali egzaminatorzy nadzorujący, a nawet dyrektor ośrodka, co kolidowało z ich 
obowiązkami z zakresu nadzoru i procedurami odwoławczymi w przypadku skarg egzaminowanych. Nie egzekwowano od 
egzaminatorów składania wymaganych oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka. 

W żadnym ze skontrolowanych starostw nie kierowano niezwłocznie na ponowny egzamin kierowców, którzy przekroczyli 
próg 24 punktów karnych (tylko w 2014 r. policja zatrzymała ponad 3 tys. takich kierowców). Na wnioski policji o skierowania 
starostwa reagowały opieszale, a opóźnienia w wydawaniu decyzji w skrajnych przypadkach wynosiły nawet 10 miesięcy. 
W trzech starostwach w przypadku co czwartego wniosku policji w ogóle nie wydano decyzji o ponownym egzaminie. 
Oznacza to, że tacy kierowcy nadal jeździli po drogach. 

Starostwa opieszale wydawały decyzje o skierowaniu na badania nawet w odniesieniu do osób, które spowodowały poważne 
wypadki (śmierć lub ranni). Urzędnicy wydawali decyzje z opóźnieniem także w odniesieniu do prawomocnych wyroków 
zakazu prowadzenia pojazdów (w 2014 r. sądy orzekły blisko 103 tys. takich zakazów). 

20. Kontrola realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego podatków lokalnych oraz dochodów z majątku 
(informacja NIK z marca 2015 roku) wykazała mechanizm korupcjogenny dowolności postępowania organów 
samorządów w zakresie wymiaru podatków, egzekwowania zaległości oraz stosowania ulg podatkowych. 

Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niewykorzystywania przez organ podatkowy, w połowie skontrolowanych 
gmin, możliwości kontroli u podatników. NIK stwierdziła też opieszałość w prowadzeniu działań windykacyjnych, 
co skutkowało niską skutecznością egzekwowania zaległości podatkowych. Nierzetelność postępowań podatkowych 
w sprawach ulg polegała na stosowaniu nieprzejrzystych lub niejednolitych kryteriów przy ocenie wniosków, dowolności 
w wydawaniu decyzji oraz nieprawidłowym dokumentowaniu i nieprzestrzeganiu terminów w prowadzonych postępowaniach, 
co zwiększało ryzyko wystąpienia korupcjogennego mechanizmu dowolności. 

Negatywnymi skutkami stwierdzonych nieprawidłowości były uszczuplenia w dochodach gmin z tytułu badanych podatków, 
a także negatywny odbiór społeczny takich zjawisk jak: unieważnianie przez organy nadzoru uchwał z powodu promowania 
zwolnieniami podatkowymi określonych podmiotów, dowolne wydawanie decyzji w sprawach ulg podatkowych według 
niejasnych, niejednolitych zasad oraz opieszałość bądź odstępowanie od egzekucji podatkowej. 

 





449

 

 
 

 

 

ROZDZIAŁ	V	
 
 
 

Współpraca NIK z Sejmem RP 
i innymi podmiotami krajowymi 

 
 
 

1. Współpraca z Sejmem RP  
2. Współpraca z Senatem RP 
3. Współpraca z Prezesem Rady Ministrów 
4. Współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 
5. Współpraca NIK z innymi organami kontroli i inspekcji 
6. Panele ekspertów  
7. Polityka informacyjna NIK oraz udostępnianie informacji publicznej  
8. Wydawnictwa NIK 
9. Skargi i wnioski obywateli 

 



V. Współpraca NIK z Sejmem RP i innymi podmiotami krajowymi

450

RO
ZD

ZI
AŁ

 V

 

 
 

1. Współpraca	z	Sejmem	RP		

Współpraca z Sejmem RP zajmuje znaczące miejsce w działalności Najwyższej Izby Kontroli. Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej określa Najwyższą Izbę Kontroli jako naczelny organ kontroli państwowej1. NIK jest organem mającym podstawowe 
znaczenie w realizacji zadań kontrolnych w państwie. Relacje Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem RP określa art. 202 ust. 2 
Konstytucji: „Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi”. NIK dostarcza Sejmowi i opinii publicznej wiarygodnych i aktualnych 
informacji dotyczących kontrolowanych przez nią obszarów. W 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła Sejmowi RP 
ponad 200 informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli planowych i doraźnych, w tym 90 informacji z kontroli 
wykonania budżetu państwa. Wyniki większości z nich były prezentowane i omawiane podczas posiedzeń komisji 
sejmowych. Prezes NIK, wykonując swoje konstytucyjne obowiązki oraz określone w ustawie o NIK i regulaminie Sejmu RP, 
w 2015 roku prezentował podczas posiedzeń plenarnych najważniejsze dokumenty związane z działalnością 
Najwyższej Izby Kontroli.  

1.1. Zlecenia	Sejmu	i	komisji	sejmowych	

Najwyższa Izba Kontroli podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady 
Ministrów oraz – najczęściej – z własnej inicjatywy. Sejm i jego organy mogą zlecać NIK przeprowadzanie kontroli w trybie 
art. 6 ustawy o NIK. Takich zleceń od komisji sejmowych jest zwykle kilka rocznie. W 2015 roku na zlecenie komisji 
sejmowych NIK realizowała trzy kontrole, w związku z wnioskami złożonymi przez dwie komisje sejmowe:  

 Wniosek Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, uchwalony na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2015 roku, 
w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości ściągalności należności podatkowych i wpłat na ZUS oraz ich 
egzekucji wynikających z zatrudnienia pracowników w ramach umów outsourcingowych. Podniesione we wniosku 
kwestie zostały rozpoznane w ramach kontroli planowej koordynowanej pt. Prawidłowość działań Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych i organów podatkowych w zakresie ściągalności i egzekucji składek na ubezpieczenie społeczne 
i należności podatkowych wynikających z zatrudniania pracowników w ramach umów outsourcingowych 
(nr kontroli: P/15/111/KPS).  

 Wniosek Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, uchwalony na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2015 roku, o kontrolę 
procesu prywatyzacji spółki PKP Energetyka SA. Prywatyzacja spółki, uznawanej za strategiczną dla interesów państwa, 
budziła bowiem liczne kontrowersje. Problematyka ujęta we wniosku została rozpoznana w wyniku kontroli doraźnej 
pt. Prywatyzacja spółki PKP Energetyka SA (nr kontroli: I/15/005/KGP). 

 Wniosek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, uchwalony na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2015 roku, w sprawie 
przeprowadzenia przez NIK kontroli w zakresie zbadania obciążenia tornistrów/plecaków uczniów w szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych oraz przestrzegania przepisów dotyczących możliwości pozostawiania w szkole 
podręczników i przyborów szkolnych. Komisja wnosiła również o zbadanie przestrzegania przez szkoły przepisów 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach, powołując się na wyniki kontroli NIK z 2014 r. pt. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny uczenia 
się w szkołach publicznych (nr kontroli: P/14/122/LZG). W opinii posłów zasiadających w komisji wyniki tej kontroli, 
przeprowadzonej w 10 szkołach województwa lubuskiego, uzasadniają potrzebę ponownego podjęcia badań kontrolnych 
tej problematyki na terenie całego kraju. Ujęta we wniosku Komisji problematyka została uwzględniona w Planie pracy 
NIK na 2016 rok w kontroli pt. Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych (nr kontroli: P/16/099/LZG). 

1.2. Sugestie	tematów	komisji	sejmowych	do	planu	pracy	NIK	

Najwyższa Izba Kontroli badania kontrolne przeprowadza na podstawie planu pracy Najwyższej Izby Kontroli, uchwalanego 
corocznie przez Kolegium NIK. W trakcie prac planistycznych Izba uwzględnia propozycje tematów kontroli składane przez 
organy Sejmu RP oraz Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów i Rzecznika Praw Obywatelskich. Propozycje sejmowych komisji 
nazywane sugestiami – w odróżnieniu od zleceń w trybie art. 6 ust. 1 ustawy o NIK – nie są dla NIK wiążące i mogą być 
zrealizowane w innej formie bądź czasie albo też pozostać bez realizacji. Izba zazwyczaj nie podejmuje badań kontrolnych 
                                                            
1  Art. 202 ust. 1 Konstytucji RP. 
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w sytuacji, gdy proponowana kontrola była już przeprowadzona w nieodległej przeszłości. Nie prowadzi natomiast kontroli, jeśli 
proponowany do zbadania obszar pozostaje poza możliwościami kontrolnymi NIK. Badania kontrolne w sugerowanych przez 
organy władzy publicznej obszarach są realizowane przez NIK w trybie kontroli planowych bądź doraźnych.  

Do Planu pracy NIK na 2015 rok organy władzy publicznej zgłosiły w 2014 roku 83 propozycje tematów kontroli. Komisje Senatu RP 
nadesłały 23 propozycje, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – 18, zaś Rzecznik Praw Obywatelskich – 10. Komisja do Spraw 
Kontroli Państwowej Sejmu RP zarekomendowała do realizacji 32 tematy zaproponowane przez 11 komisji sejmowych. Najwyższa 
Izba Kontroli przyjęła do realizacji w 2015 roku 44 sugerowane kontrole, czyli ponad połowę z zaproponowanych tematów.  

Wśród 17 propozycji komisji sejmowych zrealizowanych 2015 roku znalazły się kontrole: 
 Pomoc osobom starszym kierowanym do domów pomocy społecznej (P/15/044); 
 Zapewnienie bezpieczeństwa działań systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych (P/15/042); 
 System Informacji Oświatowej (P/15/031); 
 Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne (P/15/011);  
 Przeciwdziałanie niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych (P/15/094); 
 Wydatki spółek Grupy PKP SA na usługi firm konsultingowych i doradczych (P/15/102); 
 Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych (P/15/034); 
 Funkcjonowanie regionalnego pasażerskiego transportu drogowego (P/15/035); 
 Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych (P/15/032); 
 Realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (P/15/036);  
 Stany osobowe Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju (P/15/038); 
 Przygotowanie Sił Zbrojnych RP do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej (P/15/039); 
 Realizacja wybranych programów operacyjnych prowadzonych w ramach modernizacji Sił Zbrojnych RP (P/15/040); 
 Wykonywanie zadań przez dzielnicowych (P/15/043); 
 Wykorzystanie broni przez wybrane służby i straże oraz nadzór organów państwa nad jej reglamentacją (P/15/041); 
 Zapewnienie bezpieczeństwa działania systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych (P/15/042); 
 System szczepień ochronnych dzieci (P/15/080). 

W 2015 roku, do Planu pracy NIK na 2016 rok, organy Sejmu RP, Senatu RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i Rzecznik Praw 
Obywatelskich zgłosiły 72 propozycje kontroli. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zarekomendowała do realizacji 
49 tematów, które zaproponowane zostały przez 13 komisji sejmowych. Komisje senackie zgłosiły 13 propozycji tematów kontroli, 
zaś Rzecznik Praw Obywatelskich, podobnie jak rok wcześniej, 10 propozycji. Najwyższa Izba Kontroli przyjęła do realizacji, 
w formule kontroli planowych bądź doraźnych, blisko 90% propozycji tematów kontroli zgłoszonych w 2015 roku.  

Wśród propozycji komisji sejmowych uwzględnionych w pełni w Planie pracy NIK na 2016 rok znalazły się m.in. kontrole: 
 Polityka imigracyjna państwa (P/16/036); 
 Zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa i podwykonawców w umowach na realizację inwestycji drogowych 

prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (P/16/030); 
 Zarządzanie zapasami obowiązkowymi ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego (P/16/016); 
 Bezpieczeństwo ruchu na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych (P/16/029); 
 Dopuszczanie pojazdów do ruchu drogowego (P/16/028); 
 Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (P/16/042); 
 Dopuszczanie do obrotu suplementów diety (P/16/078). 

Wiele kontroli NIK podejmuje jednak nie w wyniku zlecenia bądź sugestii Sejmu lub jego organów, ale w wyniku inspiracji 
poszczególnych posłów zawartych w korespondencji kierowanej do NIK za pośrednictwem Wydziału Skarg i Wniosków 
funkcjonującego w strukturze Izby. Przepisy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora2 stanowią, że w wykonywaniu 
swoich obowiązków, poselskich lub senatorskich, poseł lub senator ma prawo podjąć interwencję w organie administracji 
rządowej i samorządu terytorialnego, w zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz w organizacji społecznej, a także 
w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy 
lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania3.  

                                                            
2  Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. nr 221 poz. 2199). 
3  Art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. 
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Z prawa tego korzystają parlamentarzyści m.in. poprzez kierowanie do NIK różnorodnych spraw wymagających wyjaśnienia, 
w tym głównie postulatów o przeprowadzenie kontroli. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego4 nadają tego typu 
sprawom charakter szczególny, określając 14-dniowy termin na ich rozpatrzenie, zaś w trybie oświadczenia termin 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. 

1.3. Współpraca	z	komisjami	Sejmu	RP	–	przekazywanie	 informacji	o	wynikach	
kontroli	

W 2015 roku NIK przedłożyła Sejmowi 205 informacji związanych z działalnością kontrolną Izby, w tym:  
 90 informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa; 
 102 informacje o wynikach pozostałych kontroli planowych; 
 11 informacji o wynikach kontroli doraźnych; 
 2 inne informacje (Sprawozdanie z działalności NIK oraz Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej).  

W 2015 roku do Najwyższej Izby Kontroli wpłynęły 752 zaproszenia na posiedzenia komisji, podkomisji lub komisji 
nadzwyczajnych. Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli uczestniczyli łącznie w 637 posiedzeniach komisji sejmowych. 
W trakcie 90 posiedzeń zabierali głos w sprawie omawianych zagadnień. Podczas 60 posiedzeń komisji sejmowych zostały 
zaprezentowane informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez NIK.  

Członkowie kierownictwa Najwyższej Izby Kontroli uczestniczyli w 19 posiedzeniach komisji. Prezes NIK brał udział w czterech 
posiedzeniach komisji sejmowych, na których zaprezentował między innymi informacje o wynikach kontroli dotyczących: 
 bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 sytuacji finansowej samorządu województwa mazowieckiego, 
 opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym, 
 ochrony zasobów w muzeach samorządowych. 

Ponadto Prezes poinformował Komisję do Spraw Kontroli Państwowej o niezrealizowanych wnioskach de lege ferenda 
przedstawionych we wcześniejszych informacjach o wynikach kontroli z lat 2013-2014. 

1.4. Działania	komisji	w	związku	z	ustaleniami	kontroli	NIK	–	opinie	i	dezyderaty	

Komisje sejmowe, debatując nad informacjami NIK, mogą w drodze uchwały przyjąć do wiadomości przedłożoną informację 
lub zająć w jej sprawie stanowisko w formie dezyderatu, opinii, sprawozdania, a także projektu uchwały, rezolucji, apelu, 
oświadczenia lub deklaracji Sejmu. W myśl art. 159 Regulaminu Sejmu dezyderat zawiera postulaty komisji w określonych 
sprawach i może być skierowany do Rady Ministrów lub poszczególnych jej członków, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prokuratora Generalnego lub Głównego Inspektora Pracy.  

Dezyderaty komisji sejmowych są często formułowane na podstawie wyników kontroli zrealizowanych przez NIK, 
prezentowanych na posiedzeniach komisji. Na podstawie analizy wyników kontroli komisje formułowały pod adresem rządu 
i innych organów dezyderaty dotyczące istotnych dla funkcjonowania państwa obszarów. Dla Najwyższej Izby Kontroli 
działania te są jednym z ważniejszych mierników skuteczności kontroli państwowej.  

W 2015 roku zostały sformułowane następujące dezyderaty, w związku z wynikami kontroli NIK omawianymi na forum sejmowej 
Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Zostały one skierowane do niżej wymienionych organów i dotyczyły następujących kwestii: 

Do Prezesa Rady Ministrów: 
 w sprawie realizacji wniosków de lege ferenda; 
 w sprawie ochrony gruntów rolnych Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystaniem;  
 w sprawie nieprawidłowości przy realizacji budowy i wykorzystania Stadionu Narodowego w Warszawie oraz stadionu 

miejskiego we Wrocławiu; 
 w sprawie realizacji inwestycji dotyczących budowy terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; 
 w sprawie zapewnienia mocy wytwórczych w elektroenergetyce konwencjonalnej; 

                                                            
4  Art. 237 § 2 kpa. 
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 w sprawie nadzoru właścicielskiego nad spółką ELEWARR sprawowanego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego; 
 w sprawie polityki rodzinnej w Polsce. 

Do Ministra Zdrowia: 
 w sprawie dostępności i finansowania rehabilitacji leczniczej;  
 w sprawie opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym. 

Do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 
 w sprawie korzystania przez organizacje pożytku publicznego z jednoprocentowego odpisu od podatku dochodowego 

od osób fizycznych; 
 w sprawie poprawy skuteczności wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu. 

Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
 w sprawie nadzoru nad funkcjonowaniem ferm zwierząt;  
 w sprawie wykorzystania środków publicznych na uprawy sadownicze i jagodowe w ramach programów rolnośrodowiskowych; 
 w sprawie nadzoru właścicielskiego nad spółką ELEWARR sprawowanego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. 

Do Ministra Finansów: 
 w sprawie sytuacji samorządu województwa mazowieckiego. 

Ponadto Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 19 marca 2015 roku uchwaliła dezyderat nr 44 do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie strat budżetu państwa z powodu patologii na rynku pracy. Podstawą do uchwalenia tego dezyderatu 
były zarówno raporty Państwowej Inspekcji Pracy, jak też informacja Najwyższej Izby Kontroli z lipca 2014 roku, dotycząca 
procesu przejęcia przez ZUS aktywów OFE. (Kontrola doraźna I/14/002 Przygotowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem 
zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych). Komisja do Spraw Kontroli 
Państwowej postulowała w dezyderacie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej m.in. o oszacowanie we współpracy 
z Ministerstwem Finansów, Najwyższą Izbą Kontroli oraz Państwową Inspekcją Pracy wielkości strat budżetu państwa 
z tytułu patologii na rynku pracy, a następnie przedstawienie działań naprawczych. 

Natomiast Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2015 roku, po rozpatrzeniu informacji 
Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli bezpieczeństwa i higieny uczenia się w szkołach publicznych, którą objęto 
10 szkół na terenie województwa lubuskiego, uchwaliła dezyderat do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną kontroli obciążenia tornistrów/plecaków uczniów szkół podstawowych. Jednocześnie Komisja Edukacji 
Nauki i Młodzieży wystąpiła też z wnioskiem do NIK o przeprowadzenie kontroli w tym obszarze. W Planie pracy NIK 
na 2016 rok przewidziana została kontrola P/16/099 Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych. 

1.5. Współpraca	z	sejmową	Komisją	ds.	Kontroli	Państwowej	

Szczególne miejsce w kontaktach NIK z Sejmem RP zajmuje Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. Do zakresu działania tej 
komisji należą m.in. sprawy związane z działalnością Najwyższej Izby Kontroli, a w szczególności opiniowanie planów pracy 
i rocznych sprawozdań z działalności NIK, budżetu Izby i sprawozdania z jego wykonania. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 
opiniuje również propozycje tematów do kontroli zgłaszane do planu pracy przez inne organy Sejmu RP, w tym komisje sejmowe. 
Członkowie Komisji zapoznają się z informacjami o wynikach kontroli przeprowadzonych przez NIK i stanem realizacji wystąpień 
pokontrolnych, wykorzystują też wnioski z kontroli NIK do formułowania dezyderatów, wnosząc pod adresem odpowiednich 
organów o podjęcie działań w różnych sferach funkcjonowania państwa, w tym również w kwestii legislacji.  

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej corocznie opiniuje dla Komisji Finansów Publicznych budżet NIK, ujęty w dokumencie 
pt. Rządowy projekt ustawy budżetowej w zakresie części budżetowej 07 – Najwyższa Izba Kontroli.  

Ponadto Komisja do Spraw Kontroli Państwowej opiniuje i rekomenduje do realizacji propozycje tematów kontroli zgłaszane 
do planu pracy przez inne komisje sejmowe. Niezależnie od powyższego, Komisja zapoznaje się także szczegółowo 
z planem pracy NIK na kolejny rok. Komisja zapoznaje się i rozpatruje dokumenty mające bezpośredni związek 
z funkcjonowaniem Najwyższej Izby Kontroli, np. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za dany rok w części budżetowej 
07 – NIK. Przedstawiciele NIK prezentują podczas posiedzenia Komisji analizę wykonania budżetu oraz założeń polityki 
pieniężnej i roczne sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli.  

 

 
 

Z prawa tego korzystają parlamentarzyści m.in. poprzez kierowanie do NIK różnorodnych spraw wymagających wyjaśnienia, 
w tym głównie postulatów o przeprowadzenie kontroli. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego4 nadają tego typu 
sprawom charakter szczególny, określając 14-dniowy termin na ich rozpatrzenie, zaś w trybie oświadczenia termin 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. 

1.3. Współpraca	z	komisjami	Sejmu	RP	–	przekazywanie	 informacji	o	wynikach	
kontroli	

W 2015 roku NIK przedłożyła Sejmowi 205 informacji związanych z działalnością kontrolną Izby, w tym:  
 90 informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa; 
 102 informacje o wynikach pozostałych kontroli planowych; 
 11 informacji o wynikach kontroli doraźnych; 
 2 inne informacje (Sprawozdanie z działalności NIK oraz Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej).  

W 2015 roku do Najwyższej Izby Kontroli wpłynęły 752 zaproszenia na posiedzenia komisji, podkomisji lub komisji 
nadzwyczajnych. Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli uczestniczyli łącznie w 637 posiedzeniach komisji sejmowych. 
W trakcie 90 posiedzeń zabierali głos w sprawie omawianych zagadnień. Podczas 60 posiedzeń komisji sejmowych zostały 
zaprezentowane informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez NIK.  

Członkowie kierownictwa Najwyższej Izby Kontroli uczestniczyli w 19 posiedzeniach komisji. Prezes NIK brał udział w czterech 
posiedzeniach komisji sejmowych, na których zaprezentował między innymi informacje o wynikach kontroli dotyczących: 
 bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 sytuacji finansowej samorządu województwa mazowieckiego, 
 opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym, 
 ochrony zasobów w muzeach samorządowych. 

Ponadto Prezes poinformował Komisję do Spraw Kontroli Państwowej o niezrealizowanych wnioskach de lege ferenda 
przedstawionych we wcześniejszych informacjach o wynikach kontroli z lat 2013-2014. 

1.4. Działania	komisji	w	związku	z	ustaleniami	kontroli	NIK	–	opinie	i	dezyderaty	

Komisje sejmowe, debatując nad informacjami NIK, mogą w drodze uchwały przyjąć do wiadomości przedłożoną informację 
lub zająć w jej sprawie stanowisko w formie dezyderatu, opinii, sprawozdania, a także projektu uchwały, rezolucji, apelu, 
oświadczenia lub deklaracji Sejmu. W myśl art. 159 Regulaminu Sejmu dezyderat zawiera postulaty komisji w określonych 
sprawach i może być skierowany do Rady Ministrów lub poszczególnych jej członków, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prokuratora Generalnego lub Głównego Inspektora Pracy.  

Dezyderaty komisji sejmowych są często formułowane na podstawie wyników kontroli zrealizowanych przez NIK, 
prezentowanych na posiedzeniach komisji. Na podstawie analizy wyników kontroli komisje formułowały pod adresem rządu 
i innych organów dezyderaty dotyczące istotnych dla funkcjonowania państwa obszarów. Dla Najwyższej Izby Kontroli 
działania te są jednym z ważniejszych mierników skuteczności kontroli państwowej.  

W 2015 roku zostały sformułowane następujące dezyderaty, w związku z wynikami kontroli NIK omawianymi na forum sejmowej 
Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Zostały one skierowane do niżej wymienionych organów i dotyczyły następujących kwestii: 

Do Prezesa Rady Ministrów: 
 w sprawie realizacji wniosków de lege ferenda; 
 w sprawie ochrony gruntów rolnych Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystaniem;  
 w sprawie nieprawidłowości przy realizacji budowy i wykorzystania Stadionu Narodowego w Warszawie oraz stadionu 

miejskiego we Wrocławiu; 
 w sprawie realizacji inwestycji dotyczących budowy terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; 
 w sprawie zapewnienia mocy wytwórczych w elektroenergetyce konwencjonalnej; 

                                                            
4  Art. 237 § 2 kpa. 
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Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 18 lutego 2015 roku wydała pozytywną opinię dla Marszałka Sejmu RP, w sprawie 
Sprawozdania z przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie wykonania budżetu oraz gospodarki finansowej Najwyższej 
Izby Kontroli za okres od 01.01. 2011 r. do 31.12.2013 roku. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej uznała m.in., że przepis 
ustawy nakładający obowiązek przeprowadzenia audytu, w świetle corocznego rozpatrywania przez Komisję i Sejm sprawozdań 
z wykonania budżetu NIK oraz działalności NIK, wymaga przeanalizowania pod względem jego celowości.  

W 2015 r. przedstawiciele NIK uczestniczyli w 30 posiedzeniach Komisji ds. Kontroli Państwowej. We wszystkich spotkaniach Izbę 
reprezentowali Prezes NIK lub wiceprezesi, upoważnieni radcy Prezesa NIK oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych. 
Rozpatrywanie informacji NIK o przeprowadzonych kontrolach jest jednym z zadań zapisanych w planie pracy Komisji 
do Spraw Kontroli Państwowej. Przedkładając wyniki swoich badań kontrolnych na posiedzeniach Komisji, NIK realizuje 
swoje konstytucyjne i ustawowe obowiązki dotyczące informowania Sejmu RP i jego organów o stanie spraw publicznych.  

9 kwietnia 2015 roku Komisja do Spraw Kontroli Państwowej uchwaliła dezyderat do Prezesa Rady Ministrów, w wyniku 
informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej 59 niezrealizowanych wniosków de lege ferenda przedstawionych 
w informacjach o wynikach kontroli w latach 2013-2014. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej podkreśliła, że formułowane 
przez NIK wnioski de lege ferenda mają służyć korektom i uzupełnieniom systemu prawnego, które pozwolą na eliminowanie 
stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej postulowała wykorzystanie 
wniosków de lege ferenda NIK w pracach legislacyjnych Rady Ministrów. 

1.6. Wystąpienia	Prezesa	NIK	podczas	posiedzeń	plenarnych	Sejmu	RP	

Przepis art. 20 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli ustanawia obowiązek udziału Prezesa NIK w posiedzeniach plenarnych Sejmu. 
W 2015 r. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, wykonując obowiązki konstytucyjne, a także określone w ustawie o NIK oraz 
w regulaminie Sejmu RP, prezentował podczas posiedzeń plenarnych najważniejsze dokumenty związane z działalnością Izby.  

Prezes Najwyższej Izby Kontroli dwukrotnie występował przed Wysoką Izbą. Oba wystąpienia miały miejsce na 97. 
posiedzeniu Sejmu w dniu 22 lipca 2015 r. Prezes NIK przedstawił w trakcie tego posiedzenia analizę wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli za 2014 rok. 
Ponadto we wszystkich plenarnych posiedzeniach Sejmu RP w 2015 r. uczestniczył upoważniony wiceprezes NIK. 

2. Współpraca	z	Senatem	RP	

Przepisy ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, odnoszące się do relacji między Senatem a NIK, dotyczą przede wszystkim 
procedury powoływania Prezesa NIK. Zgodnie z art. 14 ust. 2 tej ustawy, Senat wyraża zgodę na powołanie przez Sejm 
Prezesa NIK w ciągu miesiąca od dnia otrzymania uchwały Sejmu. Niepodjęcie uchwały przez Senat w tym terminie, zgodnie 
z uregulowaniami zawartymi w art. 14 ust. 2, oznacza wyrażenie zgody przez Senat na powołanie Prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli. Jeżeli natomiast Senat odmawia wyrażenia zgody na powołanie, Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę. 
W ramach procedury powoływania Prezesa NIK, Senat może wezwać kandydata na to stanowisko do złożenia wyjaśnień 
i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów. W obszarze działalności kontrolnej Senat RP może natomiast zlecać NIK 
przeprowadzenie kontroli wyłącznie jednego podmiotu – Kancelarii Senatu. 

2.1. Udział	przedstawicieli	NIK	w	posiedzeniach	plenarnych	Senatu	RP	
oraz	komisji	Senatu	

W 2015 r. Prezes Najwyższej Izby Kontroli dwukrotnie uczestniczył w posiedzeniach plenarnych Senatu: 
 15 kwietnia 2015 r. w trakcie 73. posiedzenia Senatu VIII kadencji, podczas rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy 

o NIK, w zakresie wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych powziętych w wyniku kontroli; 
 12 listopada 2015 r. w trakcie pierwszego inauguracyjnego posiedzenia Senatu IX kadencji. 

W ramach przyjętej w 2013 r. inicjatywy zaangażowania Senatu RP w działania legislacyjne zmierzające do realizacji wniosków 
NIK dotyczących zmiany prawa (wnioski de lege ferenda), zawartych w informacjach o wynikach kontroli, w 2015 r. 
kontynuowano współpracę Senatu RP oraz NIK. Współpraca ta ma na celu skuteczną i w miarę szybką poprawę 
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obowiązującego prawa. NIK na bieżąco diagnozuje nieprawidłowości w funkcjonowaniu państwa i formułuje wnioski 
de lege ferenda. Senat na ich podstawie może podejmować inicjatywy legislacyjne, zmieniające obowiązujące przepisy.  

W roku 2015 do NIK wpłynęły 32 zaproszenia na posiedzenia komisji Senatu. Przedstawiciele NIK uczestniczyli 
w 27 posiedzeniach, na których omawiane były informacje o wynikach kontroli bądź rozpatrywano zgłoszone przez NIK 
wnioski de lege ferenda. W tym okresie przedstawiciele NIK wzięli udział w 12 posiedzeniach komisji Senatu RP, na których 
rozpatrzono 17 wniosków de lege ferenda. Spośród nich wskazać należy w szczególności wnioski sformułowane 
w informacjach o wynikach kontroli: 
 Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z billingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, 

o których mowa w art. 180c i 180d ustawy – Prawo telekomunikacyjne; 
 Instalowanie i wykorzystanie przez Inspekcję Transportu Drogowego stacjonarnych i mobilnych urządzeń do pomiaru 

i rejestracji wykroczeń drogowych; 
 Zasadność budowy ekranów akustycznych i przepustów (przejść dla zwierząt) na trasie A2 i innych wybranych 

odcinkach dróg;  
 Ochrona gruntów Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystaniem; 
 Nadzór nad publicznym obrotem instrumentami finansowymi; 
 Egzekwowanie przepisów prawa wobec podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych; 
 Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem; 
 Gospodarka finansowa Lasów Państwowych; 
 Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
 Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w związku z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem i stosowaniem 

materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego; 
 Sprawowanie przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego nadzoru nad korzystaniem przez 

organizacje pożytku publicznego z jednoprocentowego odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych; 
 Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie. 

2.2. Sugestie	tematów	komisji	senackich	planu	pracy	NIK	

Do Planu pracy NIK na 2016 rok komisje Senatu RP zgłosiły 13 tematów kontroli. Najwyższa Izba Kontroli po rozpatrzeniu 
propozycji zgłoszonych przez Marszałka Senatu RP do Planu pracy NIK na 2016 rok ujęła w nim 7 spośród 13 proponowanych 
tematów, z czego jeden uwzględniono w pełni, pozostałe zaś w części lub badania kontrolne zostaną przeprowadzone 
w ramach kontroli doraźnej, a cztery z nich włączono do kontroli planowych przeprowadzanych w 2015 roku.  

3. Współpraca	z	Prezesem	Rady	Ministrów	

Wśród obligatoryjnych dokumentów, które NIK zobowiązana jest przedkładać Sejmowi (wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o NIK), 
największe znaczenie ma przygotowywana co roku przez NIK analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz 
opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów. Analiza ta stanowi zbiorcze podsumowanie kontroli budżetowych 
przeprowadzanych przez NIK u wszystkich dysponentów części budżetowych i w innych jednostkach. Sprawozdanie z wykonania 
budżetu państwa sporządzone przez Radę Ministrów, wraz z opinią NIK w przedmiocie absolutorium dla rządu, stanowi podstawę 
dla Sejmu do oceny prawidłowości wydatkowania środków publicznych przez władzę wykonawczą. Sejm podejmuje uchwałę 
o udzieleniu albo odmowie udzielenia absolutorium dla rządu (art. 226 ust. 2 Konstytucji RP). Przedstawiciele rządu oraz Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów (KPRM), podobnie jak reprezentanci Kancelarii Prezydenta, aktywnie uczestniczą w panelach ekspertów 
i konferencjach organizowanych w Izbie. NIK z kolei bierze udział w procesie legislacyjnym, opiniując rządowe projekty aktów 
prawnych. Najwyższa Izba Kontroli, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o NIK, może na wniosek Prezesa Rady Ministrów podejmować 
kontrole w proponowanych przez niego obszarach.  
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Najwyższa Izba Kontroli odgrywa szczególną rolę w procesie przyjmowania przez Sejm sprawozdania z wykonania ustawy 
budżetowej, przeprowadza bowiem corocznie około 100 kontroli wykonania budżetu państwa w poszczególnych jego częściach 
oraz przedkłada Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz opinię w przedmiocie 
absolutorium dla Rady Ministrów5. Sporządzenie i przedłożenie Sejmowi tych dokumentów pomaga wypracować w komisjach 
sejmowych stanowisko w przedmiocie wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Radzie Ministrów. 

3.1. Wnioski	o	kontrole	

Najwyższa Izba Kontroli podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy6. W przeciwieństwie do obligatoryjności przeprowadzenia kontroli 
na zlecenie Sejmu lub jego organów, przeprowadzenie kontroli na wniosek Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów ma 
charakter fakultatywny7.  

Na początku grudnia 2015 r. w trybie art. 6 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli do NIK wpłynął wniosek z Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów o przeprowadzenie kontroli w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczącej zapewnienia 
prawidłowej i terminowej realizacji wypłat bezpośrednich dla rolników w kampanii 2015 r. Uwzględniając wniosek, 
już 11 grudnia 2015 r. NIK podjęła kontrolę doraźną pt. Zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji wypłat 
bezpośrednich dla rolników w kampanii 2015 r. (I/15/001/KRR). 

3.2. Sugestie	tematów	Prezesa	Rady	Ministrów	do	planu	pracy	NIK	

Do Planu pracy NIK na 2015 r. Prezes Rady Ministrów zgłosił 18 tematów kontroli. Najwyższa Izba Kontroli, po rozpatrzeniu 
propozycji, przyjęła siedem tematów, z czego pięć uwzględniono w pełni, a dwa w części lub w ramach kontroli doraźnej. 
Wśród pięciu propozycji, które zostały uwzględnione w pełni, w Planie pracy NIK na 2015 r. znalazły się: 
 Postulowana kontrola opieki nad matką i noworodkiem w poradniach ginekologicznych oraz na oddziałach ginekologiczno-

-położniczych – temat kontroli z planu pracy: Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych (P/15/065). 
 Zasugerowana kontrola rozwoju i finansowania młodych kadr na wyższych uczelniach – temat kontroli z planu pracy: 

Kształcenie na studiach doktoranckich (P/15/025). 
 Zaproponowana kontrola skuteczności działalności samorządowych konserwatorów zabytków – temat kontroli z planu pracy 

Współdziałanie wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego (P/15/100). 
 Zgłoszona kontrola tworzenia i utrzymywania zapasów paliw – temat kontroli z planu pracy: Gospodarowanie rezerwami 

strategicznymi (P/15/017).  
 Zarekomendowana kontrola prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego wykazu danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku – temat kontroli z planu pracy: Przeprowadzanie strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko przez organy jednostek samorządu terytorialnego (P/15/052). 

W 2015 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie zgłosiła sugestii tematów kontroli do Planu pracy NIK na 2016 rok. 

3.3. Informacje	dla	Prezesa	Rady	Ministrów	

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy o NIK, Izba przedkłada Prezesowi Rady Ministrów informacje o wynikach kontroli 
przeprowadzonych na jego wniosek oraz informacje o wynikach kontroli przedkładane Sejmowi RP oraz Prezydentowi RP. 
W 2015 r. NIK przedłożyła Prezesowi Rady Ministrów – oprócz Sprawozdania z działalności NIK w 2014 roku oraz Analizy 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej – ponad 200 informacji związanych z działalnością kontrolną Izby, 
w tym: 90 informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa, 102 informacje o wynikach pozostałych kontroli 
planowych i 12 informacji o wynikach kontroli doraźnych. 

                                                            
5  Art. 204 ust. 1 Konstytucji RP. 
6  Art. 6 ustawy o NIK. 
7  Elżbieta Jarzęcka-Siwik, Bogdan Skwarka, Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, wydanie II zaktualizowane, Warszawa 2015 r., s. 51-52. 
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4. Współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz 
w innych aktach normatywnych. W związku z tym kontroluje on, a także podejmuje stosowne czynności, jeśli stwierdzi, 
że z powodu celowego działania lub zaniechania przez organ, organizacje albo instytucje zobowiązane do przestrzegania 
i realizacji wolności człowieka i obywatela, nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. 
Problematyka ta jest również obecna w kontrolach prowadzonych przez NIK.

Prawo obywateli do dobrej administracji, ochrona danych osobowych oraz prawa osób niepełnosprawnych były także 
tematem roboczego spotkania Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jakie odbyło się 
w czerwcu 2015 roku w siedzibie RPO. Rzecznik Praw Obywatelskich doceniła wkład Najwyższej Izby Kontroli w ochronę 
praw obywateli. Wśród najważniejszych działań podejmowanych przez Izbę w tym obszarze, Rzecznik Praw Obywatelskich
wymieniła m.in. kontrole szpitali psychiatrycznych, instytucji świadczących pomoc społeczną i placówek dla nieletnich, 
podkreślając, że wszystkie wskazane raporty traktowały nie tylko o finansach, ale dotykały także kwestii zasad współżycia 
społecznego i sprawiedliwości społecznej.

4.1. Sugestie tematów Rzecznika Praw Obywatelskich do planu pracy NIK 

W trakcie prac nad Planem pracy NIK na 2016 rok Rzecznik Praw Obywatelskich, realizując swoje kompetencje, zgłosił, 
podobnie jak rok wcześniej, 10 propozycji tematów kontroli. W Planie pracy NIK na 2016 rok w pełni uwzględniona została 
postulowana przez RPO kontrola Wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach i jego wpływ na bezpieczeństwo uczniów
(P/16/076). W ramach kontroli planowych realizowane są także postulaty Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące 
Przygotowania i wdrożenia pakietu onkologicznego (kontrola P/16/057) oraz Realizacji zadań Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego (kontrola P/16/055). Inne propozycje tematów zgłaszane przez RPO były realizowane 
w całości lub częściowo w ramach Planu pracy NIK na 2015 rok (np. kontrola P/15/073 Badania prenatalne w Polsce lub 
P/15/010 Zlecanie podstawowych zadań organów władzy publicznej) lub w formule kontroli doraźnych.

Najwyższa Izba Kontroli przywiązuje dużą uwagę do problematyki praw i wolności człowieka. Niezależnie od sugestii 
przekazanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w Planie pracy NIK na 2016 rok kwestie związane z przestrzeganiem 
praw człowieka, w różnych aspektach, obecne są także w innych kontrolach.

4.2. Informacje dla Rzecznika Praw Obywatelskich 

W styczniu 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli, podobnie jak w latach poprzednich, opracowała, odpowiadając na prośbę
Rzecznika Praw Obywatelskich, informację o problemach dotyczących problematyki przestrzegania zasady równego 
traktowania i niedyskryminacji na podstawie ustaleń kontroli NIK. Dokument powstał na podstawie kontroli realizowanych 
w 2014 roku oraz założeń kontroli planowych w 2015 roku. Zaprezentowane w nim zostały wyniki kontroli, które w różny sposób 
dotykały problematyki zagrożeń w przestrzeganiu zasad równego traktowania i dyskryminacji. Kontrole dotyczyły m.in. osób 
niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mniejszości narodowych i etnicznych, repatriantów 
i uchodźców oraz nierównego traktowania ze względu na wiek.

5. Współpraca NIK z innymi organami kontroli i inspekcji 

Usytuowanie Najwyższej Izby Kontroli wśród konstytucyjnych organów państwa jako naczelnego organu kontroli państwowej 
wyraża się w przyznaniu NIK uprawnień wobec innych organów kontroli, rewizji i inspekcji, działających w administracji rządowej 
i samorządzie terytorialnym, które mają obowiązek współpracy z NIK. Formy tej współpracy określa ustawa o NIK. Izba może 
wnioskować o udostępnienie wyników zrealizowanych przez te organy kontroli, ponadto wymienione organy obowiązane są do 
przeprowadzania określonych kontroli wspólnie pod kierownictwem NIK oraz kontroli doraźnych na zlecenie Izby.
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Obowiązek współpracy dotyczy organów wykonujących zadania kontrolne i działających w administracji rządowej lub 
samorządzie terytorialnym. Inne organy, które mają uprawnienia kontrolne, lecz nie funkcjonują w tych strukturach, 
nie podlegają wspomnianym wyżej obowiązkom. Podstawą do podejmowania przez NIK współpracy są porozumienia 
zawierane z tymi organami, które określają zasady współdziałania, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. 
Współpracę z innymi organami kontroli, działającymi w strukturach państwa, NIK traktuje jako istotny element wspomagający 
realizację zadań kontrolnych, zwłaszcza w sferze badań specjalistycznych. Priorytetem w tym obszarze jest wzmocnienie roli 
ekspertów w kontroli poprzez szersze wykorzystanie możliwości, które daje ustawa. 

W 2015 roku (i w latach wcześniejszych) NIK prowadząc kontrole współpracowała m.in. z głównymi inspektorami: Pracy, 
Nadzoru Budowlanego, Transportu Drogowego i Kolejowego, Transportu Kolejowego; Ochrony Środowiska, Kontroli 
Skarbowej, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspektorem Sanitarnym. Współpraca obejmowała również: 
komendantów głównych Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
prezesów regionalnych izb obrachunkowych, Transportowy Dozór Techniczny, wojewódzkich lekarzy weterynarii 
i inspektorów Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej, wojewódzkich kuratorów oświaty, dyrektorów urzędów skarbowych 
i kontroli skarbowej oraz organy inspekcji i kontroli szczebla powiatowego. 

Współpraca z organami kontroli, rewizji i inspekcji działającymi w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym 
przybierała w 2015 roku różne formy. Udział we wspólnych konferencjach, seminariach i spotkaniach roboczych umożliwiał 
wymianę doświadczeń i informacji, zaś wspólne prowadzenie badań kontrolnych oraz wykorzystywanie ustaleń kontroli już 
przeprowadzonych przez właściwe organy pozwalało w szerszym aspekcie odnieść się do tematyki kontroli NIK. Niezwykle 
cenną formę współpracy stanowiła też możliwość zlecania kontroli organom wyspecjalizowanym w badaniu określonej 
problematyki. Badania przeprowadzone przez organy kontroli i inspekcji współpracujące z NIK cechowały się wysokim 
poziomem merytorycznym, a ich wyniki zostały wykorzystane niejednokrotnie w postępowaniu kontrolnym NIK. 

5.1. Kontrole	na	zlecenie	NIK	

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o NIK organy kontroli, rewizji, inspekcji, działające w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, 
współpracują z Najwyższą Izbą Kontroli i są obowiązane do przeprowadzania kontroli doraźnych na jej zlecenie. Przepis ten pozwala 
na skorzystanie przez NIK z wiedzy wyspecjalizowanych pracowników organów kontroli, co w konsekwencji prowadzi do szybszego 
i wszechstronniejszego przeprowadzenia kontroli. Zlecenie przez NIK przeprowadzenia kontroli doraźnej ma miejsce 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 NIK nie może zbadać ze względu na brak uprawnień;  
 rozszerzenia zakresu podmiotowego planowanych badań kontrolnych w ramach właściwości rzeczowej NIK;  
 stwierdzenia braku możliwości podjęcia kontroli przez NIK we własnym zakresie. 

Podejmowane przez NIK kontrole planowe, ze względu na zakres badanych zagadnień lub problemów, wymagają niekiedy 
szerszego współdziałania z wieloma organami kontroli, inspekcji i rewizji, o zróżnicowanym profilu kompetencji. 

W 2015 roku taka forma współpracy miała miejsce m.in. w kontroli P/14/122 – Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny uczenia się 
w szkołach publicznych, w której stacje sanitarno-epidemiologiczne na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli przeprowadziły kontrole 
w szkołach, a wyniki były podstawą m.in. do dokonania ocen w zakresie prawidłowości utworzenia planów zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych, dostosowania mebli dla uczniów do wymogów ergonomii oraz stanu higieniczno-sanitarnego szkół. 

W trakcie kontroli P/14/024 – Bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży, Izba zleciła właściwym organom Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej przeprowadzenie kontroli doraźnych wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanych w okresie ferii 
letnich 2014 roku. Skontrolowano ogółem 29 kolonii, półkolonii i obozów. Czynności kontrolne pracownicy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili zgodnie z wewnętrznymi procedurami, w związku ze sprawowanym przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną nadzorem nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji. 

Podczas planowania i wykonywania kontroli P/14/088 – Wykorzystanie obiektów sportowych wybudowanych w ramach 
wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej w województwie małopolskim skorzystano z wyników kontroli przeprowadzonej 
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który zbadał stan budynku krytej pływalni w Suchej Beskidzkiej. Współpraca 
z nadzorem budowlanym szczebla powiatowego miała także miejsce w kontroli P/15/100 Współdziałanie wojewódzkich 
konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tej kontroli powiatowe inspektoraty nadzoru 
budowlanego, na zlecenie NIK, przeprowadziły 68 kontroli stanu technicznego obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 
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Również na zlecenie NIK prowadzącej kontrolę P/14/092 – Postępowania administracyjne związane z budową 
i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej, właściwi terytorialnie powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego 
przeprowadzili kontrole doraźne w zakresie legalności wykonania robót budowlanych związanych z budową, rozbudową lub 
instalacją 27 urządzeń SBTK w: Krakowie, Lublinie i w Warszawie. Ponadto delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
przeprowadziły, w porozumieniu z NIK, kontrole doraźne w celu ustalenia, czy operatorzy eksploatują SBTK zgodnie 
z pozwoleniami radiowymi wydanymi przez UKE.  

W przeprowadzonej przez NIK kontroli P/15/050 – Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa 
żywności, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykorzystał wyniki kontroli dotyczącej przepływu żywności 
przeterminowanej w wybranych wielkoprzemysłowych sklepach na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, 
mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego, wykonanej na zlecenie NIK przez inspekcję sanitarną. 

W kontroli – P/15/068 Korzystanie z usług zewnętrznych przez szpitale publiczne  NIK podjęła współpracę z Państwową Inspekcją 
Pracy. Wykorzystano udostępnione przez PIP (na podstawie porozumienia Głównego Inspektora Pracy oraz Prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli z dnia 25 kwietnia 2005 r.) ustalenia 15 kontroli przeprowadzonych w zakresie egzekwowania przestrzegania 
przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w podmiotach leczniczych. Przekazane wyniki kontroli dotyczyły 
w szczególności stwierdzonych przypadków zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę oraz obchodzenia 
przepisów o czasie pracy. Przekazane informacje dotyczyły wyników kontroli innych szpitali niż objęte kontrolą NIK. 

W toku wyżej wymienionej kontroli NIK zleciła ponadto – na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o NIK – ośmiu wojewodom 
(dolnośląskiemu, kujawsko-pomorskiemu, lubelskiemu, małopolskiemu, mazowieckiemu, opolskiemu, warmińsko-mazurskiemu, 
wielkopolskiemu) przeprowadzenie kontroli w 15 podmiotach leczniczych będących podwykonawcami kontrolowanych szpitali. 
Zlecony zakres kontroli dotyczył w szczególności posiadania przez podwykonawcę uprawnień do udzielania powierzonych przez 
szpital świadczeń zdrowotnych, udzielania tych świadczeń zgodnie z postanowieniami umowy ze szpitalem i przepisami 
określającymi warunki ich wykonywania. Wskazani wojewodowie przeprowadzili ogółem 16 kontroli.  

Realizując kontrolę I/14/007/LLU – Organizacja publicznych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Jastków, 
Delegatura NIK w Lublinie zleciła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie oraz Komendantowi Miejskiemu 
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przeprowadzenie kontroli ośmiu obiektów, w których funkcjonowały kluby przedszkolaka, w celu 
zapewnienia podopiecznym higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu w tych placówkach. 

Natomiast wykonując kontrolę P/15/094 – Przeciwdziałanie niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg 
ekspresowych, prowadzoną w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie, Delegatura NIK wystąpiła do dyrektora Urzędu 
Kontroli Skarbowej w Lublinie o kontrolę rozliczeń pomiędzy trzema firmami a zarządem i ich powiązań biznesowych. 

Najwyższa Izba Kontroli, w związku z przeprowadzanymi kontrolami, nawiązywała również współpracę z innymi podmiotami 
zewnętrznymi, organizacjami i osobami będącymi uznanymi autorytetami w dziedzinach będących przedmiotem 
zainteresowania kontrolnego NIK. Przykładowo w 2015 roku przygotowując się do opracowywania informacji o wynikach kontroli 
P/14/043 – Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, Izba 
skorzystała z ekspertyzy – Model strategii cyberbezpieczeństwa dla Polski, która została przygotowana przez niezależny 
podmiot zewnętrzny – Instytut Kościuszki. Jej wykorzystanie w informacji pozwoli na wykazanie fundamentalnych różnic między 
stanem faktycznym, ustalonym w trakcie kontroli, a modelowymi rozwiązaniami w obszarze ochrony cyberprzestrzeni. 

W trakcie kontroli I/14/006 – Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości, staraniem Izby w czynnościach 
uczestniczył specjalista informatyk z jednostki zewnętrznej, który brał udział w pracach badawczych, dokonując analiz 
trendów wynagrodzeń biegłych w wymiarze sprawiedliwości oraz ocen wdrażania rozwiązań usprawniających prace 
księgowo-administracyjne z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w jednostkach organizacyjnych prokuratury i sądach 
powszechnych. Rezultatem udziału specjalisty w kontroli było efektywne przeprowadzenie czasochłonnych i złożonych 
czynności w zakresie walidacji i integracji rejestrów przekazanych przez jednostki, a także oceny wdrażanych przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązań w postaci centralnej listy biegłych – pod względem technicznych, organizacyjnych 
i prawnych uwarunkowań prowadzenia takiej elektronicznej listy. 
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5.2. Udostępnianie informacji o wynikach kontroli przez inne organy kontroli, 
rewizji i inspekcji 

Badania przeprowadzone przez specjalistyczne organy kontroli i inspekcji cechuje wysoki poziom merytoryczny. Korzystanie 
przez NIK z ich wyników pozwala na racjonalne gospodarowanie zasobami i eliminuje potrzebę powielania badań. Wyniki 
kontroli przeprowadzonych przez inne organy kontroli służą jako wskazówki przy wyborze tematów kontroli wprowadzanych 
do planu pracy NIK. Stanowią również materiał pomocniczy przy opracowywaniu programów kontroli, mogą być też 
materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu kontrolnym. Informacje zawarte w sprawozdaniach z kontroli innych 
organów są cennym źródłem informacji o obszarach, w których występują nieprawidłowości, a kompleksowa kontrola może 
pokazać mechanizm zjawiska i pomóc wyeliminować jego przyczyny. 

W związku z kontrolą P/15/068 – Korzystanie z usług zewnętrznych przez szpitale publiczne, Delegatura w Bydgoszczy 
zainicjowała współpracę z Państwową Inspekcją Pracy. Szpitale podczas wykonywania swoich zadań korzystają z usług 
zewnętrznych, których udział w kosztach działalności stanowi od 25% do 40%. Wśród przyczyn powierzania części zadań 
w zakresie leczenia szpitalnego podwykonawcom, w tym podmiotom leczniczym lub osobom wykonującym zawód 
medyczny, wskazuje się m.in.: dążenie do obniżenia kosztów, wyższą jakość usług realizowanych przez wyspecjalizowane 
podmioty oraz zwiększenie elastyczności zatrudnienia. Skutkiem zlecania usług podmiotom zewnętrznym może być jednak 
utrata kontroli nad realizacją przekazanych zadań. W swoich badaniach Izba wykorzystała i uwzględniła ustalenia 15 kontroli 
przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie egzekwowania przestrzegania przepisów prawa pracy, 
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w podmiotach leczniczych. Przekazane wyniki kontroli dotyczyły w szczególności 
stwierdzonych przypadków zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę oraz obchodzenia przepisów o czasie 
pracy. Uzyskane informacje dotyczyły wyników kontroli innych szpitali niż objęte kontrolą NIK.  

Podczas kontroli P/15/064 – Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej w województwie podlaskim, NIK rozpoznawała 
m.in. przyczyny narastającego braku miejsc w przedszkolach. Tymczasem od 1 września 2017 roku wszystkie dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat mają być objęte opieką przedszkolną, a w przypadku braku miejsc w wybranej placówce gmina będzie 
zobowiązana wskazać rodzicom przedszkole, które będzie mogło dziecko przyjąć. Delegatura NIK w Białymstoku podjęła 
w tych kwestiach współpracę z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w Białymstoku oraz z Kuratorium Oświaty 
w Białymstoku. Dane uzyskane z tych jednostek zostały wykorzystane na etapie opracowania informacji o wynikach kontroli. 

Przygotowując i prowadząc kontrolę P/14/042 – Poszukiwanie osób zaginionych, NIK nawiązała współpracę z Fundacją 
ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wspierała NIK swoją wiedzą i doświadczeniami z dziedziny 
poszukiwań zaginionych ludzi. Efektem współpracy był także raport opracowany przez Fundację ITAKA, którego tezy zostały 
wykorzystane przy opracowaniu informacji o wynikach kontroli.  

W ramach kontroli P/15/069 – Dostępność publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na 
prawach powiatu, przedstawiciel Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji, ekspert w zakresie barier 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, przedstawił kontrolerom najistotniejsze utrudnienia architektoniczne 
spotykane w przestrzeni publicznej. Przekazał wiedzę przydatną w dalszym realizowaniu kontroli. Transport zbiorowy 
powinien bowiem w sposób niedyskryminujący umożliwiać niepełnosprawnym dostęp m.in. do leczenia, rehabilitacji 
społecznej i zawodowej, nauki, pracy oraz kultury. Usprawnienia potrzebne osobom niepełnosprawnym służyć mają także 
innym osobom o ograniczonej zdolności poruszania się (osobom starszym, kobietom w ciąży, rodzicom z małymi dziećmi, 
osobom z upośledzeniem ruchowym i czuciowym, w tym – z dysfunkcją wzroku). Zgodnie z danymi GUS w 2011 r. w Polsce 
było około 4,7 mln osób niepełnosprawnych, czyli około 12% populacji, w tym ponad 3 mln mieszkańców miast. 

5.3. Porozumienia o współpracy  

Obowiązki nałożone przez art. 12 ustawy o NIK dotyczą jedynie organów kontroli, rewizji i inspekcji działających 
w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego. Inne organy – np. Państwowa Inspekcja Pracy czy też 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – nie podlegają temu obowiązkowi. Nie oznacza to jednak, że NIK  
nie współpracuje z tymi jednostkami. Najwyższa Izba Kontroli, przy realizowaniu tematów kontroli o dużym stopniu skomplikowania 
i zawiłości, chętnie nawiązuje kontakty z instytucjami, ośrodkami i organizacjami będącymi w swoich specjalnościach i dziedzinach 
działania, uznanymi autorytetami. Z reguły spotyka się w takich sytuacjach ze zrozumieniem, przychylnym nastawieniem i chęcią 
dobrej współpracy. Współdziałanie NIK z tymi podmiotami niejednokrotnie poprzedzone jest zawarciem stosownych dwustronnych 
porozumień, choć nie jest to warunek niezbędny, by współpraca taka miała miejsce. 
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W ostatnich latach NIK kontynuowała współpracę w ramach porozumień z Krajową Rada Regionalnych Izb 
Obrachunkowych, Ministrem Finansów, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Głównym Inspektorem Transportu 
Drogowego, Głównym Inspektorem Pracy i Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a ich podstawowym celem 
była wymiana doświadczeń i informacji, podejmowanie wspólnych kontroli, bądź współudział w badaniach oraz szkolenia 
pracowników.  

W 2015 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy między Prezesem NIK i Rzecznikiem Praw Dziecka. 
Obie instytucje zobowiązały się do systematycznej wymiany informacji o zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych 
z szeroko pojętym bezpieczeństwem małoletnich. Izba będzie przekazywać Rzecznikowi Praw Dziecka raporty i wystąpienia 
pokontrolne, w których znajdzie się problematyka dzieci i rodziny. Dodatkowo przedstawiciele RPD mają uczestniczyć 
w organizowanych przez Izbę panelach ekspertów oraz występować podczas kontroli w charakterze biegłych i specjalistów. 

Najwyższa Izba Kontroli kontynuowała również współpracę z Państwową Inspekcją Pracy i jej 16 okręgowymi 
inspektoratami, a przyjęta w 2015 roku deklaracja wzmacniania tej współpracy dotyczyła przestrzegania uprawnień 
pracowniczych i prawa pracy. Izba będzie dzielić się swoją wiedzą w zakresie badania zawieranych umów w jednostkach 
sektora finansów publicznych, klauzul społecznych i innych praktyk stosowanych przez jednostki administracji rządowej, 
jednostki samorządu terytorialnego, spółki Skarbu Państwa oraz spółki komunalne. Ponadto, na etapie przygotowań do 
opracowania Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2016-2018, NIK przekazała – na prośbę Głównego 
Inspektora Pracy – propozycje zagadnień, które winny być przedmiotem szczególnej uwagi Inspekcji, zarówno w ramach 
podejmowanych kontroli, jak i działalności prewencyjnej. 

Porozumienie między Najwyższą Izba Kontroli a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury z maja 2014 roku deklaruje 
współdziałanie w zakresie szkoleń dla pracowników Izby oraz kadr sądownictwa i prokuratury. Chodzi o systematyczne 
podnoszenie wiedzy i umiejętności ludzi, którzy odpowiadają za sprawne funkcjonowanie państwa. Obie instytucje będą 
prowadzić wspólnie szkolenia kierowane do kontrolerów i pracowników wymiaru sprawiedliwości, przekazując partnerom 
specjalistyczną wiedzę i unikalne doświadczenia. W 2015 roku słuchacze Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 
odbywali praktyki w Delegaturze NIK we Wrocławiu, a opiekunowie aplikantów prokuratorskich, odbywających praktyki w NIK 
w 2014 roku, wzięli udział w zorganizowanej przez KSSiP konferencji, podsumowującej przebieg tych praktyk. 

NIK i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będą ze sobą nadal współpracować, przede wszystkim w zakresie 
kontroli dotyczących pozyskiwania i przetwarzania bilingów oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych 
w cyberprzestrzeni – ustalili podczas spotkania w maju 2015 dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalna Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych oraz Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, potwierdzając jednocześnie harmonijny przebieg współdziałania między 
instytucjami na podstawie porozumienia sprzed czterech lat. GIODO wspierał m.in. Izbę w czasie sejmowej debaty nad 
uprawnieniami NIK, dotyczącymi pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, Izba korzystała też z pomocy GIODO 
przy okazji kontroli dotyczącej billingów. Obecnie obie instytucje potwierdzają chęć dalszego zacieśniania współpracy  
w kontekście ochrony danych osobowych.  

W ramach realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Najwyższą Izbą Kontroli i Urzędem Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, Delegatura NIK w Opolu nawiązała bezpośrednią współpracę z Delegaturą UOKiK w Katowicach, której 
właściwość miejscowa obejmuje także województwo opolskie. Jej efektem było zorganizowanie z inicjatywy NIK w 2015 roku 
szkolenia dotyczącego zagadnień z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Szkolenie poprowadzili pracownicy Delegatury 
UOKiK w Katowicach. Poza kontrolerami opolskiej Delegatury NIK, uczestniczyli w nim przedstawiciele innych opolskich służb 
i instytucji zajmujących się zwalczaniem nieuczciwej konkurencji – Prokuratury Okręgowej w Opolu, Delegatury ABW w Opolu, 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podczas szkolenia zapoznano się m.in. ze 
strukturą i zasadami funkcjonowania UOKiK, rodzajami rozstrzygnięć podejmowanych przez Prezesa UOKiK oraz rodzajami 
praktyk ograniczających konkurencję, a także źródłami informacji o naruszeniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Stałe kontakty z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymywała także Delegatura NIK w Warszawie. 
Urząd przekazał Izbie informacje dotyczące m.in., godzących w wolny rynek, zmów cenowych między podmiotami 
gospodarczymi. Posłużyły one jako materiał szkoleniowy na naradzie pracowników Izby. 

Najwyższa Izba Kontroli utrzymuje stałą współpracę ze środowiskami naukowymi i akademickimi. Zyskuje w ten sposób możliwość 
konsultacji i merytorycznych uwag w sferze jej zainteresowań kontrolnych, oferuje zaś swą wiedzę i doświadczenie do 
wykorzystania przez uczelnie w pracy naukowej, dydaktycznej i kształceniu studentów. Przykładem takiej współpracy było 
uczestnictwo Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego i dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie, w kwietniu 2015 roku, w konferencji  
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Planowanie wieloletnie – efektywność zadań publicznych – Benchmarking. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020, 
zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński. Konferencja objęta była patronatem Najwyższej Izby Kontroli. Podczas wykładu, 
prezes NIK określił szanse i zagrożenia związane z nową perspektywą finansową 2014-2020, przywołując wyniki dotychczasowych 
kontroli NIK. Omówione zostały w szczególności realizacje inwestycji oraz przygotowanie instytucji rządowych i samorządowych do 
wykorzystania przyznanych środków unijnych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. profesorowie uczelni wyższych z całego kraju, 
przedstawiciele Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie 
Finansów, Zespołu Analiz Finansowych i Budżetu Państwa w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Departamentu Budżetu 
i Inwestycji Ministerstwa Sprawiedliwości, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, 
prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie i dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie.  

Również w ramach współpracy ze środowiskiem naukowym przedstawiciel Delegatury NIK we Wrocławiu wziął udział 
w organizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ogólnopolskiej konferencji poświęconej odpowiedzialności 
za naruszanie dyscypliny finansów publicznych. Wygłosił podczas niej referat Naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
na tle ustaleń kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.  

Podczas konferencji Ramy organizacyjno-prawne funkcjonowania szkoły, zorganizowanej przez Podkarpacką Młodzieżową 
Akademię Prawa i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl w listopadzie 2015 roku, dyrektor 
Delegatury w Rzeszowie przedstawił uczestnikom konferencji wyniki kontroli NIK w zakresie bezpieczeństwa uczniów. W trakcie 
spotkania ze studentami i pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
w grudniu 2015 roku dyrektor Delegatury wygłosił wykład na temat pozycji ustrojowej NIK oraz stosowania procedur kontrolnych. 

Izba bardzo ceni sobie ścisłe związki i współpracę z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i innymi instytucjami, 
w których kumuluje się inicjatywa i obywatelska aktywność. Doświadczenie tych gremiów stanowi cenną wiedzę, 
wykorzystywaną m.in. przy planowaniu i prowadzeniu kontroli. W ramach tej współpracy Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski 
spotkał się w marcu 2015 roku z przedstawicielami wielkopolskich samorządów, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia 
i Studiów Samorządowych, którym przedstawił specyfikę pracy NIK oraz omówił raport dotyczący kontroli jednostek 
samorządu terytorialnego.  

Innym przykładem wymiany doświadczeń było uczestnictwo dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu, w listopadzie 2015 roku, 
w konferencji zorganizowanej przez Fundację „Bliżej Domu”, poświęconej ocenie działań samorządów w zakresie zapewniania 
opieki bezdomnym zwierzętom. Przedstawił on oceny i wnioski z kontroli prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w latach 
2008-2015, podkreślając, że samorządy nie tylko nie zapewniają odpowiednich warunków przetrzymywania zwierząt 
w schroniskach, ale również nie prowadzą odpowiednich działań przeciwdziałających bezdomności zwierząt. Omówił także cele 
i osiągnięcia powołanej w NIK Rady do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt. 

Natomiast informacjami na temat działań ośrodków pomocy społecznej, pozyskanymi w wyniku kontroli NIK, dzielili się 
przedstawiciele NIK na konferencji Perspektywa zmian w pomocy społecznej. Doświadczenia w zakresie realizacji zadań 
przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz możliwość ich finansowania w latach 2014-2020, zorganizowanej 
w grudniu 2015 r. przez Podkarpackie Forum Pomocy Społecznej funkcjonujące przy Podkarpackim Ośrodku Samorządu 
Lokalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Podczas konferencji dyrektor Delegatury NIK oraz koordynatorzy kontroli 
przedstawili wyniki badań NIK dotyczące działania ośrodków pomocy społecznej w zakresie rozpoznawania i monitorowania 
sytuacji społecznej. 

6. Panele	ekspertów		

Planowanie kontroli służy precyzyjnemu ustaleniu tych obszarów, w których istnieje prawdopodobieństwo, że państwo nie 
działa dostatecznie dobrze, a skutki nieprawidłowości są uciążliwe dla społeczeństwa. W Najwyższej Izbie Kontroli jedną 
z form wspierających programowanie kontroli są panele ekspertów, w których uczestniczą m.in. praktycy z różnych dziedzin, 
przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych i świata nauki. Dzięki lepszemu, poprzez korzystanie 
z opinii ekspertów, typowaniu kontroli NIK optymalizuje wykorzystanie swoich zasobów, co zwiększa skuteczność 
podejmowanych działań. 

Szerokie spektrum uczestników pozwala uwzględnić w dyskusji i wnioskach szereg aspektów: prawny, ekonomiczny, społeczny, 
organizacyjny, techniczny i ekologiczny, czyniąc tym samym kontrole przeprowadzane w NIK lepiej dostosowanymi do realiów 
współczesnego świata.  
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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 2015 roku 
jednostki kontrolne NIK, przed podjęciem kontroli, zorganizowały 16 spotkań panelowych z udziałem ekspertów.  

 W ramach przygotowań do opracowania projektu programu kontroli koordynowanej Pomoc osobom dotkniętym 
przemocą domową, Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny NIK zaprosił do konsultacji zewnętrznych 
przedstawicieli administracji publicznej, m.in. z ministerstw Pracy i Polityki Społecznej oraz Sprawiedliwości, jednostek 
samorządu terytorialnego i placówek pomocy społecznej, organów ścigania – Prokuratury i Policji, a także 
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. W gronie osób na co dzień zajmujących się wspieraniem ofiar oraz oddziaływaniem na sprawców, 
dyskutowano o skuteczności obecnych rozwiązań – m.in.: dostępności i adekwatności istniejących form pomocy dla 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie (w szczególności infrastruktury zapewniającej czasowe miejsce schronienia), 
skuteczności zapewnienia pomocy i ochrony ofiarom przemocy domowej oraz możliwości jej zwiększenia; skuteczności 
działań podejmowanych wobec sprawców przemocy domowej, w tym oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i możliwości 
jej zwiększenia. Eksperci wskazali na mocne i słabe strony systemu pomocy osobom cierpiącym z powodu przemocy 
domowej. Główne problemy, które wyłoniły się w trakcie panelu, to m.in.:  
 brak współpracy i spójności działań wymiaru sprawiedliwości i samorządu w zakresie informowania o wyrokach 

orzekanych w sprawach za stosowanie przemocy domowej;  
 długi czas oczekiwania przez osoby doświadczające przemocy, po wszczęciu procedury Niebieskiej Karty, 

na podjęcie czynności przez przedstawicieli służb;  
 brak monitorowania losów osób pokrzywdzonych przez najbliższych, po zamknięciu procedury NK i zrealizowaniu 

indywidualnego planu pomocy;  
 konieczność udziału psychologa w każdym zespole interdyscyplinarnym;  
 brak lub stosowanie nieskutecznych metod motywacji sprawców przemocy do uczestnictwa w programach 

korekcyjno-edukacyjnych; 
 zbyt krótki czas trwania tych programów. 

 W związku z przygotowaniami do kontroli planowej Realizacja i wdrażanie Projektu Emp@tia – platforma komunikacyjna 
obszaru zabezpieczenia społecznego, jej koordynator – Delegatura NIK w Opolu zorganizowała panel pt. Dlaczego produkty 
Projektu Emp@tia – platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego, są wykorzystywane w ograniczonym 
zakresie? Jakie podjąć kroki, aby efektywniej wykorzystać udostępniony sprzęt i oprogramowanie? 

Celem spotkania była identyfikacja ryzyk wpływających na dotychczasowe ograniczone wykorzystanie produktów 
uzyskanych w ramach Projektu Emp@tia oraz możliwych do podjęcia działań w celu efektywniejszego wykorzystania 
udostępnionego sprzętu i oprogramowania zakupionego ze środków publicznych przy współfinansowaniu z UE. 
W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych, organizacji non profit i stowarzyszeń działających 
w obszarze zabezpieczenia społecznego, przedstawiciele organizacji zrzeszających jednostki organizacyjne pomocy 
społecznej, związków zawodowych pracowników socjalnych oraz dostawców systemów informatycznych. Zwrócili oni 
uwagę na niedostateczną informację dla użytkowników końcowych o udostępnionych funkcjonalnościach i na brak 
wsparcia w zakresie korzystania z nich w postaci bezpłatnych szkoleń. Wskazywano również na brak obowiązku 
weryfikacji przez pracowników danych w informatycznych systemach zewnętrznych i bazach danych, a także na 
ograniczoną dostępność do zewnętrznych baz danych poprzez systemy dziedzinowe (prawidłowo działająca jedynie 
weryfikacja w bazie danych PESEL). W ocenie dyskutantów istotnym ograniczeniem wykorzystania terminali mobilnych 
jest m.in. brak możliwości połączenia ich on-line z systemem dziedzinowym, np. w celu sprawdzenia danych podczas 
przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Ograniczone korzystanie ze składania przez beneficjentów wniosków drogą 
elektroniczną jest skutkiem ich niepełnej wiedzy i umiejętności w tym zakresie, problemów z dostępem do sprzętu 
komputerowego i internetu, a także skomplikowanych procedur uzyskania profilu zaufanego na ePUAP. Zdaniem 
uczestników spotkania szersze korzystanie z e-wniosków byłoby możliwe w przypadku oferowania usług w tym zakresie, 
w odniesieniu do świadczeń, z których korzystają osoby posługujące się tą formą komunikacji, np. zapomogi z tytułu 
urodzenia dziecka. Zwracano także uwagę, że system Emp@tia nie uwzględnia w pełni specyfiki działania 
poszczególnych rodzajów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Jako ważne ograniczenie wskazywano także 
obecny brak regulacji prawnych umożliwiających uruchomienie części funkcjonalności i korzystanie z nich. Wyniki panelu 
zostały uwzględnione w analizie ryzyka i pytaniach kontrolnych ujętych w programie kontroli planowej. 
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 Jednym z głównych problemów rynku produktów spożywczych jest nieprzestrzeganie standardów w zakresie jakości 
zdrowotnej i handlowej żywności. Uwzględniając ten aspekt, kontrola pt. Działania organów administracji rządowej na 
rzecz bezpieczeństwa żywności, koordynowana przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, została poprzedzona 
panelem ekspertów w dziedzinie żywności i żywienia.  

W Polsce zadania związane z urzędową kontrolą artykułów rolno-spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego – 
na etapie uprawy lub hodowli, w skupie, składowaniu, przetwórstwie, obrocie krajowym oraz handlu zagranicznym – są 
realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Weterynaryjną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych, Inspekcję Handlową oraz Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  

Według ekspertów – przedstawicieli producentów żywności, przedstawicieli nauki oraz pracowników inspekcji – 
problemem w sprawie potencjalnych zagrożeń życia i zdrowia pochodzących od żywności jest m.in. pobłażliwość 
organów ścigania. Specjaliści są zgodni, że wymiar sprawiedliwości nie nadąża za zmianami w prawie żywnościowym. 
Niewielu sędziów zna się na tej dziedzinie, a niskie mandaty nie są wystarczającym środkiem odstraszającym. 

Uczestnicy spotkania zwrócili również uwagę na różnice w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego i Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnośnie do liczby zwierząt objętych badaniami lekarsko-weterynaryjnymi 
i ubijanych. Problemem jest także utylizacja pozostałości po ubojach zwierząt w gospodarstwach. Na liście zaniedbań są 
także opóźnienia w wydawaniu krajowych norm, których zasadniczym celem jest ułatwianie stosowania przepisów 
zawartych we wspólnotowym prawie żywnościowym. Dyskutanci wskazali również na: luki i niedociągnięcia na styku prawa 
wspólnotowego i krajowego, nagminne stosowanie w normach prawa żywnościowego konstrukcji odesłań i instytucji decyzji 
uznaniowej. Przedmiotem dyskusji był również problem obecności szkodliwych substancji chemicznych w żywności – 
leków weterynaryjnych oraz związków, które dostają się do organizmu zwierzęcego z paszami.  

 Delegatura NIK w Łodzi jako koordynator kontroli Efekty realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 
zorganizowała debatę z ekspertami, a wnioski z niej były pomocne przy tworzeniu programu kontroli.  

W trakcie dyskusji stwierdzono, że azbest nadal stwarza duże zagrożenie dla zdrowia ludzi. Kampanie informacyjno-edukacyjne 
dotyczące potrzeby i warunków usuwania eternitu są wciąż mało skuteczne, a zaangażowanie gmin i samych mieszkańców 
w oczyszczanie domów i gospodarstw z azbestu jest niewielkie. Instrumenty finansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania 
usuniętych wyrobów zawierających azbest to przede wszystkim pożyczki i dotacje ze środków krajowych funduszy ochrony 
środowiska, których beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego. Dostępne są także środki unijne w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, których beneficjentami mogą być 
m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek 
samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, gminy, rolnicy. Oferowane są też kredyty komercyjne 
i preferencyjne z dopłatami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do oprocentowania kredytu. 

Właściciele nieruchomości zaniedbują obowiązek inwentaryzacji i oceny stanu azbestu użytego niegdyś przy wznoszeniu 
budowli. Eksperci alarmowali także, iż legalne składowiska likwidowanego azbestu wypełniają się, co stworzy niebawem 
problem składowisk nielegalnych.  

 Przygotowując kontrolę Promocja gospodarcza Polski, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK zorganizował 
debatę ekspercką, podczas której kontrolerzy NIK, przedstawiciele administracji publicznej, pracownicy agencji promocyjnych oraz 
przedsiębiorcy dyskutowali o podstawowych problemach systemu promocji państwa i efektywności promocji gospodarczej kraju. 
Sformułowane w jej wyniku wnioski zostały wykorzystane w trakcie opracowywania programu kontroli planowej. 

Obecność polskich produktów na światowych rynkach oznacza konieczność konkurencji i promocji, a kształtowanie 
pozytywnego wizerunku rodzimych produktów pomaga największym gospodarkom świata. Eksperci dyskutowali 
o metodach i systemie promocji polskiej marki za granicą. Kwestią poruszaną w debacie było także efektywne 
wykorzystanie posiadanego potencjału wizerunkowego.  

Obecnie działania promocyjne Polski prowadzą: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, placówki dyplomatyczne, wydziały 
promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów, Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych SA, Polska Organizacja Turystyczna, jednostki samorządu terytorialnego, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, organizacje przedsiębiorców. Promocją Polski zajmuje się praktycznie każda jednostka sektora 
finansów publicznych, która dysponuje wystarczającymi środkami na tę działalność, od gmin i powiatów po urzędy 
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marszałkowskie i wojewódzkie. W opinii wielu znawców zagadnienia, jednym z głównych problemów polskiej polityki 
promocyjnej w zakresie gospodarki jest słaba koordynacja działań tych instytucji.  

Wielu specjalistów z tej branży wskazało na ryzyko, że tak rozproszony system nie spełnia należycie swojego podstawowego 
zadania, tzn. nie jest w stanie wypromować marki Polski jednoznacznie kojarzonej z wybranymi, wysokiej jakości produktami.  

 W trakcie opracowywania programu kontroli pt. Alternatywne metody wykorzystania węgla kamiennego do produkcji paliw 
gazowych i płynnych wykorzystano wnioski kolejnego panelu ekspertów zorganizowanego przez Departament Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji NIK. Do uczestnictwa w spotkaniu zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Środowiska oraz naukowców, ekspertów i reprezentantów środowisk związanych z tzw. czystymi technologiami węglowymi (CTW). 

Celem panelu była identyfikacja podstawowych uwarunkowań determinujących badania naukowe i rozwój technologii zgazowania 
węgla oraz perspektywę ich wykorzystania, a także ich aspekt środowiskowy i prawny. Omówiono m.in. kwestie: czystych 
technologii węglowych w polityce energetycznej państwa; aktualnego stanu zaawansowania prac nad rozwojem CTW 
i perspektywą komercjalizacji opracowanych technologii; uwarunkowań środowiskowych, prawnych i społecznych wdrożenia CTW. 

Uczestnicy spotkania podnosili, że rozwój czystych technologii węglowych może umożliwić w przyszłości efektywne i wydajne 
wykorzystanie polskich zasobów węgla kamiennego, które stanowią ponad połowę zasobów stałych paliw kopalnych Europy. 
Technologia ta umożliwi zagospodarowanie w szczególności pokładów węgla, których eksploatacja tradycyjnymi metodami jest 
bardzo trudna lub ekonomicznie nieopłacalna. Wykorzystanie technologii zgazowania węgla do produkcji gazu i paliw płynnych 
może wpłynąć na zwiększenie możliwości dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych dla Polski.  

 Czy powoływanie przez organy administracji publicznej spółek do realizacji zadań publicznych, zwłaszcza spoza sfery 
użyteczności publicznej – jak inwestycje w drogi lokalne czy zarządzanie infrastrukturą, pozwala na skuteczne 
realizowanie zakładanych celów pod względem gospodarności oraz jakości obsługi obywateli? Problematyką tą zajęli się 
uczestnicy zorganizowanego przez Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK panelu ekspertów 
w związku z kontrolą dotyczącą realizacji zadań publicznych przez spółki z udziałem jednostek samorządu 
terytorialnego. Panel ekspertów pozwolił na konfrontację poglądów samorządowców, przedstawicieli pracodawców, 
prawników i ekonomistów. 

W opinii przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), świata nauki, mediów branżowych oraz ekspertów zajmujących 
się problematyką samorządu terytorialnego i gospodarki komunalnej prawo dotyczące działalności spółek komunalnych jest 
niedoskonałe. Przepisy są niejednoznaczne i rodzą wątpliwości interpretacyjne, co stanowi problem dla samorządów, które 
podejmują działalność gospodarczą w obszarach czysto komercyjnych oraz dla orzekających w tych sprawach sądów.  
Dyskutowano także m.in. na temat interpretacji pojęcia „użyteczność publiczna” w odniesieniu do działalności spółek 
z udziałem samorządu terytorialnego; kryteriów dopuszczalności tworzenia spółek z udziałem JST poza sferą 
użyteczności publicznej i roli tych spółek w realizacji zadań samorządu terytorialnego; kierowania się przez spółki 
z udziałem JST potrzebą zysku; nadzoru JST nad sposobem wykorzystania przez spółki komunalne majątku 
wnoszonego przez JST oraz nad wykonywaniem przez nie zadań publicznych; metod przygotowania przedsięwzięć 
powierzonych spółkom z udziałem samorządu terytorialnego oraz metod oceny ich realizacji. 

 Celem panelu ekspertów, zorganizowanego przez Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, planującego 
kontrolę dostosowania polskiego przemysłu do wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego (PEK), było m.in. omówienie 
najistotniejszych wyzwań stojących przed polską gospodarką w związku z realizacją zobowiązań wynikających z pakietu. 
Do uczestnictwa w nim zostali zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznego i chemicznego, media branżowe 
oraz specjaliści zajmujący się problematyką energetyczną. W trakcie dyskusji omówiono m.in. zobowiązania Polski wynikające 
z pakietu energetyczno-klimatycznego na lata 2012-2020, zmiany po 2020 roku oraz wyzwania wynikające dla polskiej 
gospodarki z postanowień pakietu. Wnioski ze spotkania wykorzystano w programowaniu kontroli. 

Pakiet energetyczno-klimatyczny jest elementem polityki energetycznej UE, której priorytetowym celem jest ochrona klimatu. 
Realizacji tego celu ma sprzyjać wypełnienie do roku 2020 następujących warunków: 20-procentowa redukcja emisji CO₂, 
zwiększenie udziału energii odnawialnej do poziomu 20% całkowitego zużycia, wzrost efektywności energetycznej dającej 
efekt 20-procentowej redukcji zużycia paliw oraz wzrost zużycia biopaliw do poziomu 10% wszystkich paliw napędowych. 
 
 



V. Współpraca NIK z Sejmem RP i innymi podmiotami krajowymi

466

RO
ZD

ZI
AŁ

 V

 

 
 

Dostosowanie się do wymogów pakietu może być dla Polski trudne i kosztowne ze względu na oparcie energetyki na 
węglu kamiennym. Konieczne będą ogromne inwestycje służące zmniejszeniu emisji gazów, co z kolei przełoży się na 
ceny prądu. Inne sektory ucierpią wskutek konieczności dostosowania się do norm ekologicznych oraz w sposób 
pośredni – w efekcie podwyżek cen energii.  

Może się także okazać, że przy wysokiej cenie aukcyjnej za emisję tony CO₂ niektóre branże – np. cementowa, 
szklarska, chemiczna czy stalowa, z braku opłacalności wyprowadzą swą produkcję z Polski. Wówczas wzrost 
gospodarczy mógłby zostać znacząco spowolniony, zmniejszyłby się potencjał rozwojowy gospodarki, spadłaby jej 
konkurencyjność i wzrosło uzależnienie od importu. 

 W ramach przygotowania kontroli dot. przeciwdziałania niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg 
ekspresowych na spotkanie ekspertów, zorganizowane przez Delegaturę NIK w Poznaniu, zaproszeni zostali przedstawicieli 
administracji, nauki i praktyki, specjaliści z dziedziny drogownictwa, instytucji zarządzających drogami, związków samorządowych, 
organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele wydziałów ruchu drogowego policji i inspekcji transportu drogowego. Uczestnicy 
zaprezentowali analizy i informacje potwierdzające zasadność podjęcia przez Izbę tego tematu. Eksperci zwrócili m.in. uwagę na 
problem znaczących przeciążeń dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w otoczeniu budowanych autostrad i dróg 
ekspresowych, co w przyszłości spowoduje wystąpienie kosztochłonnych uszkodzeń podbudowy i nawierzchni dróg samorządowych 
oraz obiektów inżynierskich. Najważniejszym wnioskiem z prowadzonej dyskusji jest potrzeba pilnego uregulowania zarówno 
publicznoprawnych, jak i cywilnoprawnych instrumentów przeciwdziałających niszczeniu sieci dróg lokalnych. Wyrażone na spotkaniu 
opinie i spostrzeżenia zostały wykorzystane w trakcie badań NIK oraz w informacji o wynikach tej kontroli. 

 W związku z przygotowywaną kontrolą Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych Delegatura NIK w Białymstoku 
zorganizowała panel ekspertów, w którym udział wzięli: konsultanci krajowi i wojewódzcy w dziedzinie ginekologii i położnictwa, 
pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego, ordynatorzy oddziałów położniczych, przedstawiciele NFZ, rzecznika praw 
pacjenta i organizacji pozarządowych zajmujących się przestrzeganiem standardów opieki okołoporodowej.  

Wszyscy uczestnicy debaty zwracali uwagę na potrzebę edukacji kobiet w ciąży, w tym – uczęszczania do szkół 
rodzenia, realizujących jednolity program opracowany przez specjalistów z dziedziny położnictwa. Dyskutanci zwracali 
uwagę na konieczność opracowania wskaźników pozwalających na ocenę stopnia wdrożenia standardów opieki 
okołoporodowej, poprawy komunikacji z kobietą, co pozwoli na uzyskanie pełnej informacji o wykonywanych 
świadczeniach medycznych, uzyskiwania od pacjentek świadomej zgody na dokonywanie interwencji medycznych, 
objęcia kobiet w ciąży i w okresie porodu i połogu opieką psychologów. 

Padały też głosy o potrzebie ustalenia powodów dużej liczby cięć cesarskich i kształceniu lekarzy i położnych także 
w zakresie umiejętności przekonywania o szkodliwości wykonywania nieuzasadnionych medycznie cięć. Należy również 
dążyć do poprawy systemu przekazywania pacjentek do szpitali o wyższym poziomie referencyjności i zwiększyć 
nakłady NFZ na finansowanie opieki okołoporodowej. 

 Jednym z elementów przygotowania Departamentu Obrony Narodowej do podjęcia kontroli dotyczącej przygotowania 
Sił Zbrojnych RP do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej był panel ekspertów, w którym wzięli udział 
m.in. przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych, Sztabu Generalnego WP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Wojskowej Akademii Technicznej, Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej, w tym spółki PIT-Radwar SA. Dyskusja uczestników spotkania skupiła się na trudnościach 
i problemach związanych z funkcjonowaniem obrony powietrznej, w tym obrony przeciwlotniczej oraz tworzeniu nowego 
systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Ważnym punktem było zagadnienie, na ile obecny system obrony 
powietrznej jest skuteczny i czy podejmowane są działania stwarzające warunki do wdrożenia programu modernizacji 
obrony powietrznej. Dyskutanci rozważali, czy system dowodzenia i kierowania OP/OPL zapewnia skuteczne 
wykonywanie zadań obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Kolejnymi omawianymi problemami były kwestie 
adekwatności w stosunku do potrzeb poziomu sprawności technicznej systemów rakietowych będących na wyposażeniu 
Sił Zbrojnych RP i skuteczności systemu rozpoznania radiolokacyjnego oraz warunków szkolenia personelu 
i przygotowania infrastruktury na potrzeby modernizowanego systemu obrony powietrznej. Problematyka omawiana 
podczas debaty ekspertów została uwzględniona przy opracowywaniu projektu programu kontroli planowej. 

 Główną tezą panelu ekspertów, dotyczącego planowanej kontroli pt. Realizacja przez Policję i straże miejskie (gminne) zadań 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom, była konieczność podjęcia skutecznych działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego. W spotkaniu zorganizowanym wspólnie przez trzy departamenty 
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kontrolne NIK wzięli udział przedstawiciele najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
a także eksperci i przedstawiciele organizacji społecznych. Podczas spotkania omówiono najważniejsze, z punktu widzenia 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, kierunki badań kontrolnych – m.in.: działania podejmowane przez policję i straże 
miejskie w tym obszarze, monitoring miejsc najbardziej niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów, efektywność współpracy 
z podmiotami zewnętrznymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

 Przed rozpoczęciem kontroli dotyczącej ochrony przeciwpowodziowej Żuław Delegatura NIK w Gdańsku zorganizowała 
spotkanie, którego celem było zapoznanie się z opinią specjalistów (m.in. z Instytutu Meteorologii i  Gospodarki Wodnej 
Państwowego Instytutu Badawczego oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW) na temat istotnych 
obszarów zagrożeń i podstawowych problemów związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpowodziowej Żuław, 
ze szczególnym uwzględnieniem programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030. 

Eksperci zwrócili uwagę na największe zagrożenia dla tego regionu, m.in.  zimowe zatory lodowe i konieczność 
prowadzenia skutecznej akcji lodołamania na Wiśle oraz na zmiany klimatyczne, skutkujące coraz częstszymi 
ekstremalnymi sytuacjami hydrologicznymi i wzrostem poziomu wód Bałtyku. Problemem stały się też bobry, które 
upodobały sobie na swe siedliska wały wiślane. Drążone przez nie w korpusach tych budowli tunele stwarzają ryzyko 
rozmycia wału przeciwpowodziowego podczas wezbrań wody. Dyskusje panelowe pozwoliły na dopracowanie założeń 
kontroli i wykorzystane zostały przy opracowaniu projektu programu kontroli. 

 W związku z kontrolą pt. Zapewnienie przez organy administracji publicznej dostępu do jezior stanowiących wody publiczne 
w Delegaturze NIK w Olsztynie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego, służb 
zajmujących się ratownictwem wodnym – Policji i WOPR, samorządowcy z gmin i powiatów woj. warmińsko--mazurskiego, 
pracownicy urzędów państwowych zajmujących się ochroną środowiska i nadzorem budowlanym, a także przedstawiciele 
organizacji pozarządowych. Jego celem było zapoznanie się z opinią ekspertów na temat najważniejszych problemów 
w zapewnieniu powszechnego dostępu do jezior, a zwłaszcza w jakim stopniu zaspokojone są społeczne potrzeby w tym 
zakresie oraz jakie trudności napotykają instytucje publiczne, które mają ten dostęp gwarantować. 

W trakcie dyskusji omówiono zagadnienia dotyczące egzekwowania zakazów grodzenia nieruchomości przyległych do 
jezior w odległości do 1,5 m od linii brzegu, wykonywania obowiązków zarządców mienia Skarbu Państwa w przypadku 
bezprawnego wykorzystywania gruntów przybrzeżnych, w tym samowolnego wznoszenia na nich obiektów budowlanych 
i urządzeń wodnych, zapewnienia dostępu do brzegów jezior ratownikom wodnym i medycznym oraz niszczenia 
środowiska przyrodniczego poprzez dewastację naturalnej linii brzegowej jezior. 

 Departament Zdrowia NIK był gospodarzem dwóch paneli ekspertów. Pierwszy poświęcony był dostępności świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Zagadnienia poruszane podczas tego spotkania i wnioski z dyskusji były 
wykorzystane przy dwóch kontrolach Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2014 roku oraz Kształcenie 
i przygotowanie zawodowe kadr medycznych.  Zaproszeni przez NIK eksperci nie mieli wątpliwości, że sytuacja w służbie 
zdrowia wymaga zmian. Podkreślano, że mamy dziś w Polsce do czynienia z drugą falą wyjazdów lekarzy za granicę. Połowa 
absolwentów wydziałów medycyny wyjeżdża pracować w innych krajach europejskich. Lekarze tłumaczą decyzję o wyjeździe 
przede wszystkim złą organizacją pracy w kraju, niejasnymi przepisami oraz ograniczonymi możliwościami specjalizacji. 
Motywacje finansowe wymieniane są zwykle dopiero na czwartym miejscu. W konsekwencji tego trendu największym 
wyzwaniem polskiej służby zdrowia może stać się wiek kadr medycznych. Systematycznie rośnie odsetek lekarzy w wieku 
podeszłym. Podobne zjawisko występuje także wśród pielęgniarek i położnych. Mimo to – w zgodnej opinii ekspertów – 
działania na rzecz zahamowania emigracji fachowych kadr medycznych są niemal niezauważalne. 

Drugi panel był zorganizowany w związku z kontrolą Dostępność profilaktyki i leczenia chorób układu oddechowego. 
Choroby układu oddechowego stanowią czwartą przyczynę zgonów mieszkańców Polski oraz istotną przyczynę 
niesprawności. Wiąże się to z rosnącą ekspozycją na liczne mikroorganizmy, czynniki toksyczne i alergeny. 
Z udziałem ekspertów, reprezentujących m.in. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, dyskutowano m.in. nad barierami 
w  systemie opieki zdrowotnej utrudniającymi dostęp do profilaktyki, diagnozowania i leczenia przewlekłych chorób 
układu oddechowego, a także kierunkami koniecznych zmian. 
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7. Polityka	informacyjna	NIK	oraz	udostępnianie	informacji	publicznej		

7.1. Strona	internetowa	i	BIP	

Strona internetowa i Biuletyn Informacji Publicznej NIK zapewniają bieżący dostęp do informacji dotyczących działalności 
Najwyższej Izby Kontroli. Dzięki tym środkom komunikacji każdy może nie tylko zapoznać się z raportami NIK na temat 
stanu i funkcjonowania państwa, ale również poznać instytucję kontrolującą publiczne wydatki w Polsce, dowiadując się na 
przykład jak wygląda jej struktura, organizacja czy też historia.  

W 2015 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, na stronie internetowej Izby publikowane były przede wszystkim informacje o wynikach 
przeprowadzonych kontroli. Zamieszczano także materiały o podejmowanych inicjatywach oraz o współpracy z instytucjami krajowymi 
(m.in. z Rzecznikiem Praw Dziecka, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Państwową Inspekcją Pracy) 
i podmiotami zagranicznymi (np. Europejskim Trybunałem Obrachunkowym a także najwyższymi organami kontroli innych państw). 

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie internautów stroną internetową nik.gov.pl – w 2015 roku zanotowano o 12% więcej 
odsłon (czyli 2,2 mln) niż rok wcześniej, a serwis odwiedziło ponad 700 tys. użytkowników. W 2015 roku internauci 
najczęściej zaglądali do działu Praca w NIK. Równie popularne były serwisy Aktualności oraz Wyniki kontroli. Spośród 
raportów pokontrolnych użytkownicy strony najczęściej poszukiwali tych o systemie egzaminów szkolnych, czystości 
powietrza, systemie krwiodawstwa oraz odpadach medycznych. 

Również anglojęzyczna wersja serwisu internetowego NIK zanotowała w 2015 roku wzrost zainteresowania, w tym przypadku 
blisko 20-procentowy, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Warto wspomnieć, że w 2012 roku na stronie odnotowano niespełna 
14,5 tys. odsłon, w latach 2013-2014 było to po około 17 tys., podczas gdy w 2015 roku ich liczba sięgnęła 20 tys. 
W angielskojęzycznej wersji serwisu zainteresowani mogli znaleźć tłumaczenia Aktualności z polskojęzycznej wersji strony oraz 
informacji o najważniejszych raportach NIK. Stałymi elementami strony anglojęzycznej są także informacje dotyczące 
Planu pracy NIK, historii Izby, jej struktury organizacyjnej czy współpracy z Sejmem. Osoby zainteresowane szczegółowymi 
danymi mogą również sięgnąć do tłumaczeń rocznych sprawozdań z działalności NIK. 

Dużą popularnością cieszyły się funkcjonujące już od dłuższego czasu profile NIK na portalach społecznościowych: 
Facebook, Twitter, Google+ i YouTube. W 2015 roku dołączyło do nich kolejne kilka tysięcy osób. Coraz większa 
liczba użytkowników portali społecznościowych przekazuje między sobą informacje i wpisy NIK. 

Biuletyn Informacji Publicznej NIK współdzieli ze stroną internetową większość treści. Ponadto w BIP NIK są zamieszczane 
informacje o zamówieniach publicznych oraz naborach do pracy ogłaszanych przez Izbę.  

7.2. Portal	intranetowy	NIK	

W Najwyższej Izbie Kontroli funkcjonuje także wewnętrzny serwis intranetowy. Dzięki niemu pracownicy mają stały dostęp do 
najważniejszych wydarzeń z życia Najwyższej Izby Kontroli oraz informacji o organizacji pracy. Za pomocą portalu użytkownicy 
docierają także do potrzebnych im w codziennej pracy dokumentów, szablonów i aplikacji – w 2015 roku w portalu odnotowano 
ponad 350 tys. pobrań plików. Każdego roku około jedna czwarta użytkowników wykorzystuje możliwość zdalnego łączenia 
z portalem. Serwis pozostaje więc węzłem komunikacyjnym dla pracowników wykonujących swoje obowiązki poza siedzibą NIK. 

Portal intranetowy zanotował w 2015 roku blisko 540 tys. wizyt. Szczególnym zainteresowaniem obok działu Aktualności 
cieszył się blok informacji związanych z kontrolą budżetową, a także terminarz szkoleń podnoszących kwalifikacje 
kontrolerów. Wśród najpopularniejszych artykułów znalazły się teksty na temat bezpieczeństwa danych w NIK oraz 
zorganizowanych w Izbie spotkań i konferencji (zarówno krajowych, jak i międzynarodowych). 

7.3. Działalność	NIK	w	świetle	publikacji	prasowych	i	przekazów	medialnych		

Aktualna dynamika mediów powoduje, że przekaz docierający do współczesnego odbiorcy musi być w głównej mierze czytelny 
i zwięzły. W związku z tym sprawna komunikacja z dziennikarzami jest istotna dla wszystkich instytucji publicznych, w tym NIK. 

Najwyższa Izba Kontroli dąży do tego, aby przekazywane przez nią informacje, a przede wszystkim wyniki przeprowadzonych kontroli 
wraz z wnioskami pokontrolnymi (w tym de lege ferenda – postulowanymi zmianami w prawie), docierały do jak największej liczby 
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zróżnicowanych odbiorców w dogodnej dla nich formie. Do zdecydowanej większości publikowanych na stronie internetowej NIK 
raportów opracowywane i zamieszczane są komunikaty prasowe. Stanowią one syntetyczne podsumowanie najważniejszych ustaleń 
kontrolerów; zwracają także uwagę na sformułowane przez Izbę wnioski pokontrolne bądź na wskazane w raportach dobre praktyki. 
Komunikaty mają wypracowaną formę i służą m.in. dziennikarzom jako materiał wyjściowy publikacji i różnego typu programów. 
Równocześnie komunikaty prasowe są formułowane w taki sposób, aby były zrozumiałe dla jak najszerszego grona odbiorców.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom radia i telewizji, oprócz artykułów w formie pisanej NIK przygotowuje także materiały 
audio-wideo. Udostępniane są one w jakości emisyjnej. Nagrania wykorzystywane są w serwisach informacyjnych i różnego 
typu materiałach (np. reportażach) zarówno przez redakcje ogólnopolskie, jak i regionalne.  

Od kilku lat w delegaturach NIK działają asystenci prasowi – są to pracownicy, których dodatkowym obowiązkiem jest 
współpraca z mediami lokalnymi. Takie rozwiązanie wychodzi naprzeciw potrzebom mediów ukazujących się w danym regionie. 

Liczba ukazujących się w mediach informacji na temat Najwyższej Izby Kontroli systematycznie z roku na rok rośnie – 
w 2015 roku w prasie, radiu oraz telewizji ukazało się łącznie blisko 16 tysięcy takich materiałów. W prasie ukazało się 6999 
artykułów, w radiu – 4669 i w telewizji – 4307. Najczęściej i najwięcej o NIK pisali: „Dziennik Gazeta Prawna”, 
„Rzeczpospolita”, „Dziennik Łódzki”, „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Polska Codziennie” oraz „Dziennik Polski”. 

W przeważającej części publikacje i przekazy medialne dotyczyły wyników kontroli NIK. Popularnością wśród dziennikarzy 
niezmiennie cieszyły się raporty NIK o tematyce społecznej (np. koordynacja polityki rodzinnej, system pomocy społecznej dla 
uchodźców, świadczenie usług publicznych osobom posługującym się językiem migowym, poszukiwanie osób zaginionych) oraz 
dotyczące problematyki ochrony zdrowia (opieka geriatryczna, podstawowa i specjalistyczna opieka medyczna, system 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa, zatrudnienie w służbie zdrowia, zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS).  

W obszarze szczególnego zainteresowania mediów w 2015 roku znalazły się także raporty na temat: egzaminów w oświacie, 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, kontroli firm z udziałem kapitału zagranicznego, budowy terminalu LNG w Świnoujściu, 
nadzoru nad spółką ELEWARR i restrukturyzacji Poczty Polskiej SA. Chętnie powoływano się także na wyniki kontroli 
dotyczące funkcjonowania grupy kapitałowej PKP, nadawania uprawnień kierowcom, efektów wdrażania w gminach nowego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń. 

W drugiej połowie 2015 roku media dużo miejsca i uwagi poświęciły sprawom kadrowym NIK, związanym z organizacją 
konkursów na stanowiska kontrolerskie i kierownicze w Izbie. 

W	2015	roku	media	najszerzej	i	najczęściej	informowały:	

 Tematem, który wywołał duże poruszenie opinii publicznej i ogromne zainteresowanie mediów już od momentu 
rozpoczęcia kontroli, był niesprawny system informatyczny, służący do obsługi wyborów samorządowych. W pierwszych 
miesiącach 2015 roku Izba przeprowadziła kontrolę w Krajowym Biurze Wyborczym, sprawdzając wykorzystanie 
środków budżetowych na obsługę informatyczną wyborów. Najczęściej przywoływano ustalenia NIK dotyczące 
dopuszczenia przez Krajowe Biuro Wyborcze do użytkowania do obsługi wyborów systemu informatycznego, który 
posiadał istotne błędy oraz przeprowadzenia odbioru i zapłacenia za zamówione oprogramowanie bez sprawdzenia 
dostarczonego produktu. Wnioski pokontrolne sformułowane w tej sprawie przez NIK powracały w materiałach przez 
wiele tygodni, także z powodu zbliżających się kolejnych wyborów.  

 Szeroko dyskutowanym tematem była kontrola prywatyzacji wybranych spółek Skarbu Państwa. Większość 
materiałów skupiała się na ocenie prywatyzacji spółki Ciech SA. Mocno akcentowano ocenę NIK wskazującą na 
niegospodarność i brak należytej dbałości o interes Skarbu Państwa podczas prywatyzacji tej spółki. 

 Wielokrotnie w mediach przywoływano wyniki kontroli systemu egzaminów w oświacie. W publikacjach cytowano 
ustalenie, że co czwarta oceniona praca egzaminacyjna, zweryfikowana na wniosek zdającego, okazała się źle 
sprawdzona. Dziennikarze powracali do tego tematu najczęściej opisując historie maturzystów, którzy odwoływali się od 
wyników i domagali się ponownej weryfikacji wyników matury. 

 Bardzo ważnym głosem w debacie publicznej były wyniki kontroli dotyczącej koordynacji polityki rodzinnej. 
W materiałach prasowych umieszczano najczęściej ocenę NIK dotyczącą systemu, wskazującą że państwo nie 
wypracowało całościowej i długofalowej polityki rodzinnej, koncentrując działania na doraźnie wprowadzanych 
rozwiązaniach, bez zapewnienia ich odpowiedniej koordynacji. 
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 Ważnym zagadnieniem z obszaru tematyki społecznej była opieka geriatryczna. Powołując się na kontrolę NIK, 
dziennikarze przytaczali wnioski płynące z raportu, w których Izba zwracała uwagę, że w Polsce nie ma systemu opieki 
medycznej nad pacjentami w podeszłym wieku, brakuje geriatrów i specjalistycznych poradni oraz oddziałów szpitalnych.  

 Istotnym tematem podejmowanym przez środki masowego przekazu była sprawa bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, które 
– co wynika z raportu NIK – nie jest w Polsce odpowiednio chronione. Mocno podkreślano ustalenia Izby dotyczące braku 
spójnych i systemowych działań w zakresie monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom występującym w cyberprzestrzeni. 

 Przez cały 2015 rok dziennikarze powracali do raportu NIK na temat ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, 
zaprezentowanego pod koniec 2014 roku.  

Na początku 2015 roku w NIK rozpoczęła funkcjonowanie, co znalazło odbicie w mediach, Rada do Spraw Wspierania Działań 
na Rzecz Ochrony Zwierząt. Jest to powołany przez Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego zespół, który pełni funkcję 
opiniodawczo-doradczą, wskazując na najważniejsze problemy związane z ochroną zwierząt. Media relacjonowały również 
szeroko konferencję na temat stanu ochrony zwierząt w Polsce, zorganizowaną pod koniec maja 2015 roku z inspiracji Rady. 

Dziennikarze zwrócili także uwagę na wydarzenia związane ze współpracą międzynarodową NIK z organami kontroli innych 
państw oraz z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym (ETO). Jednym z szerzej komentowanych wydarzeń z tego 
obszaru było podpisanie 23 lutego 2015 roku w Warszawie, w obecności Marszałka Sejmu, deklaracji współpracy między 
najwyższymi organami kontroli Polski, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Zgodnie z dokumentem, NIK będzie wspierała wskazane 
organa kontroli, przekazując własne doświadczenia dotyczące kontroli funduszy unijnych oraz badań finansów administracji 
rządowej i samorządowej.  

7.4. Udostępnianie	informacji	publicznej		

Prawo każdego obywatela do uzyskiwania informacji dotyczących działalności instytucji publicznych, w tym Najwyższej Izby Kontroli, 
wynika z art. 61 Konstytucji RP oraz z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Regulacje te dają możliwość 
zapoznawania się nie tylko z wynikami kontroli przeprowadzonymi przez Izbę, ale także z jej funkcjonowaniem. Podstawowe dane na 
ten temat – m.in. akty prawne, struktura organizacyjna, budżet, historia, informacje dotyczące kierownictwa, współpracy z Sejmem oraz 
wyniki poszczególnych kontroli Izby, można znaleźć na stronach internetowych NIK: zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej, jak i na 
stronie podmiotowej www.nik.gov.pl. Pozostałe informacje udostępniane są na wniosek zainteresowanych osób.  

Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej kierowanych do NIK od trzech lat utrzymuje się na niezmienionym 
poziomie. Statystykę z ostatnich lat przedstawia diagram nr 1. 

Diagram 1. Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej w latach 2009-2014 
 
 

 

 

 

 

Charakterystyka	wniosków	

W 2015 roku do NIK wpłynęło 418 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, tj. niewiele mniej niż w roku ubiegłym. 
Wśród wnioskodawców wyodrębnić można przedstawicieli organizacji pozarządowych (29 wniosków, tj. 6,9%), studentów 
(21 wniosków, tj. 5%), osoby osadzone w aresztach śledczych i więzieniach (19 wniosków, tj. 4,5%), pracowników urzędów 
państwowych (16 wniosków, tj. 3,8%) i samorządowych (7 wniosków, tj. 1,7%), pracowników wyższych uczelni i instytutów 
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naukowych (14 wniosków, tj. 3,3%), przedstawicieli kancelarii prawnych (9 wniosków, tj. 2,2%) i związków zawodowych 
(4 wnioski, tj. 1,0%). W trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracali się także dziennikarze, którzy 
złożyli 21 wniosków (tj. 5%) oraz posłowie (4 wnioski, tj. 1,0%).  

Analiza wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły w 2015 roku, wskazuje że największe zainteresowanie budziły 
sprawy dotyczące funkcjonowania NIK jako instytucji (łącznie 76 wniosków, tj. 18,1%) oraz ustalenia kontroli przeprowadzonych przez 
NIK w urzędach administracji samorządowej (52 wnioski, tj. 12,4%). W tabeli przedstawiono szczegółową strukturę tych wniosków: 

Tabela 2. Struktura wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do NIK w 2015 r. (podział według rodzaju żądanej informacji) 

Lp. Wyszczególnienie (rodzaj żądanej informacji) Liczba 
wniosków 

Struktura 
(w %) 

1. Wyniki kontroli administracji samorządowej  52 12,4 

2. Informacje dotyczące kompetencji, procedur kontrolnych, organizacji, planu pracy, zatrudnienia, 
wynagrodzeń pracowników, wydawnictw i historii NIK 40 9,5 

3. Informacje o budżecie, majątku, zamówieniach publicznych i wydatkach inwestycyjnych NIK 36 8,6 
4. Wyniki kontroli zakładów opieki zdrowotnej 35 8,4 
5. Wyniki kontroli administracji rządowej oraz budżetu państwa 24 5,7 
6. Wyniki kontroli dotyczące więziennictwa 20 4,8 
7. Wyniki kontroli działalności spółek komunalnych 15 3,6 
8. Wyniki kontroli dotyczące komunikacji i transportu, budowy dróg i gospodarki morskiej 12 2,9 
9. Wyniki kontroli instytucji kultury i telewizji oraz radia publicznego 11 2,6 
10. Wyniki kontroli dotyczące polityki społecznej i rodzinnej, ubezpieczeń społecznych 10 2,4 
11. Wyniki kontroli dotyczące ochrony środowiska 10 2,4 
12. Wyniki kontroli dotyczące kwestii bezpieczeństwa i ruchu drogowego 9 2,2 
13. Wyniki kontroli dotyczące lasów państwowych 8 1,9 
14. Wyniki kontroli działalności placówek oświatowych i szkół wyższych 7 1,7 
15. Wyniki kontroli dotyczące opieki nad zwierzętami 7 1,7 
16. Wyniki kontroli wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej 5 1,2 
17. Wyniki kontroli dotyczące cyberbezpieczeństwa 5 1,2 
18. Pozostałe  112 26,8 

 Razem  418 100% 

Sposób	rozpatrzenia	wniosków	

Z wyżej wymienionych 418 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, 364 (87,1%) wnioski załatwiono pozytywnie. 
W niektórych przypadkach 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 (32 przypadki – 7,7%). W dwóch przypadkach wyniki kontroli zostały już przekazane do 
Archiwów Państwowych. Odmownie załatwiono natomiast 20 wniosków (4,8%). Dotyczyły one głównie udostępnienia 
informacji z kontroli, które nie zostały zakończone i ich wyniki stanowiły tajemnicę kontrolerską. Niektórych danych nie 
przekazano ze względu na ochronę informacji niejawnych lub tajemnicę przedsiębiorcy. W jednym przypadku NIK przy 
odmowie powołała się na przepisy dotyczące udostępniania informacji przetworzonej. Zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do 
informacji publicznej, w wielu przypadkach informacja była udostępniana w sposób ograniczony – po wyłączeniu treści 
objętych tajemnicą ustawowo chronioną, np. bankową, skarbową, czy też tajemnicą przedsiębiorcy.  

Udostępnianie	informacji	na	podstawie	innych	ustaw		

W 2015 roku załatwiono pozytywnie łącznie 164 wnioski 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 3. Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do NIK w 2015 r. od organów powołanych do ścigania 
przestępstw, organów skarbowych oraz sądów 

Lp. Wyszczególnienie organów Liczba Struktura 
(w %) 

1. Prokuratura 57 34,8 
2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 42 25,6 
3. Policja  30 18,3 
4. Centralne Biuro Antykorupcyjne 15 9,2 
5. Sądy 14 8,5 
6. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 3 1,8 
7. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych 2 1,2 
8. Organy skarbowe 1 0,6 
 Razem  164 100% 

Tak jak w latach ubiegłych, w 2015 roku pracownicy NIK, nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne, byli wzywani 
w charakterze świadków przez organa ścigania oraz sądy, na okoliczność udostępnienia informacji, z którymi się zapoznali 
w trakcie wykonywania czynności kontrolnych. W prezentowanym roku wystąpiły 82 takie przypadki. Organami wzywającymi 
kontrolerów NIK do stawienia się w charakterze świadka były: Policja (40 wezwań, tj. 48,8%), sądy (17 wezwań – 20,7%), 
Centralne Biuro Antykorupcyjne (13 wezwań – 15,9%) i prokuratura (12 wezwań – 14,6%).  

8. Wydawnictwa	NIK	

„Kontrola	Państwowa”	

W „Kontroli Państwowej”, dwumiesięczniku wydawanym od 1956 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli, problematyka kontroli 
i audytu jest priorytetowa. Jest to czasopismo naukowe, które znajduje się w wykazie wybranych czasopism Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z liczbą siedmiu (od grudnia 2015 roku) punktów za umieszczoną w nim publikację. Do grudnia 
2015 roku było to sześć punktów – punktację podwyższono m.in. dlatego, że redakcja zastosowała się do wszystkich 
nowych wymagań, jak np. wprowadzenie danych bibliograficznych artykułów naukowych do bazy danych Pol-Index. Pismo 
można odnaleźć w dwóch naukowych bazach danych: Index Copernicus Journal Master List oraz CEJSH – 
Środkowoeuropejskim Czasopiśmie Nauk Społecznych i Humanistycznych, a od 2014 r. również w powiązanym z CEJSH 
Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.  

Autorami piszącymi do „Kontroli Państwowej” są naukowcy, uznani specjaliści w dziedzinie kontroli, audytu, prawa, finansów 
i gospodarki, a także pracownicy NIK. Komitet Redakcyjny pisma (radę naukową) stanowią m.in. profesorowie oraz doktorzy 
prawa i ekonomii – wykładowcy akademiccy, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i NSA, prezes GUS; a także dyrektorzy 
departamentów oraz radcy Prezesa NIK. 

W 2015 roku wydano sześć numerów standardowych, zawierających 85 artykułów. Nakład numerów cyklicznych w tym roku 
wynosił 850 egzemplarzy.  

W 2015 roku w dziale „Kontrola i audyt”, opublikowano m.in. rozważania o powstaniu nauki o kontroli oraz artykuły o: modelu 
kontroli działania organów administracji publicznej, miejscu organów kontroli w walce z korupcją, polityce publicznej jako 
narzędziu kontroli, kontroli podmiotów zarządzających wyborami w Polsce i państwach UE, audycie NIK w CERN, 
skuteczności i efektywności kontroli administracji, działaniach kontrolnych ZUS, współpracy NIK z Sejmem, jednolitości 
orzecznictwa NIK, dokonywaniu okresowych ocen mianowanych kontrolerów NIK, postępowaniu dyscyplinarnym w NIK. 
W dziale tym przedstawiono także dwa artykuły prezesa NIK: o roli Najwyższej Izby Kontroli w usprawnianiu funkcjonowania 
państwa oraz o systemie zapewnienia jakości procesu kontrolnego w Izbie, a także wystąpienie prezesa NIK w Sejmie: 
analizę wykonania budżetu państwa i sprawozdanie z działalności NIK za 2014 rok. 

W rubryce poświęconej ustaleniom kontroli NIK opublikowano 16 artykułów dotyczących m.in. ustaleń kontroli: działań na 
rzecz bezdomnych, inwestycji na obszarach chronionych, współpracy ZUS i urzędów skarbowych, polityki spójności UE na 
lata 2014-2020, upowszechniania używania biopaliw w Polsce, przekształcania szpitali w spółki kapitałowe, wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej, przestrzegania praw podatników, obsługi informatycznej wyborów, ochrony powietrza 
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przed zanieczyszczeniami, ochrony drzew. Rubryka „Pozostałe kontrole NIK” zawiera wzmianki o kontrolach (w 2015 roku 
o 89), na temat których Izba opublikowała informacje w ostatnich miesiącach, co daje wyobrażenie o aktywności NIK, 
wielości tematów i liczbie kontroli.  

W dziale „Państwo i społeczeństwo” zamieszczono 20 artykułów – były wśród nich teksty omawiające: miejsce Polski w UE, 
gospodarcze dylematy Polski, łagodzenie ilościowe polityki pieniężnej, regionalną pomoc inwestycyjną, walkę z dopalaczami, 
wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego jako surowca energetycznego, odwrócony kredyt hipoteczny, zakres 
bezprawności „korupcji urzędniczej”, partnerstwo innowacyjne, partnerstwo publiczno-prywatne, zmiany wykonawcy 
zamówienia publicznego, wsparcie wojsk sojuszniczych przez państwo gospodarza. 

Na łamach czasopisma, w dziale „Współpraca międzynarodowa”, prezentowana jest współpraca NIK z organizacjami 
międzynarodowymi, przede wszystkim z EUROSAI i INTOSAI oraz z ETO i najwyższymi organami kontroli innych państw; 
odnotowywane są też ważne dla Izby sprawy międzynarodowe. W dziale „Z życia NIK” zamieszczane są informacje o najważniejszych 
wydarzeniach w Izbie – w 2015 roku były to: obchody 96. rocznicy powołania NIK, przyznanie Nagrody im. Władysława Stasiaka, 
współpraca NIK i GIODO, audyt zewnętrzny w NIK, a także konferencja na temat ochrony zwierząt w Polsce.  

„Kontrola Państwowa” jest dystrybułowana w kraju i za granicą. Otrzymują ją nieodpłatnie: Sejm, Senat, urzędy centralne, 
organy samorządu terytorialnego, Biblioteka Narodowa, inne biblioteki, w tym akademickie. Odpłatnie, po wykupieniu 
prenumeraty, „Kontrolę Państwową” otrzymują jej stali czytelnicy. Za granicę czasopismo jest wysyłane do najwyższych 
organów kontroli współpracujących z Izbą w ramach EUROSAI i INTOSAI. Wszystkie wydania „Kontroli Państwowej” 
są dostępne na stronie internetowej NIK.  

„Przegląd	Metodyczny”	i	inne	wydawnictwa	

„Przegląd Metodyczny” jest specjalistycznym periodykiem o charakterze wewnętrznym, kierowanym do pracowników NIK 
wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne. Propaguje dobre praktyki kontrolne, przybliża techniki prowadzenia 
kontroli oraz popularyzuje nowatorskie rozwiązania stosowane w NIK i innych najwyższych organach kontroli na świecie. 
W 2015 roku wydane zostały dwa numery czasopisma „Przegląd Metodyczny”. 

Numer pierwszy poświęcony był w całości zasobom i narzędziom informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, 
a poszczególne zawarte w nim artykuły zostały opracowane przez merytorycznych pracowników GUS. Celem publikacji było 
przybliżenie kontrolerom zawartości zasobów udostępnianych przez GUS oraz ułatwienie im korzystania z tych zasobów, 
w szczególności na etapie przygotowania kontroli. 

Numer drugi poświęcony został w całości systemowi zapewnienia jakości procesu kontrolnego. Zaprezentowano w nim 
mechanizmy i narzędzia SZJ w postaci ciągu działań i czynności na poszczególnych etapach procesu kontrolnego wraz ze 
wskazaniem wymogów jakościowych, produktów oraz osób odpowiedzialnych za ich wytworzenie. Ponadto w numerze tym 
zawarto szczegółowe instrukcje obsługi narzędzi informatycznych służących do dokumentowania jakości. 

W końcu roku 2015 rozpoczęto prace nad kolejnym numerem „Przeglądu Metodycznego”, który ma mieć charakter otwarty 
i być w całości poświęcony prezentacji wystąpień z konferencji Zastosowanie narzędzi wspomagania informatycznego 
kontroli (CAATs) w działalności kontrolnej i audytorskiej instytucji sektora publicznego w Polsce, która odbyła się w NIK 
15 grudnia 2015 roku. 

W roku 2015 zakończono prace nad tłumaczeniem i opracowaniem merytorycznym polskiej wersji standardów kontroli 
INTOSAI (ISSAI 100 – 400). Standardy obejmują: 

• ISSAI 100. Podstawowe zasady kontroli w sektorze publicznym 
• ISSAI 200. Podstawowe zasady kontroli finansowej 
• ISSAI 300. Podstawowe zasady kontroli wykonania zadań 
• ISSAI 400. Podstawowe zasady kontroli zgodności. 

Po dokonaniu ostatecznej redakcji tekstu, standardy te będą wydane w maju 2016 roku i udostępnione wszystkim 
zainteresowanym, również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej NIK. 
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Aby wyeliminować prawdopodobieństwo niezamierzonego przez autora korespondencji przekazania skargi/wniosku jako 
anonimowego, Izba zwraca uwagę autorowi na braki formalne. Część takich wniosków wraca ponownie do NIK opatrzona 
pełnymi danymi teleadresowymi. 

W 2015 roku obywatele najczęściej skarżyli się na organy administracji samorządowej. Prawie co piąta skarga (22,8%) 
dotyczyła pracy samorządu, w szczególności urzędów gmin i urzędów miast, jak również sołtysów, wójtów, burmistrzów oraz 
prezydentów. Natomiast średnio co dziesiąta skarga lub wniosek związane były z pracą organów administracji rządowej (11,7%) 
– głównie ministerstw. Trzecia kategoria podmiotów na które obywatele skarżyli się najczęściej to zakłady pracy (10,8%).  

W 2015 roku 3-procentowy wzrost odnotowano w liczbie skarg/wniosków na podmioty działające w obszarze transportu, 
handlu i usług (8,3%). Na stałym poziomie utrzymuje się odsetek spraw związanych z prawidłowością działań organów 
z zakresu sądownictwa (8,0%). W tej kategorii wskazywano głównie sądy, zakłady karne i areszty oraz komorników jako 
organy, które zdaniem skarżących nie funkcjonowały właściwie. W grupie podmiotów najczęściej będących przedmiotem 
skarg znalazły się również te odpowiedzialne za wykonywanie zadań z zakresu opieki społecznej (5,4%), w szczególności 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nieco mniej skarg dotyczyło działań podmiotów z obszaru nauki, oświaty, kultury, sportu 
i turystyki (4,9%). 

O nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji samorządowej (37,6%) oraz rządowej (16,0%), równie 
często jak obywatele informowali posłowie oraz senatorowie. Skarżono się także do NIK na NIK – przedmiotem 
skarg/wniosków parlamentarzystów Najwyższa Izba Kontroli (14,4%) była w szczególności w kontekście działań kontrolnych, 
wyników kontroli oraz postępowania ze skargami i wnioskami nadesłanymi do Izby. Wśród spraw zgłaszanych przez posłów 
i senatorów 7,2% to informacje o niewłaściwym funkcjonowaniu zakładów pracy.  

Diagram 3. Podmioty, na które w 2015 r. skarżyli się obywatele oraz posłowie i senatorowie – udział procentowy 
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9. Skargi	i	wnioski	obywateli		

9.1.		 Skargi,	wnioski	oraz	wnioski	o	przeprowadzenie	kontroli	kierowane	do	NIK	
przez	obywateli		

Prawo do składania skarg, petycji i wniosków w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów 
władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu 
administracji publicznej przysługuje wszystkim. Zostało ono nadane obywatelom mocą Konstytucji RP w art. 63 
i uszczegółowione przepisem działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego8 
oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków9.  

Specyfika korespondencji skargowej przesłanej do NIK, w której dominują wnioski o przeprowadzenie kontroli, ze względu 
na ustawowe zadania i kompetencje Izby wymagała dodatkowych, wewnętrznych regulacji prawnych. Stan ten po raz 
pierwszy został uregulowany zarządzeniem Prezesa NIK z 28 lutego 2002 r. (zmienionym m.in. 10 lipca 2014 roku), 
w którym określono sposób i tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg, wniosków oraz wniosków 
o przeprowadzenie kontroli kierowanych do Najwyższej Izby Kontroli.  

W 2015 roku do NIK przekazano 7.548 skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli. Zarejestrowana 
korespondencja łączy się w 4.725 spraw zewidencjonowanych w systemie ZDiS10. Realizując obowiązek wynikający z Kodeksu 
postępowania administracyjnego dotyczący przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków – bezpośrednio w siedzibie 
NIK przyjęto 97 interesantów. 

Diagram 2. Liczba skarg i wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli w latach 2013-2015 

 

 
Najwięcej skarg, wniosków oraz wniosków o kontrolę przesyłają do NIK osoby prywatne – na przestrzeni ostatnich lat 
wskaźnik procentowy tej kategorii autorów utrzymuje się na stałym poziomie oscylującym w granicach 65-69% (2013 r. – 
65,5%, 2014 r. – 65,7%, 2015 r. – 68,9%). Drugą pod względem liczby korespondencji grupę autorów stanowią anonimowi 
nadawcy (20,6%) – osoby prywatne, nie ujawniające swoich danych osobowych. Wnioski posłów i organów Sejmu RP 
stanowiły w 2015 roku 2,5%, senatorów i organów Senatu RP – 0,4% oraz posłów do Parlamentu Europejskiego – 0,2% 
Autorami 2,1% skarg i wniosków były organizacje społeczne. Wśród nadawców były również organizacje związkowe (0,8%), 
radni (0,7%), organy administracji publicznej (0,5%) oraz skarżący podpisani zbiorowo (1,4%). Pozostali autorzy, nieobjęci 
powyższą klasyfikacją, stanowili 2,0% wszystkich nadawców, którzy w 2015 roku skierowali do Izby swoje skargi i wnioski.  

Przekazywanie organom właściwym do rozpatrzenia skarg, wniosków oraz petycji korespondencji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej jest powszechnym zjawiskiem. Niestety, autorzy części korespondencji przesłanej tą drogą nie 
zdają sobie sprawy, że przekazanie danych nadawcy jedynie w formie adresu e-mail nie jest wystarczające do 
zakwalifikowania sprawy jako indywidualnej, a tym samym do jej rozpoznania, ponieważ zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – skargi 
i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu skarżącego pozostawia się bez rozpoznania. 

                                                            
8  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23). 
9  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 nr 5 poz. 46). 
10  Elektroniczny system obiegu dokumentów w NIK. 
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Aby wyeliminować prawdopodobieństwo niezamierzonego przez autora korespondencji przekazania skargi/wniosku jako 
anonimowego, Izba zwraca uwagę autorowi na braki formalne. Część takich wniosków wraca ponownie do NIK opatrzona 
pełnymi danymi teleadresowymi. 

W 2015 roku obywatele najczęściej skarżyli się na organy administracji samorządowej. Prawie co piąta skarga (22,8%) 
dotyczyła pracy samorządu, w szczególności urzędów gmin i urzędów miast, jak również sołtysów, wójtów, burmistrzów oraz 
prezydentów. Natomiast średnio co dziesiąta skarga lub wniosek związane były z pracą organów administracji rządowej (11,7%) 
– głównie ministerstw. Trzecia kategoria podmiotów na które obywatele skarżyli się najczęściej to zakłady pracy (10,8%).  

W 2015 roku 3-procentowy wzrost odnotowano w liczbie skarg/wniosków na podmioty działające w obszarze transportu, 
handlu i usług (8,3%). Na stałym poziomie utrzymuje się odsetek spraw związanych z prawidłowością działań organów 
z zakresu sądownictwa (8,0%). W tej kategorii wskazywano głównie sądy, zakłady karne i areszty oraz komorników jako 
organy, które zdaniem skarżących nie funkcjonowały właściwie. W grupie podmiotów najczęściej będących przedmiotem 
skarg znalazły się również te odpowiedzialne za wykonywanie zadań z zakresu opieki społecznej (5,4%), w szczególności 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nieco mniej skarg dotyczyło działań podmiotów z obszaru nauki, oświaty, kultury, sportu 
i turystyki (4,9%). 

O nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji samorządowej (37,6%) oraz rządowej (16,0%), równie 
często jak obywatele informowali posłowie oraz senatorowie. Skarżono się także do NIK na NIK – przedmiotem 
skarg/wniosków parlamentarzystów Najwyższa Izba Kontroli (14,4%) była w szczególności w kontekście działań kontrolnych, 
wyników kontroli oraz postępowania ze skargami i wnioskami nadesłanymi do Izby. Wśród spraw zgłaszanych przez posłów 
i senatorów 7,2% to informacje o niewłaściwym funkcjonowaniu zakładów pracy.  

Diagram 3. Podmioty, na które w 2015 r. skarżyli się obywatele oraz posłowie i senatorowie – udział procentowy 
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Wyniki wstępnej analizy skargi, wniosku lub wniosku o przeprowadzenie kontroli stanowią podstawę rozstrzygnięcia co do 
sposobu załatwienia sprawy. Korespondencja skargowa nadesłana do NIK może zostać załatwiona poprzez zbadanie 
w trybie kontroli; zlecenie kontroli innym organom na podstawie art. 12 ustawy o NIK11; przekazanie organowi właściwemu 
do załatwienia sprawy albo jego wskazanie lub udzielenie wyjaśnienia. Sprawa może również zostać przekazana innej 
jednostce organizacyjnej NIK do wiadomości.  

W miarę możliwości kontrolnych NIK, biorąc pod uwagę plan pracy oraz trwające kontrole doraźne, część spraw zostaje 
zbadana w ramach bieżących kontroli, czyli załatwiona w sposób, którego najczęściej oczekują wnioskodawcy. W 2015 roku 
dotyczyło to 1,3% skarg/wniosków przekazanych do NIK.  

Ustawodawca wyraźnie wskazuje w art. 28 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, że jednym z elementów uwzględnianych 
podczas przygotowania kontroli są skargi i wnioski. W 2015 roku Wydział Skarg i Wniosków sporządził na potrzeby kontroli 
62 analizy problematyki skargowej – na życzenie jednostek kontrolnych NIK. W ramach ww. analiz uwzględniono 626 skarg 
i wniosków zgodnych tematycznie z zakresem planowanych kontroli. 

Skargi, wnioski oraz wnioski o kontrolę nadsyłane do NIK stanowią dla Najwyższej Izby Kontroli ważne źródło informacji 
o występowaniu potencjalnych nieprawidłowości. Dane takie w odniesieniu do funkcjonowania organów, które NIK może 
kontrolować z mocy prawa, mogą zostać wykorzystane przy planowaniu przyszłych kontroli. Warto więc podkreślić, że mimo 
niepodjęcia bezpośrednich czynności kontrolnych w opisywanej przez skarżącego/wnioskodawcę sprawie, przedstawiony 
problem może stać się przedmiotem kontroli w latach późniejszych.  

Ważnym novum w roku 2015 była ustawa o petycjach, która weszła w życie 5 września. Urzeczywistniła ona  
art. 3 Konstytucji RP o składaniu petycji, wniosków i skarg. Do tej pory sformalizowaną i określoną formę miało jedynie 
składanie skarg i wniosków. Najwyższą Izbę Kontroli zgodnie z utrwalonym w doktrynie i orzecznictwem poglądem należy 
uznać za organ władzy publicznej, a tym samym za adresata petycji. Izba nie otrzymała w 2015 roku żadnej petycji, która 
spełniałaby wymogi ww. ustawy oraz mieściła się w kompetencjach Izby.  

9.2.	 Skargi,	wnioski	oraz	wnioski	o	przeprowadzenie	kontroli	w	świetle	działów 

Skargi, wnioski oraz wnioski o przeprowadzenie kontroli sklasyfikowane w 2015 roku według działów określonych Zarządzeniem 
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przyjmowania, rozpatrywania oraz 
załatwiania skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli kierowanych do Najwyższej Izby Kontroli12 podejmowały 
głównie sprawy z zakresu: administracji publicznej, budżetu państwa i finansów publicznych, budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej, pracy, gospodarki, sprawiedliwości, transportu, zabezpieczeń społecznych, zdrowia, instytucji 
finansowych, środowiska, łączności, spraw wewnętrznych, rolnictwa oraz oświaty i wychowania.  

Tabela 4. Problematyka rozpatrzonych spraw obywatelskich wg działów określonych w Zarządzeniu Prezesa NIK – udział procentowy 

Lp. Dział 
2013 r. 2014 r. 2015 r. Tendencja 

2014-2015 Udział procentowy 
1. Administracja publiczna 15,9 12,7 12,4 ↓ 
2. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa 10,0 11,5 9,7 ↓ 
3. Budżet państwa i finanse publiczne 7,5 10,3 11,0 ↑ 
4. Praca 6,0 5,9 9,0 ↑ 
5. Gospodarka 5,2 5,8 6,6 ↑ 
6. Zabezpieczenie społeczne 6,0 5,7 5,1 ↓ 
7. Zdrowie 4,3 5,7 4,4 ↓ 
8. Sprawiedliwość 5,5 8,7 6,5 ↓ 
9. Środowisko 3,8 3,4 3,2 О 

                                                            
11  Art. 12 ustawy o NIK – Organy kontroli, rewizji, inspekcji, działające w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, współpracują z Najwyższą 

Izbą Kontroli i są obowiązane do: 
1) udostępniania Najwyższej Izbie Kontroli, na jej wniosek, wyników kontroli przeprowadzonych przez te organy; 
2) przeprowadzania określonych kontroli wspólnie pod kierownictwem Najwyższej Izby Kontroli; 
3) przeprowadzania kontroli doraźnych na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli. 

12  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przyjmowania, rozpatrywania oraz 
załatwiania skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli kierowanych do Najwyższej Izby Kontroli. 
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Lp. Dział 
2013 r. 2014 r. 2015 r. Tendencja 

2014-2015 Udział procentowy 
10. Transport 6,3 5,1 6,1 ↑ 
11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,3 2,5 1,3 ↓ 
12. Oświata i wychowanie 2,6 2,3 2,3 О 
13. Instytucje finansowe 2,6 2,5 3,2 ↑ 
14. Sprawy wewnętrzne 1,9 2,2 2,5 ↑ 
15. Rozwój wsi 1,9 0,4 0,9 ↑ 
16. Skarb Państwa 1,0 0,8 0,8 О 
17. Integracja europejska 1,2 0,9 0,6 ↓ 
18. Rolnictwo 0,9 2,0 2,3 ↑ 
19. Szkolnictwo wyższe 0,4 0,4 0,3 О 
20. Informatyzacja 0,5 0,6 1,1 ↑ 
21. Łączność 0,5 2,8 2,9 О 
22. Obrona narodowa 0,3  0,2 0,5 ↑ 
23. Gospodarka wodna 0,4  0,5 0,4 О 
24. Kultura fizyczna i sport 0,2  0,3 0,5 О 
25. Turystyka 0,1  0,2 0,4 О 
26. Rozwój regionalny 0,2  0,1 0,0 О 
27. Sprawy zagraniczne 0,1  0,2 0,1 О 
28. Nauka 0,6  0,4 0,4 О 
29. Rynki rolne 0,1  0,0 0,0 О 
30. Wyznania religijne 0,1  0,0 0,1 О 
31. Gospodarka morska 0,0  0,2 0,2 О 
32. Pozostałe sprawy 12,6 5,7 5,2 ↓ 

 Ogółem 100 100 100  

Legenda: 
О – równowaga (dla różnicy do 0,3)  
↑ – wzrost (wzrost dla różnicy równej 0,3 i wyższej) 
↓ – spadek (spadek dla różnicy równej 0,3 i wyższej) 

Administracja	publiczna	

Funkcjonowanie administracji publicznej jest od kilku lat przedmiotem największej liczby skargi i wniosków kierowanych 
do NIK przez obywateli. W 2015 roku 12,4% pism poruszało problematykę związaną z działalnością organów administracji 
rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek im podległych. Autorzy korespondencji najczęściej informowali NIK 
o problemach z: 
 gospodarką finansową: w odniesieniu do organów administracji rządowej – w zakresie wydatków na funkcjonowanie urzędu; 

w odniesieniu do organów samorządu terytorialnego – w zakresie wydatków na inwestycje;  
 wykonaniem zadań przez organy samorządowe z zakresu m.in.: gospodarowania nieruchomościami; planowania 

przestrzennego; gospodarki wodno-ściekowej oraz odbioru odpadów komunalnych;  
 postępowaniem organów w sprawach dotyczących lokalnych społeczności, np. likwidacji szkoły, organizacji strefy 

płatnego parkowania itp.;  
 udzielaniem zamówień publicznych; 
 polityką kadrową organów, w szczególności naborami na stanowiska urzędnicze, wynagrodzeniami oraz nierównym traktowaniem;  
 sposobem załatwiania spraw przez urzędy – głównie wskazywano na ich bezczynność, przewlekłość i opieszałość tychże.  

Budżet	państwa	i	finanse	publiczne	

W 2015 roku wzrosła liczba skarg i wniosków zakwalifikowanych do działu Budżet państwa i finanse publiczne (2014 rok – 
10,3%, 2015 rok – 11,0%), Obywatele wskazywali głównie, gdzie ich zdaniem, niewłaściwie wydatkowane są publiczne 
pieniądze. Problemy sygnalizowane w korespondencji dotyczyły głównie: 
 dysponowania środkami budżetowymi: zasadności i prawidłowości wydatków, marnotrawstwa, niegospodarności; 
 przyznawania dotacji budżetowych i weryfikacji poprawności ich wydatkowania przez jednostki będące beneficjentami;  

 

 
 

Wyniki wstępnej analizy skargi, wniosku lub wniosku o przeprowadzenie kontroli stanowią podstawę rozstrzygnięcia co do 
sposobu załatwienia sprawy. Korespondencja skargowa nadesłana do NIK może zostać załatwiona poprzez zbadanie 
w trybie kontroli; zlecenie kontroli innym organom na podstawie art. 12 ustawy o NIK11; przekazanie organowi właściwemu 
do załatwienia sprawy albo jego wskazanie lub udzielenie wyjaśnienia. Sprawa może również zostać przekazana innej 
jednostce organizacyjnej NIK do wiadomości.  

W miarę możliwości kontrolnych NIK, biorąc pod uwagę plan pracy oraz trwające kontrole doraźne, część spraw zostaje 
zbadana w ramach bieżących kontroli, czyli załatwiona w sposób, którego najczęściej oczekują wnioskodawcy. W 2015 roku 
dotyczyło to 1,3% skarg/wniosków przekazanych do NIK.  

Ustawodawca wyraźnie wskazuje w art. 28 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, że jednym z elementów uwzględnianych 
podczas przygotowania kontroli są skargi i wnioski. W 2015 roku Wydział Skarg i Wniosków sporządził na potrzeby kontroli 
62 analizy problematyki skargowej – na życzenie jednostek kontrolnych NIK. W ramach ww. analiz uwzględniono 626 skarg 
i wniosków zgodnych tematycznie z zakresem planowanych kontroli. 

Skargi, wnioski oraz wnioski o kontrolę nadsyłane do NIK stanowią dla Najwyższej Izby Kontroli ważne źródło informacji 
o występowaniu potencjalnych nieprawidłowości. Dane takie w odniesieniu do funkcjonowania organów, które NIK może 
kontrolować z mocy prawa, mogą zostać wykorzystane przy planowaniu przyszłych kontroli. Warto więc podkreślić, że mimo 
niepodjęcia bezpośrednich czynności kontrolnych w opisywanej przez skarżącego/wnioskodawcę sprawie, przedstawiony 
problem może stać się przedmiotem kontroli w latach późniejszych.  

Ważnym novum w roku 2015 była ustawa o petycjach, która weszła w życie 5 września. Urzeczywistniła ona  
art. 3 Konstytucji RP o składaniu petycji, wniosków i skarg. Do tej pory sformalizowaną i określoną formę miało jedynie 
składanie skarg i wniosków. Najwyższą Izbę Kontroli zgodnie z utrwalonym w doktrynie i orzecznictwem poglądem należy 
uznać za organ władzy publicznej, a tym samym za adresata petycji. Izba nie otrzymała w 2015 roku żadnej petycji, która 
spełniałaby wymogi ww. ustawy oraz mieściła się w kompetencjach Izby.  

9.2.	 Skargi,	wnioski	oraz	wnioski	o	przeprowadzenie	kontroli	w	świetle	działów 

Skargi, wnioski oraz wnioski o przeprowadzenie kontroli sklasyfikowane w 2015 roku według działów określonych Zarządzeniem 
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przyjmowania, rozpatrywania oraz 
załatwiania skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli kierowanych do Najwyższej Izby Kontroli12 podejmowały 
głównie sprawy z zakresu: administracji publicznej, budżetu państwa i finansów publicznych, budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej, pracy, gospodarki, sprawiedliwości, transportu, zabezpieczeń społecznych, zdrowia, instytucji 
finansowych, środowiska, łączności, spraw wewnętrznych, rolnictwa oraz oświaty i wychowania.  

Tabela 4. Problematyka rozpatrzonych spraw obywatelskich wg działów określonych w Zarządzeniu Prezesa NIK – udział procentowy 

Lp. Dział 
2013 r. 2014 r. 2015 r. Tendencja 

2014-2015 Udział procentowy 
1. Administracja publiczna 15,9 12,7 12,4 ↓ 
2. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa 10,0 11,5 9,7 ↓ 
3. Budżet państwa i finanse publiczne 7,5 10,3 11,0 ↑ 
4. Praca 6,0 5,9 9,0 ↑ 
5. Gospodarka 5,2 5,8 6,6 ↑ 
6. Zabezpieczenie społeczne 6,0 5,7 5,1 ↓ 
7. Zdrowie 4,3 5,7 4,4 ↓ 
8. Sprawiedliwość 5,5 8,7 6,5 ↓ 
9. Środowisko 3,8 3,4 3,2 О 

                                                            
11  Art. 12 ustawy o NIK – Organy kontroli, rewizji, inspekcji, działające w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, współpracują z Najwyższą 

Izbą Kontroli i są obowiązane do: 
1) udostępniania Najwyższej Izbie Kontroli, na jej wniosek, wyników kontroli przeprowadzonych przez te organy; 
2) przeprowadzania określonych kontroli wspólnie pod kierownictwem Najwyższej Izby Kontroli; 
3) przeprowadzania kontroli doraźnych na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli. 

12  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przyjmowania, rozpatrywania oraz 
załatwiania skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli kierowanych do Najwyższej Izby Kontroli. 
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 udzielania zamówień publicznych w kontekście przestrzegania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych; 
 naruszeń dyscypliny finansów publicznych; 
 realizacji dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich i opłat oraz działań organów skarbowych, szczególnie 

w zakresie prawidłowości prowadzonych postępowań, zasadności i terminowości wydawanych decyzji. 

Budownictwo,	gospodarka	przestrzenna	i	mieszkaniowa 

Liczba skarg i wniosków dotyczących problematyki budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej od lat utrzymuje 
się na stałym, wysokim poziomie – w 2015 roku stanowiła ona 9,7% korespondencji skargowej. Mimo upływu lat problemy, 
z którymi zgłaszają się obywatele, pozostają niezmienne: 
 wywiązywanie się organów publicznych z zadań z zakresu m.in.: wydawania pozwoleń na budowę; podziału, scaleń 

i rozgraniczeń gruntów; 
 realizacja inwestycji budowlanych pod kątem zgodności z obowiązującym prawem;  
 bezczynność lub opieszałość właściwych organów w zakresie nieprzestrzegania przez obywateli przepisów prawa budowlanego; 
 niewłaściwie realizowane zamówienia publiczne związane z inwestycjami budowlanymi; 
 gospodarowanie zasobem mieszkań komunalnych przez gminy, zwłaszcza w zakresie: przydziału lub zamiany lokali, 

zarządzania nimi; sprzedaży z bonifikatą;  
 wywłaszczenia gruntów pod budowę dróg, głównie w kontekście braku zapłaty za przejęty grunt; 
 działania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego związane z podwyżką 

czynszu, zasadnością inwestycji oraz marnotrawstwem środków pochodzących z wpłat lokatorskich; 
 wysokość opłat za media – prąd, gaz, wodę.  

Praca	

Problematyka związana z pracą od wielu lat jest tematem setek skarg przesyłanych do NIK. Rok 2015 przyniósł znaczący 
wzrost korespondencji poruszającej kwestie zatrudnienia (2014 rok – 5,9%, 2015 rok – 9,0%). Izba jest adresatem uwag 
w zakresie postępowania pracodawców zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Obywatele najczęściej wskazywali na: 
 niewłaściwe postępowanie zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych w zakresie: nieprzestrzegania prawa pracy; 

przepisów BHP; działań noszących znamiona mobbingu; 
 brak reakcji organów właściwych do podjęcia działań związanych z łamaniem praw pracowniczych; 
 nieprawidłowości w wykonywaniu zadań przez urzędy pracy, zwłaszcza w zakresie braku skutecznych działań 

związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją bezrobotnych. 

Gospodarka	

Problematyka związana z gospodarką była przedmiotem 6,6% skarg i wniosków nadesłanych do NIK w 2015 roku. 
Zdecydowaną większość wśród pism zakwalifikowanych do działu Gospodarka stanowiły te, w których autorzy podnosili 
kwestie związane z praktykami monopolistycznymi oraz ochroną konkurencji i konsumentów. Wiele osób skarżyło podmioty 
prywatne, wytykając nieprawidłowości w podjętych przez nie działaniach. Poruszane przez autorów skarg i wniosków kwestie 
dotyczyły przede wszystkim:  
 nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez banki, operatorów telefonii komórkowej, dostawców energii, stacje 

benzynowe; 
 trudnej sytuacji w górnictwie;  
 funkcjonowania krajowych systemów energetycznych; 
 działań właściwych urzędów w sprawie rejestracji patentów; 
 spraw konsumenckich związanych z procesem reklamacyjnym. 

 Sprawiedliwość	

Skargi i wnioski zakwalifikowane do działu Sprawiedliwość to w większości opisy spraw indywidualnych, rzadko dotyczące 
problemów systemowych. Korespondencja, w której autorzy zawarli kwestie związane z funkcjonowaniem organów 
sprawiedliwości, stanowiła w 2015 roku 6,5% ogółu skarg/wniosków nadesłanych do NIK. Ich autorzy to na ogół osoby 
prywatne, które opisują swoje osobiste doświadczenia związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Najczęściej 
wskazywano na problemy związane z: 
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 prawidłowością i terminowością postępowań sądowych; 
 pracą prokuratury; 
 zasadnością orzeczeń sądowych;  
 kwalifikacjami zawodowymi biegłych sądowych;  
 postępowaniem komorników i prawidłowością czynności egzekucyjnych; 
 warunkami odbywania kar w zakładach karnych. 

Transport	

Kwestie związane z transportem poruszono w 6,1% korespondencji skargowej. Najwięcej spraw dotyczyło bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg. Skarżący jako uczestnicy ruchu drogowego, 
kolejowego i lotniczego przesyłali własne spostrzeżenia dotyczące m.in.: 
 stanu technicznego dróg;  
 wywłaszczenia gruntów pod budowę autostrad; 
 niedostatecznej dbałości o bezpieczeństwo ruchu drogowego – niewłaściwego oznakowania dróg, braku sygnalizacji 

świetlnej itp.; 
 jakości usług świadczonych przez PKP: czasu podróży, warunków przejazdu, punktualności; 
 wyboru miejsc montażu fotoradarów; 
 infrastruktury lotniczej w kontekście zasadności lokalizacji lotnisk w mniejszych miastach; 
 funkcjonowania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, w szczególności w zakresie egzaminowania kandydatów 

na kierowców; prawidłowości przetargów na zakup samochodów do przeprowadzania egzaminów. 

 Zabezpieczenie	społeczne	

Problemy związane z zabezpieczeniem społecznym są częstym tematem skarg i wniosków przesyłanych do NIK. 
W przeważającej części autorzy korespondencji proszą o pomoc we własnej sprawie. Niewielki odsetek pism 
zakwalifikowanych do działu Zabezpieczenie społeczne dotyczy sytuacji osób trzecich. Wśród skarg i wniosków 
zakwalifikowanych do tego działu w 2015 roku (5,1%) najczęściej poruszana jest problematyka: 
 prawidłowości działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie: wyliczania emerytalnego kapitału początkowego; 

nieuznawania dokumentacji potwierdzającej staż pracy; wysokości rent i emerytur; odmowy przyznania świadczeń; 
waloryzacji wypłat; 

 pracy lekarzy orzeczników;  
 niewłaściwego stosowania przepisów o koordynacji europejskich systemów zabezpieczenia społecznego w aspekcie 

ochrony interesów polskich pracowników zatrudnionych w polskich firmach wykonujących kontrakty poza granicami kraju; 
 prawidłowości działań ośrodków pomocy społecznej w zakresie: gospodarowania środkami; zasad i trybu kwalifikowania 

osób do udzielania pomocy socjalnej; wysokości świadczeń; jakości obsługi petentów; 
 braku transparentności przy podziale środków z PFRON na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych; 
 niewłaściwych warunków pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej; 
 działań fundacji i stowarzyszeń w zakresie gospodarowania środkami oraz zasad przyznawania przez nie pomocy. 

Zdrowie	

W 2015 roku do działu Zdrowie zakwalifikowano 4,4% korespondencji skargowej. W stosunku do roku 2014 (5,7%) 
odnotowano spadek liczby skarg i wniosków poruszających problematykę zdrowia. Tematyka poruszana w skargach 
i wnioskach skierowanych do NIK dotyczyła głównie: 
 świadczeń zdrowotnych – dostępu, czasu oczekiwania, jakości;  
 kontraktowania usług przez Narodowy Fundusz Zdrowia i rozliczeń prowadzonych ze świadczeniodawcami; 
 gospodarki lekami w związku z brakiem w aptekach leków ratujących życie; 
 rozpatrywania przez NFZ wniosków o wyrażenie zgody na leczenie poza granicami kraju; o leczenie uzdrowiskowe; 
 zarządzania placówkami leczniczymi, zwłaszcza gospodarowania środkami finansowymi i organizacji przetargów. 
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Instytucje	finansowe	

Usługi świadczone przez podmioty sektora finansowego oraz działalność instytucji powołanych do jego nadzoru były 
przedmiotem 3,2% skarg i wniosków nadesłanych do NIK w 2015 roku. Wzrost kursów walut, w szczególności franka 
szwajcarskiego, w którym w poprzednich latach zaciągano większość kredytów hipotecznych, spowodował problemy ze 
spłatą zadłużenia niektórych kredytobiorców. Ta sytuacja znalazła odzwierciedlenie w korespondencji przesyłanej do NIK. 
Skarżący/wnioskodawcy wskazywali przeważnie na: 
 niezgodność z prawem umów na kredyty hipoteczne w CHF; 
 brak nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nad rynkiem kredytów 

hipotecznych; 
 stosowanie przez banki w umowach klauzul niedozwolonych; 
 niedostateczne informowanie klientów w związku ze świadczonymi przez banki usługami; 
 problemy z firmami ubezpieczeniowymi, w szczególności w zakresie wyceny szkody oraz wypłaty związanej z realizacją 

umowy ubezpieczeniowej. 

Środowisko	

Nieprawidłowości związane z ochroną środowiska zostały opisane w 3,2% pism nadesłanych do NIK. W 2015 roku, podobnie jak 
w 2014 roku, wśród korespondencji zakwalifikowanej do działu Środowisko dominowały skargi związane z budową farm 
wiatrowych. Mieszkańcy gmin, na terenie których zaplanowano budowę elektrowni wiatrowych, wskazywali w głównej mierze na: 
 brak konsultacji społecznych dotyczących inwestycji; 
 lokalizację farm wbrew woli mieszkańców;  
 niewłaściwą procedurę wydawania pozwoleń na realizację przedsięwzięć; 
 szkodliwość inwestycji dla zdrowia mieszkańców. 

Ponadto skarżący/wnioskodawcy w swoich listach poruszali kwestie związane m.in. z: 
 realizacją inwestycji wpływających negatywnie na środowisko; 
 brakiem działań organów właściwych dla kontroli zanieczyszczeń powietrza, wycinki drzew oraz ochrony zagrożonych 

gatunków roślin i zwierząt; 
 lokalizacją składowisk odpadów i związaną z nią uciążliwością dla okolicznych mieszkańców; 
 działalnością kół łowieckich. 

Łączność	

Skargi i wnioski zakwalifikowane do działu Łączność stanowiły w 2015 roku 2,9% ogółu korespondencji. Obywatele skarżyli 
się przeważnie na działania podejmowane przez operatorów pocztowych i telefonii komórkowej. Autorzy korespondencji 
skargowej wskazywali głównie nieprawidłowości w zakresie: 
 działań Poczty Polskiej dotyczących egzekucji abonamentu rtv;  
 skuteczności doręczania przesyłek sądowych; 
 jakości usług pocztowych, w szczególności terminowości dostarczania przesyłek; 
 realizacji umów zawieranych z operatorami telefonii komórkowej. 

Sprawy	wewnętrzne	

Od czterech lat liczba korespondencji podejmującej problematykę bezpieczeństwa kraju, funkcjonowania jednostek odpowiedzialnych 
za jego zapewnienie systematycznie rośnie ( 2015 rok – 2,5%, 2014 rok – 2,2%, 2013 rok – 1,9%, 2012 rok – 1,5%). Najwięcej skarg 
i wniosków dotyczy działań Policji. Skarżący wskazują nieprawidłowości w funkcjonowaniu samych jednostek i w realizowanych przez 
nie zadaniach. Wśród korespondencji zakwalifikowanej do działu Sprawy wewnętrzne dominowały kwestie związane z: 
 prawidłowością działań podejmowanych przez Policję, w tym zachowania funkcjonariuszy; 
 wewnętrznym funkcjonowaniem Policji, w szczególności w zakresie przestrzegania prawa pracy, sprawozdawczości, szkoleń; 
 właściwym zabezpieczeniem imprez masowych; 
 wykonywaniem zadań przez straże miejskie;  
 działaniami podejmowanymi przez Straż Graniczną; 
 działaniami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 
 załatwianiem spraw cudzoziemców. 
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Rolnictwo	

Problematyka związana z rolnictwem była przedmiotem 2,3% skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli 
skierowanych do NIK w 2015 roku. Autorzy sygnalizowali problemy związane z ochroną zdrowia zwierząt oraz systemem 
finansowania rolnictwa. Najczęściej wskazywano na nieprawidłowości związane z:  
 prawidłowością realizacji przez gminy zadań w zakresie ochrony zwierząt; 
 niewłaściwymi warunkami pobytu i złym traktowaniem zwierząt w schroniskach; 
 nierzetelnością kontroli inspekcji weterynaryjnej; 
 problemami z dysponowaniem europejskimi funduszami rolnymi oraz rozpatrywaniem wniosków o przyznanie płatności; 
 konsekwencjami regulacji cenowych na ryku rolno-spożywczym.  

Oświata	i	wychowanie	

W 2015 roku 2,3% skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli dotyczyło kwestii związanych z oświatą 
i wychowaniem. Wśród typowej dla korespondencji tego działu problematyki funkcjonowania placówek edukacyjnych, 
poziomu edukacji – obywatele skarżyli się na różny stopień trudności egzaminu maturalnego dla starej i nowej matury. 
Problemy sygnalizowane w korespondencji zakwalifikowanej do działu Oświata i wychowanie dotyczyły przeważnie: 
 prawidłowości postępowania dyrektorów placówek oświatowych w zakresie dysponowania środkami finansowymi, 

zarządzania placówką oraz niejasnych zasad zatrudniania nowych pracowników; 
 różnego poziomu egzaminu maturalnego z chemii dla uczniów piszących starą i nowa maturę; 
 funkcjonowania ośrodków wychowawczych, szczególnie w kwestii gospodarki finansowej i kwalifikacji kadry pedagogicznej; 
 prawidłowego naliczania dotacji dla placówek oświatowych oraz właściwego ich wykorzystania.  

9.3.	 Skargi	i	wnioski	w	układzie	terytorialnym	

Autorzy korespondencji skargowej przesłanej do NIK w 2015 roku wskazywali nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
podmiotów na terenie wszystkich województw. Podobnie jak w 2014 roku, tak i w 2015 roku najczęściej zgłaszano problemy 
związane z pracą organów administracji województwa mazowieckiego (2014 rok – 21,3%, 2015 rok – 20,2%) oraz 
województwa śląskiego (2014 rok – 8,6%, 2015 rok – 8,2%).  

Diagram 4. Skargi, wnioski oraz wnioski o przeprowadzenie kontroli wg lokalizacji zgłaszanych nieprawidłowości – udział procentowy 
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Współpraca międzynarodowa umożliwia zdobywanie wiedzy i poznanie doświadczeń innych najwyższych organów kontroli 
(NOK), co przekłada się także na efektywność kontroli NIK. Aktywność NIK w obszarze współpracy międzynarodowej w 2015 r. 
wiązała się szczególnie z dwoma obszarami: audytem zewnętrznym organizacji międzynarodowych oraz udzielaniem wsparcia 
rozwojowego innym najwyższym organom kontroli, przede wszystkim z krajów stowarzyszonych z Unią Europejską.  

Audyt zewnętrzny organizacji międzynarodowych jest istotnym, stosunkowo nowym, obszarem współpracy międzynarodowej 
NIK. W 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli wykonała pierwszy audyt Rady Europy w ramach mandatu audytora 
zewnętrznego tej organizacji. Funkcję tę NIK będzie sprawować – zgodnie z decyzją Komitetu Ministrów tej organizacji do 
2018 r. NIK jest również audytorem zewnętrznym CERN od roku 2013. W 2015 roku Rada CERN jednomyślnie zdecydowała 
rozszerzyć mandat NIK jako audytora zewnętrznego na kolejne dwa lata – tj. do końca 2017 r. 

Analogicznie do lat ubiegłych – w 2015 roku NIK aktywnie działała na forum międzynarodowych organizacji zrzeszających 
najwyższe organy kontrolne państw – przede wszystkim – Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli 
(INTOSAI) i Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI). Przedstawiciele NIK biorą udział 
w pracach m.in. nad Kodeksem Etyki INTOSAI. 

Najwyższa Izba Kontroli jest ceniona za profesjonalizm, a na gruncie międzynarodowym jest postrzegana jako solidny i godny 
zaufania partner. Przejawem tego jest udział NIK w przeglądach partnerskich. W 2015 roku NIK współuczestniczyła 
w przeglądach partnerskich NOK Estonii, Łotwy i Węgier. W ramach współpracy bliźniaczej z NOK Gruzji – Wzmocnienie 
instytucjonalne Urzędu Kontroli Państwowej Gruzji, eksperci z NIK pracują w obszarach: wzmocnienia kontroli finansowej, 
kontroli zgodności oraz raportowania. Rozpoczęły się także prace w ramach projektu współpracy bliźniaczej z NOK Albanii, 
mającego na celu wzmocnienie kontroli państwowej tamże. NIK blisko współpracuje już kolejny rok z NOK Ukrainy – 
m.in. poprzez organizowanie szkoleń dla kontrolerów z Ukrainy w zakresie kontroli funduszy unijnych, zwalczania korupcji 
oraz kontroli finansów publicznych. NIK uczestniczy w przygotowywaniu projektów aktów prawnych na Ukrainie, przekazuje 
doświadczenia ukraińskim urzędnikom, zwłaszcza w zakresie relacji między administracją rządową a samorządową. 

1. Międzynarodowa	Organizacja	Najwyższych	Organów	Kontroli		
–	INTOSAI		

Ważnym aspektem współpracy międzynarodowej NIK jest jej działalność na forum Międzynarodowej Organizacji 
Najwyższych Organów Kontroli, czyli INTOSAI. W 2015 roku Zarząd INTOSAI, którego członkiem NIK jest od 2013 roku1, 
spotkał się na 67. posiedzeniu w Abu Dhabi. Podczas posiedzenia Zarządu delegacja NIK zaprezentowała raport z postępów 
prac międzynarodowego zespołu zajmującego się aktualizacją Kodeksu Etyki INTOSAI, czyli standardu ISSAI 30. Pracami 
zespołu kieruje NIK. W latach 2014-2015 zespół opracował projekt zaktualizowanego, uwzględniającego potrzeby 
międzynarodowej społeczności NOK, Kodeksu Etyki, który – po uwzględnieniu uwag nadesłanych w trakcie procesu 
opiniowania – zostanie przedłożony Kongresowi INTOSAI w 2016 roku do zatwierdzenia.  

Działalność	NIK	w	strukturach	INTOSAI	

INTOSAI, zgodnie ze swoim aktualnym planem strategicznym, obowiązującym do końca 2016, ma do wypełnienia cztery 
główne cele strategiczne: (1) opracowanie standardów dla NOK, (2) budowanie potencjału NOK, (3) wymianę wiedzy oraz 
(4) stworzenie wzorcowej organizacji międzynarodowej. Do realizacji każdego z celów powołane zostały komisje. Komisje 
składają się z podkomisji lub grup roboczych oraz grup zadaniowych i projektowych.  

Najwyższa Izba Kontroli ma przedstawicieli w trzech komisjach merytorycznych: Komisji INTOSAI ds. Standardów – PSC2, 
Komisji ds. Budowy Potencjału – CBC3 i Komisji ds. Wymiany Wiedzy – KSC4. PSC ma za zadanie opracowywanie standardów 
i wytycznych dla najwyższych organów kontroli, dla poszczególnych typów kontroli, rachunkowości i sprawozdawczości 

                                                            
1  Kadencja trwa sześć lat. 
2  Ang. Professional Standards Committee). 
3  Ang. Capacity Building Committee). 
4  Ang. Knowledge Sharing Committee). 



VI. Współpraca z partnerami zagranicznymi

485

RO
ZDZIAŁ I

RO
ZDZIAŁ VI

Współpraca 

 

finansowej, czyli tzw. ISSAI5, oraz wytycznych dla administracji publicznej dotyczących dobrego zarządzania, wydzielonych jako 
INTOSAI GOV6. W skład PSC wchodzi 71 NOK z całego świata, a NIK jest jej członkiem od 2010 roku, kiedy to objęła 
przewodnictwo Podkomisji ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej7. Z racji przewodniczenia podkomisji NIK jest również 
członkiem Komitetu Sterującego PSC, który podejmuje decyzje wiążące dla całej PSC.  

W 2015 roku Komitet Sterujący INTOSAI spotkał się na dorocznym posiedzeniu w maju w Ottawie. Podczas spotkania 
przedstawiciel NIK zaprezentował wstępny projekt zaktualizowanego Kodeksu Etyki INTOSAI – ISSAI 30. Członkowie Komitetu 
Sterującego odnieśli się pozytywnie do projektu. 

Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego dyskutowano także na temat szczegółowych celów strategicznych PSC, które mają 
służyć realizacji ogólnego celu strategicznego dla PSC określonego w opracowywanym właśnie planie strategicznym INTOSAI 
na lata 2017-2022 – Promowanie silnych, niezależnych i wielodyscyplinarnych NOK oraz promowanie dobrego zarządzania 
poprzez: (1) tworzenie i aktualizowanie międzynarodowych standardów dla NOK (ISSAI) oraz (2) przyczynianie się do 
wypracowywania i stosowania odpowiednich i skutecznych standardów zawodowych. 

Ważną poruszaną kwestią były zmiany w procedurach klasyfikacji i zatwierdzania nowych i aktualizowanych standardów 
INTOSAI (tzw. Due proces). Są one konsekwencją zmian wprowadzanych w procesie stanowienia standardów, obejmujących, 
m.in. przekazanie części obowiązków pełnionych obecnie przez komitety sterujące trzech komisji merytorycznych INTOSAI 
(PSC, CBC i KSC) tzw. wspólnemu forum ekspertów, które właśnie powstaje.  

Jak wspomniano wyżej – NIK kieruje pracami zespołu zajmującego się aktualizacją Kodeksu Etyki INTOSAI – ISSAI 30. Zespół – 
obok NIK tworzą: NOK 13 państw: Albanii, Chile, Holandii, Indonezji, Kuwejtu, Meksyku, Namibii, Nowej Zelandii, Portugalii, 
Republiki Południowej Afryki, Stanów Zjednoczonych, Węgier i Wielkiej Brytanii. Obserwatorem w zespole jest Rada 
Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA8). Rok 2015 to czas intensywnej pracy nad Kodeksem Etyki. 
Podczas trzech spotkań zespołu w tym roku wypracowano pierwszy wstępny projekt zaktualizowanego Kodeksu Etyki, odniesiono 
się do uwag zgłoszonych do projektu przez Komitet Sterujący PSC podczas jego posiedzenia w Ottawie w maju 2015 roku oraz 
odpowiednio zmodyfikowano dokument. Co istotne przy tak obszernym dokumencie – prace obejmowały także zapewnienie 
spójności terminologicznej oraz przejrzystości tekstu. W październiku 2015 roku projekt zaktualizowanego Kodeksu został ponownie 
przekazany Komitetowi Sterującemu PSC, który go zatwierdził. Projekt został umieszczony na stronie internetowej dedykowanej 
standardom INTOSAI i poddany procesowi opiniowania przez międzynarodową społeczność NOK i innych interesariuszy. 
Ostateczna wersja Kodeksu Etyki INTOSAI będzie gotowa przed kolejnym Kongresem INTOSAI w 2016 roku. 

Kierowana przez NIK Podkomisja INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej zajmuje się opracowywaniem wytycznych 
dla administracji rządowej, dotyczących dobrego zarządzania w zakresie kontroli wewnętrznej, czyli INTOSAI GOV serii 9100. 
Członkami podkomisji są NOK z 28 państw całego świata, zaś Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA9) ma w niej status 
obserwatora. Spotkanie członków podkomisji odbyło się we wrześniu 2015 roku w Bukareszcie. Celem było m.in. omówienie 
zmian w harmonogramie przeglądów i aktualizacji INTOSAI GOV. Podczas spotkania zorganizowane zostały także warsztaty na 
temat zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym, polegające na identyfikacji ryzyk w syntezach raportów z kontroli 
przeprowadzonych przez NOK z całego świata, a następnie na określeniu przyczyn tych ryzyk oraz ich skutków według grup 
funkcjonalnych. 

Podkomisja ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej prowadzi również aktywną współpracę z Instytutem Audytorów 
Wewnętrznych – IIA. W jej ramach reprezentanci IIA uczestniczą w pracach podkomisji, a od listopada 2011 do grudnia 
2015 roku przedstawiciel NIK był członkiem Rady ds. Międzynarodowych Standardów Audytu Wewnętrznego przy IIA, 
czyli IIASB10. Członkowie IIASB w 2015 roku. omówili m.in. harmonogram procesu wprowadzania zmian w standardach audytu 
wewnętrznego, wypracowanych przez IIASB, sposoby zwiększenia udziału interesariuszy, w tym INTOSAI, w procesie 
opiniowania zmian w standardach oraz kwestię glosariusza do standardów audytu wewnętrznego. Rozpoczęto także prace nad 
opracowywaniem wytycznych ułatwiających wdrażanie dla poszczególnych standardów, czyli nad przełożeniem wymogów 

                                                            
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 
publicznego.  

6  INTOSAI GOV – to szczególna część standardów opracowywanych przez INTOSAI – w odróżnieniu od ISSAI wytyczne z serii INTOSAI GOV 
adresowane są nie do organów kontroli, ale do kierownictwa jednostek sektora publicznego.  

7  Ang. Subcommittee on Internal Control Standards.  
8  International Ethics Standards Board for Accountants.  
9   IIA (ang. Institute of Internal Auditors). 
10   IIASB (ang. International Internal Audit Standards Board) – organ Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) zajmujący się promowaniem i aktualizacją 

Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego. 



VI. Współpraca z partnerami zagranicznymi

486

RO
ZD

ZI
AŁ

 V
I

Współpraca 

 

na praktyczne wskazówki stosowania. Po zakończeniu swojego udziału w pracach IIASB z końcem 2015 roku, w ramach 
kontynuacji współpracy pomiędzy INTOSAI a IIA, przedstawiciel NIK został członkiem Rady Nadzoru nad Międzynarodowymi 
Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego (IPPFOC). Jest to organ zajmujący się oceną i doradztwem w zakresie 
zgodności z procedurami właściwymi dla wypracowywania standardów i wytycznych dla audytu wewnętrznego. W skład rady, 
oprócz przedstawiciela INTOSAI, wchodzą reprezentanci innych interesariuszy, m.in. Banku Światowego, Międzynarodowej 
Federacji Księgowych (IFAC) i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

NIK jest także zaangażowana w prace pozostałych komisji INTOSAI. Przedstawiciel NIK aktywnie działa w podkomisji 
zajmującej się przeglądami partnerskimi11, która jest jedną ze struktur Komisji ds. Budowy Potencjału. W 2015 roku podkomisja 
zakończyła prace nad aktualizacją wytycznych dotyczących przeglądów partnerskich, czyli ISSAI 5600, zawierających także 
aneks z obszarami przeglądów i pytaniami przeglądowymi. Przedstawiciel NIK uczestniczył w zespole redagującym nowy tekst 
wytycznych wraz z NOK Niemiec, Słowacji i Węgier, przygotowując część przewodnika poświęconą raportowi z przeglądu 
partnerskiego oraz listę zagadnień przeglądów partnerskich poświęconą standardom ISSAI z poziomu 2.  

W ramach trzeciej komisji INTOSAI – Komisji ds. Wymiany Wiedzy, NIK jest członkiem następujących struktur: Grupy 
Roboczej ds. Kontroli Informatycznych (WGITA12), Grupy Roboczej ds. Kontroli Środowiska (WGEA13), Grupy Roboczej 
ds. Oceny Skuteczności Programów Publicznych14, Grupy Roboczej ds. Walki z Korupcją i Praniem Pieniędzy 
(WGFACML15), Grupy Roboczej ds. Kluczowych Wskaźników Krajowych (WGKNI16) oraz Grupy Roboczej ds. Modernizacji 
Finansowej i Reformy Regulatorów17.  

Najwyższa Izba Kontroli gościła w Warszawie w 2015 roku Grupę Roboczą INTOSAI ds. Kontroli Informatycznych (WGITA). 
Tematyka spotkania objęła: kontrolę zarządzania informatyką (IT Governance), umiejętność korzystania z dużych baz 
danych w walce z oszustwami (Data mining as a tool in fraud investigation), rozwój formatu wymiany danych finansowych, 
standaryzację kontroli wielkich projektów informatycznych, zarządzanie dużymi zbiorami danych (Big Data) i wymianę 
informacji o osiągnięciach w dziedzinie kontroli poszczególnych najwyższych organów kontroli. Najważniejszymi 
przedsięwzięciami, w których uczestniczy Polska, są:  

 rozwój Podręcznika kontroli informatycznej18 – przedstawiciel NIK jest jednym z jego autorów i należy do zespołu 
trenerów w kursach opartych na tym podręczniku; 

 przygotowanie pierwszego standardu INTOSAI poświęconego kontroli informatycznej (ISSAI 5300) – 
przedstawiciel NIK pracował w zespole redakcyjnym (wspólnie z NOK Indii, Indonezji, Japonii, USA). 

W 2015 roku NIK kontynuowała działalność na forum Grupy Roboczej ds. Walki z Korupcją i Praniem Pieniędzy – 
WGFACML. W ramach tej grupy NIK kieruje pracami podgrupy utworzonej do przygotowania wytycznych nt. poprawy 
zarządzania aktywami publicznymi, które w strukturze standardów INTOSAI będą miały symbol INTOSAI GOV 916019. 
Połączone posiedzenia tej podgrupy oraz podgrupy odpowiedzialnej za opracowanie wytycznych nt. audytu w zakresie 
zapobiegania korupcji w agencjach rządowych odbyły się w 2015 roku. w Mexico City oraz w Ankarze. Podczas spotkań 
wypracowano ostateczny kształt wytycznych uwzględniający uwagi przesłane przez NOK innych państw w ramach 
opiniowania tego dokumentu. W pełnym składzie Grupa Robocza ds. Walki z Korupcją i Praniem Pieniędzy spotkała się na 
9. dorocznym posiedzeniu w Kuala Lumpur we wrześniu 2015 roku. Na spotkaniu grupa, po zapoznaniu się z końcową 
wersją projektu wytycznych INTOSAI GOV 9130, podjęła decyzję o ich zatwierdzeniu i skierowaniu do dalszego 
procedowania. Planowane jest, że wytyczne zostaną zatwierdzone przez Kongres INTOSAI w grudniu 2016 roku. Ponadto 
pracowano nad nowymi zadaniami grupy, m.in. opracowaniem wytycznych dotyczących roli NOK w zwalczaniu procederu 
prania pieniędzy. W dyskusji podkreślano także potrzebę opracowania materiału zawierającego przykłady dobrych praktyk 
oraz metodykę kontroli zjawisk korupcyjnych, oszustw i prania pieniędzy.  

Członkowie Grupy Roboczej ds. Kluczowych Wskaźników Krajowych – WGKNI – zgromadzili się na dorocznym spotkaniu 
w Sofii w marcu 2015 roku. Podczas posiedzenia omówione zostały m.in. doświadczenia członków grupy w zakresie 
wykorzystania wskaźników kluczowych w działalności kontrolnej poszczególnych NOK. 

                                                            
11  Ang. Subcommittee on Peer Reviews. 
12  Ang. Working Group on IT Audit. 
13  Ang. Working Group on Environmental Auditing. 
14  Ang. Working Group on Programme Evaluation. 
15  Ang. Working Group on the Fight Against Corruption and Money Laundering. 
16  Ang, Working Group on Key National Indicators. 
17  Ang. Working Group on Financial Modernisation and Regulatory Reform. 
18   GITA-IDI IT Audit Handbook. 
19  Angielski tytuł wytycznych INTOSAI GOV 9160: Enhancing Good Governance for Public Assets. 
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Sympozja	ONZ	–	INTOSAI		

Sympozja ONZ-INTOSAI wpisane są w Cel 2. Planu Strategicznego INTOSAI (promowanie działań na rzecz budowania 
potencjału najwyższych organów kontroli). Są okazją do wymiany wiedzy i informacji dotyczących konkretnych zagadnień 
między wybranymi przedstawicielami NOK z grup regionalnych INTOSAI oraz wszystkich istotnych obszarów kontroli sektora 
publicznego. Odbywają się od 1971 r. co dwa lata, w Wiedniu, i organizowane są przez Sekretariat Generalny INTOSAI – 
NOK Austrii. Po sympozjach opracowywane są raporty, zawierające wnioski i zalecenia dotyczące omawianych na nich 
tematów, przekładające się na konkretne działania INTOSAI.  

W dniach 2-4 marca 2015 r. przedstawiciele NIK uczestniczyli w 23. Sympozjum ONZ-INTOSAI pt. Agenda Rozwoju ONZ po 
2015 roku: Rola NOK oraz sposoby wdrażania zrównoważonego rozwoju. Tematyka sympozjum omawiana była w ramach 
trzech podtematów: (1) Oczekiwania partnerów wobec NOK w zakresie rozwoju zrównoważonego; (2) Warunki, jakie musza 
spełniać NOK, aby skutecznie angażować się w Agendę Rozwoju po 2015 roku; (3) Możliwości skutecznego zaangażowania 
się NOK w Agendę Rozwoju po 2015 roku. W ramach każdego z podtematów wygłoszone zostały prezentacje 
przedstawicieli NOK oraz ich partnerów (m.in. ONZ, Unii Międzyparlamentarnej, Banku Światowego). Po wystąpieniach 
w ramach każdego z podtematów następowały dyskusje w grupach, w których uczestniczyli przedstawiciele NIK. Wyniki 
sympozjum i rekomendacje dla NOK z niego wynikające zostały zebrane w dokumencie końcowym Wnioski i zalecenia z 23. 
Sympozjum ONZ-INTOSAI pt. Agenda Rozwoju ONZ po 2015 roku: Rola NOK oraz sposoby wdrażania zrównoważonego 
rozwoju, dostępnym w pięciu oficjalnych językach INTOSAI. Uczestniczący w sympozjum przedstawiciele organów kontroli 
zostali zachęceni do podjęcia rozmów z rządami krajowymi lub stałymi przedstawicielstwami swoich państw przy ONZ na 
temat. możliwego zaangażowania swoich instytucji w prace nad Agendą Rozwoju ONZ po 2015 r.  

Współpraca	w	ramach	Inicjatywy	INTOSAI	ds.	Rozwoju	–	IDI		

Agendą INTOSAI zajmującą się rozwojem instytucjonalnym jest Inicjatywa ds. Rozwoju INTOSAI – IDI20. Jest to organizacja 
non-profit, której siedziba znajduje się w Oslo. W 2013 roku IDI opracowała Podręcznik kontroli informatycznej, 
przeznaczony dla pracowników najwyższych organów kontroli. Przedstawiciel NIK był jednym z autorów Podręcznika, 
a następnie liderem zespołu trenerów w czasie kursu on-line dla 118 uczestników z 41 krajów, przeprowadzonego we 
współpracy z UNITAR21. Uczestniczące w kursie najwyższe organy kontroli wzięły udział w kontroli pilotażowej, której wyniki 
zostały podsumowane w czasie dwóch spotkań w 2015 roku. Przedstawiciel NIK uczestniczył w tym programie jako 
moderator, został również zaproszony jako ekspert na regionalny warsztaty dla krajów byłej Jugosławii nt. wdrażania 
Podręcznika kontroli informatycznej, które odbyły się w Belgradzie w listopadzie 2015 roku. Warsztaty zostały 
zorganizowane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP22) we współpracy z NOK Serbii.  

2. Europejska	Organizacja	Najwyższych	Organów	Kontroli	–	
EUROSAI		

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) jest regionalną organizacją INTOSAI, której celem jest 
wzmocnienie kontroli państwowej w Europie poprzez promocję dobrego zarządzania, a także budowę ram współpracy 
i wspieranie członków organizacji (49 europejskich najwyższych organów kontroli oraz Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego) w sprawowaniu ich mandatów w możliwie najlepszy sposób.  

W ramach członkostwa w organizacji NIK kontynuowała w 2015 roku swoje zaangażowanie w wymianę wiedzy, 
doświadczeń i dobrych praktyk poprzez m.in. uczestnictwo w pracach grup roboczych i zadaniowych, a także realizację 
wspólnych projektów. Ponadto, kontynuując zobowiązania wynikające z pełnionej funkcji obserwatora w zarządzie 
organizacji, a także inicjatyw podjętych w czasie Prezydencji NIK w EUROSAI (w latach 2008-2011), Izba współpracowała 
z europejskimi najwyższymi organami kontroli w realizacji celu dalszego rozwoju organizacji oraz wspólnego stworzenia 
narzędzi do wykorzystania w działalności kontrolnej, a także identyfikacji i odpowiedzi na coraz nowsze wyzwania 
współczesnego świata mające wpływ na rolę i sposób realizacji kontroli państwowej.  

                                                            
20  Ang. INTOSAI Development Initiative.  
21  Ang. United Nations Institute for Training and Research. 
22  Ang. United Nations Development Programme 
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Podczas 43. posiedzenia Zarządu EUROSAI w 2015 roku, w którym NIK uczestniczyła w charakterze obserwatora, 
wynikającym z jej członkostwa w Zarządzie INTOSAI w latach 2013-2019, przedstawiciel NIK podsumował prace grupy 
roboczej EUROSAI ds. technologii informatycznych. Prezentacjom towarzyszyły dyskusje na temat innowacyjnych 
możliwości zwiększenia efektywności działań EUROSAI. Uzgodniono również podjęcie działań na rzecz współpracy 
w obszarze m.in.: kontroli ochrony zdrowia, czy też tzw. otwartych danych. NIK została włączona również w przyjęty 
jednomyślnie plan oceny działalności EUROSAI.  

W ramach kontynuacji idei włączenia młodszych pracowników europejskich najwyższych organów kontroli w dyskusję 
nt. nowych wyzwań dla kontroli państwowej, instytucji kontrolnych i kontrolerów w XXI w., odbyła się w listopadzie 2015 roku 
w Jerozolimie druga edycja Konferencji Młodych EUROSAI „YES”. Celem wydarzenia była budowa międzynarodowej 
społeczności kontrolerów i platformy wzajemnej współpracy, prezentacja nowych pomysłów, praktycznych doświadczeń, 
informacji o sukcesach i doświadczeniach najwyższych organów kontroli, a także przygotowanie wniosków i rekomendacji, 
będących źródłem inspiracji dla innych działań EUROSAI i INTOSAI.  

W grudniu 2015 roku w Doha odbyła się piąta wspólna konferencja EUROSAI i ARABOSAI – Arabskiej Organizacji 
Najwyższych Organów Kontroli23. Tematem przewodnim była rola najwyższych organów kontroli w przestrzeganiu przed 
ryzykiem wystąpienia kryzysu finansowego, a także w nadzorze wdrażania planów pomocowych. Uczestnicy konferencji 
jednomyślnie przyjęli deklarację, w której wezwano międzynarodową społeczność kontroli państwowej do wzmocnienia 
współpracy w tym obszarze. 

Działalność	NIK	w	strukturach	EUROSAI	

Najwyższa Izba Kontroli jest zaangażowana w prace Grupy Roboczej ds. Technologii Informatycznych, Grupy Roboczej 
ds. Kontroli Środowiskowych, Grupy Roboczej ds. Kontroli Wykorzystania Funduszy na rzecz Katastrof i Klęsk Żywiołowych 
oraz Grupy Zadaniowej ds. Kontroli i Etyki.  

Najwyższa Izba Kontroli w ramach przewodnictwa Grupie Roboczej EUROSAI ds. Technologii Informatycznych (ITWG)24 
prowadzi sekretariat tej grupy. W roku 2015 działania sekretariatu koncentrowały się na organizacji X spotkania ITWG 
w Warszawie. To cykliczne spotkanie połączono ze spotkaniem bliźniaczej grupy ds. audytu dotyczącego systemów 
informatycznych w INTOSAI – w efekcie na przełomie czerwca i lipca 2015 roku NIK zorganizowała czterodniowe spotkanie 
obydwu grup, które było okazją do wymiany doświadczeń dotyczących kontroli IT w sektorze publicznym, jak i odnoszących 
się do narzędzi IT używanych podczas kontroli. W ramach prowadzenia sekretariatu realizowane były działania zarówno 
merytoryczne – związane z kształtowaniem strategii ITWG na następne lata, pozycją grupy w EUROSAI oraz korzyściami 
płynącymi dla Izby, jak i organizacyjne – związane m.in. z raportowaniem postępu prac do EUROSAI. 

Zadaniem Grupy Roboczej ds. Kontroli Środowiskowych (WGEA)25 jest współpraca w obszarze międzynarodowych i krajowych 
kontroli zarządzania zasobami naturalnymi i ochrony środowiska. Doroczne spotkanie członków grupy połączone z seminarium 
odbyło się w październiku 2015 roku w St. Julian’s (Malta). Omawiano tam tematy związane z kontrolą wpływu rolnictwa na 
środowisko, kontrolą odpadów przemysłowych i chemicznych oraz relacji najwyższych organów kontroli z interesariuszami 
procesu kontroli. Przedstawiciele NIK przedstawili doświadczenia NIK w tych kwestiach.  

W marcu 2015 roku w Tallinie, WGEA zorganizowała seminarium poświęcone kontroli w sektorze energetycznym, które 
stanowiło okazję do zapoznania się z doświadczeniami innych najwyższych organów kontroli w tym obszarze, a także 
prezentacji działań NIK. Przedstawiciele NOK porozumieli się także co do potrzeby podjęcia współpracy w ramach kontroli 
międzynarodowych związanych z sektorem energetycznym.  

Natomiast w czerwcu 2015 roku, również w Estonii, zorganizowano seminarium na temat wspólnego rynku energii UE, 
w czasie którego dyskutowano o mechanizmach jego funkcjonowania, postępie prac prowadzących do całkowitego jego 
otwarcia, a przede wszystkim o roli najwyższych organów kontroli w kontroli wspólnego rynku energii.  

Grupa Zadaniowa EUROSAI ds. Kontroli Wykorzystania Funduszy na rzecz Katastrof i Klęsk Żywiołowych (WGAFADC)26 
zorganizowała w 2015 roku m.in. seminarium szkoleniowe. Tematem spotkania były zagadnienia związane z wdrażaniem 
przez najwyższe organy kontroli międzynarodowych standardów ISSAI 5500, w trakcie kontroli dotyczących wykorzystania 

                                                            
23  Ang. The Arab Organisation of Supreme Audit Institutions.  
24  Ang. IT Working Group. 
25  Ang. Working Group on Environmental Auditing.  
26  And. Working Group on the Audit of Funds Allocated to Disasters and Catastrophes. 
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funduszy przeznaczonych na zapobieganie i likwidację skutków katastrof i klęsk żywiołowych. W czasie seminarium podjęto 
inicjatywę kontroli równoległej dotyczącej wykorzystania takich środków.  

NIK jest również członkiem Grupy Zadaniowej ds. Kontroli i Etyki (TFAE)27, której celem jest promocja standardów etycznych 
w najwyższych organach kontroli i innych organizacjach publicznych. Zachowanie etyczne w kontroli publicznej stanowi coraz 
ważniejszy temat dyskusji prowadzonych przez międzynarodową społeczność kontroli państwowej. Coroczne spotkanie 
grupy odbyło się w kwietniu 2015 roku w Rzymie. W czasie spotkania m.in. uzgodniono dalsze działania grupy, takie jak: 
organizacja e-szkoleń i dyskusji on-line, aktywny udział w procesie aktualizacji Kodeksu Etyki INTOSAI (ISSAI30), promocja 
informacji, materiałów, dobrych praktyk związanych z zarządzaniem kwestiami etycznymi i kontrolą kwestii etycznych. 
W ramach TFAE zostało zorganizowane seminarium poświęcone metodyce i narzędziom wykorzystywanym w kontroli 
kwestii etycznych. W czasie seminarium zaprezentowano różnorodne podejścia do kontroli kwestii etycznych, a także 
rozpoczęto prace nad przygotowaniem wytycznych do zastosowania w takiej kontroli.  

Przedstawiciele NIK uczestniczyli również w spotkaniach roboczych poświęconych realizacji poszczególnych zadań planu 
strategicznego EUROSAI na lata 2011-201728. We wrześniu 2015 r. w Hadze odbyło się spotkanie zespołu ds. realizacji 
czwartego celu planu strategicznego „Zarządzanie i komunikacja”, w czasie którego przedstawiciel NIK uczestniczył 
w uzgodnieniu bieżących działań EUROSAI mających na celu wdrożenie wniosków z Kongresu EUROSAI (który się odbył 
w czerwcu 2014 r.), takich jak: wdrażanie polityki „otwartych danych”, czy też zwiększenie efektywności działań organizacji 
i Zarządu EUROSAI. Przedstawiciel NIK zaprezentował także działania Zarządu INTOSAI oraz poprowadził dyskusję 
nt. koordynacji działań w ramach tych dwóch organizacji i możliwości wykorzystania wyników inicjatyw INTOSAI. Z kolei 
w listopadzie 2015 r. w Lizbonie odbyło się spotkanie zespołu ds. realizacji trzeciego celu „Wymiana wiedzy”, który ma za 
zadanie wpierać europejskie NOK w wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Obecnie, kluczowym projektem 
zespołu jest elektroniczna baza kontroli zrealizowanych przez europejskie najwyższe organy kontroli. W czasie spotkania 
dyskutowano również na temat efektywniejszego wykorzystania istniejących platform wymiany wiedzy w ramach EUROSAI. 
Przedstawiciel NIK przedstawił działania prowadzone w ramach projektu mającego na celu promocję organizacji praktyk 
i staży w europejskich najwyższych organach kontroli.  

Przedstawiciele NIK, reprezentujący sekretariat Grupy Roboczej ds. Technologii Informatycznych, zostali zaproszeni do udziału 
w spotkaniu Goal Team 1 „Capacity Building” EUROSAI (GT1) w Budapeszcie. Celem spotkania było m.in. poszukiwanie 
nowych obszarów współpracy pomiędzy GT1 a ITWG w obszarze otwartych danych. Reprezentant NIK przedstawił działalność 
grupy oraz działalność NIK dotyczącą problematyki „otwartych danych”; decyzje w sprawie ewentualnego zaangażowania grupy 
będą przedmiotem dyskusji podczas XI spotkania ITWG w Republice Czeskiej.  

Ponadto, w ramach realizacji postanowień 9. Kongresu EUROSAI i włączenia środowiska kontroli państwowej w proces zwiększania 
przejrzystości działań administracji publicznej w listopadzie 2015 r. w Amsterdamie zorganizowano seminarium poświęcone 
upowszechnianiu dostępu i wykorzystaniu tzw. otwartych danych, w którym uczestniczyli przedstawiciele NIK; jeden z delegatów 
poprowadził warsztat dotyczący kontroli „otwartych danych” w oparciu o przygotowanie kontroli systemu informacji oświatowej. 

3. Komitet	Kontaktowy	prezesów	najwyższych	organów	kontroli	
państw	UE	i	ETO		

Komitet Kontaktowy jest zgromadzeniem prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), które ma na celu ułatwienie im współdziałania i wymiany wiedzy oraz 
doświadczeń na temat kontroli środków unijnych oraz innych kwestii związanych z Unią Europejską. Działalność Komitetu 
wspomagana jest przez stałych przedstawicieli NOK państw członkowskich UE (tzw. łączników), którzy przygotowują propozycje 
tematów i projekty dokumentów, jakie mają być przedmiotem obrad Komitetu, oraz przez grupy robocze złożone z ekspertów 
reprezentujących zainteresowane organy kontroli. NIK aktywnie uczestniczy w zebraniach Komitetu, bierze też udział w pracach 
łączników oraz grup roboczych (ds. funduszy strukturalnych, ds. VAT), grup zadaniowych (ds. europejskich standardów 
rachunkowości sektora publicznego ESRSP; ds. oceny ram współpracy Komitetu Kontaktowego) oraz sieci współpracy 
(ds. krajowych sprawozdań o zarządzaniu środkami UE, ds. kontroli polityki fiskalnej oraz ds. kontroli strategii Europa 2020).  
                                                            
27  Ang. Task Force on Audit and Ethics.  
28  Plan strategiczny EUROSAI na lata 2011-2017 powstał w czasie Prezydencji NIK w EUROSAI; NIK przewodniczyła pracom zespołu przygotowującego 
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Podczas 43. posiedzenia Zarządu EUROSAI w 2015 roku, w którym NIK uczestniczyła w charakterze obserwatora, 
wynikającym z jej członkostwa w Zarządzie INTOSAI w latach 2013-2019, przedstawiciel NIK podsumował prace grupy 
roboczej EUROSAI ds. technologii informatycznych. Prezentacjom towarzyszyły dyskusje na temat innowacyjnych 
możliwości zwiększenia efektywności działań EUROSAI. Uzgodniono również podjęcie działań na rzecz współpracy 
w obszarze m.in.: kontroli ochrony zdrowia, czy też tzw. otwartych danych. NIK została włączona również w przyjęty 
jednomyślnie plan oceny działalności EUROSAI.  

W ramach kontynuacji idei włączenia młodszych pracowników europejskich najwyższych organów kontroli w dyskusję 
nt. nowych wyzwań dla kontroli państwowej, instytucji kontrolnych i kontrolerów w XXI w., odbyła się w listopadzie 2015 roku 
w Jerozolimie druga edycja Konferencji Młodych EUROSAI „YES”. Celem wydarzenia była budowa międzynarodowej 
społeczności kontrolerów i platformy wzajemnej współpracy, prezentacja nowych pomysłów, praktycznych doświadczeń, 
informacji o sukcesach i doświadczeniach najwyższych organów kontroli, a także przygotowanie wniosków i rekomendacji, 
będących źródłem inspiracji dla innych działań EUROSAI i INTOSAI.  

W grudniu 2015 roku w Doha odbyła się piąta wspólna konferencja EUROSAI i ARABOSAI – Arabskiej Organizacji 
Najwyższych Organów Kontroli23. Tematem przewodnim była rola najwyższych organów kontroli w przestrzeganiu przed 
ryzykiem wystąpienia kryzysu finansowego, a także w nadzorze wdrażania planów pomocowych. Uczestnicy konferencji 
jednomyślnie przyjęli deklarację, w której wezwano międzynarodową społeczność kontroli państwowej do wzmocnienia 
współpracy w tym obszarze. 

Działalność	NIK	w	strukturach	EUROSAI	

Najwyższa Izba Kontroli jest zaangażowana w prace Grupy Roboczej ds. Technologii Informatycznych, Grupy Roboczej 
ds. Kontroli Środowiskowych, Grupy Roboczej ds. Kontroli Wykorzystania Funduszy na rzecz Katastrof i Klęsk Żywiołowych 
oraz Grupy Zadaniowej ds. Kontroli i Etyki.  

Najwyższa Izba Kontroli w ramach przewodnictwa Grupie Roboczej EUROSAI ds. Technologii Informatycznych (ITWG)24 
prowadzi sekretariat tej grupy. W roku 2015 działania sekretariatu koncentrowały się na organizacji X spotkania ITWG 
w Warszawie. To cykliczne spotkanie połączono ze spotkaniem bliźniaczej grupy ds. audytu dotyczącego systemów 
informatycznych w INTOSAI – w efekcie na przełomie czerwca i lipca 2015 roku NIK zorganizowała czterodniowe spotkanie 
obydwu grup, które było okazją do wymiany doświadczeń dotyczących kontroli IT w sektorze publicznym, jak i odnoszących 
się do narzędzi IT używanych podczas kontroli. W ramach prowadzenia sekretariatu realizowane były działania zarówno 
merytoryczne – związane z kształtowaniem strategii ITWG na następne lata, pozycją grupy w EUROSAI oraz korzyściami 
płynącymi dla Izby, jak i organizacyjne – związane m.in. z raportowaniem postępu prac do EUROSAI. 

Zadaniem Grupy Roboczej ds. Kontroli Środowiskowych (WGEA)25 jest współpraca w obszarze międzynarodowych i krajowych 
kontroli zarządzania zasobami naturalnymi i ochrony środowiska. Doroczne spotkanie członków grupy połączone z seminarium 
odbyło się w październiku 2015 roku w St. Julian’s (Malta). Omawiano tam tematy związane z kontrolą wpływu rolnictwa na 
środowisko, kontrolą odpadów przemysłowych i chemicznych oraz relacji najwyższych organów kontroli z interesariuszami 
procesu kontroli. Przedstawiciele NIK przedstawili doświadczenia NIK w tych kwestiach.  

W marcu 2015 roku w Tallinie, WGEA zorganizowała seminarium poświęcone kontroli w sektorze energetycznym, które 
stanowiło okazję do zapoznania się z doświadczeniami innych najwyższych organów kontroli w tym obszarze, a także 
prezentacji działań NIK. Przedstawiciele NOK porozumieli się także co do potrzeby podjęcia współpracy w ramach kontroli 
międzynarodowych związanych z sektorem energetycznym.  

Natomiast w czerwcu 2015 roku, również w Estonii, zorganizowano seminarium na temat wspólnego rynku energii UE, 
w czasie którego dyskutowano o mechanizmach jego funkcjonowania, postępie prac prowadzących do całkowitego jego 
otwarcia, a przede wszystkim o roli najwyższych organów kontroli w kontroli wspólnego rynku energii.  

Grupa Zadaniowa EUROSAI ds. Kontroli Wykorzystania Funduszy na rzecz Katastrof i Klęsk Żywiołowych (WGAFADC)26 
zorganizowała w 2015 roku m.in. seminarium szkoleniowe. Tematem spotkania były zagadnienia związane z wdrażaniem 
przez najwyższe organy kontroli międzynarodowych standardów ISSAI 5500, w trakcie kontroli dotyczących wykorzystania 

                                                            
23  Ang. The Arab Organisation of Supreme Audit Institutions.  
24  Ang. IT Working Group. 
25  Ang. Working Group on Environmental Auditing.  
26  And. Working Group on the Audit of Funds Allocated to Disasters and Catastrophes. 
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przeanalizował nieprawidłowości wykryte przez krajowe systemy zarządzania kontroli. Zbiorczy raport końcowy został przyjęty przez 
Komitet Kontaktowy w 2015 r. i opublikowany na stronie www Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. 

W czerwcu 2015 roku odbyło się w Lizbonie seminarium nt. działań UE z zakresu unii bankowej i paktu fiskalnego, 
współorganizowane przez dwie sieci współpracy Komitetu Kontaktowego: ds. kontroli polityki fiskalnej oraz ds. kontroli strategii 
Europa 2020. Po seminarium odbyły się warsztaty, w ramach których przedstawiciele kilku NOK (w tym Najwyższej Izby Kontroli) 
omówili doświadczenia z udziału w kontroli ETO dotyczącej spójności powiązania między Strategią Europa 2020, umowami 
partnerstwa i programami operacyjnymi na lata 2014-2020, jaka odbyła się na potrzeby sporządzenia przez Trybunał sprawozdania 
rocznego za 2014 rok; przedyskutowano też przewidywane tematy i obszary kontroli ETO dla potrzeb sporządzenia przez Trybunał 
kolejnego sprawozdania rocznego, w której będą mogły uczestniczyć narodowe organy kontroli.  

Od marca 2015 roku działa grupa zadaniowa ds. oceny ram współpracy Komitetu Kontaktowego, której celem jest 
przeanalizowanie i ocena mocnych i słabych stron tej współpracy, wyzwań dotyczących zwiększenia skuteczności współdziałania 
i sformułowanie propozycji jej usprawnienia. W drugiej połowie roku grupa przeprowadziła wśród NOK UE ankietę nt. oceny form 
i rezultatów dotychczasowej współpracy. Wyniki ankiety i wynikające z niej propozycje rozwiązań zostaną przedstawione na 
kolejnym zebraniu Komitetu, które odbędzie się w październiku 2016 roku w Bratysławie. 

4. Udział	NIK	w	kontrolach	międzynarodowych		

Tabela 1. Kontrole równoległe i koordynowane realizowane w 2015 r. 

Lp. Temat kontroli 
Państwa 

uczestniczące  
w kontroli 

Ogólne informacje o kontroli, w tym informacje  
o zadaniach zrealizowanych w 2015 r. 

1. Analiza błędów przy 
udzielaniu zamówień 
publicznych w programach 
współfinansowanych 
z funduszy strukturalnych 

Czechy, Holandia, 
Łotwa, Malta, 
Niemcy, Polska, 
Portugalia, Słowacja 
i Włochy 

Plan kontroli równoległej przyjęto w kwietniu 2014 r. Wkład krajowy do 
opracowania zbiorczego raportu z kontroli równoległej został przekazany 
na początku 2015 r. W czerwcu 2015 r. Komitet Kontaktowy prezesów 
najwyższych organów kontroli państw UE i Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego zatwierdził raport z kontroli. 

2. Ochrona Transgranicznego 
Rezerwatu Biosfery „Karpaty 
Wschodnie” 

Ukraina, Słowacja, 
Polska 
 

W grudniu 2015 r. we Lwowie odbyło się spotkanie przygotowujące do 
przeprowadzenia  kontroli równoległej. Rozpoczęcie czynności kontrolnych 
zaplanowano na rok 2016; szczegóły omawiane będą na drodze roboczej 
oraz podczas kolejnych spotkań roku 2016 r.  

3. 1. Prawidłowość realizacji 
„Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A 
Polska – Słowacja  
2014-2020"  
(ze szczególnym 
uwzględnieniem 
wykorzystania środków 
EFRR). 
2. Wspieranie ruchu 
turystycznego z funduszy UE 
(mająca na celu ustalenie,  
czy wydatki z funduszy UE 
na ten cel były wydajne). 
3. Programy senioralne. 

Słowacja, Polska W ramach realizacji umowy o współpracy pomiędzy NIK, a NOK Słowacji 
w roku 2015 odbyły się dwa spotkania robocze przedstawicieli obu 
instytucji. Na spotkaniach tych m.in. podjęto decyzję o przeprowadzeniu 
w 2016 r. trzech kontroli równoległych. 
 

4. Ochrona wód zlewni rzeki 
Bug przed 
zanieczyszczeniami. 

Białoruś, Polska, 
Ukraina 

Wspólne stanowisko dotyczące przeprowadzenia kontroli zostało 
podpisane we wrześniu 2014 r. we Lwowie. Jest to kontrola sprawdzająca 
wdrożenie zaleceń ze wspólnego raportu trójstronnego z 2008 r. 
W czerwcu 2015 r. w Delegaturze NIK w Lublinie odbyło się robocze 
spotkanie jej uczestników. Ustalono na nim m.in. opracowanie wspólnego 
raportu w grudniu 2015 r., którego podpisanie nastąpiło w kwietniu 2016 r. 
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W 2015 roku głównym punktem zebrania Komitetu była koncepcja Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych 
(EFIS), inicjatywy Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego podjętej w celu zapewnienia wsparcia na 
pokrycie ryzyka dla długoterminowych inwestycji i większego dostępu do finansowania ryzyka dla małych i średnich 
przedsiębiorstw i spółek o średniej kapitalizacji. Omówiono m.in. projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
o ustanowieniu EFIS, w którym mają zostać zawarte istotne – z punktu widzenia Komitetu – przepisy dotyczące 
mechanizmów zarządzania i rozliczalności, a także uprawnień kontrolnych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. 
Projekt przewidywał np. ograniczenie tych uprawnień do kontroli „gwarancji UE oraz płatności dokonanych i odzyskanych 
z tytułu takiej gwarancji, które są przypisane do budżetu ogólnego Unii” (art. 14), a – zdaniem Trybunału – art. 287 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej gwarantuje mu nieograniczony dostęp do wszelkich dokumentów lub informacji, jakie 
uzna za „niezbędne do wykonywania jego zadania”. Komitet Kontaktowy uznał, że należy przeanalizować nowe mechanizmy 
proponowane w związku z EFIS i ich ewentualne konsekwencje dla kontroli publicznej, ponieważ z projektu nie wynikają 
dostatecznie jasno sprawy zarządzania i rozliczalności. 

W ramach zebrania odbyły się dwie sesje równoległe, podczas których szefowie NOK UE omawiali kwestie związane z wieloletnimi 
ramami finansowania na lata 2014-2020, a także zapobieganiem i zwalczaniem nieprawidłowości i nadużyć finansowych oraz 
współpracy NOK z organami ścigania. Podczas tej ostatniej sesji Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na koordynację działań 
Izby i prokuratury, które – na mocy porozumienia z 2013 roku – współpracują ze sobą w zakresie m.in. nadzoru nad jakością 
zawiadomień o popełnionych przestępstwach przesyłanych do prokuratury przez Izbę.  

Na początku 2015 roku grupa zadaniowa ds. unii bankowej zbadała zakres uprawnień NOK UE do kontroli nadzoru bankowego. 
Wyniki ankiety wskazały na niewystarczające mechanizmy nadzoru, rozliczalności i kontroli w UE w zakresie nadzoru bankowego 
(spora liczba NOK nie jest uprawniona – lub jest uprawniona tylko częściowo – do kontrolowania krajowych organów nadzoru). 
Na zebraniu w Rydze szefowie NOK UE przyjęli oświadczenie ws. zapewnienia podlegających pełnej kontroli, rozliczalnych 
i skutecznych rozwiązań nadzoru bankowego w następstwie wprowadzenia jednolitego mechanizmu nadzorczego, adresowane do 
Parlamentu Europejskiego, Rady UE, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Eurogrupy oraz parlamentów i rządów państw 
członkowskich UE. Podkreśla się w nim istnienie luk w kontroli i rozliczalności, jakie powstały w wyniku przeniesienia nadzoru 
bankowego z organów krajowych na Europejski Bank Centralny oraz zachęca do podejmowania działań na rzecz zapewnienia 
odpowiednich rozwiązań nadzoru bankowego.  

Również w Rydze Prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawił propozycję wyrażenia przez Komitet Kontaktowy poparcia dla 
najwyższych organów kontroli Gruzji, Mołdawii i Ukrainy (kraje stowarzyszone z UE) na rzecz wzmocnienia ich pozycji w tych 
krajach, a także przekazywania im doświadczeń związanych z kontrolą środków unijnych. NIK bardzo intensywnie współpracuje 
z wyżej wymienionymi organami kontroli – w lutym 2015 roku ich prezesi oraz prezes NIK podpisali Deklarację o partnerstwie 
i współpracy, a w maju 2015 roku Izba zorganizowała seminarium dla kontrolerów z tych instytucji. Komitet Kontaktowy zlecił 
łącznikom wypracowanie odpowiedniej formuły współpracy. Prace przygotowawcze prowadzone są głównie przez NIK, 
w konsultacji z innymi najbardziej zainteresowanymi NOK UE (m.in. ETO, Rumunia, Szwecja, Niemcy, Łotwa, Słowacja), w tym 
poddano analizie postanowienia umów o stowarzyszeniu ww. trzech krajów z UE i tryb ich wejścia w życie oraz przyszły mechanizm 
realizacji tych umów. W listopadzie 2015 roku odbyło się w Warszawie spotkanie z udziałem prezesów i innych przedstawicieli NOK 
Gruzji, Mołdawii i Ukrainy oraz NOK Rumunii, ETO, Łotwy i Słowacji, poświęcone m.in. przeprowadzaniu przez NOK UE kontroli 
spraw dot. UE, organizacji i działalności Komitetu Kontaktowego oraz przedstawieniu przez NOK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy wizji 
ewentualnej. współpracy. 

Grupa robocza ds. VAT zajmowała się w 2015 roku monitorowaniem rozwoju strategii przeciwdziałania oszustwom VAT na 
poziomie UE, a także analizą działania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Mechanizm ten, dopuszczony do tymczasowego 
stosowania przez Komisję Europejską, ma na celu zwalczanie nadużyć finansowych związanych z handlem usprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych oraz z transakcjami dotyczącymi niektórych towarów.  

W 2015 r. kontynuowała działalność grupa zadaniowa ds. europejskich standardów rachunkowości sektora publicznego (ESRSP), 
powołana m.in. do monitorowania procesu wprowadzania przez Komisję Europejską ESRSP w państwach członkowskich UE. 
Z uwagi na opóźnienie ukazania się dokumentu Komisji ws. ESRSP i propozycji regulacji ramowych w tym obszarze, szefowie NOK 
UE postanowili, że grupa będzie kontynuowała działalność. 

Grupa robocza ds. funduszy strukturalnych zakończyła kontrolę równoległą z zakresu „Analizy błędów przy udzielaniu unijnych 
i krajowych zamówień publicznych w programach współfinansowanych z funduszy strukturalnych”, w której udział wzięło dziewięć 
najwyższych organów kontroli UE, w tym Najwyższa Izba Kontroli. Celem kontroli równoległej była analiza rodzajów błędów 
popełnianych przez beneficjentów podczas udzielania zamówień publicznych. Każdy z NOK przeprowadził własną kontrolę, w której 
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przeanalizował nieprawidłowości wykryte przez krajowe systemy zarządzania kontroli. Zbiorczy raport końcowy został przyjęty przez 
Komitet Kontaktowy w 2015 r. i opublikowany na stronie www Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. 

W czerwcu 2015 roku odbyło się w Lizbonie seminarium nt. działań UE z zakresu unii bankowej i paktu fiskalnego, 
współorganizowane przez dwie sieci współpracy Komitetu Kontaktowego: ds. kontroli polityki fiskalnej oraz ds. kontroli strategii 
Europa 2020. Po seminarium odbyły się warsztaty, w ramach których przedstawiciele kilku NOK (w tym Najwyższej Izby Kontroli) 
omówili doświadczenia z udziału w kontroli ETO dotyczącej spójności powiązania między Strategią Europa 2020, umowami 
partnerstwa i programami operacyjnymi na lata 2014-2020, jaka odbyła się na potrzeby sporządzenia przez Trybunał sprawozdania 
rocznego za 2014 rok; przedyskutowano też przewidywane tematy i obszary kontroli ETO dla potrzeb sporządzenia przez Trybunał 
kolejnego sprawozdania rocznego, w której będą mogły uczestniczyć narodowe organy kontroli.  

Od marca 2015 roku działa grupa zadaniowa ds. oceny ram współpracy Komitetu Kontaktowego, której celem jest 
przeanalizowanie i ocena mocnych i słabych stron tej współpracy, wyzwań dotyczących zwiększenia skuteczności współdziałania 
i sformułowanie propozycji jej usprawnienia. W drugiej połowie roku grupa przeprowadziła wśród NOK UE ankietę nt. oceny form 
i rezultatów dotychczasowej współpracy. Wyniki ankiety i wynikające z niej propozycje rozwiązań zostaną przedstawione na 
kolejnym zebraniu Komitetu, które odbędzie się w październiku 2016 roku w Bratysławie. 

4. Udział	NIK	w	kontrolach	międzynarodowych		

Tabela 1. Kontrole równoległe i koordynowane realizowane w 2015 r. 

Lp. Temat kontroli 
Państwa 

uczestniczące  
w kontroli 

Ogólne informacje o kontroli, w tym informacje  
o zadaniach zrealizowanych w 2015 r. 

1. Analiza błędów przy 
udzielaniu zamówień 
publicznych w programach 
współfinansowanych 
z funduszy strukturalnych 

Czechy, Holandia, 
Łotwa, Malta, 
Niemcy, Polska, 
Portugalia, Słowacja 
i Włochy 

Plan kontroli równoległej przyjęto w kwietniu 2014 r. Wkład krajowy do 
opracowania zbiorczego raportu z kontroli równoległej został przekazany 
na początku 2015 r. W czerwcu 2015 r. Komitet Kontaktowy prezesów 
najwyższych organów kontroli państw UE i Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego zatwierdził raport z kontroli. 

2. Ochrona Transgranicznego 
Rezerwatu Biosfery „Karpaty 
Wschodnie” 

Ukraina, Słowacja, 
Polska 
 

W grudniu 2015 r. we Lwowie odbyło się spotkanie przygotowujące do 
przeprowadzenia  kontroli równoległej. Rozpoczęcie czynności kontrolnych 
zaplanowano na rok 2016; szczegóły omawiane będą na drodze roboczej 
oraz podczas kolejnych spotkań roku 2016 r.  

3. 1. Prawidłowość realizacji 
„Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A 
Polska – Słowacja  
2014-2020"  
(ze szczególnym 
uwzględnieniem 
wykorzystania środków 
EFRR). 
2. Wspieranie ruchu 
turystycznego z funduszy UE 
(mająca na celu ustalenie,  
czy wydatki z funduszy UE 
na ten cel były wydajne). 
3. Programy senioralne. 

Słowacja, Polska W ramach realizacji umowy o współpracy pomiędzy NIK, a NOK Słowacji 
w roku 2015 odbyły się dwa spotkania robocze przedstawicieli obu 
instytucji. Na spotkaniach tych m.in. podjęto decyzję o przeprowadzeniu 
w 2016 r. trzech kontroli równoległych. 
 

4. Ochrona wód zlewni rzeki 
Bug przed 
zanieczyszczeniami. 

Białoruś, Polska, 
Ukraina 

Wspólne stanowisko dotyczące przeprowadzenia kontroli zostało 
podpisane we wrześniu 2014 r. we Lwowie. Jest to kontrola sprawdzająca 
wdrożenie zaleceń ze wspólnego raportu trójstronnego z 2008 r. 
W czerwcu 2015 r. w Delegaturze NIK w Lublinie odbyło się robocze 
spotkanie jej uczestników. Ustalono na nim m.in. opracowanie wspólnego 
raportu w grudniu 2015 r., którego podpisanie nastąpiło w kwietniu 2016 r. 
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W 2015 roku głównym punktem zebrania Komitetu była koncepcja Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych 
(EFIS), inicjatywy Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego podjętej w celu zapewnienia wsparcia na 
pokrycie ryzyka dla długoterminowych inwestycji i większego dostępu do finansowania ryzyka dla małych i średnich 
przedsiębiorstw i spółek o średniej kapitalizacji. Omówiono m.in. projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
o ustanowieniu EFIS, w którym mają zostać zawarte istotne – z punktu widzenia Komitetu – przepisy dotyczące 
mechanizmów zarządzania i rozliczalności, a także uprawnień kontrolnych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. 
Projekt przewidywał np. ograniczenie tych uprawnień do kontroli „gwarancji UE oraz płatności dokonanych i odzyskanych 
z tytułu takiej gwarancji, które są przypisane do budżetu ogólnego Unii” (art. 14), a – zdaniem Trybunału – art. 287 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej gwarantuje mu nieograniczony dostęp do wszelkich dokumentów lub informacji, jakie 
uzna za „niezbędne do wykonywania jego zadania”. Komitet Kontaktowy uznał, że należy przeanalizować nowe mechanizmy 
proponowane w związku z EFIS i ich ewentualne konsekwencje dla kontroli publicznej, ponieważ z projektu nie wynikają 
dostatecznie jasno sprawy zarządzania i rozliczalności. 

W ramach zebrania odbyły się dwie sesje równoległe, podczas których szefowie NOK UE omawiali kwestie związane z wieloletnimi 
ramami finansowania na lata 2014-2020, a także zapobieganiem i zwalczaniem nieprawidłowości i nadużyć finansowych oraz 
współpracy NOK z organami ścigania. Podczas tej ostatniej sesji Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na koordynację działań 
Izby i prokuratury, które – na mocy porozumienia z 2013 roku – współpracują ze sobą w zakresie m.in. nadzoru nad jakością 
zawiadomień o popełnionych przestępstwach przesyłanych do prokuratury przez Izbę.  

Na początku 2015 roku grupa zadaniowa ds. unii bankowej zbadała zakres uprawnień NOK UE do kontroli nadzoru bankowego. 
Wyniki ankiety wskazały na niewystarczające mechanizmy nadzoru, rozliczalności i kontroli w UE w zakresie nadzoru bankowego 
(spora liczba NOK nie jest uprawniona – lub jest uprawniona tylko częściowo – do kontrolowania krajowych organów nadzoru). 
Na zebraniu w Rydze szefowie NOK UE przyjęli oświadczenie ws. zapewnienia podlegających pełnej kontroli, rozliczalnych 
i skutecznych rozwiązań nadzoru bankowego w następstwie wprowadzenia jednolitego mechanizmu nadzorczego, adresowane do 
Parlamentu Europejskiego, Rady UE, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Eurogrupy oraz parlamentów i rządów państw 
członkowskich UE. Podkreśla się w nim istnienie luk w kontroli i rozliczalności, jakie powstały w wyniku przeniesienia nadzoru 
bankowego z organów krajowych na Europejski Bank Centralny oraz zachęca do podejmowania działań na rzecz zapewnienia 
odpowiednich rozwiązań nadzoru bankowego.  

Również w Rydze Prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawił propozycję wyrażenia przez Komitet Kontaktowy poparcia dla 
najwyższych organów kontroli Gruzji, Mołdawii i Ukrainy (kraje stowarzyszone z UE) na rzecz wzmocnienia ich pozycji w tych 
krajach, a także przekazywania im doświadczeń związanych z kontrolą środków unijnych. NIK bardzo intensywnie współpracuje 
z wyżej wymienionymi organami kontroli – w lutym 2015 roku ich prezesi oraz prezes NIK podpisali Deklarację o partnerstwie 
i współpracy, a w maju 2015 roku Izba zorganizowała seminarium dla kontrolerów z tych instytucji. Komitet Kontaktowy zlecił 
łącznikom wypracowanie odpowiedniej formuły współpracy. Prace przygotowawcze prowadzone są głównie przez NIK, 
w konsultacji z innymi najbardziej zainteresowanymi NOK UE (m.in. ETO, Rumunia, Szwecja, Niemcy, Łotwa, Słowacja), w tym 
poddano analizie postanowienia umów o stowarzyszeniu ww. trzech krajów z UE i tryb ich wejścia w życie oraz przyszły mechanizm 
realizacji tych umów. W listopadzie 2015 roku odbyło się w Warszawie spotkanie z udziałem prezesów i innych przedstawicieli NOK 
Gruzji, Mołdawii i Ukrainy oraz NOK Rumunii, ETO, Łotwy i Słowacji, poświęcone m.in. przeprowadzaniu przez NOK UE kontroli 
spraw dot. UE, organizacji i działalności Komitetu Kontaktowego oraz przedstawieniu przez NOK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy wizji 
ewentualnej. współpracy. 

Grupa robocza ds. VAT zajmowała się w 2015 roku monitorowaniem rozwoju strategii przeciwdziałania oszustwom VAT na 
poziomie UE, a także analizą działania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Mechanizm ten, dopuszczony do tymczasowego 
stosowania przez Komisję Europejską, ma na celu zwalczanie nadużyć finansowych związanych z handlem usprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych oraz z transakcjami dotyczącymi niektórych towarów.  

W 2015 r. kontynuowała działalność grupa zadaniowa ds. europejskich standardów rachunkowości sektora publicznego (ESRSP), 
powołana m.in. do monitorowania procesu wprowadzania przez Komisję Europejską ESRSP w państwach członkowskich UE. 
Z uwagi na opóźnienie ukazania się dokumentu Komisji ws. ESRSP i propozycji regulacji ramowych w tym obszarze, szefowie NOK 
UE postanowili, że grupa będzie kontynuowała działalność. 

Grupa robocza ds. funduszy strukturalnych zakończyła kontrolę równoległą z zakresu „Analizy błędów przy udzielaniu unijnych 
i krajowych zamówień publicznych w programach współfinansowanych z funduszy strukturalnych”, w której udział wzięło dziewięć 
najwyższych organów kontroli UE, w tym Najwyższa Izba Kontroli. Celem kontroli równoległej była analiza rodzajów błędów 
popełnianych przez beneficjentów podczas udzielania zamówień publicznych. Każdy z NOK przeprowadził własną kontrolę, w której 
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5. Współpraca	z	Europejskim	Trybunałem	Obrachunkowym	–	ETO	

W 2015 roku NIK kontynuowała współpracę z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym w prowadzeniu kontroli w sprawach 
dotyczących UE, przede wszystkim przez udział NIK w kontrolach ETO na terytorium RP oraz w ramach bezpośredniej 
współpracy zespołów kontrolnych NIK i ETO.  

Współpraca	w	związku	z	kontrolami	ETO	na	terytorium	RP	

NIK współpracuje z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym w związku z kontrolami przeprowadzanymi przez Trybunał na 
terytorium RP, co stanowi realizację zobowiązań wynikających z przepisów prawa wspólnotowego. Współpraca obejmuje 
udział kontrolerów NIK w charakterze obserwatorów (tzw. asyst) w kontrolach ETO w Polsce, pomoc urzędnikom Trybunału 
w jego kontaktach z krajowymi podmiotami przewidzianymi do kontroli, uzyskiwanie danych oraz dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia kontroli, analizę oraz koordynację uzyskiwania uwag instytucji krajowych do wstępnych ustaleń kontroli, 
w uzasadnionych przypadkach także zgłaszanie uwag do tych ustaleń bądź uwag do nich przesłanych przez podmioty 
krajowe oraz uczestnictwo w kontroli. W 2015 roku ETO przeprowadził w Polsce 25 kontroli.  

Tabela 2. Kontrole przeprowadzone przez ETO na terytorium RP w 2015 r. 

Lp. Kontrola Jednostki kontrolowane / zaangażowane 
w system zarządzania i kontroli 

1. Kontrola w zakresie wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej – DAS 
2014, EFS, 2007PL051PO001 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
2007-2013.  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  
 wybrani beneficjenci 

2. Kontrola w zakresie wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej – DAS 
2014, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
(2007PL161PO019).  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
 wybrani beneficjenci 
 Zarząd Województwa Śląskiego  
 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości  

3. Kontrola wykonania zadań dotycząca udzielonego przez UE wsparcia 
na rzecz kolejowego transportu towarowego (w okresie programowania  
2007-2013).  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
 wybrani beneficjenci 

4. Kontrola wykonania zadań w zakresie projektów infrastrukturalnych 
na obszarach wiejskich (działania 125, 321, 322, 323 i 413 w ramach 
programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW) na lata 2007-2013);  
Art. 20 lit. b) ppkt v), art. 52 lit. b) oraz art. 63 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 Zarząd Województwa Pomorskiego  
 wybrani beneficjenci  

5. Kontrola w zakresie wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej – DAS 
2014, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2007-2013 (2007PL161PO018) – instrumenty inżynierii finansowej 
(Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy sp. z o. o. Kielce).  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
 Zarząd Województwa Śląskiego  
 wybrani beneficjenci  

6. Poświadczenie wiarygodności za rok budżetowy 2014 (DAS 2014): 
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1698/2005.  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
 wybrani beneficjenci  

7. Kontrola w zakresie wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej – DAS 
2014, EFS, 2007PL051PO001 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
2007-2013.  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
 instytucje pośredniczące 
 instytucje pośredniczące II stopnia 
 wybrani beneficjenci  

8. Wizyta kontrolna w dniach 9-11 lutego 2015 r. w ramach kontroli wykonania 
zadań w obszarze statystyk dochodów gospodarstw rolnych i wskaźników 
wykonania w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 wybrani beneficjenci  

9. Kontrola w celu poświadczenia wiarygodności w ramach roku budżetowego 
2014 (DAS 2014).  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
 wybrani beneficjenci  

10. Kontrola wykonania zadań dotycząca strategii i inwestycji w obszarze 
morskiego transportu towarowego współfinansowanych ze środków UE.  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
 wybrani beneficjenci  
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Lp. Kontrola Jednostki kontrolowane / zaangażowane 
w system zarządzania i kontroli 

11. Poświadczenie wiarygodności za rok budżetowy 2014 (DAS 2014):  
kontrola finansowa Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej (EFRG).  
 

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 wybrani beneficjenci  

12. Kontrola w zakresie polityki Unii Europejskiej w zakresie biopaliw.  
 

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Gospodarki 
 Agencja Rynku Rolnego 
 Urząd Regulacji Energetyki 

13. Poświadczenie wiarygodności za rok budżetowy 2015 (DAS 2015): 
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1698/2005.  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 wybrani beneficjenci  

14. Kontrola do celów poświadczenia wiarygodności za rok 2015, 
Fundusz Spójności (FS), okres programowania 2007-2013, 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2007PL161PO002).  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  
 wybrani beneficjenci  

15. Kontrola do celów poświadczenia wiarygodności za rok 2015, 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), okres programowania 2007-2013, 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2007PL051PO001).  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  
 wybrani beneficjenci  

16. Kontrola do celów poświadczenia wiarygodności za rok 2015, 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF), okres programowania 
2007-2013, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
(2007PL161PO001).  
 

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
 wybrani beneficjenci  

17. Kontrola w obszarze Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS).  
 

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

18. Poświadczenie wiarygodności za rok budżetowy 2015 (DAS 2015): 
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1698/2005.  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 wybrani beneficjenci  

19. Poświadczenie wiarygodności za rok budżetowy 2015 (DAS 2015): 
kontrola finansowa Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej (EFGR).  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 wybrani beneficjenci  

20. Kontrola dotycząca przydziału co najmniej 20% budżetu UE  
w latach 2014-2020 na cele w dziedzinie klimatu.  
 
 

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
 Ministerstwo Środowiska  
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

21. Kontrola wykonania zadań dotycząca sieci Natura 2000.   Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Środowiska 
 wybrani beneficjenci 

22. Kontrola do celów poświadczenia wiarygodności za rok 2015, 
Fundusz Spójności (FS), okres programowania 2007-2013, 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2007PL161PO002).  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  
 wybrani beneficjenci  

23. Wizyta kontrolna dotycząca wzajemnej zgodności.  
 

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

24. Poświadczenie wiarygodności za rok budżetowy 2015 (DAS 2015): 
Europejski Fundusz Rybacki (EFR).  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 wybrani beneficjenci  

25. Kontrola wykonania zadań dotycząca zamknięcia programów: 
Czy zamknięcie programów w zakresie spójności i rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2007-2013 zostało zaplanowane w sposób umożliwiający 
jego sprawne przeprowadzenie?  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Inne	formy	współpracy	

Najwyższa Izba Kontroli i Europejski Trybunał Obrachunkowy są równolegle uprawnione do kontroli zarządzania 
i wykorzystania środków UE przez polskie władze (administrację, beneficjantów, itd.). Nie ma przy tym przepisów prawa 
(polskiego czy unijnego), które by wyraźnie określały tryb współpracy i skutki prawne podjęcia przez nie wspólnych lub 

Współpraca 

 

5. Współpraca	z	Europejskim	Trybunałem	Obrachunkowym	–	ETO	

W 2015 roku NIK kontynuowała współpracę z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym w prowadzeniu kontroli w sprawach 
dotyczących UE, przede wszystkim przez udział NIK w kontrolach ETO na terytorium RP oraz w ramach bezpośredniej 
współpracy zespołów kontrolnych NIK i ETO.  

Współpraca	w	związku	z	kontrolami	ETO	na	terytorium	RP	

NIK współpracuje z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym w związku z kontrolami przeprowadzanymi przez Trybunał na 
terytorium RP, co stanowi realizację zobowiązań wynikających z przepisów prawa wspólnotowego. Współpraca obejmuje 
udział kontrolerów NIK w charakterze obserwatorów (tzw. asyst) w kontrolach ETO w Polsce, pomoc urzędnikom Trybunału 
w jego kontaktach z krajowymi podmiotami przewidzianymi do kontroli, uzyskiwanie danych oraz dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia kontroli, analizę oraz koordynację uzyskiwania uwag instytucji krajowych do wstępnych ustaleń kontroli, 
w uzasadnionych przypadkach także zgłaszanie uwag do tych ustaleń bądź uwag do nich przesłanych przez podmioty 
krajowe oraz uczestnictwo w kontroli. W 2015 roku ETO przeprowadził w Polsce 25 kontroli.  

Tabela 2. Kontrole przeprowadzone przez ETO na terytorium RP w 2015 r. 

Lp. Kontrola Jednostki kontrolowane / zaangażowane 
w system zarządzania i kontroli 

1. Kontrola w zakresie wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej – DAS 
2014, EFS, 2007PL051PO001 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
2007-2013.  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  
 wybrani beneficjenci 

2. Kontrola w zakresie wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej – DAS 
2014, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
(2007PL161PO019).  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
 wybrani beneficjenci 
 Zarząd Województwa Śląskiego  
 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości  

3. Kontrola wykonania zadań dotycząca udzielonego przez UE wsparcia 
na rzecz kolejowego transportu towarowego (w okresie programowania  
2007-2013).  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
 wybrani beneficjenci 

4. Kontrola wykonania zadań w zakresie projektów infrastrukturalnych 
na obszarach wiejskich (działania 125, 321, 322, 323 i 413 w ramach 
programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW) na lata 2007-2013);  
Art. 20 lit. b) ppkt v), art. 52 lit. b) oraz art. 63 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 Zarząd Województwa Pomorskiego  
 wybrani beneficjenci  

5. Kontrola w zakresie wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej – DAS 
2014, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2007-2013 (2007PL161PO018) – instrumenty inżynierii finansowej 
(Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy sp. z o. o. Kielce).  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
 Zarząd Województwa Śląskiego  
 wybrani beneficjenci  

6. Poświadczenie wiarygodności za rok budżetowy 2014 (DAS 2014): 
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1698/2005.  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
 wybrani beneficjenci  

7. Kontrola w zakresie wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej – DAS 
2014, EFS, 2007PL051PO001 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
2007-2013.  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
 instytucje pośredniczące 
 instytucje pośredniczące II stopnia 
 wybrani beneficjenci  

8. Wizyta kontrolna w dniach 9-11 lutego 2015 r. w ramach kontroli wykonania 
zadań w obszarze statystyk dochodów gospodarstw rolnych i wskaźników 
wykonania w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 wybrani beneficjenci  

9. Kontrola w celu poświadczenia wiarygodności w ramach roku budżetowego 
2014 (DAS 2014).  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
 wybrani beneficjenci  

10. Kontrola wykonania zadań dotycząca strategii i inwestycji w obszarze 
morskiego transportu towarowego współfinansowanych ze środków UE.  

 Ministerstwo Finansów 
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
 wybrani beneficjenci  
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skoordynowanych działań. Wynika stąd potrzeba szczegółowych uzgodnień, jeśli współpraca ma być efektywna. W 2015 
roku NIK kontynuowała działania, które sprzyjają podejmowaniu współpracy z ETO w prowadzeniu kontroli w sprawach 
dotyczących UE. 

W kwietniu 2015 roku gościła w Warszawie delegacja Trybunału z prezesem Vítorem Caldeirą. Wizyta była ważnym źródłem 
opinii i informacji o pracy ETO i jej efektach, o działaniach służących ulepszeniu procesu zarządzania środkami 
pochodzącymi z budżetu UE, a także o głównych obszarach ryzyka związanego z zarządzaniem budżetem unijnym. 
Spotkania m.in. z Prezydentem RP, Marszałkiem Sejmu, szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów umożliwiły prezentację 
działalności i dorobku Trybunału, a także zwrócenie uwagi na potrzebę dyskusji o systemie rozliczalności i kontroli publicznej 
w UE, ze szczególnym uwzględnieniem roli parlamentów krajowych i Parlamentu Europejskiego. Podczas spotkania 
z posłami, senatorami i polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicielami świata nauki rozpatrywano 
problem skutecznego nadzoru nad finansami publicznymi. W opinii Trybunału bliższa współpraca tworzy miejsce dla lepszej 
rozliczalności. Na spotkaniach w ministerstwach: Finansów, Infrastruktury i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
omawiano głównie zagrożenia i nieprawidłowości w zarządzaniu i rozliczaniu środków unijnych, zidentyfikowane podczas 
kontroli Trybunału w różnych państwach członkowskich oraz dobre praktyki w tych obszarach, wypracowane przez 
administrację krajową. Przedstawiciele Trybunału podkreślili potrzebę bardziej intensywnej współpracy między 
parlamentami, instytucjami zarządzającymi, a instytucjami kontrolnymi państw członkowskich UE. Podczas rozmów w NIK 
omówiono współpracę obu instytucji, deklarując chęć zacieśnienia kontaktów w przeprowadzaniu kontroli wydatkowania 
środków unijnych oraz osiągania celów polityki Unii Europejskiej. 

Wizyta była impulsem dla poszukiwania nowych obszarów i form współpracy. Dyskutowano nad różnymi jej wariantami 
i jesienią 2015 roku rozpatrzono szczegółowo możliwości współpracy w kontroli wykonania zadań instrumentu JASPERS. 
Po raz pierwszy przedstawiciele NIK wzięli udział w dyskusji nad koncepcją kontroli ETO przed jej przyjęciem. Kontrola 
zostanie przeprowadzona w sposób skoordynowany przez NIK i ETO oraz NOK Chorwacji. Zakres i tryb współdziałania 
uczestniczących instytucji określono w porozumieniu podpisanym w marcu 2016 roku.  

Najwyższa Izba Kontroli  w 2015 roku współpracowała z ETO w zakresie opracowania Sprawozdania rocznego dotyczącego 
wykonania budżetu Unii Europejskiej za 2014 r. w części dotyczącej rozdziału Budżet UE a uzyskane rezultaty. Trybunał 
przeprowadził kontrole umowy partnerstwa i jego regionalnego programu operacyjnego w Polsce we współpracy z kontrolerami 
NIK. Współpraca obejmowała równolegle wykonywane prace kontrolne i analityczne, wymianę dokumentów dotyczących 
planowania i ustaleń oraz działania mające na celu wymianę uzyskanej wiedzy i doświadczeń w tym zakresie. W październiku 
2014 roku prezes ETO zaprosił NOK państw członkowskich do wzięcia udziału w kontroli dotyczącej rezultatów osiąganych 
dzięki funduszom unijnym; zgodę wyraziły wówczas NIK i Trybunał Obrachunkowy Portugalii (kolejne NOK wezmą udział 
w podobnych kontrolach w dalszych latach). Kontrolerzy NIK przy pomocy zewnętrznego eksperta sporządzili: 

 analizę i ocenę spójności powiązania pomiędzy Strategią Europa 2020, umowami partnerstwa i programami 
operacyjnymi na lata 2014-2020; 

 analizę i ocenę, czy w umowach partnerstwa i programach operacyjnych na lata 2014-2020 położono odpowiedni 
nacisk na wyniki. W kwietniu 2015 roku ETO przesłał do NIK dokument roboczy zawierający wyniki własnej 
analizy, które okazały się zbieżne z wynikami uzyskanymi przez Izbę.  

Niektóre formy współpracy NIK i ETO na przestrzeni 2015 roku stanowiły kontynuację podobnych działań w latach 
poprzednich, m.in.: wymiana ważnych dokumentów (plany pracy, sprawozdania, jednostki Izby otrzymywały regularnie 
informacje o sprawozdaniach z przeprowadzonych przez Trybunał kontroli wykonania zadań), warsztaty dla kontrolerów NIK 
nt. prowadzenia przez ETO kontroli wykonania zadań, gdzie wykładowcami i trenerami byli kontrolerzy ETO, publikowano 
artykuły w pismach obu instytucji: dwumiesięcznik NIK „Kontrola Państwowa” opublikował artykuły dot. ETO i kontaktów NIK 
– ETO, zaś w biuletynie ETO zamieszczono artykuł autorstwa pracowników NIK o kontroli przygotowania systemu wdrażania 
polityki strukturalnej w Polsce na lata 2014-2020, wizyta studyjna ETO w NIK – przedstawiciele Trybunału i NIK omówili 
m.in. aspekty metodyczne i praktyczne kontroli wykonania budżetu państwa, procedury kontradyktoryjne, a także wyniki 
kontroli Izby dotyczących wykorzystania środków unijnych.  
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6. Audyt	organizacji	międzynarodowych	

W 2015 roku NIK kontynuowała działalność audytora zewnętrznego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) 
oraz rozpoczęła audyt zewnętrzny Rady Europy. 

6.1. Europejska	Organizacja	Badań	Jądrowych	(CERN)		
Najwyższa Izba Kontroli sprawuje funkcję audytora zewnętrznego CERN od 2013 roku. W 2015 roku członkowie zespołu 
audytu zewnętrznego podczas ośmiu wizyt w CERN przeprowadzili – zgodnie z międzynarodowymi standardami – 
podstawowy audyt sprawozdań finansowych CERN i Funduszu Emerytalnego CERN za rok 2014. NIK przedłożyła 
w wymaganym przez CERN terminie następujące dokumenty podsumowujące audyt:  

 raport na temat sprawozdania finansowego CERN,  
 raport na temat sprawozdania finansowego Funduszu Emerytalnego CERN,  
 wystąpienie do Zarządu CERN, 
 wystąpienie do Zarządu Funduszu Emerytalnego CERN, 
 raport zawierający ocenę i komentarze na temat rocznego raportu wykonania zadań CERN. 

Prezentacja dokumentów audytu oraz uzgodnienia końcowych zapisów odbyły 19 maja 2015 roku w NIK podczas spotkania 
z udziałem przedstawicieli CERN i Funduszu Emerytalnego CERN odpowiedzialnych za finanse. Oceniono także realizację 
zaleceń z audytu za 2013 rok – była ona zadowalająca. Wszystkie rekomendacje zespołu zostały przyjęte do realizacji. 
Uzgodnione raporty zostały przedstawione w CERN podczas spotkań Stałego Komitetu Doradczego ds. Audytu (SACA) 
4 czerwca, oraz podczas otwartej sesji Rady CERN w czerwcu 2015 roku. Ostateczne przyjęcie raportów miało miejsce na 
posiedzeniu Rady CERN w dniu 18 czerwca 2015 roku. Pod koniec roku został zatwierdzony program audytu CERN za 2015 
rok W listopadzie 2015 roku przeprowadzony został audyt śródroczny CERN za tenże rok. 

Na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2015 roku Rada CERN postanowiła rozszerzyć mandat NIK jako audytora zewnętrznego na 
kolejne dwa lata – do 31 grudnia 2017 roku. Przedstawiciele Rady CERN wysoko ocenili profesjonalną pracę zespołu i dobrą 
współpracę.  

6.2. Rada	Europy	
NIK została powołana na funkcję audytora zewnętrznego Rady Europy na lata 2014-2018. W roku 2015 wykonała pierwszą serię 
audytów w ramach mandatu. Przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami, audyt sprawozdań finansowych RE 
został zrealizowany w ramach 10 wizyt kontrolerów NIK w jej siedzibie w Strasburgu. Przedstawiciele zespołu uczestniczyli 
w dwóch posiedzeniach Komitetu Audytu i Komisji Budżetowej Rady Europy. NIK przedłożyła w wymaganym przez RE terminie 
następujące dokumenty podsumowujące audyt: 

 raport na temat skonsolidowanych sprawozdań finansowych RE, 
 wystąpienie do Zarządu RE na temat skonsolidowanych sprawozdań finansowych i rachunków budżetowych RE,  
 opinię skierowaną do Sekretarza Generalnego RE.  

Dokumenty zostały zaprezentowane i poddane pod dyskusję na posiedzeniu Grupy Roboczej Komitetu Delegatów Ministrów  
ds. Programu, Budżetu i Administracji w lipcu 2015 roku. Ostateczne przyjęcie raportu miało miejsce na posiedzeniu 
Komitetu Delegatów Ministrów RE we wrześniu 2015 roku. Ponadto w 2015 roku zespół rozpoczął, uzgodnione z RE, 
wybrane audyty organizacyjne i wykonania zadań dotyczące: agencji filmowej Eurimages, zarządzania informacją finansową, 
zarządzania majątkiem, systemu raportowania.  

Rada Europy poprosiła NIK o przeprowadzenie audytu finansowego dodatkowych projektów wdrażanych z udziałem 
środków stron trzecich (zazwyczaj państw lub konsorcjów państw) niewchodzących w skład budżetu Rady, ale przez Radę 
realizowanych. Audyt takich projektów/programów, zgodnie z umową, nie jest objęty mandatem audytora zewnętrznego. 
Rada poinformowała NIK, że poprzedni audytorzy zewnętrzni Rady przeprowadzali takie dodatkowe audyty – Rada kieruje 
się w tym względzie zasadą jednego audytora. Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez RE, na podstawie odrębnych 
porozumień o współpracy, zespół NIK przeprowadził w roku 2015 audyt dwóch takich projektów:  
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Ponadto w maju 2015 roku w Warszawie zorganizowano międzynarodowe seminarium na temat rozliczania i kontroli 
środków unijnych oraz standardów niezależności najwyższych organów kontroli. W szkoleniu wzięli udział kontrolerzy 
z najwyższych organów kontroli Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, a wykładowcami byli szefowie najwyższych organów kontroli 
Polski państw bałtyckich: Łotwy, Litwy i Estonii, państw Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Słowacji i Węgier oraz eksperci NIK 
w zakresie kontroli polskich samorządów oraz walki i przeciwdziałania korupcji, a także eksperci Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego w zakresie metodyki i wykonania kontroli środków pochodzących z funduszy europejskich. 

W sferze kontaktów bilateralnych ważnym elementem jest współpraca na poziomie roboczym NIK i Federalnej Izby 
Obrachunkowej Niemiec (BRH). Obie instytucje aktywnie współdziałają w ramach Zarządu EUROSAI. Rotacyjnie 
(wraz z NOK Danii) przeprowadzają wspólnie audyt dla Wielonarodowego Korpusu Północnowschodniego w Szczecinie. 
NIK i BRH realizują także razem projekt współpracy bliźniaczej dla NOK Gruzji. Zagadnienia dotyczące tych działań były 
przedmiotem rozmów podczas wizyty, jaką złożył w marcu 2015 roku Prezes BRH w NIK.  

Dla regionu środkowoeuropejskiego duże znaczenie ma współpraca o zasięgu lokalnym – kluczowe tematy dotyczące kontroli 
państwowej w naszym regionie podejmowane są podczas corocznych spotkań szefów najwyższych organów kontroli Czech, Polski, 
Słowacji i Węgier oraz Austrii i Słowenii (tzw. grupa V4+2). Spotkania grupy V4+2 organizowane są od 2002 roku. W 2015 roku 
takie spotkanie miało miejsce w dniach 20-22 maja w Promnicach. Z inicjatywy NIK, obok stałych członków, obecni byli także 
obserwatorzy z Chorwacji. Tegoroczne spotkanie grupy poświęcone było m.in. uprawnieniom w zakresie współdziałania z organami 
ścigania oraz wymianie doświadczeń związanych z ich stosowaniem. Dyskusje ogniskowały się wokół rozwiązań w zakresie prawa 
do informacji o wdrożeniu wniosków pokontrolnych, prawa do oceny skuteczności takich wdrożeń, prawa do informowania 
o wynikach kontroli organów nadzorujących daną jednostkę, prawa do powiadamiania organów ścigania o uzasadnionym 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz prawa do kierowania wniosku o zmianę obowiązujących przepisów.  

NIK przedstawiła swoje ostatnie rozwiązania w zakresie współpracy z prokuraturą – w prokuraturach okręgowych powołani 
zostali specjalni koordynatorzy, którzy monitorują przesłane przez NIK zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa, a w tym samym czasie w Najwyższej Izbie Kontroli wyznaczeni zostali doradcy prawni odpowiedzialni 
za bieżącą współpracę z prokuraturą oraz za jakość przesyłanych zawiadomień. W 2016 roku spotkanie grupy V4+2 będzie 
zorganizowane przez najwyższy organ kontroli Czech. 

NIK od wielu lat współpracuje również blisko z NOK Albanii. Pięciokrotnie organizowała szkolenia dla audytorów albańskich 
w zakresie zamówień publicznych, kontroli wykonania zadań, audytu finansowego, kontroli funduszy unijnych i walki z korupcją.  

Na zaproszenie Prezesa NIK w grudniu 2015 roku w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach miało miejsce seminarium, 
w ramach którego przedstawiono m.in.: współpracę NIK przy zwalczaniu korupcji oraz tzw. prania pieniędzy, doświadczenia 
kontrolne NIK w zakresie zamówień publicznych, kodeks etyki kontrolera. Podczas spotkania w delegaturze NIK w Łodzi 
zaprezentowano doświadczenia NIK w zakresie kontroli władz samorządowych i inwestycji realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego w województwie łódzkim. Rozwinięciem dwustronnej relacji pomiędzy NIK a NOK Albanii będzie 
projekt współpracy bliźniaczej (twinning), którego realizację NIK rozpocznie wiosną 2016 roku. W związku z realizacją projektu 
pozostaje wizyta szefa NIK Albanii w NIK w październiku 2015 roku – omówiono podczas niej elementy projektu twinningowego. 

Prezes NIK wziął udział w 11. forum wymiany wiedzy dot. zamówień publicznych, które odbyło się w dniach 8-12 czerwca 
w Gruzji. Organizatorami były Bank Światowy, Krajowy Urząd Zamówień Publicznych Gruzji, Bank Odbudowy i Rozwoju. 
W forum uczestniczyli też przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Światowej Organizacji Handlu 
(WTO). W trakcie forum prezentowano m.in. wyniki dotychczasowych kontroli NOK w zakresie kontroli zamówień 
publicznych oraz wprowadzenie zaleceń i rekomendacji mających na celu poprawę działających systemów. Swoje 
doświadczenia, regulacje prawne oraz krajowe studia przypadków zaprezentowali przedstawiciele wielu instytucji 
i organizacji, takich jak m.in. OECD, SIGMA, UNCITRAL, NOK Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Mongolii, Turcji, 
Turkmenistanu, Uzbekistanu, INTOSAI (grupa zadaniowa ds. zamówień publicznych), urzędów zamówień publicznych 
i ministerstw z Albanii, Armenii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Kosowa, Macedonii, Serbii i Rumunii. 

W 2015 roku NIK była gospodarzem spotkania grupy INTOSAI i EUROSAI ds. IT. NIK przewodniczy pracom grupy 
ds. IT EUROSAI, zaś pracom grupy INTOSAI przewodniczy Urząd Kontrolera i Audytora Generalnego Indii. Podczas 
spotkań dwustronnych omówiono dotychczasową i planowaną współpracę dwustronną pomiędzy NIK a NOK Indii – wspólne 
seminaria dwustronne, umowa o współpracy. Ponadto, w listopadzie odbyło się w Urzędzie Kontrolera i Audytora 
Generalnego Indii 15. seminarium polsko-indyjskie poświęcone kontrolom w środowisku IT. NIK przedstawiła informację 
o systemie informacji oświatowej, kontrolach IT w Policji oraz dorobku NIK w pracach grupy EUROSAI ds. IT. Prezes NIK 
podpisał Porozumienie o dalszej współpracy pomiędzy NIK a UKiAG. 

Współpraca 

 

 Wykorzystanie specjalnego pakietu środków przekazanych przez Radę Europy do wykorzystania w latach 2011-2014 
na zmiany instytucjonalne i legislacyjne w obszarze praw człowieka i rozwoju demokracji na Ukrainie zakończony 
raportem przedłożonym w czerwcu 2015 roku; 

 Audyt programu „Instrumenty budowy zaufania w regionie Naddniestrza w Republice Mołdawii” finansowanego 
przez Austriacką Agencję Rozwoju (ADA), zakończony raportem przedłożonym w październiku 2015 roku. 

6.3. Mechanizm	ATHENA,	NATO	oraz	Instytut	UE	ds.	Studiów	Strategicznych	–	EUISS29	

Mechanizm ATHENA odpowiada za finansowanie operacji wojskowych prowadzonych przez Unię Europejską w ramach 
tzw. wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (ang. Common Security and Defence Policy – CSDP). W skład Kolegium Audytorów 
wchodzi sześciu kontrolerów mianowanych przez Komitet Specjalny. Polskim członkiem Kolegium Audytorów Mechanizmu 
ATHENA na kadencję 2015-2017 jest przedstawiciel NIK; ponadto są w nim przedstawiciele NOK Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec 
i Włoch. Członkowie Kolegium sprawdzają w trakcie roku budżetowego oraz ex post, poprzez kontrole prowadzone na miejscu 
i kontrole dokumentów poświadczających, czy wydatki finansowane lub zaliczkowane Mechanizmu ATHENA są realizowane 
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami oraz zasadami należytego zarządzania finansami (czyli zgodnie z zasadami 
oszczędności, wydajności i skuteczności), a także czy w ATHENA odpowiednio funkcjonują mechanizmy kontroli wewnętrznej. 

Najwyższe Organy Kontroli krajów członkowskich NATO spotkały się, jak co roku, także w 2015 roku, by omówić roczny raport 
z działalności Międzynarodowej Rady Audytorów NATO (IBAN).  

Od marca 2014 roku reprezentant NIK jest członkiem Kolegium Audytorów Instytutu UE ds. Studiów nad Bezpieczeństwem 
i uczestniczył w audycie sprawozdań finansowych za lata 2011-2013. W roku 2015 przedstawiciel NIK uczestniczył 
w przeprowadzaniu audytu oraz sporządzaniu raportu.  

7. Współpraca	z	najwyższymi	organami	kontroli	innych	państw		

7.1. Współpraca	dwustronna	i	wielostronna	
Najwyższa Izba Kontroli aktywnie wspiera dążenia Izby Obrachunkowej Ukrainy do rozwoju metodyki kontroli wydatkowania 
środków europejskich i skuteczniejszego zwalczania korupcji. Prezes NIK spotkał się w styczniu 2015 roku ze swoim 
ukraińskim odpowiednikiem – przewodniczącym Izby Obrachunkowej Ukrainy. Spotkanie poświęcone było kwestiom 
związanym z realizacją postanowień porozumienia o współpracy zawartego w poprzednim roku w Warszawie między oboma 
najwyższymi organami kontroli. Prezes NIK spotkał się także z rektorem Krajowej Akademii Administracji Publicznej Ukrainy 
(NAPA). W trakcie spotkania podpisano porozumienie ws. współpracy szkoleniowej NIK z NAPA – w jego ramach NIK 
będzie przyjmować słuchaczy NAPA na staże i wizyty studyjne.  

Kolejnym krokiem zacieśniającym współpracę było podpisanie 23 lutego 2015 roku Deklaracji o partnerstwie i współpracy przez 
szefów najwyższych organów kontroli Polski, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Postanowienia deklaracji otworzyły drogę do organizowania 
szkoleń dla kontrolerów z Ukrainy w zakresie kontroli funduszy unijnych, zwalczania korupcji oraz badania finansów publicznych. 
NIK aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu projektów aktów prawnych na Ukrainie, przekazuje doświadczenia ukraińskim 
urzędnikom, zwłaszcza w zakresie relacji między administracją rządową a samorządową. Kolejnym zamysłem NIK w tym obszarze 
jest przeprowadzenie w Mołdawii, wraz z kontrolerami z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, serii szkoleń dotyczących 
rozliczania projektów unijnych. W Gruzji NIK prowadzi razem z Federalną Izbą Obrachunkową Niemiec projekt współpracy 
bliźniaczej – którego celem jest wspieranie procesu dostosowania gruzińskiego NOK do standardów unijnych. 

Ponieważ podpisanie deklaracji zbiegło się z obchodami 96. rocznicy utworzenia NIK, szefowie Najwyższej Izby Kontroli, 
Izby Obrachunkowej Ukrainy, Urzędu Kontroli Państwowej Gruzji oraz Trybunału Obrachunkowego Republiki Mołdawii wzięli 
udział w międzynarodowej debacie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej na temat: Niezależny najwyższy organ 
kontroli jako jeden z filarów demokratycznego państwa prawa. Poza szefami NOK w dyskusji wzięli udział ambasadorowie 
i przedstawiciele ambasad ww. krajów oraz słuchacze KSAP. 

                                                            
29  Ang. European Union Institute for Security Studies – EUISS. 
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Ponadto w maju 2015 roku w Warszawie zorganizowano międzynarodowe seminarium na temat rozliczania i kontroli 
środków unijnych oraz standardów niezależności najwyższych organów kontroli. W szkoleniu wzięli udział kontrolerzy 
z najwyższych organów kontroli Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, a wykładowcami byli szefowie najwyższych organów kontroli 
Polski państw bałtyckich: Łotwy, Litwy i Estonii, państw Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Słowacji i Węgier oraz eksperci NIK 
w zakresie kontroli polskich samorządów oraz walki i przeciwdziałania korupcji, a także eksperci Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego w zakresie metodyki i wykonania kontroli środków pochodzących z funduszy europejskich. 

W sferze kontaktów bilateralnych ważnym elementem jest współpraca na poziomie roboczym NIK i Federalnej Izby 
Obrachunkowej Niemiec (BRH). Obie instytucje aktywnie współdziałają w ramach Zarządu EUROSAI. Rotacyjnie 
(wraz z NOK Danii) przeprowadzają wspólnie audyt dla Wielonarodowego Korpusu Północnowschodniego w Szczecinie. 
NIK i BRH realizują także razem projekt współpracy bliźniaczej dla NOK Gruzji. Zagadnienia dotyczące tych działań były 
przedmiotem rozmów podczas wizyty, jaką złożył w marcu 2015 roku Prezes BRH w NIK.  

Dla regionu środkowoeuropejskiego duże znaczenie ma współpraca o zasięgu lokalnym – kluczowe tematy dotyczące kontroli 
państwowej w naszym regionie podejmowane są podczas corocznych spotkań szefów najwyższych organów kontroli Czech, Polski, 
Słowacji i Węgier oraz Austrii i Słowenii (tzw. grupa V4+2). Spotkania grupy V4+2 organizowane są od 2002 roku. W 2015 roku 
takie spotkanie miało miejsce w dniach 20-22 maja w Promnicach. Z inicjatywy NIK, obok stałych członków, obecni byli także 
obserwatorzy z Chorwacji. Tegoroczne spotkanie grupy poświęcone było m.in. uprawnieniom w zakresie współdziałania z organami 
ścigania oraz wymianie doświadczeń związanych z ich stosowaniem. Dyskusje ogniskowały się wokół rozwiązań w zakresie prawa 
do informacji o wdrożeniu wniosków pokontrolnych, prawa do oceny skuteczności takich wdrożeń, prawa do informowania 
o wynikach kontroli organów nadzorujących daną jednostkę, prawa do powiadamiania organów ścigania o uzasadnionym 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz prawa do kierowania wniosku o zmianę obowiązujących przepisów.  

NIK przedstawiła swoje ostatnie rozwiązania w zakresie współpracy z prokuraturą – w prokuraturach okręgowych powołani 
zostali specjalni koordynatorzy, którzy monitorują przesłane przez NIK zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa, a w tym samym czasie w Najwyższej Izbie Kontroli wyznaczeni zostali doradcy prawni odpowiedzialni 
za bieżącą współpracę z prokuraturą oraz za jakość przesyłanych zawiadomień. W 2016 roku spotkanie grupy V4+2 będzie 
zorganizowane przez najwyższy organ kontroli Czech. 

NIK od wielu lat współpracuje również blisko z NOK Albanii. Pięciokrotnie organizowała szkolenia dla audytorów albańskich 
w zakresie zamówień publicznych, kontroli wykonania zadań, audytu finansowego, kontroli funduszy unijnych i walki z korupcją.  

Na zaproszenie Prezesa NIK w grudniu 2015 roku w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach miało miejsce seminarium, 
w ramach którego przedstawiono m.in.: współpracę NIK przy zwalczaniu korupcji oraz tzw. prania pieniędzy, doświadczenia 
kontrolne NIK w zakresie zamówień publicznych, kodeks etyki kontrolera. Podczas spotkania w delegaturze NIK w Łodzi 
zaprezentowano doświadczenia NIK w zakresie kontroli władz samorządowych i inwestycji realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego w województwie łódzkim. Rozwinięciem dwustronnej relacji pomiędzy NIK a NOK Albanii będzie 
projekt współpracy bliźniaczej (twinning), którego realizację NIK rozpocznie wiosną 2016 roku. W związku z realizacją projektu 
pozostaje wizyta szefa NIK Albanii w NIK w październiku 2015 roku – omówiono podczas niej elementy projektu twinningowego. 

Prezes NIK wziął udział w 11. forum wymiany wiedzy dot. zamówień publicznych, które odbyło się w dniach 8-12 czerwca 
w Gruzji. Organizatorami były Bank Światowy, Krajowy Urząd Zamówień Publicznych Gruzji, Bank Odbudowy i Rozwoju. 
W forum uczestniczyli też przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Światowej Organizacji Handlu 
(WTO). W trakcie forum prezentowano m.in. wyniki dotychczasowych kontroli NOK w zakresie kontroli zamówień 
publicznych oraz wprowadzenie zaleceń i rekomendacji mających na celu poprawę działających systemów. Swoje 
doświadczenia, regulacje prawne oraz krajowe studia przypadków zaprezentowali przedstawiciele wielu instytucji 
i organizacji, takich jak m.in. OECD, SIGMA, UNCITRAL, NOK Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Mongolii, Turcji, 
Turkmenistanu, Uzbekistanu, INTOSAI (grupa zadaniowa ds. zamówień publicznych), urzędów zamówień publicznych 
i ministerstw z Albanii, Armenii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Kosowa, Macedonii, Serbii i Rumunii. 

W 2015 roku NIK była gospodarzem spotkania grupy INTOSAI i EUROSAI ds. IT. NIK przewodniczy pracom grupy 
ds. IT EUROSAI, zaś pracom grupy INTOSAI przewodniczy Urząd Kontrolera i Audytora Generalnego Indii. Podczas 
spotkań dwustronnych omówiono dotychczasową i planowaną współpracę dwustronną pomiędzy NIK a NOK Indii – wspólne 
seminaria dwustronne, umowa o współpracy. Ponadto, w listopadzie odbyło się w Urzędzie Kontrolera i Audytora 
Generalnego Indii 15. seminarium polsko-indyjskie poświęcone kontrolom w środowisku IT. NIK przedstawiła informację 
o systemie informacji oświatowej, kontrolach IT w Policji oraz dorobku NIK w pracach grupy EUROSAI ds. IT. Prezes NIK 
podpisał Porozumienie o dalszej współpracy pomiędzy NIK a UKiAG. 

Współpraca 

 

 Wykorzystanie specjalnego pakietu środków przekazanych przez Radę Europy do wykorzystania w latach 2011-2014 
na zmiany instytucjonalne i legislacyjne w obszarze praw człowieka i rozwoju demokracji na Ukrainie zakończony 
raportem przedłożonym w czerwcu 2015 roku; 

 Audyt programu „Instrumenty budowy zaufania w regionie Naddniestrza w Republice Mołdawii” finansowanego 
przez Austriacką Agencję Rozwoju (ADA), zakończony raportem przedłożonym w październiku 2015 roku. 

6.3. Mechanizm	ATHENA,	NATO	oraz	Instytut	UE	ds.	Studiów	Strategicznych	–	EUISS29	

Mechanizm ATHENA odpowiada za finansowanie operacji wojskowych prowadzonych przez Unię Europejską w ramach 
tzw. wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (ang. Common Security and Defence Policy – CSDP). W skład Kolegium Audytorów 
wchodzi sześciu kontrolerów mianowanych przez Komitet Specjalny. Polskim członkiem Kolegium Audytorów Mechanizmu 
ATHENA na kadencję 2015-2017 jest przedstawiciel NIK; ponadto są w nim przedstawiciele NOK Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec 
i Włoch. Członkowie Kolegium sprawdzają w trakcie roku budżetowego oraz ex post, poprzez kontrole prowadzone na miejscu 
i kontrole dokumentów poświadczających, czy wydatki finansowane lub zaliczkowane Mechanizmu ATHENA są realizowane 
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami oraz zasadami należytego zarządzania finansami (czyli zgodnie z zasadami 
oszczędności, wydajności i skuteczności), a także czy w ATHENA odpowiednio funkcjonują mechanizmy kontroli wewnętrznej. 

Najwyższe Organy Kontroli krajów członkowskich NATO spotkały się, jak co roku, także w 2015 roku, by omówić roczny raport 
z działalności Międzynarodowej Rady Audytorów NATO (IBAN).  

Od marca 2014 roku reprezentant NIK jest członkiem Kolegium Audytorów Instytutu UE ds. Studiów nad Bezpieczeństwem 
i uczestniczył w audycie sprawozdań finansowych za lata 2011-2013. W roku 2015 przedstawiciel NIK uczestniczył 
w przeprowadzaniu audytu oraz sporządzaniu raportu.  

7. Współpraca	z	najwyższymi	organami	kontroli	innych	państw		

7.1. Współpraca	dwustronna	i	wielostronna	
Najwyższa Izba Kontroli aktywnie wspiera dążenia Izby Obrachunkowej Ukrainy do rozwoju metodyki kontroli wydatkowania 
środków europejskich i skuteczniejszego zwalczania korupcji. Prezes NIK spotkał się w styczniu 2015 roku ze swoim 
ukraińskim odpowiednikiem – przewodniczącym Izby Obrachunkowej Ukrainy. Spotkanie poświęcone było kwestiom 
związanym z realizacją postanowień porozumienia o współpracy zawartego w poprzednim roku w Warszawie między oboma 
najwyższymi organami kontroli. Prezes NIK spotkał się także z rektorem Krajowej Akademii Administracji Publicznej Ukrainy 
(NAPA). W trakcie spotkania podpisano porozumienie ws. współpracy szkoleniowej NIK z NAPA – w jego ramach NIK 
będzie przyjmować słuchaczy NAPA na staże i wizyty studyjne.  

Kolejnym krokiem zacieśniającym współpracę było podpisanie 23 lutego 2015 roku Deklaracji o partnerstwie i współpracy przez 
szefów najwyższych organów kontroli Polski, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Postanowienia deklaracji otworzyły drogę do organizowania 
szkoleń dla kontrolerów z Ukrainy w zakresie kontroli funduszy unijnych, zwalczania korupcji oraz badania finansów publicznych. 
NIK aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu projektów aktów prawnych na Ukrainie, przekazuje doświadczenia ukraińskim 
urzędnikom, zwłaszcza w zakresie relacji między administracją rządową a samorządową. Kolejnym zamysłem NIK w tym obszarze 
jest przeprowadzenie w Mołdawii, wraz z kontrolerami z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, serii szkoleń dotyczących 
rozliczania projektów unijnych. W Gruzji NIK prowadzi razem z Federalną Izbą Obrachunkową Niemiec projekt współpracy 
bliźniaczej – którego celem jest wspieranie procesu dostosowania gruzińskiego NOK do standardów unijnych. 

Ponieważ podpisanie deklaracji zbiegło się z obchodami 96. rocznicy utworzenia NIK, szefowie Najwyższej Izby Kontroli, 
Izby Obrachunkowej Ukrainy, Urzędu Kontroli Państwowej Gruzji oraz Trybunału Obrachunkowego Republiki Mołdawii wzięli 
udział w międzynarodowej debacie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej na temat: Niezależny najwyższy organ 
kontroli jako jeden z filarów demokratycznego państwa prawa. Poza szefami NOK w dyskusji wzięli udział ambasadorowie 
i przedstawiciele ambasad ww. krajów oraz słuchacze KSAP. 

                                                            
29  Ang. European Union Institute for Security Studies – EUISS. 
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Urząd	Kontroli	Państwowej	Łotwy	

W trakcie wizyty Prezesa NIK na Łotwie w marcu 2014 roku podjęto decyzję o udziale eksperta NIK w zespole przeprowadzającym 
przegląd partnerski Urzędu Kontroli Państwowej Łotwy. Zespół zajmujący się przeglądem, złożony z ekspertów NUK Słowacji 
(lider projektu), Danii, Holandii oraz Polski, przeprowadził główne prace w pierwszej połowie 2015 roku, zaś w sierpniu przedłożono 
raport. Przedstawiciele NIK wzięli także udział w dyskusji nad raportem w łotewskim parlamencie. 

Państwowa	Izba	Obrachunkowa	Węgier	

Prezes NOK Węgier poprosił NIK o koordynację przeglądu partnerskiego węgierskiego NOK w 2015 roku. Eksperci NIK wraz 
z audytorami z Narodowego Urzędu Kontroli Litwy przyjrzeli się następującym obszarom funkcjonowania węgierskiego 
odpowiednika: strategia komunikacyjna, komunikacja z organami ustawodawczymi, sądowniczymi i jednostkami 
kontrolowanymi, komunikacja z opinią publiczną, komunikacja międzynarodowa, innowacyjne rozwiązania z zakresu 
komunikacji, wartości i korzyści płynące z komunikacji oraz pomiar działalności z zakresu komunikacji. Prezentacja raportu 
odbyła się w maju 2016 roku. 

7.3. Współpraca	bliźniacza		
W październiku 2014 roku rozpoczęła się realizacja projektu współpracy bliźniaczej z NOK Gruzji Wzmocnienie instytucjonalne 
Urzędu Kontroli Państwowej Gruzji30. NIK uczestniczy w projekcie  jako tzw. młodszy partner (junior partner) na podstawie 
umowy konsorcjum o współpracy w tym zakresie zawartej z NOK Niemiec. NIK odpowiada za realizację działań w ramach 
komponentu drugiego projektu Wzmocnienie kontroli finansowej, kontroli zgodności oraz raportowania. W 2015 roku, zgodnie 
z zatwierdzonym planem działań, eksperci NIK uczestniczyli w 11 misjach w Gruzji, zakończonych przedłożeniem raportów.  

W związku z wyborem oferty NIK do przeprowadzenia  współpracy bliźniaczej mający na celu wzmocnienie kontroli zewnętrznej Urzędu 
Kontroli Państwowej Albanii, w marcu 2015 roku przedstawiciele NIK uzgodnili podczas roboczej wizyty w Tiranie m.in. warunki ramowe 
współpracy, sposób realizacji projektu, a także szczegółowe przyszłe działania projektu. W wyniku rozmów, przygotowano opis działań 
projektowych i zakładanych rezultatów projektów, który został przesłany razem z projektem umowy do akceptacji Komisji Europejskiej.  

Podczas kolejnej wizyty roboczej we wrześniu 2015 roku przedstawiciele NIK uzgodnili szczegóły techniczne rozpoczęcia 
projektu. Natomiast w grudniu przedstawiciele NIK złożyli wizytę w Państwowym Urzędzie Kontroli Chorwacji (wybranym na 
młodszego partnera projektu współpracy bliźniaczej) w celu podpisania umowy konsorcjum, określającej warunki współpracy 
pomiędzy NIK (jako wiodącym partnerem projektu) a najwyższym organem kontroli Chorwacji.  

8.		 Współpraca	z	innymi	organizacjami	międzynarodowymi	

8.1. Bank	Światowy	

W ramach współpracy NIK z Bankiem Światowym przedstawiciele Izby uczestniczą w warsztatach i seminariach 
organizowanych i finansowanych przez tę instytucję. NIK przyjmuje także ekspertów Banku oraz uczestników wizyt 
studyjnych organizowanych przez Bank Światowy w Polsce w ramach projektów pomocowych. Jednocześnie NIK 
przeprowadza kontrole projektów realizowanych z udziałem środków Banku Światowego.  

Bank Światowy angażuje się w prace związane z wdrożeniem w Polsce międzynarodowych standardów rachunkowości  
w sektorze publicznym (IPSAS31). W styczniu 2015 roku w Warszawie odbyło się w NIK spotkanie na temat współpracy 
BŚ z MF i NIK w zakresie wdrożenia międzynarodowych standardów rachunkowości w sektorze publicznym w Polsce.  

W lutym 2015 roku odbyło się w NIK spotkanie przedstawicieli BŚ z przedstawicielami NIK na temat projektu 
Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry prowadzonego przez Bank wspólnie z NIK i przygotowań projektu 
Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry i Wisły. 

                                                            
30  Ang. Institutional Strengthening of the State Audit of Georgia – GE/12/ENP/FI/15. 
31  Ang. International Public Sector Accounting Standards. 
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Przedstawiciel NIK wziął udział w międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Kiszyniowie w październiku 2015 roku. 
Konferencja była poświęcona dyskusji nad rozwojem strategicznym kontroli państwowej oraz wyzwaniami stojącymi przed 
najwyższymi organami kontroli krajów rozwijających się. Dyskusję wsparli swym doświadczeniem eksperci Banku 
Światowego, przedstawiciele Unii Europejskiej, najwyższych organów kontroli Finlandii, Gruzji, Hiszpanii, Kirgizji, Polski 
i Szwecji oraz licznych instytucji państwowych Mołdawii. Opracowano projekt Rozwoju Strategicznego Izby Obrachunkowej 
Republiki Mołdawii na lata 2016-2020.  

W 2015 r. NIK gościła także delegację Trybunału Obrachunkowego Turcji. Prezes NOK Turcji zwrócił się do Prezesa NIK 
z prośbą o zorganizowanie wizyty studyjnej poświęconej działalności Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ „NIK na gruncie 
krajowym cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym, a na platformie międzynarodowej jest postrzegana jako stabilny 
i godny zaufania partner”. Program wizyty z października 2015 roku objął m.in. omówienie: charakterystyki pracy i zakres 
kontroli realizowanych i inicjowanych przez delegatury NIK, procesu kontrolnego oraz procesu raportowania, oddziaływania 
sprawozdań NIK, wyzwań NIK związanych z przystąpieniem Polski do UE oraz kontrolą funduszy UE, kontroli 
przedsiębiorstw/przedsięwzięć publiczno-prywatnych i procesu prywatyzacji oraz aktualnej działalności międzynarodowej 
NIK. Szczególne zainteresowanie wzbudziły kwestie związane z zewnętrznym audytem NIK w CERN i RE. W trakcie 
rozmów Prezes NIK omówił również inicjatywę wsparcia dla najwyższych organów kontroli Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.  

Z kolei Prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej złożył wizytę w NIK w grudniu 2015 roku. Oba NOK 
współpracują ze sobą od wielu lat, a pierwszą umowę o współpracy podpisano jeszcze w 1998 roku. Od tego czasu 
prowadzone były liczne wspólne kontrole, a współpraca rozszerzyła się także o wymianę ekspertów przy okazji organizacji wizyt 
studyjnych i seminariów. Ostatnio zakończono dwie wspólne kontrole równoległe dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa 
w górach oraz programów współpracy transgranicznej. Kolejną wspólną inicjatywą będzie z trójstronna kontrola równoległa 
dotycząca Karpat Wschodnich, którą NIK planuje przeprowadzić wspólnie z NUK Słowacji i Izbą Obrachunkową Ukrainy.  

Obie instytucje – NIK i NUK – popierają inicjatywę wsparcia dla europejskich dążeń najwyższych organów kontroli Ukrainy, Gruzji 
i Mołdawii. Szef NUK uczestniczył w Warszawie m.in. w prezentacji i dyskusji dotyczącej systemu planowania kontroli NIK, wyboru 
jednostek kontrolowanych, współpracy z organami ścigania, współpracy z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym.  

7.2. Przeglądy	partnerskie		

Rada	Audytu	Republiki	Indonezji		

W roku 2013 NIK dostała zaproszenie do przeprowadzenia przeglądu partnerskiego w Radzie Audytu Republiki Indonezji. 
Podczas 21. Kongresu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów INTOSAI w Pekinie doszło do podpisania 
umowy w tej sprawie. Raport z przeglądu został wręczony przewodniczącemu Rady Audytu Republiki Indonezji w kwietniu 
2014 roku. W dniu 26 sierpnia 2015 roku wiceprzewodniczący Rady przedstawił w Warszawie plan wdrażania wniosków 
i zaleceń z przeglądu.  

Urząd	Kontroli	Państwowej	Estonii	

Audytor Generalny Estonii zwrócił się do Prezesa NIK z prośbą o udział eksperta NIK w przeglądzie partnerskim urzędu. Ostatni 
przegląd NOK Estonii odbył się w 2005 roku. W celu ciągłego usprawniania jakości kontroli potrzebna jest niezależna, 
zewnętrzna weryfikacja działalności organów kontroli, dlatego też Audytor Generalny Estonii zaprosił międzynarodowy zespół do 
przeprowadzenia przeglądu obejmującego niezależność, kompetencje, wykorzystanie środków, system planowania, zbieranie 
oraz dokumentowanie danych, kontrolę i zapewnianie jakości oraz raportowanie i czynności pokontrolne. Przegląd partnerski 
NOK Estonii odbył się w roku 2015. Zespół przeglądowy, w którym brali również udział przedstawiciele NOK Holandii 
(przewodnictwo) oraz Szwecji, zajął się kluczowymi rodzajami kontroli wykonywanych przez kolegów z Estonii oraz przyjętą 
przez nich strategią rozwojową. Raport z przeglądu partnerskiego zawierał zalecenia dotyczące:  

 strategii NOK Estonii,  
 wzmacniania zespołu kontrolerskiego, w tym budowy systemu wspólnych wartości,  
 jakości raportów z audytów finansowych i audytów wykonania zadań  
 zarządzania relacjami zewnętrznymi.  

Raport, opracowany zgodnie z wytycznymi ISSAI 5600, został przedstawiony we wrześniu 2015 roku. 
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Urząd	Kontroli	Państwowej	Łotwy	

W trakcie wizyty Prezesa NIK na Łotwie w marcu 2014 roku podjęto decyzję o udziale eksperta NIK w zespole przeprowadzającym 
przegląd partnerski Urzędu Kontroli Państwowej Łotwy. Zespół zajmujący się przeglądem, złożony z ekspertów NUK Słowacji 
(lider projektu), Danii, Holandii oraz Polski, przeprowadził główne prace w pierwszej połowie 2015 roku, zaś w sierpniu przedłożono 
raport. Przedstawiciele NIK wzięli także udział w dyskusji nad raportem w łotewskim parlamencie. 

Państwowa	Izba	Obrachunkowa	Węgier	

Prezes NOK Węgier poprosił NIK o koordynację przeglądu partnerskiego węgierskiego NOK w 2015 roku. Eksperci NIK wraz 
z audytorami z Narodowego Urzędu Kontroli Litwy przyjrzeli się następującym obszarom funkcjonowania węgierskiego 
odpowiednika: strategia komunikacyjna, komunikacja z organami ustawodawczymi, sądowniczymi i jednostkami 
kontrolowanymi, komunikacja z opinią publiczną, komunikacja międzynarodowa, innowacyjne rozwiązania z zakresu 
komunikacji, wartości i korzyści płynące z komunikacji oraz pomiar działalności z zakresu komunikacji. Prezentacja raportu 
odbyła się w maju 2016 roku. 

7.3. Współpraca	bliźniacza		
W październiku 2014 roku rozpoczęła się realizacja projektu współpracy bliźniaczej z NOK Gruzji Wzmocnienie instytucjonalne 
Urzędu Kontroli Państwowej Gruzji30. NIK uczestniczy w projekcie  jako tzw. młodszy partner (junior partner) na podstawie 
umowy konsorcjum o współpracy w tym zakresie zawartej z NOK Niemiec. NIK odpowiada za realizację działań w ramach 
komponentu drugiego projektu Wzmocnienie kontroli finansowej, kontroli zgodności oraz raportowania. W 2015 roku, zgodnie 
z zatwierdzonym planem działań, eksperci NIK uczestniczyli w 11 misjach w Gruzji, zakończonych przedłożeniem raportów.  

W związku z wyborem oferty NIK do przeprowadzenia  współpracy bliźniaczej mający na celu wzmocnienie kontroli zewnętrznej Urzędu 
Kontroli Państwowej Albanii, w marcu 2015 roku przedstawiciele NIK uzgodnili podczas roboczej wizyty w Tiranie m.in. warunki ramowe 
współpracy, sposób realizacji projektu, a także szczegółowe przyszłe działania projektu. W wyniku rozmów, przygotowano opis działań 
projektowych i zakładanych rezultatów projektów, który został przesłany razem z projektem umowy do akceptacji Komisji Europejskiej.  

Podczas kolejnej wizyty roboczej we wrześniu 2015 roku przedstawiciele NIK uzgodnili szczegóły techniczne rozpoczęcia 
projektu. Natomiast w grudniu przedstawiciele NIK złożyli wizytę w Państwowym Urzędzie Kontroli Chorwacji (wybranym na 
młodszego partnera projektu współpracy bliźniaczej) w celu podpisania umowy konsorcjum, określającej warunki współpracy 
pomiędzy NIK (jako wiodącym partnerem projektu) a najwyższym organem kontroli Chorwacji.  

8.		 Współpraca	z	innymi	organizacjami	międzynarodowymi	

8.1. Bank	Światowy	

W ramach współpracy NIK z Bankiem Światowym przedstawiciele Izby uczestniczą w warsztatach i seminariach 
organizowanych i finansowanych przez tę instytucję. NIK przyjmuje także ekspertów Banku oraz uczestników wizyt 
studyjnych organizowanych przez Bank Światowy w Polsce w ramach projektów pomocowych. Jednocześnie NIK 
przeprowadza kontrole projektów realizowanych z udziałem środków Banku Światowego.  

Bank Światowy angażuje się w prace związane z wdrożeniem w Polsce międzynarodowych standardów rachunkowości  
w sektorze publicznym (IPSAS31). W styczniu 2015 roku w Warszawie odbyło się w NIK spotkanie na temat współpracy 
BŚ z MF i NIK w zakresie wdrożenia międzynarodowych standardów rachunkowości w sektorze publicznym w Polsce.  

W lutym 2015 roku odbyło się w NIK spotkanie przedstawicieli BŚ z przedstawicielami NIK na temat projektu 
Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry prowadzonego przez Bank wspólnie z NIK i przygotowań projektu 
Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry i Wisły. 

                                                            
30  Ang. Institutional Strengthening of the State Audit of Georgia – GE/12/ENP/FI/15. 
31  Ang. International Public Sector Accounting Standards. 
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Przedstawiciel NIK wziął udział w międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Kiszyniowie w październiku 2015 roku. 
Konferencja była poświęcona dyskusji nad rozwojem strategicznym kontroli państwowej oraz wyzwaniami stojącymi przed 
najwyższymi organami kontroli krajów rozwijających się. Dyskusję wsparli swym doświadczeniem eksperci Banku 
Światowego, przedstawiciele Unii Europejskiej, najwyższych organów kontroli Finlandii, Gruzji, Hiszpanii, Kirgizji, Polski 
i Szwecji oraz licznych instytucji państwowych Mołdawii. Opracowano projekt Rozwoju Strategicznego Izby Obrachunkowej 
Republiki Mołdawii na lata 2016-2020.  

W 2015 r. NIK gościła także delegację Trybunału Obrachunkowego Turcji. Prezes NOK Turcji zwrócił się do Prezesa NIK 
z prośbą o zorganizowanie wizyty studyjnej poświęconej działalności Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ „NIK na gruncie 
krajowym cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym, a na platformie międzynarodowej jest postrzegana jako stabilny 
i godny zaufania partner”. Program wizyty z października 2015 roku objął m.in. omówienie: charakterystyki pracy i zakres 
kontroli realizowanych i inicjowanych przez delegatury NIK, procesu kontrolnego oraz procesu raportowania, oddziaływania 
sprawozdań NIK, wyzwań NIK związanych z przystąpieniem Polski do UE oraz kontrolą funduszy UE, kontroli 
przedsiębiorstw/przedsięwzięć publiczno-prywatnych i procesu prywatyzacji oraz aktualnej działalności międzynarodowej 
NIK. Szczególne zainteresowanie wzbudziły kwestie związane z zewnętrznym audytem NIK w CERN i RE. W trakcie 
rozmów Prezes NIK omówił również inicjatywę wsparcia dla najwyższych organów kontroli Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.  

Z kolei Prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej złożył wizytę w NIK w grudniu 2015 roku. Oba NOK 
współpracują ze sobą od wielu lat, a pierwszą umowę o współpracy podpisano jeszcze w 1998 roku. Od tego czasu 
prowadzone były liczne wspólne kontrole, a współpraca rozszerzyła się także o wymianę ekspertów przy okazji organizacji wizyt 
studyjnych i seminariów. Ostatnio zakończono dwie wspólne kontrole równoległe dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa 
w górach oraz programów współpracy transgranicznej. Kolejną wspólną inicjatywą będzie z trójstronna kontrola równoległa 
dotycząca Karpat Wschodnich, którą NIK planuje przeprowadzić wspólnie z NUK Słowacji i Izbą Obrachunkową Ukrainy.  

Obie instytucje – NIK i NUK – popierają inicjatywę wsparcia dla europejskich dążeń najwyższych organów kontroli Ukrainy, Gruzji 
i Mołdawii. Szef NUK uczestniczył w Warszawie m.in. w prezentacji i dyskusji dotyczącej systemu planowania kontroli NIK, wyboru 
jednostek kontrolowanych, współpracy z organami ścigania, współpracy z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym.  

7.2. Przeglądy	partnerskie		

Rada	Audytu	Republiki	Indonezji		

W roku 2013 NIK dostała zaproszenie do przeprowadzenia przeglądu partnerskiego w Radzie Audytu Republiki Indonezji. 
Podczas 21. Kongresu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów INTOSAI w Pekinie doszło do podpisania 
umowy w tej sprawie. Raport z przeglądu został wręczony przewodniczącemu Rady Audytu Republiki Indonezji w kwietniu 
2014 roku. W dniu 26 sierpnia 2015 roku wiceprzewodniczący Rady przedstawił w Warszawie plan wdrażania wniosków 
i zaleceń z przeglądu.  

Urząd	Kontroli	Państwowej	Estonii	

Audytor Generalny Estonii zwrócił się do Prezesa NIK z prośbą o udział eksperta NIK w przeglądzie partnerskim urzędu. Ostatni 
przegląd NOK Estonii odbył się w 2005 roku. W celu ciągłego usprawniania jakości kontroli potrzebna jest niezależna, 
zewnętrzna weryfikacja działalności organów kontroli, dlatego też Audytor Generalny Estonii zaprosił międzynarodowy zespół do 
przeprowadzenia przeglądu obejmującego niezależność, kompetencje, wykorzystanie środków, system planowania, zbieranie 
oraz dokumentowanie danych, kontrolę i zapewnianie jakości oraz raportowanie i czynności pokontrolne. Przegląd partnerski 
NOK Estonii odbył się w roku 2015. Zespół przeglądowy, w którym brali również udział przedstawiciele NOK Holandii 
(przewodnictwo) oraz Szwecji, zajął się kluczowymi rodzajami kontroli wykonywanych przez kolegów z Estonii oraz przyjętą 
przez nich strategią rozwojową. Raport z przeglądu partnerskiego zawierał zalecenia dotyczące:  

 strategii NOK Estonii,  
 wzmacniania zespołu kontrolerskiego, w tym budowy systemu wspólnych wartości,  
 jakości raportów z audytów finansowych i audytów wykonania zadań  
 zarządzania relacjami zewnętrznymi.  

Raport, opracowany zgodnie z wytycznymi ISSAI 5600, został przedstawiony we wrześniu 2015 roku. 
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Natomiast w czerwcu, na zaproszenie BŚ, delegacja NIK uczestniczyła w Batumi w Gruzji w 11. forum wymiany wiedzy 
w zakresie zamówień publicznych organizowanym przez BŚ oraz gruziński Krajowy Urząd Zamówień Publicznych.  

W październiku zaś, odbyło się w NIK spotkanie ekspertów z biura Banku Światowego w Singapurze z przedstawicielem NIK 
na temat raportu NIK dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

8.2. OECD	

Najwyższa Izba Kontroli kontynuowała prace w ramach projektu prowadzonego przez OECD wspólnie z Trybunałem 
Obrachunkowym Brazylii Zarządzanie i dobre praktyki a rola kontroli w sektorze publicznym. Przedstawiciel NIK uczestniczył 
w listopadzie 2015 roku w spotkaniu w Brazylii rozpoczynającym trzeci etap projektu.  

W czerwcu 2015 roku przebywała w Warszawie I misja Sekretariatu OECD przeprowadzająca XIV przegląd gospodarczy 
Polski. Eksperci z NIK uczestniczyli w spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki nt. infrastruktury i PPP.  

8.3. Korpus	Północno‐Wschodni		

Audyt Korpusu Północno-Wschodniego – jednostki operacyjnej służb Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), zgodnie 
z porozumieniem zawartym w Szczecinie w 2001 roku, prowadzony jest rotacyjnie przez NIK, NOK Danii i NOK Niemiec, 
które zmieniają się co trzy lata. Obecnie finansowym audytorem zewnętrznym dowództwa korpusu jest NOK Danii, a kolejna 
kadencja NIK rozpocznie się w 2019 roku (poprzednia miała miejsce w latach 2010-2012). 
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1.		 Dane	ogólne	

W 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli 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. 

Po stronie wydatków budżet został określony w ustawie budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w wysokości 
262 796 tys. zł i był niższy o 12 793 tys. zł od kwoty uchwalonej przez Kolegium NIK w dniu 16 lipca 2014 roku. 
W porównaniu z rokiem poprzednim budżet zakładał wzrost wydatków nominalnie o 2 911 tys. zł, tj. o 1,1% w warunkach 
prognozowanego, średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – o 2,3%. Dochody natomiast 
zostały ustalone na poziomie 506 tys. zł. Ogólne dane o budżecie NIK na 2015 r. zawiera tabela nr 1. 

Tabela 1. Ogólne dane o dochodach i wydatkach budżetowych NIK na 2015 r. 

Lp. Budżet NIK Wykonanie 2014 r.  
(w tys. zł) 

2015 r. 
Budżet 

wg ustawy  
(w tys. zł) 

Budżet 
po zmianach  

(w tys. zł) 

Budżet 
wykonany  
(w tys. zł) 

Wskaźnik % 
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Po stronie wydatków (w tys. zł) 259.767,8 262.796,0 262.872,8 262.807,7 99,9 

2. Po stronie dochodów (w tys. zł) 1.157,3 506,0 506,0 808,9 159,9 

Jak wynika z powyższych danych, wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 99,9% planowanej kwoty, a dochody 
budżetowe w 159,9% przyjętego planu. 

Wydatki Najwyższej Izby Kontroli na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonane w kwocie 262 807,7 tys. zł były niższe od kwoty 
określonej w planie o 65,1 tys. zł. Niższe w stosunku do planowanych wydatki zrealizowano w zakresie zakupu materiałów 
i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz podróży służbowych zagranicznych. 

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w sferze budżetowej, w ramach wygospodarowanych w trakcie roku wolnych środków, 
na podstawie decyzji Prezesa NIK, dokonywane były przeniesienia między paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych1. 
Przeniesienia środków wynikały z potrzeby oszczędności w jednych pozycjach dla pokrycia zwiększonych bieżących potrzeb 
w innych pozycjach wydatków. W relacji do planu zmniejszeniu uległy m.in. wydatki na podróże służbowe krajowe  
i zagraniczne, zakup usług pozostałych, składki na Fundusz Pracy oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 
a pozyskane środki przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup sprzętu komputerowego. W minionym roku pula 
wolnych środków była zwiększana środkami pozyskanymi po zakończeniu postępowań przetargowych, gdzie wartość oferty 
wybranego oferenta była niższa od kwoty szacowanej na realizację planowanego przedsięwzięcia.  

Decyzją Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015 plan finansowy NIK na rok 2015 został 
zwiększony o kwotę 76 832 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację przez Delegaturę NIK w Kielcach 
zadania pn. Termomodernizacja budynku przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4. 

Działalność NIK w 2015 roku zamknęła się stanem należności i zobowiązań zamieszczonym w tabeli nr 2. Podkreślić należy, 
że w minionym roku w działalności Najwyższej Izby Kontroli nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a wykazane poniżej 
zobowiązania należą do krótkoterminowych. 

 

 

 

 

 

                                                            
1  Decyzje podjęte na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. 
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Tabela 2. Należności i zobowiązania – według stanu na koniec 2015 r. 

Lp. Wyszczególnienie Delegatury 
(w tys. zł) 

NIK  
w Warszawie  
(w tys. zł) 

Ogółem 
(w tys. zł) 

I. Ogółem należności, z tego z tytułu: 0 32 32 
1. Bieżących rozrachunków z kontrahentami 0 3 3 
2. Kar  umownych, naliczonych odsetek 0 23 23 
3. Odszkodowania za szkody 0 2 2 
4. Zwrotu kosztów zastępstwa procesowego 0 4 4 
II. Ogółem zobowiązania, z tego z tytułu: 6.586,7 8.934,2 15.520,9 
1. Wynagrodzeń* 3.737,1 4.876,1 8.613,2 
2. Podatku dochodowego, wpłat na PFRON i składek ZUS  2.632,2 3.492,6 6.124,8 
3. Zakupu materiałów i usług**  161,8 551,7 713,5 
4. Kosztów delegacji służbowych***  55,2 12,2 67,4 
5. Bieżących rozrachunków z pracownikami  0,4 1,6 2,0 

* dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. i premie pracowników obsługi za grudzień 2015 r. wypłacone w 2016 r.  
** faktury dotyczące zakupów w 2015 r. z terminem płatności w 2016 r.  
*** poniesionych przez pracowników w 2015 r., a przedłożonych do rozliczenia w 2016 r.  

Prezes NIK, będąc dysponentem części 07 budżetu państwa, przekazał na rachunki bankowe delegatur zamiejscowych 
40,7% kwoty uruchomionych środków. Pozostałe 59,3% środków wykorzystano na sfinansowanie zadań realizowanych 
przez departamenty, biura i Delegaturę w Warszawie oraz na uregulowanie płatności za zakupy centralne (integracja 
zamówień publicznych udzielanych na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń technicznych, ubezpieczeń majątkowych 
oraz usług telekomunikacyjnych). Strukturę wydatków zrealizowanych przez jednostki organizacyjne NIK, 
z uwzględnieniem liczby zatrudnionych pracowników, obrazuje tabela nr 3. 

Tabela 3. Wydatki budżetowe zrealizowane w 2015 r.(w podziale na NIK w Warszawie i delegatury NIK) 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Wykonanie 
2014 r. 

(w tys. zł) 

2015 r. 
Budżet 

wg ustawy 
(w tys. zł) 

Budżet 
po zmianach 

(w tys. zł) 

Przeciętna 
liczba 

zatrudnionych 
Wydatki 

(w tys. zł) 
Wskaźnik 
struktury 

(w %) 
1. NIK w Warszawie*  154.950,4 156.999,0 155.783,6 889,7 155.718,5 59,3 
2. Delegatury NIK 104.817,4 105.797,0 107.089,2 701,8 107.089,2 40,7 
 Razem 259.767,8 262.796,0 262.872,8 1.591,5 262.807,7 100% 

* łącznie z Delegaturą w Warszawie 

2.	 	Dochody	

Określone w ustawie budżetowej na 2015 rok dochody w wysokości 506 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 808,9 tys. zł, 
wyższej od prognozowanej o 59,9%. 

Na uzyskanie wysokich dochodów miały wpływ różne tytuły ujęte w pozycji „inne wpływy” wykonane w wysokości 435,4 tys. zł, 
co stanowi 217,7% kwoty planowanej. Pozycja ta, o charakterze zmiennym, na którą oddziaływują różne okoliczności obejmuje 
wpływy m.in. z tytułu naliczonych kar umownych za niestaranne i nieterminowe wykonanie zawartych umów cywilnoprawnych 
(175,5 tys. zł oraz naliczone odsetki 8,4 tys. zł), wpływy odszkodowań od ubezpieczycieli (165,2 tys. zł) oraz rozliczenia finansowe 
z lat ubiegłych (z dostawcami oraz ZUS – w tym z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne 29 tys. zł). 

Stałymi źródłami dochodów, podobnie jak w latach poprzednich, były wpływy z czynszów za wynajem lokali i ze sprzedaży 
dwumiesięcznika „Kontrola Państwowa”. Wpływy z czynszów za wynajem lokali, wyposażenia i garaży planowane 
w wysokości 180 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 174,7 tys. zł (w tym 80,5 tys. zł to dochody z tytułu wynajmowania 
powierzchni firmie prowadzącej stołówkę).  

 

 
 

1.		 Dane	ogólne	

W 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli 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. 

Po stronie wydatków budżet został określony w ustawie budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w wysokości 
262 796 tys. zł i był niższy o 12 793 tys. zł od kwoty uchwalonej przez Kolegium NIK w dniu 16 lipca 2014 roku. 
W porównaniu z rokiem poprzednim budżet zakładał wzrost wydatków nominalnie o 2 911 tys. zł, tj. o 1,1% w warunkach 
prognozowanego, średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – o 2,3%. Dochody natomiast 
zostały ustalone na poziomie 506 tys. zł. Ogólne dane o budżecie NIK na 2015 r. zawiera tabela nr 1. 

Tabela 1. Ogólne dane o dochodach i wydatkach budżetowych NIK na 2015 r. 

Lp. Budżet NIK Wykonanie 2014 r.  
(w tys. zł) 

2015 r. 
Budżet 

wg ustawy  
(w tys. zł) 

Budżet 
po zmianach  

(w tys. zł) 

Budżet 
wykonany  
(w tys. zł) 

Wskaźnik % 
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Po stronie wydatków (w tys. zł) 259.767,8 262.796,0 262.872,8 262.807,7 99,9 

2. Po stronie dochodów (w tys. zł) 1.157,3 506,0 506,0 808,9 159,9 

Jak wynika z powyższych danych, wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 99,9% planowanej kwoty, a dochody 
budżetowe w 159,9% przyjętego planu. 

Wydatki Najwyższej Izby Kontroli na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonane w kwocie 262 807,7 tys. zł były niższe od kwoty 
określonej w planie o 65,1 tys. zł. Niższe w stosunku do planowanych wydatki zrealizowano w zakresie zakupu materiałów 
i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz podróży służbowych zagranicznych. 

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w sferze budżetowej, w ramach wygospodarowanych w trakcie roku wolnych środków, 
na podstawie decyzji Prezesa NIK, dokonywane były przeniesienia między paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych1. 
Przeniesienia środków wynikały z potrzeby oszczędności w jednych pozycjach dla pokrycia zwiększonych bieżących potrzeb 
w innych pozycjach wydatków. W relacji do planu zmniejszeniu uległy m.in. wydatki na podróże służbowe krajowe  
i zagraniczne, zakup usług pozostałych, składki na Fundusz Pracy oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 
a pozyskane środki przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup sprzętu komputerowego. W minionym roku pula 
wolnych środków była zwiększana środkami pozyskanymi po zakończeniu postępowań przetargowych, gdzie wartość oferty 
wybranego oferenta była niższa od kwoty szacowanej na realizację planowanego przedsięwzięcia.  

Decyzją Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015 plan finansowy NIK na rok 2015 został 
zwiększony o kwotę 76 832 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację przez Delegaturę NIK w Kielcach 
zadania pn. Termomodernizacja budynku przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4. 

Działalność NIK w 2015 roku zamknęła się stanem należności i zobowiązań zamieszczonym w tabeli nr 2. Podkreślić należy, 
że w minionym roku w działalności Najwyższej Izby Kontroli nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a wykazane poniżej 
zobowiązania należą do krótkoterminowych. 

 

 

 

 

 

                                                            
1  Decyzje podjęte na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. 
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W minionym roku wysokie wpływy uzyskano ze sprzedaż usług noclegowych w Ośrodku Szkoleniowym w Goławicach 
z tytułu zorganizowanego wypoczynku letniego dla pracowników, podczas planowanych przerw szkoleniowych. 

Wysokość i strukturę dochodów planowanych i uzyskanych w 2015 roku ilustrują dane zawarte w tabeli nr 4.  

Tabela 4. Dochody budżetowe planowane i zrealizowane w 2015 r. 

Lp. Wyszczególnienie – tytuł dochodów 
Wykonanie 

2014 r. 
(w tys. zł) 

2015 r. 
Plan 

(w tys. zł) 
Wykonanie 
(w tys. zł) 

1. Czynsze za wynajem lokali, wyposażenia i garaży  187,4 180,0 174,7 
2. Sprzedaż dwumiesięcznika „Kontrola Państwowa”  7,6 8,0 8,4 
3. Sprzedaż składników majątkowych wycofanych z eksploatacji  4,0 3,0 43,1 

4. Sprzedaż usług noclegowych w Ośrodku Szkoleniowym 
w Goławicach i inne wpływy z usług  168,3 115,0 147,3 

5. Inne wpływy 790,0 200,0 435,4 
 Razem 1.157,3 506,0 808,9 

Dochody należne budżetowi państwa były pobierane i przekazywane na centralny rachunek budżetu państwa 
w obowiązujących terminach.  

3.		 Wydatki	

Plan finansowy wydatków NIK po zmianach został określony w wysokości 262 872,8 tys. zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 
262 807,7 zł, co stanowi 99,9% planu, a w odniesieniu do wydatków poniesionych w roku poprzednim 101,2%. Tabela nr 5 
przedstawia wydatki planowane i zrealizowane w 2015 roku. 

Tabela 5. Wydatki planowane i zrealizowane w 2015 r. (w układzie rzeczowo-finansowym) 

§ Wydatki według ich rodzaju 
Wykonanie 

2014 r. 
(w tys. zł) 

2015 r. 
Budżet 

wg ustawy 
(w tys. zł) 

Budżet 
po zmianach 

(w tys. zł) 
Wykonanie 
(w tys. zł) 

Wskaźnik % 
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 366,9 329,0 340,9 340,9 100,0 
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4,9 20,0 4,7 4,7 100,0 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 168.510,4 168.900,0 168.174,0 168.174,0 100,0 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.065,7 12.600,0 12.467,5 12.467,5 100,0 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.391,5 26.892,0 26.693,3 26.693,3 100,0 
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.003,5 3.420,0 2.936,8 2.936,8 100,0 
4140 Wpłaty na PFRON 923,9 - 858,5 858,5 100,0 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.158,8 1.625,0 1.463,4 1.463,4 100,0 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.808,7 4.674,0 5.937,4 5.929,1 99,9 
4220 Zakup środków żywności 156,1 180,0 175,7 175,7 100,0 
4260 Zakup energii 2.515,4 2.637,0 2.374,0 2.374,0 100,0 
4270 Zakup usług remontowych 8.919,4 4.215,0 4.555,9 4.552,7 99,9 
4280 Zakup usług zdrowotnych 40,5 60,0 42,1 42,1 100,0 
4300 Zakup usług pozostałych 7.217,7 9.370,0 8.730,2 8.730,2 100,0 

4340 
Zakup usług remontowo-konserwatorskich 
dotyczących obiektów zabytkowych będących 
w użytkowaniu jednostek budżetowych 

544,7 1.738,0 2.306,7 2.306,7 100,0 

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 540,1     
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  440,9 1.329,0 1.150,6 1.150,6 100,0 

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 126,5     
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§ Wydatki według ich rodzaju 
Wykonanie 

2014 r. 
(w tys. zł) 

2015 r. 
Budżet 

wg ustawy 
(w tys. zł) 

Budżet 
po zmianach 

(w tys. zł) 
Wykonanie 
(w tys. zł) 

Wskaźnik % 
(6:5) 

telefonicznej 
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 43,5 84,0 63,9 63,9 100,0 

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii 310,8 538,0 683,9 683,9 100,0 

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 127,6 145,0 128,2 128,2 100,0 

4410 Podróże służbowe krajowe 5.571,7 6.191,0 5.116,4 5.116,4 100,0 
4420 Podróże służbowe zagraniczne 662,5 1.538,0 544,0 490,4 90,1 
4430 Różne opłaty i składki 222,1 317,0 209,7 209,7 100,0 

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 1.973,0 2.071,0 1.945,1 1.945,1 100,0 

4480 Podatek od nieruchomości 389,0 406,0 378,7 378,7 100,0 
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1,0 2,0 0,3 0,3 100,0 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 105,4 144,0 101,7 101,7 100,0 

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 0,4 1,0 0 0 - 
4540 Składki do organizacji międzynarodowych 16,3 26,0 27,6 27,6 100,0 

4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
i opłat 1,6 - 0 0 - 

4580 Pozostałe odsetki - - 3,1 3,1 100,0- 
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8,1 2,0 26,8 26,8 100,0 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 1.187,2 1.485,0 1.211,1 1.211,1 100,0 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.962,5 3.393,0 2.934,0 2.934,0 100,0 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 6.287,6 8.464,0 11.193,2 11.193,2 100,0 

6580 
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów 
zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek 
budżetowych 

161,9 - 93,4 93,4 100,0 

 Razem 259.767,8 262.796,0 262.872,8 262.807,7 99,9 

W stosunku do ustawy budżetowej wystąpił wzrost wydatków m.in. z tytułu: 
 zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych, które zostały zwiększone o kwotę 2 729,2 tys. zł. Wśród 

wnioskowanych w 2015 roku zmian w zakresie tych zakupów najwyższą wartościowo pozycję stanowi przeniesienie do 
wykonania w 2015 r. środków przeznaczonych na zakup sprzętu na realizację wieloletniego przedsięwzięcia 
pn. „Realizacja na podstawie projektu modernizacji infrastruktury sieciowej LAN oraz centralnego zarządzania 
i monitoringu infrastruktury LAN i WAN”; 

 zakupu materiałów i wyposażenia o 1 255,1 tys. zł, który dotyczył zwiększonych potrzeb zarówno NIK w Warszawie, 
jak i terenowych jednostek organizacyjnych. Zwiększone potrzeby wystąpiły w zakresie zakupu materiałów i części 
komputerowych oraz materiałów biurowych i gospodarczych. Dofinansowania wymagał także zakup paliwa do środków 
transportu oraz materiałów niezbędnych do współpracy międzynarodowej; 

 zakupu usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu NIK 
o 568,7 tys. zł oraz o 337,7 tys. zł z tytułu zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych 
w wielu siedzibach jednostek organizacyjnych, a także na naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń oraz środków transportu. 

W trakcie realizacji budżetu zaistniała pilna potrzeba wykonania m.in.: 
 remontu systemu odprowadzania ścieków z komór osadnika do reaktora biologicznego oczyszczalni w Ośrodku 

Szkoleniowym NIK w Goławicach, 
 remontu holu na poziomie 0 w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach,  
 remontu instalacji elektrycznej w budynku A w NIK w Warszawie,  
 remontu sanitariatów oraz przebudowy wejścia do holu głównego budynku Delegatury NIK w Łodzi. 
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Delegatura NIK w Olsztynie zwróciła się z prośbą o przyznanie dodatkowych środków na realizację zadania pn. „Roboty remontowe 
budynku”. Na etapie planowania remontu nie było możliwe ustalenie wszystkich prac koniecznych do wykonania oraz precyzyjne 
określenie ich zakresu rzeczowego. Zakres robót został dokładnie określony po rozpoczęciu robót i dokonaniu rozbiórek. 

Źródłem sfinansowania wymienionych powyżej wydatków były wygospodarowane środki w takich pozycjach jak: podróże 
służbowe krajowe – 1 074,6 tys. zł, podróże służbowe zagraniczne – 1 047,6 tys. zł, zakup usług pozostałych – 639,8 tys. zł, 
składki na Fundusz Pracy – 483,2 tys. zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 459 tys. zł, szkolenia pracowników 
– 273,9 tys. zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 198,7 tys. zł. Strukturę wydatków zrealizowanych w 2015 r. 
w porównaniu z rokiem poprzednim, obrazują dane liczbowe zawarte w tabeli nr 6. 

Tabela 6. Wydatki (w układzie rzeczowo-finansowym) zrealizowane w latach 2014-2015 

Lp. Wyszczególnienie – 
struktura wydatków 

Wykonanie 
w 2014 r. Plan  

wg ustawy 
2015 r. 

(w tys. zł) 

Plan  
po zmianach 

2015 r. 
(w tys. zł) 

Wykonanie 
w 2015 r. Wskaźnik % 

(7:3) (w tys. zł) 
Wskaźnik 
struktury  

(w %) 
(w tys. zł) 

Wskaźnik 
struktury  

(w %) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Wynagrodzenia osobowe 168.510,4 64,9 168.900,0 168.174,0 168.174,0 64,0 99,8 

2. Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 12.065,7 4,6 12.600,0 12.467,5 12.467,5 4,7 103,3 

3. Pochodne od wynagrodzeń 29.395,0 11,3 30.312,0 29.630,1 29.630,1 11,3 100,8 
 Razem: poz. 1-3 209.971,1 80,8 211.812,0 210.271,6 210.271,6*) 80,0 100,1 

4. Wydatki 
ogólnoadministracyjne 32.177,5 12,4 29.327,0 30.775,1 30.763,6 11,7 95,6 

5. Podróże służbowe krajowe 
i zagraniczne 6.234,2 2,4 7.729,0 5.660,4 5.606,8 2,1 89,9 

6. Wydatki majątkowe 9.412,0 3,6 11.857,0 14.220,6 14.220,6 5,4 151,1 
7. Odpisy na ZFŚS 1.973,0 0,8 2.071,0 1.945,1 1.945,1 0,8 98,6 
 Razem 259.767,8 100% 262.796,0 262.872,8 262.807,7 100% 101,2 

*) niższe wykonanie w stosunku do ustawy budżetowej o 1.540,4 tys. zł dotyczy wynagrodzeń w kwocie 858,5, która została przeniesiona na wpłatę na PFRON 
oraz oszczędności z tytułu opłacenia składek na ZUS i FP w wysokości 681,9 tys. zł, które stanowiły źródło finansowania wydatków innych pozycji planu 

Ukształtowana struktura wydatków jest pochodną realizowanych przez NIK funkcji państwa, co zostało omówione w części 
opisowej realizacji budżetu w układzie zadaniowym. W konstrukcji wydatków 2015 r. dominowały wydatki osobowe wraz ze 
składnikami pochodnymi od wynagrodzeń – 80,0%. Wydatki ogólnoadministracyjne (zabezpieczenie i utrzymanie 
w sprawności technicznej budynków, pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia) stanowiły 11,7%, wydatki majątkowe – 5,4%, 
podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2,1%, zaś obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 
0,8%. Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych w 2015 r. ilustruje diagram nr 1. 

Diagram 1. Struktura wydatków budżetowych Najwyższej Izby Kontroli w 2015 r. 
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4.		 Omówienie	ważniejszych	grup	wydatków	

Wynagrodzenia	

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników określone w ustawie budżetowej w wysokości 168 900 tys. zł zostały 
wykorzystane w kwocie 168 174 tys. zł, tj. w 99,6%. Różnicę do planu w wysokości 726 tys. zł wraz z niewykorzystanymi 
środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 132,5 tys. zł, na podstawie decyzji Prezesa NIK 
przeniesiono na § 4140 Wpłaty na PFRON. Wielkość i strukturę wydatków sfinansowanych w 2015 roku z funduszu 
wynagrodzeń ilustruje tabela nr 7. 

 Tabela 7. Ogólne dane o wykorzystaniu funduszu wynagrodzeń w 2015 r. w porównaniu z wykonaniem w 2014 r. 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

w tys. zł Wskaźnik % 
(5:3) 

Wskaźnik % 
(5:4) Wykonanie 

2014 r. 
Plan  

2015 r. 
Wykonanie 

2015 r. 
1 2 3 4 5 6 7 
I. Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: 168.510,4 168.174,0 168.174,0 99,8 100,0 
1. Wynagrodzenia z umów o pracę 151.102,5 148.011,8 148.011,8 98,0 100,0 
2. Nagrody 12.763,7 14.779,0 14.779,0 115,8 100,0 
3. Nagrody jubileuszowe 3.385,0 3.419,0 3.419,0 101,0 100,0 
4. Odprawy emerytalne 1.259,2 1.964,2 1.964,2 156,0 100,0 
II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.065,7 12.467,5 12.467,5 103,3 100% 

Średnie miesięczne wynagrodzenie z umów o pracę w przeliczeniu na jeden etat wynosiło w 2015 roku 7 750 zł i w stosunku 
do roku poprzedniego było niższe o 4 zł. 

W roku 2015 wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzenia z umów o pracę były niższe w stosunku do roku poprzedniego 
o 3 090,7 tys. zł, co było konsekwencją spadku przeciętnego zatrudnienia o 32,5 etatu.  

Poza wypłatami środków pochodzących z budżetu państwa, pracownikom wypłacano także świadczenia rozliczane w ciężar 
składek ubezpieczeniowych ZUS. Wypłata w wysokości 4 206 tys. zł związana była z nieobecnością w pracy usprawiedliwioną 
zwolnieniami lekarskimi i obejmowała świadczenia z tytułu zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich. 

Dodatkowe	wynagrodzenie	roczne	

Na podstawie przepisów ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej, pracownikom 
wypłacono tzw. trzynastkę w wysokości 12 467,5 tys. zł. Wydatki z tego tytułu naliczono zgodnie z postanowieniami 
ww. ustawy w wysokości 8,5% rocznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za czas efektywnie przepracowany 
w roku poprzedzającym rok budżetowy.  

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na jeden etat w 2015 roku z uwzględnieniem wszystkich składników 
wynagrodzeń wynosiło 8 806 zł, a z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego 9 459 zł i w stosunku do roku 
poprzedniego było wyższe odpowiednio o 159 zł i 193 zł. 

Pochodne	od	wynagrodzeń	

Podstawę do naliczenia składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych stanowiły wydatki z tytułu: wynagrodzeń osobowych (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw 
emerytalnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń wypłacanych z tytułu umów-zleceń i umów 
o dzieło. Wysokość składek planowanych i odprowadzonych z tych tytułów obrazuje tabela nr 8. 

 

 

 

 

 

 
 

Delegatura NIK w Olsztynie zwróciła się z prośbą o przyznanie dodatkowych środków na realizację zadania pn. „Roboty remontowe 
budynku”. Na etapie planowania remontu nie było możliwe ustalenie wszystkich prac koniecznych do wykonania oraz precyzyjne 
określenie ich zakresu rzeczowego. Zakres robót został dokładnie określony po rozpoczęciu robót i dokonaniu rozbiórek. 

Źródłem sfinansowania wymienionych powyżej wydatków były wygospodarowane środki w takich pozycjach jak: podróże 
służbowe krajowe – 1 074,6 tys. zł, podróże służbowe zagraniczne – 1 047,6 tys. zł, zakup usług pozostałych – 639,8 tys. zł, 
składki na Fundusz Pracy – 483,2 tys. zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 459 tys. zł, szkolenia pracowników 
– 273,9 tys. zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 198,7 tys. zł. Strukturę wydatków zrealizowanych w 2015 r. 
w porównaniu z rokiem poprzednim, obrazują dane liczbowe zawarte w tabeli nr 6. 

Tabela 6. Wydatki (w układzie rzeczowo-finansowym) zrealizowane w latach 2014-2015 

Lp. Wyszczególnienie – 
struktura wydatków 

Wykonanie 
w 2014 r. Plan  

wg ustawy 
2015 r. 

(w tys. zł) 

Plan  
po zmianach 

2015 r. 
(w tys. zł) 

Wykonanie 
w 2015 r. Wskaźnik % 

(7:3) (w tys. zł) 
Wskaźnik 
struktury  

(w %) 
(w tys. zł) 

Wskaźnik 
struktury  

(w %) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Wynagrodzenia osobowe 168.510,4 64,9 168.900,0 168.174,0 168.174,0 64,0 99,8 

2. Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 12.065,7 4,6 12.600,0 12.467,5 12.467,5 4,7 103,3 

3. Pochodne od wynagrodzeń 29.395,0 11,3 30.312,0 29.630,1 29.630,1 11,3 100,8 
 Razem: poz. 1-3 209.971,1 80,8 211.812,0 210.271,6 210.271,6*) 80,0 100,1 

4. Wydatki 
ogólnoadministracyjne 32.177,5 12,4 29.327,0 30.775,1 30.763,6 11,7 95,6 

5. Podróże służbowe krajowe 
i zagraniczne 6.234,2 2,4 7.729,0 5.660,4 5.606,8 2,1 89,9 

6. Wydatki majątkowe 9.412,0 3,6 11.857,0 14.220,6 14.220,6 5,4 151,1 
7. Odpisy na ZFŚS 1.973,0 0,8 2.071,0 1.945,1 1.945,1 0,8 98,6 
 Razem 259.767,8 100% 262.796,0 262.872,8 262.807,7 100% 101,2 

*) niższe wykonanie w stosunku do ustawy budżetowej o 1.540,4 tys. zł dotyczy wynagrodzeń w kwocie 858,5, która została przeniesiona na wpłatę na PFRON 
oraz oszczędności z tytułu opłacenia składek na ZUS i FP w wysokości 681,9 tys. zł, które stanowiły źródło finansowania wydatków innych pozycji planu 

Ukształtowana struktura wydatków jest pochodną realizowanych przez NIK funkcji państwa, co zostało omówione w części 
opisowej realizacji budżetu w układzie zadaniowym. W konstrukcji wydatków 2015 r. dominowały wydatki osobowe wraz ze 
składnikami pochodnymi od wynagrodzeń – 80,0%. Wydatki ogólnoadministracyjne (zabezpieczenie i utrzymanie 
w sprawności technicznej budynków, pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia) stanowiły 11,7%, wydatki majątkowe – 5,4%, 
podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2,1%, zaś obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 
0,8%. Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych w 2015 r. ilustruje diagram nr 1. 

Diagram 1. Struktura wydatków budżetowych Najwyższej Izby Kontroli w 2015 r. 
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Największy udział w wydatkach ogólnoadministracyjnych w 2015 roku miały nakłady na usługi remontowe w wysokości 6 859,4 tys. 
zł (22,3%). Drugą pod względem wielkości pozycję stanowiły usługi informatyczne (4 579,5 tys. zł, tj. 14,9%). Kolejnymi pozycjami 
w tej grupie były: pozostałe usługi (12,5%), zakupy materiałów i sprzętu biurowego (8,2%). Pozostałe pozycje wydatków stanowią 
w strukturze udział od 0,6% do 7,8%. Strukturę wydatków na działalność remontową ilustrują dane w tabeli nr 10. 

Tabela 10. Struktura zrealizowanych w 2015 r. wydatków na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjne 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 
(w tys. zł) 

Struktura 
(w %) 

I. Prace remontowo-budowlane 3.115,7 45,4 
1. NIK w Warszawie 1.789,4 26,1 

1.1. Remont pomieszczeń biurowych i socjalnych 555,1 8,1 
1.2. Roboty pomieszczenia jadalni w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach 332,1 4,8 
1.3. Remont dachu nad budynkiem B 289,1 4,2 

1.4. Remont dachu nad budynkiem hotelowym w Ośrodku Szkoleniowym NIK 
w Goławicach 207,7 3,0 

1.5. Remont nawierzchni parkingu przy ul. Filtrowej 93,8 1,4 
1.6. Konserwacja okien i ich naprawa w budynku A 91,6 1,3 
1.7. Remont instalacji elektrycznej w budynku A 73,0 1,1 
1.8. Wykonanie izolacji ścian piwnicznych z robotami uzupełniającymi w budynkach A i B 46,1 0,7 
1.9. Pozostałe roboty remontowe 100,9 1,5 
2. Delegatury NIK 1.326,3 19,3 
II. Naprawy i konserwacja sprzętu i środków transportu  1.437,0 21,0 
III. Usługi remontowo-konserwatorskie budynków zabytkowych  2.306,7 33,6 

 Razem 6.859,4 100% 

Na wykonanie robót remontowo-budowlanych, konserwacyjnych i konserwatorskich w roku 2015 przeznaczone zostały 
środki w wysokości 6 859,4 tys. zł, z tego w NIK w Warszawie 2 960,1 tys. zł, a w jednostkach terenowych 3 899,3 tys. zł. 

Do ważniejszych prac wykonanych w minionym roku należy remont pomieszczeń biurowych i socjalnych w NIK 
w Warszawie, które to prace pochłonęły środki w wysokości 555,1 tys. zł, tj. 8,1% ogólnej kwoty środków przeznaczonych na 
działalność remontową w NIK. W terenowych jednostkach organizacyjnych wykonano szereg prac do których m.in. należą 
roboty remontowe w budynku Delegatury NIK w Olsztynie o wartości 2 176 tys. zł, wymiana wykładzin w pomieszczeniach, 
remont sanitariatów, przebudowa wejścia do holu głównego, poszerzenie parkingu, montaż zestawu wodomierzowego 
w Delegaturze NIK w Łodzi o łącznej wartości 522 tys. zł, malowanie wnętrz pomieszczeń służbowych wraz z wymianą 
wykładzin, malowanie elewacji budynku Delegatury NIK w Poznaniu o łącznej wartości 419,3 tys. zł. Ponadto w budynkach 
NIK w Warszawie oraz siedzibach delegatur wykonano inne roboty budowlane wpływające na poprawę infrastruktury 
technicznej budynków oraz utrzymanie w należytym stanie majątku Skarbu Państwa.  

Nakłady na remonty budynków będących w trwałym zarządzie NIK w latach 2014-2015 zamieszczono w tabeli nr 11. 

Tabela 11. Nakłady na remonty budynków w latach 2014-2015 

Lp. Wyszczególnienie – obiekty administrowane przez w tys. zł 
2014 r. 2015 r. 

1. NIK w Warszawie* 6.988,5 1.789,4 
2. Delegatury 1.117,0 3.633,0 
 Razem 8.105,5 5.422,4 

* łącznie z Delegaturą w Warszawie 

Podróże	służbowe	krajowe	i	zagraniczne		

Środki budżetowe wydatkowane na podróże służbowe należą w Najwyższej Izbie Kontroli do wydatków bezpośrednio 
związanych z realizacją zadań statutowych. Wydatki określone na ten cel w ustawie budżetowej w wysokości 7 729 tys. zł 
zostały wykonane w kwocie 5 606,8 tys. zł, tj. w 89,9% i stanowiły 2,1% ogólnego budżetu NIK. Informacje obrazujące wyniki 
procesu finansowania wydatków na podróże służbowe w podziale na krajowe i zagraniczne zamieszczono w tabeli nr 12. 

 

 
 

Tabela 8. Ogólne dane o planowanych i odprowadzonych w 2015 r. składkach na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy  

Lp. Wyszczególnienie 
Plan  

wg ustawy 
(w tys. zł) 

Plan  
po zmianach 

(w tys. zł) 
Wykonanie 
(w tys. zł) 

Wskaźnik % 
(5:3) 

Wskaźnik % 
(5:4) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Składki na ubezpieczenia społeczne 26.892,0 26.693,3 26.693,3 99,3 100,0 
2. Składka na Fundusz Pracy 3.420,0 2.936,8 2.936,8 85,9 100,0 
 Razem 30.312,0 29.630,1 29.630,1 97,7 100% 

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy były naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich 
równowartość odprowadzano na rachunek ZUS. 

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne stanowiły 10,2% wydatków budżetowych i były niższe od wydatków 
określonych w ustawie o 198,7 tys. zł, a ustawowo ustalone stawki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% 
podstawy wymiaru zostały wykonane w wysokości 14,78%. Odnosząc wydatki poniesione w roku 2015 do wydatków 
poprzedniego roku, były one wyższe o 301,8 tys. zł i wskaźnik opłacenia składek był wyższy 0,16 punktu procentowego. 
Bezpośredni wpływ na uzyskane wyniki miała ukształtowana struktura przychodów pracowników, która wpłynęła na 
wcześniejsze, w stosunku do założeń, wygaśnięcie obowiązku opłacania składki emerytalno-rentowej. 

Wydatki na Fundusz Pracy stanowiły zaś 1,1% wydatków budżetowych i w odniesieniu do wielkości przyjętej w ustawie 
budżetowej były niższe o 483,2 tys. zł. Wskaźnik opłacenia składki na Fundusz Pracy obowiązujący w wysokości 2,45% 
został wykonany w wysokości 1,63%, co wynikało ze zwiększonego udziału w strukturze zatrudnienia osób w wieku 
uprawniającym do zwolnienia z opłacania składek. W odniesieniu zaś do wydatków poprzedniego roku wskaźnik opłacenia 
składki jest niższy o 0,03 punktu procentowego. 

Wydatki	ogólnoadministracyjne	

Ta grupa wydatków stanowiła w 2015 roku 11,7% budżetu NIK. Środki przeznaczone na ten cel w wysokości 30 763,6 tys. zł 
były wyższe od założonych w ustawie budżetowej o 1 436,6 tys. zł. Ważniejsze pozycje wydatków ogólnoadministracyjnych 
przedstawiono w tabeli nr 9. 

Tabela 9. Struktura wydatków ogólnoadministracyjnych zrealizowanych w latach 2014-2015 

Lp. 
Ważniejsze pozycje wydatków 

ogólnoadministracyjnych 

Wykonanie w 2014 r. Plan 
wg ustawy 

2015 r. 
(w tys. zł) 

Plan 
po zmianach 

2015 r. 
(w tys. zł) 

Wykonanie w 2015 r. 

(w tys. zł) Wskaźnik 
struktury (w %) (w tys. zł) Wskaźnik 

struktury (w %) 

1. Materiały i sprzęt biurowy 3.869,9 12,0 1.412,8 2.508,5 2.508,5 8,2 
2. Materiały i części komputerowe 502,6 1,6 709,1 844,7 844,7 2,7 
3. Materiały gospodarcze 552,3 1,7 510,3 667,2 667,2 2,2 
4. Paliwo samochodowe i części zamienne 808,3 2,5 785,8 744,6 744,6 2,4 
5. Prenumerata prasy, książek 342,8 1,1 400,3 363,8 363,8 1,2 
6. Dostawy energii (elektryczna, cieplna, woda) 2.515,4 7,8 2.637,0 2.374,0 2.374,0 7,7 
7. Usługi remontowe 9.464,1 29,4 5.953,0 6.862,6 6.859,4 22,3 

8. Usługi telekomunikacyjne 
(telef. komórkowa i stacjonarna) 567,4 1,8 1.329,0 1.150,6 1.150,6 3,7 

9. Pozostałe usługi (monitoring, drukarskie, 
komunalne itp.) 3.423,9 10,6 3.636,1 3.859,7 3.859,7 12,5 

10. Usługi dostępu do sieci WAN i Internetu 540,1 1,7     
11. Wydatki na szkolenia 1.187,2 3,7 1.485,0 1.211,1 1.211,1 3,9 
12. Wynagrodzenia bezosobowe 1.158,8 3,6 1.625,0 1.463,4 1.463,4 4,8 
13. Usługi informatyczne 3.656,5 11,4 5.325,9 4.579,5 4.579,5 14,9 
14. Obsługa delegacji zagranicznych i tłumaczenia  180,7 0,6 492,0 354,9 354,9 1,2 
15. Ubezpieczenia majątkowe i samochodowe 211,9 0,6 296,0 180,7 180,7 0,6 
16. Wpłaty na PFRON 923,9 2,9 - 858,5 858,5 2,8 
17. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 371,8 1,1 349,0 345,6 345,6 1,1 
18. Pozostałe* 1.899,9 5,9 2.380,7 2.405,7 2.397,4 7,8 

 Razem 32.177,5 100% 29.327,0 30.775,1 30.763,6 100% 
* m.in. składka do organizacji międzynarodowych, podatki, opłaty 
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Największy udział w wydatkach ogólnoadministracyjnych w 2015 roku miały nakłady na usługi remontowe w wysokości 6 859,4 tys. 
zł (22,3%). Drugą pod względem wielkości pozycję stanowiły usługi informatyczne (4 579,5 tys. zł, tj. 14,9%). Kolejnymi pozycjami 
w tej grupie były: pozostałe usługi (12,5%), zakupy materiałów i sprzętu biurowego (8,2%). Pozostałe pozycje wydatków stanowią 
w strukturze udział od 0,6% do 7,8%. Strukturę wydatków na działalność remontową ilustrują dane w tabeli nr 10. 

Tabela 10. Struktura zrealizowanych w 2015 r. wydatków na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjne 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 
(w tys. zł) 

Struktura 
(w %) 

I. Prace remontowo-budowlane 3.115,7 45,4 
1. NIK w Warszawie 1.789,4 26,1 

1.1. Remont pomieszczeń biurowych i socjalnych 555,1 8,1 
1.2. Roboty pomieszczenia jadalni w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach 332,1 4,8 
1.3. Remont dachu nad budynkiem B 289,1 4,2 

1.4. Remont dachu nad budynkiem hotelowym w Ośrodku Szkoleniowym NIK 
w Goławicach 207,7 3,0 

1.5. Remont nawierzchni parkingu przy ul. Filtrowej 93,8 1,4 
1.6. Konserwacja okien i ich naprawa w budynku A 91,6 1,3 
1.7. Remont instalacji elektrycznej w budynku A 73,0 1,1 
1.8. Wykonanie izolacji ścian piwnicznych z robotami uzupełniającymi w budynkach A i B 46,1 0,7 
1.9. Pozostałe roboty remontowe 100,9 1,5 
2. Delegatury NIK 1.326,3 19,3 
II. Naprawy i konserwacja sprzętu i środków transportu  1.437,0 21,0 
III. Usługi remontowo-konserwatorskie budynków zabytkowych  2.306,7 33,6 

 Razem 6.859,4 100% 

Na wykonanie robót remontowo-budowlanych, konserwacyjnych i konserwatorskich w roku 2015 przeznaczone zostały 
środki w wysokości 6 859,4 tys. zł, z tego w NIK w Warszawie 2 960,1 tys. zł, a w jednostkach terenowych 3 899,3 tys. zł. 

Do ważniejszych prac wykonanych w minionym roku należy remont pomieszczeń biurowych i socjalnych w NIK 
w Warszawie, które to prace pochłonęły środki w wysokości 555,1 tys. zł, tj. 8,1% ogólnej kwoty środków przeznaczonych na 
działalność remontową w NIK. W terenowych jednostkach organizacyjnych wykonano szereg prac do których m.in. należą 
roboty remontowe w budynku Delegatury NIK w Olsztynie o wartości 2 176 tys. zł, wymiana wykładzin w pomieszczeniach, 
remont sanitariatów, przebudowa wejścia do holu głównego, poszerzenie parkingu, montaż zestawu wodomierzowego 
w Delegaturze NIK w Łodzi o łącznej wartości 522 tys. zł, malowanie wnętrz pomieszczeń służbowych wraz z wymianą 
wykładzin, malowanie elewacji budynku Delegatury NIK w Poznaniu o łącznej wartości 419,3 tys. zł. Ponadto w budynkach 
NIK w Warszawie oraz siedzibach delegatur wykonano inne roboty budowlane wpływające na poprawę infrastruktury 
technicznej budynków oraz utrzymanie w należytym stanie majątku Skarbu Państwa.  

Nakłady na remonty budynków będących w trwałym zarządzie NIK w latach 2014-2015 zamieszczono w tabeli nr 11. 

Tabela 11. Nakłady na remonty budynków w latach 2014-2015 

Lp. Wyszczególnienie – obiekty administrowane przez w tys. zł 
2014 r. 2015 r. 

1. NIK w Warszawie* 6.988,5 1.789,4 
2. Delegatury 1.117,0 3.633,0 
 Razem 8.105,5 5.422,4 

* łącznie z Delegaturą w Warszawie 

Podróże	służbowe	krajowe	i	zagraniczne		

Środki budżetowe wydatkowane na podróże służbowe należą w Najwyższej Izbie Kontroli do wydatków bezpośrednio 
związanych z realizacją zadań statutowych. Wydatki określone na ten cel w ustawie budżetowej w wysokości 7 729 tys. zł 
zostały wykonane w kwocie 5 606,8 tys. zł, tj. w 89,9% i stanowiły 2,1% ogólnego budżetu NIK. Informacje obrazujące wyniki 
procesu finansowania wydatków na podróże służbowe w podziale na krajowe i zagraniczne zamieszczono w tabeli nr 12. 
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W 2015 roku wycofano z eksploatacji środki trwałe o wartości 3 746,3 tys. zł. w tym m.in. sprzęt komputerowy, wyposażenie 
pomieszczeń biurowych. Z użytkowania wycofano środki trwałe technicznie zużyte, przestarzałe, uszkodzone w stopniu 
niepozwalającym na uzasadnioną ekonomicznie naprawę. Wycofane z eksploatacji środki trwałe o wartości 439,7 tys. zł 
uznane za zbędne zostały nieodpłatnie przekazane m.in. do placówek oświatowych, urzędu miejskiego i jednostek policji. 
Strukturę zmniejszeń majątku trwałego NIK w 2015 roku obrazują dane zamieszczone w tabeli nr 14. 

Tabela 14. Zmniejszenia wartości środków trwałych w 2015 r. (według ich rodzaju) 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość wycofanych 
środków trwałych 

(w tys. zł) 
Wskaźnik struktury 

(w %) 

1. Maszyny i urządzenia techniczne 2.678,2 71,5 
1.1. – w tym: sprzęt komputerowy 2.120,3 56,6 
2. Środki trwałe sklasyfikowane w pozostałych grupach 1.068,1 28,5 
 Razem  3.746,3 100% 

Odpis	na	Zakładowy	Fundusz	Świadczeń	Socjalnych	

Środki budżetowe przeznaczone na ten cel w wysokości 1 945,1 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 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 NIK dokonany został proporcjonalnie do przeciętnej, planowanej 
liczby zatrudnionych pracowników i emerytów objętych opieką socjalną. Pod koniec roku kwota odpisu skorygowana została 
do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych NIK. W kwotach 
zbiorczych ich udział był następujący: NIK w Warszawie – 1 082,1 tys. zł, tj. 55,6%, delegatury – 863,0 tys. zł, tj. 44,4%. 

Uwagi	końcowe	

W 2015 roku realizacja budżetu była poddawana bieżącej analizie i weryfikacji pod kątem zdyscyplinowania wydatków przez 
wszystkie jednostki organizacyjne Najwyżej Izby Kontroli. Zasilanie jednostek organizacyjnych NIK 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 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. 

Zrealizowane dochody budżetowe były przekazywane na rachunek budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5.		 Nieruchomości	użytkowane	przez	NIK	

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. jednostki organizacyjne NIK użytkowały 19 nieruchomości (budynków lub ich 
części) stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających w trwałym zarządzie NIK. W okresie sprawozdawczym nie 
nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania.  

Dodatkowo Centrala NIK posiada 16 mieszkań służbowych na terenie Warszawy, stanowiących własność Skarbu Państwa, 
w trwałym zarządzie NIK. Dane o tych nieruchomościach zawiera tabela nr 15. 

 

 

 

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

wynoszącego 2 917,14 zł. 

 

 
 

Tabela 12. Wydatki na podróże służbowe planowane i poniesione w latach 2014-2015 

Lp. Wyszczególnienie 
2014 r. 2015 r. 

Wskaźnik % 
(6:5) 

Wskaźnik % 
(6:3) Wykonanie 

( w tys. zł) 
Plan wg 
ustawy 

(w tys. zł) 

Plan po 
zmianach 
(w tys. zł) 

Wykonanie 
( w tys. zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Podróże służbowe krajowe 5.571,7 6.191,0 5.116,4 5.116,4 100,0 91,8 
2. Podróże służbowe zagraniczne 662,5 1.538,0 544,0 490,4 90,1 74,0 
 Razem 6.234,2 7.729,0 5.660,4 5.606,8 99,1 89,9 

Wydatki na podróże służbowe w stosunku do poprzedniego roku zmniejszyły się o 627,4 tys. zł, tj. o 10,1%, z tego wydatki 
na podróże służbowe krajowe zmniejszyły się o 455,3 tys. zł (tj. o 8,2%), a na podróże służbowe zagraniczne zmniejszyły się 
o 172,1 tys. zł (tj. o 26%).  

Wydatki	majątkowe	

Środki na wydatki majątkowe w wysokości 14 220,6 tys. zł wykorzystano w 100%. Na zakup gotowych składników 
majątkowych wydatkowano 11 193,2 tys. zł, tj. 78,7% ogółu wydatków majątkowych, w tym zakup sprzętu komputerowego – 
49,5%. Kwotę 3 027,4 tys. zł, tj. 21,3% wydatków, przeznaczono na sfinansowanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych. 
Wielkość i strukturę środków wykorzystanych w minionym roku na wydatki majątkowe ilustruje tabela nr 13. 

Tabela 13. Struktura wydatków majątkowych w 2015 r. 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki 
(w tys. zł) 

Struktura 
(w %) 

I. Zakup gotowych składników majątkowych, w tym: 11.193,2 78,7 
1. Sprzęt komputerowy 7.041,0 49,5 

1.1.  urządzenia – sieć LAN 4.134,2 29,1 
1.2.  komputery przenośne 1.423,8 10,0 
1.3.  serwery i macierze 894,6 6,3 
1.4.  urządzenia systemów zabezpieczeń 217,4 1,5 
1.5.  monitory i komputery dla stacji roboczych 124,2 0,9 
1.6.  drukarki 120,6 0,8 
1.7.  terminale wideokonferencyjne  99,1 0,7 
1.8.  pozostały sprzęt komputerowy  27,1 0,2 
2. Urządzenia techniczne 58,5 0,4 

2.1.  urządzenia do powielarni 58,5 0,4 
3. Transport 704,6 5,0 

3.1.  samochody osobowe 622,9 4,4 
3.2.  samochód dostawczy dla Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach 81,7 0,6 
4. Wyposażenie 725,0 5,1 

4.1.  urządzenia wielofunkcyjne 371,3 2,6 
4.2.  sprzęt medyczny 207,8 1,5 
4.3.  sprzęt fotograficzny i audio-wideo 95,1 0,7 
4.4.  pozostałe wyposażenie 50,8 0,3 

5. Wartości niematerialne i prawne 2.664,1 18,7 

5.1.  licencje do Microsoft 1.899,6 13,4 
5.2.  oprogramowania do zabezpieczeń 557,1 3,9 
5.3.  licencje do wirtualizacji serwerów 132,8 0,9 
5.4.  pozostałe oprogramowanie 74,6 0,5 
II. Nakłady na adaptację i modernizację obiektów NIK, w tym: 3.027,4 21,3 
1. Sieci WLAN i LAN (NIK w Warszawie, Delegatura w Bydgoszczy) 960,2 6,8 

2. Wentylacja i klimatyzacja oraz węzeł cieplny (NIK w Warszawie, delegatury w Katowicach, Kielcach 
i Zielonej Górze) 757,4 5,3 

3. Systemy zapewniające wzrost bezpieczeństwa obiektu i osób (NIK w Warszawie, delegatury 
w Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Olsztynie i Poznaniu) 469,0 3,3 

4. Przebudowa i rozbudowa delegatur NIK w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie 403,9 2,8 
5. Termomodernizacja budynku Delegatury NIK w Kielcach 283,1 2,0 
6. Inne nakłady (NIK w Warszawie i Delegatura w Bydgoszczy)  153,8 1,1 

Razem 14.220,6 100% 
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W 2015 roku wycofano z eksploatacji środki trwałe o wartości 3 746,3 tys. zł. w tym m.in. sprzęt komputerowy, wyposażenie 
pomieszczeń biurowych. Z użytkowania wycofano środki trwałe technicznie zużyte, przestarzałe, uszkodzone w stopniu 
niepozwalającym na uzasadnioną ekonomicznie naprawę. Wycofane z eksploatacji środki trwałe o wartości 439,7 tys. zł 
uznane za zbędne zostały nieodpłatnie przekazane m.in. do placówek oświatowych, urzędu miejskiego i jednostek policji. 
Strukturę zmniejszeń majątku trwałego NIK w 2015 roku obrazują dane zamieszczone w tabeli nr 14. 

Tabela 14. Zmniejszenia wartości środków trwałych w 2015 r. (według ich rodzaju) 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość wycofanych 
środków trwałych 

(w tys. zł) 
Wskaźnik struktury 

(w %) 

1. Maszyny i urządzenia techniczne 2.678,2 71,5 
1.1. – w tym: sprzęt komputerowy 2.120,3 56,6 
2. Środki trwałe sklasyfikowane w pozostałych grupach 1.068,1 28,5 
 Razem  3.746,3 100% 

Odpis	na	Zakładowy	Fundusz	Świadczeń	Socjalnych	

Środki budżetowe przeznaczone na ten cel w wysokości 1 945,1 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 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 NIK dokonany został proporcjonalnie do przeciętnej, planowanej 
liczby zatrudnionych pracowników i emerytów objętych opieką socjalną. Pod koniec roku kwota odpisu skorygowana została 
do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych NIK. W kwotach 
zbiorczych ich udział był następujący: NIK w Warszawie – 1 082,1 tys. zł, tj. 55,6%, delegatury – 863,0 tys. zł, tj. 44,4%. 

Uwagi	końcowe	

W 2015 roku realizacja budżetu była poddawana bieżącej analizie i weryfikacji pod kątem zdyscyplinowania wydatków przez 
wszystkie jednostki organizacyjne Najwyżej Izby Kontroli. Zasilanie jednostek organizacyjnych NIK 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 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. 

Zrealizowane dochody budżetowe były przekazywane na rachunek budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5.		 Nieruchomości	użytkowane	przez	NIK	

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. jednostki organizacyjne NIK użytkowały 19 nieruchomości (budynków lub ich 
części) stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających w trwałym zarządzie NIK. W okresie sprawozdawczym nie 
nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania.  

Dodatkowo Centrala NIK posiada 16 mieszkań służbowych na terenie Warszawy, stanowiących własność Skarbu Państwa, 
w trwałym zarządzie NIK. Dane o tych nieruchomościach zawiera tabela nr 15. 

 

 

 

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

wynoszącego 2 917,14 zł. 
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Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj Tryb Wartość umowy 
(zł brutto) 

9. Dostawa komputerów przenośnych wraz z usługą instalacji 
oprogramowania oraz dostawą licencji Dostawa Przetarg 

nieograniczony 1.423.782,25 

10. Świadczenie usługi serwisu Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania (ZSZ) Usługa Zamówienie z 

wolnej ręki 1.395.558,00 

W 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli udzieliła zamówień publicznych w następujących trybach: 
 przetarg nieograniczony (45 zamówień publicznych), co stanowiło 92% wszystkich zamówień,  
 zamówienie z wolnej ręki (3 zamówienia publiczne), co stanowiło 6%, 
 procedura uproszczona (1 zamówienie publiczne), co stanowiło 2%. 

Jak wynika z powyższego, Najwyższa Izba Kontroli większość (92%) zamówień publicznych udzieliła w podstawowym trybie 
ustawowym. Szczegółową strukturę trybów, w jakich udzielono zamówień publicznych, prezentują tabele nr 17 i 18. 

Tabela 17. Udzielone w 2015 r. zamówienia publiczne, których wartość nie przekroczyła progów unijnych, tj. 134 000 euro dla dostaw 
i usług oraz 5 186 000 euro dla robót budowlanych 

Tryb udzielenia 
zamówienia 

Dostawy Usługi Roboty budowlane 
Liczba 

zamówień 
Wartość umów 

(zł brutto) 
Liczba 

zamówień 
Wartość umów 

(zł brutto) 
Liczba 

zamówień 
Wartość umów 

(zł brutto) 
Przetarg nieograniczony 9 3.407.986,29 12 4.253.632,19 8 4.132.212,13 
Zamówienie z wolnej ręki - - 1 282.473,00 1 152.571,86 
Procedura uproszczona - - 1 305.924,40 - - 

Tabela 18. Udzielone w 2015 r. zamówienia publiczne, których wartość przekroczyła progi unijne, tj. 134 000 euro dla dostaw i usług 

Tryb udzielenia zamówienia 
Dostawy Usługi 

Liczba 
zamówień 

Wartość umów 
(zł brutto) 

Liczba 
zamówień 

Wartość umów  
(zł brutto) 

Przetarg nieograniczony 8 17.768.334,22 8 13.302.964,18 
Zamówienie z wolnej ręki - - 1 1.395.558,00 

7.	 	Wykonanie	budżetu	NIK	w	układzie	zadaniowym	

Budżet zadaniowy jest skonsolidowanym planem wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych 
jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki 
budżetowej oraz państwowych osób prawnych.  

Budżet zadaniowy sporządzany jest w układzie funkcji, zadań i podzadań, wraz z wykazem działań na pierwszy rok realizacji 
tego planu. Funkcje państwa tworzą główną jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki jednego obszaru działalności 
państwa. NIK została zaliczona do grupy podmiotów realizujących funkcję zarządzania państwem. Zadania tworzą drugi 
szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki według celów. Przypisane zostały do nich środki finansowe przeznaczone 
na realizację celów funkcji państwa, w ramach której zadania te zostały zdefiniowane. Niższym, trzecim szczeblem 
klasyfikacji zadaniowej, posiadającym charakter operacyjny, są podzadania. Przypisane zostały do nich wydatki służące 
realizacji celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione. W celu uniknięcia nadmiernej 
szczegółowości podzadań i osiągnięcia przejrzystości budżetu zadaniowego utworzono najniższy szczebel klasyfikacji 
zadaniowej – działania. Obejmują one wszystkie najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów 
szczegółowych zadań. Dla każdego zadania, podzadania i działania określa się nazwę, jego cel, miernik realizacji 
założonego celu i wysokość planowanych wydatków. Mierniki definiuje się w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru 
w wieloletniej perspektywie.  

W roku 2015 Najwyższa Izba Kontroli realizowała zadanie 1.7: Ocena działalności organów administracji publicznej, 
Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych 
kryteriów NIK, które zostało przypisane do Funkcji 1  Zarządzanie państwem, zawierającą następujące podzadania: 

 

 
 

Tabela 15. Nieruchomości użytkowane przez NIK (stan na 31 grudnia 2015 r.) 

Lp. Jednostka organizacyjna Adres Właściciel – forma użytkowania 
1. 

Centrala NIK i Delegatura  
w Warszawie 

ul. Filtrowa 57 Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
2. ul. Lubkowska 7/9 – garaż i warsztaty Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
3. Ośrodek Szkoleniowy w Goławicach Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
4. 16 mieszkań służbowych Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
5. Del. Białystok ul. Akademicka 4 Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
6. Del. Bydgoszcz ul. Wały Jagiellońskie 12 Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
7. Del. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36 Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
8. Del. Katowice ul. Powstańców 29 Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
9. Del. Kielce al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
10. Del. Kraków ul. Łobzowska 67 Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
11. Del. Lublin ul. Okopowa 7 Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
12. Del. Łódź ul. Kilińskiego 210 Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
13. Del. Olsztyn ul. Artyleryjska 3e Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
14. Del. Opole ul. Krakowska 28 – budynek biurowy Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
15. Del. Opole ul. Budowlanych – budynek garażowy Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
16. Del. Poznań ul. Dożynkowa 94 Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
17. Del. Rzeszów ul. Kraszewskiego 8 Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
18. Del. Szczecin ul. Jacka Odrowąża 1 Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
19. Del. Wrocław ul. J. Piłsudskiego 15/17 Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 
20. Del. Zielona Góra ul. Podgórna 9a Skarb Państwa NIK – trwały zarząd 

6.		 Zamówienia	publiczne	udzielone	przez	NIK	

W 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli udzielała zamówień publicznych powyżej równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych3.  

W 2015 roku udzielono 49 zamówień publicznych na łączną wartość 45 001 656,27 zł, w tym 17 zamówień publicznych na 
dostawy o łącznej wartości 21 176 320,51 zł, 23 zamówienia publiczne na usługi o łącznej wartości 19 540 551,77 zł oraz 
9 zamówień publicznych na roboty budowlane o łącznej wartości 4 284 783,99 zł. Największe pod względem wartości 
zawartych umów zamówienia publiczne w 2015 r. prezentuje tabela nr 16. 

Tabela 16. Zamówienia publiczne udzielone przez NIK w 2015 r.  

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj Tryb Wartość umowy 
(zł brutto) 

1. 
Realizacja na podstawie projektu modernizacji infrastruktury 
sieciowej LAN oraz wykonanie centralnego zarządzania 
i monitoringu infrastruktury LAN i WAN 

Dostawa Przetarg 
nieograniczony 9.681.330,00 

2. Aktualizacja systemu informacji prawnej Usługa Przetarg 
nieograniczony 3.690.000,00 

3. 
Realizacja projektu migracji istniejącego w NIK środowiska 
informatycznego opartego na produktach Novell do środowiska 
opartego na produktach Microsoft lub równoważnego wraz 
z dostawą niezbędnych licencji oraz świadczenie usług serwisu 

Dostawa Przetarg 
nieograniczony 3.270.846,14 

4. Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez NIK oraz 
terenów do nich przylegających Usługa Przetarg 

nieograniczony 2.522.398,32 

5. 
Świadczenie dla Najwyższej Izby Kontroli usług telefonii 
komórkowej i usług przesyłu danych wraz z dostawą sprzętu do 
ich świadczenia 

Usługa Przetarg 
nieograniczony 2.210.718,11 

6. Bezgotówkowy zakup paliw i produktów pozapaliwowych do 
samochodów służbowych NIK za pomocą kart paliwowych Dostawa Przetarg 

nieograniczony 1.809.856,60 

7. Prace konserwacyjno-remontowe budynku zabytkowego 
Delegatury NIK w Olsztynie 

Robota 
budowlana 

Przetarg 
nieograniczony 1.777.777,77 

8. 
Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego produkcyjnych 
urządzeń drukujących Xerox DC 7002 oraz produkcyjnego 
urządzenia drukującego Xerox C 1000 

Usługa Przetarg 
nieograniczony 1.441.929,60 

                                                            
3  Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. 
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Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj Tryb Wartość umowy 
(zł brutto) 

9. Dostawa komputerów przenośnych wraz z usługą instalacji 
oprogramowania oraz dostawą licencji Dostawa Przetarg 

nieograniczony 1.423.782,25 

10. Świadczenie usługi serwisu Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania (ZSZ) Usługa Zamówienie z 

wolnej ręki 1.395.558,00 

W 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli udzieliła zamówień publicznych w następujących trybach: 
 przetarg nieograniczony (45 zamówień publicznych), co stanowiło 92% wszystkich zamówień,  
 zamówienie z wolnej ręki (3 zamówienia publiczne), co stanowiło 6%, 
 procedura uproszczona (1 zamówienie publiczne), co stanowiło 2%. 

Jak wynika z powyższego, Najwyższa Izba Kontroli większość (92%) zamówień publicznych udzieliła w podstawowym trybie 
ustawowym. Szczegółową strukturę trybów, w jakich udzielono zamówień publicznych, prezentują tabele nr 17 i 18. 

Tabela 17. Udzielone w 2015 r. zamówienia publiczne, których wartość nie przekroczyła progów unijnych, tj. 134 000 euro dla dostaw 
i usług oraz 5 186 000 euro dla robót budowlanych 

Tryb udzielenia 
zamówienia 

Dostawy Usługi Roboty budowlane 
Liczba 

zamówień 
Wartość umów 

(zł brutto) 
Liczba 

zamówień 
Wartość umów 

(zł brutto) 
Liczba 

zamówień 
Wartość umów 

(zł brutto) 
Przetarg nieograniczony 9 3.407.986,29 12 4.253.632,19 8 4.132.212,13 
Zamówienie z wolnej ręki - - 1 282.473,00 1 152.571,86 
Procedura uproszczona - - 1 305.924,40 - - 

Tabela 18. Udzielone w 2015 r. zamówienia publiczne, których wartość przekroczyła progi unijne, tj. 134 000 euro dla dostaw i usług 

Tryb udzielenia zamówienia 
Dostawy Usługi 

Liczba 
zamówień 

Wartość umów 
(zł brutto) 

Liczba 
zamówień 

Wartość umów  
(zł brutto) 

Przetarg nieograniczony 8 17.768.334,22 8 13.302.964,18 
Zamówienie z wolnej ręki - - 1 1.395.558,00 

7.	 	Wykonanie	budżetu	NIK	w	układzie	zadaniowym	

Budżet zadaniowy jest skonsolidowanym planem wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych 
jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki 
budżetowej oraz państwowych osób prawnych.  

Budżet zadaniowy sporządzany jest w układzie funkcji, zadań i podzadań, wraz z wykazem działań na pierwszy rok realizacji 
tego planu. Funkcje państwa tworzą główną jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki jednego obszaru działalności 
państwa. NIK została zaliczona do grupy podmiotów realizujących funkcję zarządzania państwem. Zadania tworzą drugi 
szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki według celów. Przypisane zostały do nich środki finansowe przeznaczone 
na realizację celów funkcji państwa, w ramach której zadania te zostały zdefiniowane. Niższym, trzecim szczeblem 
klasyfikacji zadaniowej, posiadającym charakter operacyjny, są podzadania. Przypisane zostały do nich wydatki służące 
realizacji celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione. W celu uniknięcia nadmiernej 
szczegółowości podzadań i osiągnięcia przejrzystości budżetu zadaniowego utworzono najniższy szczebel klasyfikacji 
zadaniowej – działania. Obejmują one wszystkie najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów 
szczegółowych zadań. Dla każdego zadania, podzadania i działania określa się nazwę, jego cel, miernik realizacji 
założonego celu i wysokość planowanych wydatków. Mierniki definiuje się w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru 
w wieloletniej perspektywie.  

W roku 2015 Najwyższa Izba Kontroli realizowała zadanie 1.7: Ocena działalności organów administracji publicznej, 
Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych 
kryteriów NIK, które zostało przypisane do Funkcji 1  Zarządzanie państwem, zawierającą następujące podzadania: 
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 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 raportów 

dotyczących funkcjonowania Państwa; 
 1.7.3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej; 

a także obligatoryjnie Funkcję 22 Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna składającą się z niżej 
wymienionych zadań: 
 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego; 
 22.2. Obsługa administracyjna; 
 22.3. Obsługa techniczna.  

Pierwsze dwa podzadania Funkcji 1 dotyczą działalności NIK wykonywanej na zewnątrz, a także aplikacji kontrolerskiej i szkoleń 
kontrolerów. Trzecie podzadanie związane jest ze współpracą międzynarodową i wzmocnieniem systemu kontroli w państwie.  

Podzadania Funkcji 22 związane są z działaniami realizowanymi przez wszystkie jednostki organizacyjne NIK. W tej Funkcji 
ujmuje się wydatki związane z działaniami zapewniającymi obsługę administracyjną i techniczną jednostki.  

W roku 2015 na realizację ustalonych zadań i podzadań wydatkowane zostały środki budżetowe w kwocie 262 808 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 19. 

Tabela 19. Wydatki NIK w 2015 r. na realizację zadań i podzadań 

Nr Nazwa zadania i podzadania 
Plan na 2015 r. 

wg ustawy 
budżetowej 
(w tys. zł) 

Plan po 
zmianach 
(w tys. zł) 

Wykonanie 
(w tys. zł) 

Struktura 
(w %) 

1.7. 
Ocena działalności organów administracji publicznej, 
Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek 
organizacyjnych wydatkujących środki publiczne 
z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK 

212.114 201.360 198.466 75,5 

1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie 
ich wyników 204.023 194.611 192.558 73,3 

1.7.2. 
Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej oraz innych raportów 
dotyczących funkcjonowania Państwa 

1.154 862 823 0,3 

1.7.3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu 
kontroli państwowej 6.937 5.887 5.085 1,9 

22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania 
strategicznego i operacyjnego 10.899 14.753 15.059 5,7 

22.1.1. Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo 
o charakterze programowym i ogólnopolitycznym 7.980 9.958 11.307 4,3 

22.1.2. 
Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie 
systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa 
prawna 

1.996 3.020 2.894 1,1 

22.1.3. Audyt oraz kontrola 923 1.775 858 0,3 
22.2. Obsługa administracyjna 14.545 18.283 19.565 7,4 

22.2.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki 
finansowej 8.956 10.742 12.265 4,7 

22.2.2. Obsługa logistyczna 5.589 7.541 7.300 2,8 
22.3. Obsługa techniczna 25.238 28.477 29.718 11,3 

22.3.1. Zarządzanie systemami teleinformatycznymi 2.506 3.333 3.101 1,2 

22.3.2. Utrzymanie i odnowa majątku 22.732 25.144 26.617 10,1 
Razem : 262.796 262.873 262.808 100% 
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Wydatki budżetowe na poszczególne zadania zostały zrealizowane w wysokości określonej w planie finansowym w kwocie 
262 808 tys. zł. Różnice pomiędzy planem po zmianach a wykonaniem wynikają z niewykorzystanych środków budżetowych. 

We wszystkich podzadaniach wyodrębnione zostały działania, dla których sformułowano cele oraz mierniki stopnia realizacji 
celów. Zadania i cele NIK oraz mierniki ich realizacji w roku 2015 zamieszczono w tabeli nr 20. 

Tabela 20. Zadania, cele i mierniki NIK w 2015 r. (w Funkcji 1) 

Kod 
klasyfikacji 
zadaniowej 

Nazwa 
funkcji/zadania/podzadania/ 

działania 
Cel 

Miernik 

Nazwa 
Planowane 
wykonanie  
w 2015 r. 

Wykonanie  
w 2015 r. 

1.7. 

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

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 14% 11% 

1.7.1. 

Przygotowanie i wykonanie 
kontroli oraz upublicznienie 
ich wyników 

Dostarczenie Sejmowi, organom władzy 
publicznej oraz kierownikom kontrolowanych 
podmiotów wiarygodnych ocen i informacji 
niezbędnych do doskonalenia funkcjonowania 
administracji państwowej oraz podmiotów 
wykonujących zadania publiczne lub 
korzystających ze środków publicznych 

Liczba wystąpień pokontrolnych 
przedstawiających oceny kontrolowanej 
działalności 

2.550 2.501 

1.7.1.1. 

Przeprowadzanie kontroli 
wykonania budżetu państwa 

Ocena wiarygodności rozliczeń oraz 
prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw 
u wybranych dysponentów trzeciego i drugiego 
stopnia, dysponentów głównych oraz 
w wybranych samorządach terytorialnych 

Liczba wystąpień pokontrolnych 
przedstawiających oceny wiarygodności 
rozliczeń oraz prawidłowości transakcji 
leżących u ich podstaw, skierowanych do 
podmiotów poddanych kontroli 
wykonania budżetu państwa 

200 251 

1.7.1.2. 

Przeprowadzanie kontroli 
planowych 

Ocena prawidłowości oraz ocena wykonania zadań 
w obszarach priorytetowych przyjętych w planie pracy 
NIK na dany rok, w wybranych i przedstawionych 
w rocznym planie kontroli NIK – podmiotach 

Liczba wystąpień pokontrolnych 
przedstawiających oceny prawidłowości  
oraz wykonania zadań skierowana do 
kierowników poddanych kontroli planowej 
jednostek 

2.000 2.036 

1.7.1.3. 

Przeprowadzanie kontroli 
doraźnych 

Ocena prawidłowości oraz ocena wykonania 
zadań w podmiotach wybranych na podstawie 
bieżących analiz stanu spraw publicznych oraz 
zgłoszonych do NIK uwag, wniosków i skarg 

Liczba wystąpień pokontrolnych 
przedstawiających oceny prawidłowości 
oraz wykonania zadań skierowanych do 
kierowników poddanych kontroli doraźnej 
jednostek 

550 465 

1.7.1.4. 

Centralne wspomaganie 
procesu kontroli 

Osiągnięcie należytego poziomu jakości 
rezultatów czynności kontrolnych poprzez 
merytoryczne wspomaganie procesów 
kontrolnych w aspekcie prawnym i metodycznym  
(opinie, recenzje) 

Suma liczby wydanych opinii i recenzji do 
projektów programów kontroli i informacji 
o wynikach kontroli oraz liczby uchwał 
Kolegium NIK i komisji rozstrzygających 

1.500 1.562 

1.7.1.5. 
Planowanie strategiczne 
i zarządzanie procesami 
kontrolnymi 

Planowanie strategiczne i operacyjne oraz 
koordynowanie procesów kontrolnych 

Przyjęcie przez Kolegium NIK 
Sprawozdania z działalności NIK  
oraz uchwalenie planu pracy NIK  
na kolejny rok 

w terminie w terminie 

1.7.1.6. 
Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych kontrolerów 

Podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności 
i kompetencji niezbędnych do efektywnego 
wykonywania czynności kontrolnych 

Procent kontrolerów objętych oceną 
okresową uczestniczących w ciągu roku 
w co najmniej jednym szkoleniu 
specjalistycznym 

94% 90% 

1.7.2. 

Przygotowanie analizy 
wykonania budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej 
oraz innych raportów 
dotyczących funkcjonowania 
Państwa 

Przekazanie Sejmowi wiarygodnych informacji  
i opinii niezbędnych przy debacie na temat 
absolutorium dla Rady Ministrów oraz informacji 
o wynikach przeprowadzonych kontroli 

Liczba dokumentów przedstawionych 
Sejmowi (Analiza wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej, 
informacje o wynikach 
przeprowadzonych kontroli,  
inne opracowania) 

185 204 

1.7.2.1. 
Opracowywanie analizy 
wykonania budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej 

Dokonanie analizy i syntezy rezultatów kontroli 
wykonania budżetu państwa oraz dokonanie 
oceny wykonania założeń polityki pieniężnej 
państwa 

Terminowość przygotowania Analizy 
wykonania budżetu państwa i założeń 
polityki pieniężnej w terminie w terminie 

1.7.2.2. 

Opracowanie i przedstawienie 
raportów syntetycznych 
dotyczących funkcjonowania 
państwa w określonych 
sektorach, przygotowanych 
z wykorzystaniem wyników 
kontroli tych sektorów 

Dokonanie i przedstawienie w dokumencie 
analitycznym, syntezy wyników 
przeprowadzonych kontroli zawartych w planie 
pracy NIK, bądź syntez w obszarach istotnych dla 
funkcjonowania państwa 

Liczba informacji o wynikach kontroli 

180 220 

 

 
 

 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 raportów 

dotyczących funkcjonowania Państwa; 
 1.7.3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej; 

a także obligatoryjnie Funkcję 22 Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna składającą się z niżej 
wymienionych zadań: 
 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego; 
 22.2. Obsługa administracyjna; 
 22.3. Obsługa techniczna.  

Pierwsze dwa podzadania Funkcji 1 dotyczą działalności NIK wykonywanej na zewnątrz, a także aplikacji kontrolerskiej i szkoleń 
kontrolerów. Trzecie podzadanie związane jest ze współpracą międzynarodową i wzmocnieniem systemu kontroli w państwie.  

Podzadania Funkcji 22 związane są z działaniami realizowanymi przez wszystkie jednostki organizacyjne NIK. W tej Funkcji 
ujmuje się wydatki związane z działaniami zapewniającymi obsługę administracyjną i techniczną jednostki.  

W roku 2015 na realizację ustalonych zadań i podzadań wydatkowane zostały środki budżetowe w kwocie 262 808 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 19. 

Tabela 19. Wydatki NIK w 2015 r. na realizację zadań i podzadań 

Nr Nazwa zadania i podzadania 
Plan na 2015 r. 

wg ustawy 
budżetowej 
(w tys. zł) 

Plan po 
zmianach 
(w tys. zł) 

Wykonanie 
(w tys. zł) 

Struktura 
(w %) 

1.7. 
Ocena działalności organów administracji publicznej, 
Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek 
organizacyjnych wydatkujących środki publiczne 
z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK 

212.114 201.360 198.466 75,5 

1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie 
ich wyników 204.023 194.611 192.558 73,3 

1.7.2. 
Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej oraz innych raportów 
dotyczących funkcjonowania Państwa 

1.154 862 823 0,3 

1.7.3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu 
kontroli państwowej 6.937 5.887 5.085 1,9 

22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania 
strategicznego i operacyjnego 10.899 14.753 15.059 5,7 

22.1.1. Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo 
o charakterze programowym i ogólnopolitycznym 7.980 9.958 11.307 4,3 

22.1.2. 
Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie 
systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa 
prawna 

1.996 3.020 2.894 1,1 

22.1.3. Audyt oraz kontrola 923 1.775 858 0,3 
22.2. Obsługa administracyjna 14.545 18.283 19.565 7,4 

22.2.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki 
finansowej 8.956 10.742 12.265 4,7 

22.2.2. Obsługa logistyczna 5.589 7.541 7.300 2,8 
22.3. Obsługa techniczna 25.238 28.477 29.718 11,3 

22.3.1. Zarządzanie systemami teleinformatycznymi 2.506 3.333 3.101 1,2 

22.3.2. Utrzymanie i odnowa majątku 22.732 25.144 26.617 10,1 
Razem : 262.796 262.873 262.808 100% 
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1.7.3. 
Wykonywanie niekontrolnych 
funkcji naczelnego organu 
kontroli państwowej 

Zwiększenie roli NIK, jako naczelnego organu 
kontroli państwowej, na system kontroli 
w państwie 

Liczba informacji i wzmianek w mediach 
o działalności i kontrolach NIK 11.650 12.060 

1.7.3.1. 

Współpraca międzynarodowa Wymiana wiedzy i doświadczeń oraz 
prowadzenie kontroli równoległych – poprzez 
współpracę z NOK innych krajów, ETO, 
organizacjami międzynarodowymi; audyt 
organizacji międzynarodowych 

Liczba zdarzeń w ramach współpracy 
międzynarodowej (spotkania, seminaria, 
podpisane porozumienia i umowy, 
raporty z międzynarodowych kontroli 
równoległych i audytu organizacji 
międzynarodowych) 

170 184 

1.7.3.2. 
Realizacja zadań 
niekontrolnych wykonywanych 
na rzecz Sejmu oraz innych 
organów państwa 

Przygotowanie rocznego sprawozdania oraz 
udział w posiedzeniach komisji i rządowych 
zespołach problemowych 

Liczba posiedzeń komisji sejmowych, 
w których biorą udział przedstawiciele 
NIK 740 707 

1.7.3.3. 

Współpraca z innymi organami 
kontroli w państwie 

Wzmocnienie więzi instytucjonalnej z wybranymi 
podmiotami wykonującymi czynności kontrolne 
w państwie poprzez wymianę informacji 
i koordynowanie działań – zgodnie z zawartymi 
umowami 

Liczba kontroli wspólnych i zleconych 
przez NIK 

115 34 

1.7.3.4. 

Wzmacnianie systemu kontroli 
w państwie  

Wzmocnienie skuteczności i efektywności 
czynności kontrolnych i badań audytowych 
w Polsce poprzez prace nad metodyką oraz 
upowszechnianie rezultatów 

Liczba referatów prezentowanych na 
konferencjach krajowych oraz publikacji 
dotyczących audytu i kontroli 
opublikowanych w wydawnictwach 
krajowych lub zagranicznych, autorstwa 
pracowników NIK 

76 84 

FUNKCJA	1.	Zarządzanie	państwem	

Zadanie 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek  
 organizacyjnych wydatkujących środki publiczne według ustawowych kryteriów NIK 

Celem tego zadania było dokonanie oceny funkcjonowania państwa i gospodarowania środkami publicznymi, a także 
pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji państwowej oraz wszystkich podmiotów wykonujących zadania 
publiczne lub korzystających ze środków publicznych poprzez wskazywanie zagrożeń, nieprawidłowości, nierzetelności 
i braku uczciwości w wykonywaniu zadań publicznych. Cel został osiągnięty w wyniku przeprowadzenia audytu finansowego 
wydatków publicznych w administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających 
ze środków publicznych. 

Do monitorowania realizacji zadania 1.7. użyty był następujący miernik: 
 procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego  

u dysponentów III stopnia, który został zrealizowany w wysokości 11% wobec planowanych 14%. 

Podzadanie 1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników 

Na realizację powyższego podzadania wydatkowano środki w wysokości 192 558 tys. zł, co stanowi 73,3% zrealizowanego 
budżetu ogółem. Wydatki w poszczególnych działaniach tego podzadania ilustruje tabela nr 21. 

Tabela 21. Wydatki w 2015 r. na działania podzadania 1.7.1. 

Nr Nazwa działania Wydatki (w tys. zł) 
1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników 192.558 

1.7.1.1. Przeprowadzanie kontroli wykonania budżetu państwa 21.331 
1.7.1.2. Przeprowadzanie kontroli planowych 102.388 
1.7.1.3. Przeprowadzanie kontroli doraźnych 18.551 
1.7.1.4. Centralne wspomaganie procesu kontroli 24.330 
1.7.1.5. Planowanie strategiczne i zarządzanie procesami kontrolnymi 13.741 
1.7.1.6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowej kontrolerów 12.217 

Finansowanie podzadania 1.7.1. przebiegało zgodnie z założeniami. Wzrost wydatków w działaniu 1.7.1.2. spowodowany był 
konsekwencją struktury wydatków budżetowych i pracochłonności, a także wykonaniem większej ilości kontroli budżetu 
państwa i kontroli planowych. Kontrole zostały przeprowadzone według standardów kontroli NIK. 
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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 2550, a wykonano na poziomie 2501.  

Podzadanie 1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych 
raportów dotyczących funkcjonowania Państwa 

Na realizację ww. podzadania wydatkowane zostały środki w wysokości 823 tys. zł. co stanowi 0,3% zrealizowanego 
budżetu ogółem. Wydatki w poszczególnych działaniach tego podzadania ilustruje tabela nr 22. 

Tabela 22. Wydatki w 2015 r. na działania podzadania 1.7.2. 

Nr Nazwa działania Wydatki (w tys. zł) 

1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych 
raportów dotyczących funkcjonowania Państwa 823 

1.7.2.1. Opracowywanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej 805 

1.7.2.2. Opracowanie i przedstawienie raportów syntetycznych dotyczących funkcjonowania państwa 
w określonych sektorach, przygotowanych z wykorzystaniem wyników kontroli tych sektorów 18 

Wydatki na finansowanie tego podzadania są niższe od kwoty określonej w ustawie budżetowej o 331 tys. zł., co wynika 
między innymi ze zmniejszenia ilości czasu pracy, poświęconego na wykonanie tego podzadania, niemającego wpływu na 
jakość i termin opracowania analizy. 

Celem tego podzadania było przedłożenie Sejmowi oraz organom wykonawczym państwa informacji związanych z kontrolą 
wykonania budżetu państwa (analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej), kontrolami planowymi i doraźnymi, 
a także informacji dotyczących określonych kwestii związanych z działalnością organów wykonujących funkcje publiczne.  

Cel ten został osiągnięty w wyniku przekazania Sejmowi wiarygodnych informacji i opinii niezbędnych przy debacie na temat 
absolutorium dla Rady Ministrów oraz informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli.  

Do monitorowania realizacji podzadania 1.7.2. był użyty miernik liczba dokumentów przedstawionych Sejmowi 
(Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli, inne 
opracowania), który na etapie planu określono w wysokości 185, a wykonano na poziomie 204, do czego przyczyniła się 
zwiększona liczba opracowanych informacji o wynikach kontroli przedstawionych Sejmowi. 

Podzadanie 1.7.3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej 

Na realizację ww. podzadania zostały wydatkowane środki w wysokości 5 085 tys. zł. co stanowi 1,9% 
zrealizowanego budżetu ogółem. Wydatki w poszczególnych działaniach tego podzadania ilustruje tabela nr 23. 

Tabela 23. Wydatki w 2015 r. na działania podzadania 1.7.3. 

Nr Nazwa działania Wydatki (w tys. zł) 
1.7.3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej 5.085 

1.7.3.1. Współpraca międzynarodowa 2.831 
1.7.3.2. Realizacja zadań niekontrolnych wykonywanych na rzecz Sejmu oraz innych organów państwa 1.473 
1.7.3.3. Współpraca z innymi organami kontroli w państwie 95 
1.7.3.4. Wzmacnianie systemu kontroli w państwie  686 

Wydatki poniesione na finansowanie tego podzadania są niższe od kwoty założonej w ustawie budżetowej o 1 852 tys. zł. 
Celem podzadania było zwiększenie wpływu NIK – jako naczelnego organu kontroli państwowej – na system kontroli 
w państwie oraz roli NIK w międzynarodowych stowarzyszeniach najwyższych organów kontrolnych. 

 

 



VII. Budżet Najwyższej Izby Kontroli

518

RO
ZD

ZI
AŁ

 V
II

 

 
 

Nr Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie  Wykonanie  
22.3.2.2. Utrzymanie nieruchomości 10.023 
22.3.2.3. Zakup, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu administracyjnego oraz wyposażenia  2.394 
22.3.2.4. Utrzymanie i odnowa taboru samochodowego 3.117 
22.3.2.5. Zakup mediów 2.769 
22.3.2.6. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 1.534 

 
W roku 2015 Najwyższa Izba Kontroli wykonała wszystkie zadania, zgodnie z planem budżetu w układzie zadaniowym. Proces 
finansowania poszczególnych działań przebiegał zgodnie z założeniami. Na korektę wydatków miała wpływ zmiana liczby 
kontrolowanych jednostek, pracochłonność w ramach poszczególnych kontroli oraz przeprowadzanie kontroli doraźnych 
(skargowe, sprawdzające, rozpoznawcze), których liczba na etapie planowania nie była możliwa do określenia. Niektóre 
zaplanowane kontrole w roku 2015 są kontynuowane w roku 2016. Istotny wpływ na zmianę struktury wydatków, mają także 
zdarzenia, co do których zapadają decyzje w ciągu roku, a związane są z działalnością kontrolną Izby, która jest priorytetem. 

8. Opinia	Audytora	Wewnętrznego	

Wydział Audytu Wewnętrznego NIK poddał analizie wykonanie budżetu państwa w 2015 roku w części 07 – Najwyższa Izba Kontroli.  

W 2015 roku wydatki budżetowe NIK zostały wykonane do wysokości przyjętej w planie finansowym tj. w kwocie 262,8 mln zł, 
co stanowiło 99,98% planu finansowego na 2015 r. Natomiast dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 808,9 tys. zł, 
czyli w kwocie wyższej o 59,8% od zaplanowanej na 2015 rok. 

Zdaniem Wydziału Audytu Wewnętrznego NIK, w obszarze gospodarki finansowo-księgowej oraz udzielania zamówień 
publicznych, Prezes NIK ustanowił system dający racjonalne zapewnienie osiągania celów kontroli zarządczej, o której 
mowa w art. 68 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W ramach sprawowanej kontroli zarządczej dokonano 
m.in. przydziału zadań i odpowiedzialności, powołano i zapewniono funkcjonowanie zespołu zarządzania ryzykiem i menadżera 
ryzyka oraz ustanowiono procedury  realizacji zadań, w tym udzielania zamówień publicznych, również w zakresie kwot nie 
podlegających rygorowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Z kolei na podstawie ustawy 
z  dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości opracowana została polityka rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej, 
określające m.in. zasady bieżącego monitorowania i kontroli wewnętrznej prawidłowości działań jednostek organizacyjnych NIK. 

Wydział Audytu Wewnętrznego NIK przeanalizował sprawozdania budżetowe: 
 z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28,  
 z  wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27, 
 o stanie środków na rachunkach bankowych Rb-23,  
 stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z,  
 stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N,  
 z wykonania budżetu w układzie zadaniowych RbZ 1.  

Powyższe sprawozdania zostały sporządzone terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w badanym zakresie, 
oraz polityką rachunkowości NIK i procedurami kontroli finansowej. Ujęte w tych sprawozdaniach dane finansowe odpowiadały 
zapisom wynikającym z  prowadzonego w formie elektronicznej systemu finansowo-księgowego, a nadzór nad ich 
opracowaniem sprawowali Dyrektor Generalny oraz bezpośrednio Dyrektor Biura Rachunkowości NIK.  

Wydział Audytu Wewnętrznego NIK szczegółowo zbadał, losowo dobraną próbę 94 transakcji księgowych, dotyczących 
wydatków majątkowych o łącznej wartości 12,8 mln zł4, co dało podstawę do  potwierdzenia prawidłowego funkcjonowanie 
systemu rachunkowości i kontroli finansowej w procesie dokonywania wydatków. Ponadto w 2015 roku Wydział Audytu 
Wewnętrznego NIK przeprowadził dwa audyty udzielania zamówień publicznych na łączną kwotę 11,4 mln zł, stwierdzając 
przestrzeganie wybranych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

                                                            
4  Co stanowiło 5 % wartości ogółem wydatków budżetowych w 2015 r oraz 26% wydatków niestanowiących wydatków na wynagrodzenia, wydatków 

osobowych oraz bezosobowych. 

 

 
 

W planie tego podzadania osiągnięcie celów założono poprzez: 
 uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych wspólnie pod kierownictwem NIK lub na zlecenie NIK z innymi organami 

kontroli, rewizji i inspekcji w państwie, w zakresie wzmocnienia współpracy z innymi organami kontroli w państwie; 
 udział w zagranicznych seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach; 
 udział przedstawicieli najwyższych organów kontroli innych państw w seminariach, szkoleniach, konferencjach 

i spotkaniach organizowanych przez NIK; 
 uczestnictwo w pracach EUROSAI, INTOSAI; 
 audyt Rady Europy; 
 audyt CERN; 
 spotkaniach Najwyższych Organów Kontroli państw Unii Europejskiej; 
 prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej NIK oraz niezbędnych rejestrów zamieszczanych na ogólnodostępnym dla 

pracowników NIK dysku sieciowym. 

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 
12 060, przy planowanych 11 650. 

FUNKCJA 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna 

Na realizację Funkcji 22 wydatkowane zostały środki w wysokości 64 342 tys. zł., co stanowi 24,4% wydatków ogółem. 
Wydatki na poszczególne zadania, podzadania i działania powyższej funkcji przedstawia tabela nr 24. 

Tabela 24. Wydatki w 2015 r. na zadania/podzadania i działania Funkcji 22 

Nr Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie  Wykonanie  
na koniec 2015 r. 

22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna 64.342 
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego 15.059 

22.1.1. Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym 11.307 
22.1.1.3. Obsługa prezydialna 8.937 
22.1.1.4. Realizacja polityki informacyjnej 2.370 

22.1.2. Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji 
oraz obsługa prawna 2.894 

22.1.2.1. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych 1.966 
22.1.2.2. Ochrona prawna interesów 928 
22.1.3. Audyt oraz kontrola  858 

22.1.3.1. Audyt wewnętrzny, kontrola w jednostce i poza jednostką 226 
22.1.3.2. Wdrażanie i modernizacja systemów oraz metod zarządzania 632 
22.1.3.3. Etyka i zapobieganie korupcji 0 

22.2. Obsługa administracyjna 19.565 
22.2.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej 12.265 

22.2.1.1. Prowadzenie polityki kadrowej oraz spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 6.625 
22.2.1.2. Obsługa finansowo-księgowa 5.640 
22.2.2. Obsługa logistyczna 7.300 

22.2.2.1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania składnikami majątkowymi 609 
22.2.2.2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych 1.056 
22.2.2.3. Obsługa kancelaryjna i archiwalna 3.838 
22.2.2.4. Działalność wydawniczo-poligraficzna 1.797 

22.3. Obsługa techniczna 29.718 
22.3.1. Zarządzanie systemami teleinformatycznymi 3.101 

22.3.1.1. Administrowanie systemami informatycznymi oraz siecią komputerową na potrzeby jednostki 2.165 
22.3.1.2. Zakup usług telekomunikacyjnych 53 
22.3.1.3. Zakup sprzętu łączności i informatycznego wraz z oprogramowaniem 883 
22.3.2. Utrzymanie i odnowa majątku 26.617 

22.3.2.1. Obsługa porządku i bezpieczeństwa obiektu 6.780 
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Nr Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie  Wykonanie  
22.3.2.2. Utrzymanie nieruchomości 10.023 
22.3.2.3. Zakup, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu administracyjnego oraz wyposażenia  2.394 
22.3.2.4. Utrzymanie i odnowa taboru samochodowego 3.117 
22.3.2.5. Zakup mediów 2.769 
22.3.2.6. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 1.534 

 
W roku 2015 Najwyższa Izba Kontroli wykonała wszystkie zadania, zgodnie z planem budżetu w układzie zadaniowym. Proces 
finansowania poszczególnych działań przebiegał zgodnie z założeniami. Na korektę wydatków miała wpływ zmiana liczby 
kontrolowanych jednostek, pracochłonność w ramach poszczególnych kontroli oraz przeprowadzanie kontroli doraźnych 
(skargowe, sprawdzające, rozpoznawcze), których liczba na etapie planowania nie była możliwa do określenia. Niektóre 
zaplanowane kontrole w roku 2015 są kontynuowane w roku 2016. Istotny wpływ na zmianę struktury wydatków, mają także 
zdarzenia, co do których zapadają decyzje w ciągu roku, a związane są z działalnością kontrolną Izby, która jest priorytetem. 

8. Opinia	Audytora	Wewnętrznego	

Wydział Audytu Wewnętrznego NIK poddał analizie wykonanie budżetu państwa w 2015 roku w części 07 – Najwyższa Izba Kontroli.  

W 2015 roku wydatki budżetowe NIK zostały wykonane do wysokości przyjętej w planie finansowym tj. w kwocie 262,8 mln zł, 
co stanowiło 99,98% planu finansowego na 2015 r. Natomiast dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 808,9 tys. zł, 
czyli w kwocie wyższej o 59,8% od zaplanowanej na 2015 rok. 

Zdaniem Wydziału Audytu Wewnętrznego NIK, w obszarze gospodarki finansowo-księgowej oraz udzielania zamówień 
publicznych, Prezes NIK ustanowił system dający racjonalne zapewnienie osiągania celów kontroli zarządczej, o której 
mowa w art. 68 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W ramach sprawowanej kontroli zarządczej dokonano 
m.in. przydziału zadań i odpowiedzialności, powołano i zapewniono funkcjonowanie zespołu zarządzania ryzykiem i menadżera 
ryzyka oraz ustanowiono procedury  realizacji zadań, w tym udzielania zamówień publicznych, również w zakresie kwot nie 
podlegających rygorowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Z kolei na podstawie ustawy 
z  dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości opracowana została polityka rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej, 
określające m.in. zasady bieżącego monitorowania i kontroli wewnętrznej prawidłowości działań jednostek organizacyjnych NIK. 

Wydział Audytu Wewnętrznego NIK przeanalizował sprawozdania budżetowe: 
 z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28,  
 z  wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27, 
 o stanie środków na rachunkach bankowych Rb-23,  
 stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z,  
 stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N,  
 z wykonania budżetu w układzie zadaniowych RbZ 1.  

Powyższe sprawozdania zostały sporządzone terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w badanym zakresie, 
oraz polityką rachunkowości NIK i procedurami kontroli finansowej. Ujęte w tych sprawozdaniach dane finansowe odpowiadały 
zapisom wynikającym z  prowadzonego w formie elektronicznej systemu finansowo-księgowego, a nadzór nad ich 
opracowaniem sprawowali Dyrektor Generalny oraz bezpośrednio Dyrektor Biura Rachunkowości NIK.  

Wydział Audytu Wewnętrznego NIK szczegółowo zbadał, losowo dobraną próbę 94 transakcji księgowych, dotyczących 
wydatków majątkowych o łącznej wartości 12,8 mln zł4, co dało podstawę do  potwierdzenia prawidłowego funkcjonowanie 
systemu rachunkowości i kontroli finansowej w procesie dokonywania wydatków. Ponadto w 2015 roku Wydział Audytu 
Wewnętrznego NIK przeprowadził dwa audyty udzielania zamówień publicznych na łączną kwotę 11,4 mln zł, stwierdzając 
przestrzeganie wybranych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

                                                            
4  Co stanowiło 5 % wartości ogółem wydatków budżetowych w 2015 r oraz 26% wydatków niestanowiących wydatków na wynagrodzenia, wydatków 

osobowych oraz bezosobowych. 
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Załączniki 
 
 
 

1. Wykaz informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa 
w 2014 roku, przeprowadzonych w roku 2015 

2.  Wykaz informacji o wynikach kontroli planowych zatwierdzonych 
przez Prezesa NIK do 31 marca 2016 r.   

3. Wykaz kontroli doraźnych zakończonych informacją lub wystąpieniem 
pokontrolnym w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. 

4.  Wykaz wniosków de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli, 
przedstawionych w informacjach o wynikach kontroli w 2015 r. 
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Załącznik nr 1 

Wykaz informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r.,  
przeprowadzonych w roku 2015 

Lp. Tytuł   

1. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 01 – Kancelaria 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 02 – Kancelaria Sejmu 

3. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 03 – Kancelaria Senatu 

4. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 04 – Sąd Najwyższy 

5. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny 

6. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 06 – Trybunał Konstytucyjny 

7. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich 

8. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

9. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 10 – Generalny Inspektor Ochrony  
Danych Osobowych 

10. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze 

11. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy 

12. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

13. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka 

14. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 15/00 – Sądy powszechne 

15. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

16. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 17 – Administracja publiczna oraz wykonania 
planu finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

17. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 18 – Budownictwo, lokalne planowanie 
i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 

18. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 

19. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 20 – Gospodarka oraz wykonania planów 
finansowych Agencji Rezerw Materiałowych i Polskiego Centrum Akredytacji 

20. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 21 – Gospodarka morska 

21. Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2014 r. budżetu państwa w częściach: 22 – Gospodarka wodna,  
41 –  Środowisko 

22. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego oraz wykonania planu finansowego Funduszu Promocji Kultury i Funduszu Promocji Twórczości 

23. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 25 – Kultura fizyczna, części 40 – Turystyka 
oraz wykonania planu finansowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

24. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 26 – Łączność 

25. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 27 – Informatyzacja 

26. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w częściach: 28 – Nauka, 38 – Szkolnictwo wyższe 
i 67 – Polska Akademia Nauk oraz wykonania planu finansowego Funduszu Nauki i Technologii Polskiej 

27. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 29 – Obrona narodowa oraz wykonania 
planów finansowych Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 

28. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 29 – Obrona narodowa przez Służbę Wywiadu 
Wojskowego (niejawna) 

29. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 29 – Obrona narodowa przez Służbę 
Kontrwywiadu Wojskowego (niejawna) 
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30. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 30 – Oświata i wychowanie 

31. 
Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w częściach 31 – Praca, 44 – Zabezpieczenie 
społeczne, 63 – Rodzina oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych  
Świadczeń Pracowniczych 

32. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w częściach: 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi,  
35 – Rynki rolne, 62 – Rybołówstwo 

33. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 34 – Rozwój regionalny 

34. 
Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 36 – Skarb Państwa; przychodów 
z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2014 r. i ich rozdysponowania, a także wykonania planów finansowych funduszy 
celowych 

35. 
Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 37 – Sprawiedliwość oraz wykonania  
planów finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu Aktywizacji Zawodowej 
Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 

36. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 39 – Transport oraz wykonania planów 
finansowych: Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego 

37. 
Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 42 – Sprawy wewnętrzne oraz wykonania 
planów finansowych Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Funduszu 
Wsparcia Straży Granicznej, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz Funduszu Centralna Ewidencja  
Pojazdów i Kierowców 

38. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości 
narodowe i etniczne 

39. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 45 – Sprawy zagraniczne i członkostwo 
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

40. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 46 – Zdrowie oraz wykonania planu 
finansowego Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 

41. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 49 – Urząd Zamówień Publicznych 
42. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 50 – Urząd Regulacji Energetyki 
43. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 52 – Krajowa Rada Sądownictwa 

44. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 53 – Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów 

45. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych 

46. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne 
(niejawna) 

47. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 57 – Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (niejawna) 

48. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 58 – Główny Urząd Statystyczny 
49. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 59 – Agencja Wywiadu (niejawna) 
50. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 60 – Wyższy Urząd Górniczy 

51. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 61 – Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej 

52. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 64 – Główny Urząd Miar 
53. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 65 – Polski Komitet Normalizacyjny 
54. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 66 – Rzecznik Praw Pacjenta 
55. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 68 – Państwowa Agencja Atomistyki 
56. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 70 – Komisja Nadzoru Finansowego 
57. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 71 – Urząd Transportu Kolejowego 

58. 
Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz wykonania planów finansowych Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Administracyjnego 
oraz Funduszu Prewencji i Rehabilitacji 

59. 
Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
oraz wykonania planów finansowych: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu 
Rezerwy Demograficznej i planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jako państwowej osoby prawnej 
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60. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 74 – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 

61. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 75 – Rządowe Centrum Legislacji 

62. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej 

63. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w częściach 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, 
79 – Obsługa długu krajowego 

64. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe 

65. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

66. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 84 – Środki własne Unii Europejskiej 
67. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie 
68. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie 
69. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 85/06 – województwo lubelskie 
70. Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2014 r. budżetu państwa w części 85/08 – województwo lubuskie 
71. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 85/10 – województwo łódzkie 
72. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 85/12 – województwo małopolskie 
73. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 85/14 – województwo mazowieckie 
74. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 85/16 – województwo opolskie 
75. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 85/18 – województwo podkarpackie 
76. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 85/20 – województwo podlaskie 
77. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 85/22 – województwo pomorskie 
78. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 85/24 – województwo śląskie 
79. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 85/26 – województwo świętokrzyskie 
80. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 85/28 – województwo warmińsko-mazurskie 
81. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 85/30 – województwo wielkopolskie 
82. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 85/32 – województwo zachodniopomorskie 
83. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 86 – Samorządowe Kolegia Odwoławcze 

84. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne 
prokuratury 

85. Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2014 r. planów finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych 

86. Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2014 r. planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
oraz realizacji programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 

87. Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2014 r. planu finansowego Agencji Rynku Rolnego oraz realizacji programów 
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 

88. Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

89. Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2014 r. planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

90. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. wykonanie planu finansowego Rzecznika 
Ubezpieczonych 
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Załącznik nr 2 

Wykaz informacji o wynikach kontroli planowych zatwierdzonych przez Prezesa NIK do 31 marca 2016 r. 
 

Lp. Tytuł  Numer 
kontroli 

Jednostka organizacyjna 
koordynująca kontrolę Dział administracji 

Omówienie 
kontroli 

str. 

1. 

Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących 
systemów teleinformatycznych, wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz Krajowych Ram 
Interoperacyjności na przykładzie niektórych urzędów 
gmin miejskich i miast na prawach powiatu  

P/14/004 Departament Administracji 
Publicznej Informatyzacja 163 

2. 
Prawidłowość i skuteczność realizacji przez jednostki 
samorządu terytorialnego podatków lokalnych oraz 
dochodów z majątku 

P/14/005 Departament Administracji 
Publicznej Finanse publiczne 66 

3. 
Wykonywanie wybranych zadań przez Inspekcję 
Transportu Drogowego z uwzględnieniem 
funkcjonowania Centralnej Ewidencji Naruszeń 

P/14/006 Departament Administracji 
Publicznej Transport 370 

4. Wdrożenie w gminach nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi P/14/007 Departament Administracji 

Publicznej Środowisko 333 

5. Zamówienia publiczne typowych towarów i usług dla 
administracji publicznej P/14/008 Departament Administracji 

Publicznej Finanse publiczne 68 

6. Zamówienia publiczne współfinansowane 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego P/14/009 Departament Administracji 

Publicznej Rozwój regionalny 133 

7. 
Wykonywanie zadań w zakresie współpracy z Polonią 
i Polakami za granicą ukierunkowanych na 
podtrzymywanie więzi z krajem i wspomaganie 
migracji powrotnych 

P/14/010 Departament Administracji 
Publicznej Sprawy zagraniczne 92 

8. 
Świadczenie usług publicznych w formie 
elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek 
samorządu terytorialnego 

P/15/003 Departament Administracji 
Publicznej Informatyzacja  171 

9. 
Dotacje jednostek samorządu terytorialnego na 
zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

P/15/005 Departament Administracji 
Publicznej 

Administracja 
publiczna 106 

10. Finansowanie straży miejskich P/15/006 Departament Administracji 
Publicznej 

Administracja 
publiczna 108 

11. 
Adekwatność i efektywność systemu kontroli 
zarządczej w wybranych jednostkach administracji 
rządowej 

P/14/011 Departament Budżetu 
i Finansów 

Administracja 
publiczna 94 

12. Nadzór nad publicznym obrotem instrumentami 
finansowymi P/14/012 Departament Budżetu 

i Finansów Instytucje finansowe 69 

13. 
Nadzór organów podatkowych i organów kontroli 
skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem 
państwa podmiotów z udziałem kapitału 
zagranicznego 

P/14/013 Departament Budżetu 
i Finansów Finanse publiczne 71 

14. 
Prawidłowość prowadzenia rachunkowości 
i sporządzania sprawozdań finansowych w wybranych 
jednostkach budżetowych1 

P/14/014 
 

P/14/077 

Departament Budżetu 
i Finansów 
Delegatura w Katowicach 

Finanse publiczne 73 

15. 
Realizacja rządowego programu wspierania 
przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń 
i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 

P/14/015 Departament Budżetu 
i Finansów Gospodarka 135 

16. 
Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów 
administracyjnych i Naczelnego Sądu 
Administracyjnego przez urzędy skarbowe i izby celne 

P/14/016 Departament Budżetu 
i Finansów Finanse publiczne 75 

17. Realizacja Programu „Inwestycje Polskie" P/15/009 Departament Budżetu 
i Finansów Gospodarka 152 

18. Zlecanie podstawowych zadań organów władzy 
publicznej P/15/010 Departament Budżetu 

i Finansów 
Administracja 
publiczna 110 

19. 
Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu 
gospodarczego faktur dokumentujących czynności 
fikcyjne 

P/15/011 Departament Budżetu 
i Finansów Finanse publiczne 83 

                                                            
1  Informacja o wynikach kontroli została opracowana na podstawie dwóch kontroli:  Prawidłowość sprawozdań finansowych w wybranych państwowych 

jednostkach budżetowych oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich sporządzenia (P/14/014/KBF) oraz Stosowanie rachunkowości 
memoriałowej oraz wykorzystanie informacji sprawozdawczych w administracji publicznej (P/14/077/LKA). 
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Lp. Tytuł  Numer 
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Jednostka organizacyjna 
koordynująca kontrolę Dział administracji 

Omówienie 
kontroli 

str. 

20. 
Realizacja inwestycji dotyczących budowy terminalu 
do odbioru skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu  

P/13/058 
Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji 

Gospodarka 131 

21. Energooszczędne inwestycje w budynkach 
użyteczności publicznej P/14/017 

Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji 

Budownictwo, 
lokalne planowanie 
i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo 

115 

22. Zapewnienie mocy wytwórczych w elektroenergetyce 
konwencjonalnej P/14/018 

Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji 

Gospodarka 137 

23. Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone 
przez jednostki samorządu terytorialnego P/14/019 

Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji 

Gospodarka 138 

24. 
Restrukturyzacja przedsiębiorców przez Agencję 
Restrukturyzacji Przemysłu S.A. finansowanej ze 
środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców 

P/14/020 
Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji 

Gospodarka 140 

25. 
Wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw 
środkami Unii Europejskiej w ramach Działania 4.3 
i 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 

P/14/021 
Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji 

Gospodarka 142 

26. Alternatywne metody wykorzystania węgla 
kamiennego do produkcji paliw gazowych i płynnych P/15/016 

Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji 

Gospodarka 153 

27. Gospodarowanie rezerwami strategicznymi P/15/017 
Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji 

Obrona Narodowa  320 

28. Prywatyzacja wybranych spółek Skarbu Państwa P/15/018 
Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji 

Skarb Państwa 293 

29. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym 
w sprzedaży bezpośredniej P/15/019 

Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji 

Gospodarka 155 

30. Działalność Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty 
Lotnicze” i Grupy Kapitałowej PPL P/15/020 

Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji 

Skarb Państwa 295 

31. 
Działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad na rzecz zapewnienia odpowiedniej 
jakości robót drogowych 

P/13/082 Departament Infrastruktury Transport 366 

32. Funkcjonowanie grupy kapitałowej PKP P/13/083 Departament Infrastruktury Transport 368 

33. 
Gospodarka finansowa i inwestycyjna portów 
morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej 

P/14/031 Departament Infrastruktury Transport 372 

34. Gospodarowanie zasobami najstarszych budynków 
komunalnych P/14/032 Departament Infrastruktury 

Budownictwo, 
lokalne planowanie 
i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo 

117 

35. Nadawanie uprawnień do kierowania pojazdami P/14/033 Departament Infrastruktury Transport 375 

36. Restrukturyzacja Poczty Polskiej S.A. a dostępność 
usług pocztowych P/14/035 Departament Infrastruktury Łączność 165 

37. Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami 
przez administrację drogową P/15/033 Departament Infrastruktury Transport 380 

38. System egzaminów zewnętrznych w oświacie P/14/022 
Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Oświata 
i wychowanie 214 

39. Produkcja zewnętrzna dla Telewizji Polskiej SA P/14/023 
Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

185 

40. Bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży P/14/024 
Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Oświata 
i wychowanie 216 
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41. Dostępność podręczników szkolnych P/14/025 
Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Oświata 
i wychowanie 218 

42. Finansowanie kinematografii przez Polski Instytut 
Sztuki Filmowej P/14/026 

Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

186 

43. Wykonywanie wybranych zadań oświatowych przez 
jednostki samorządu terytorialnego P/14/027 

Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Oświata 
i wychowanie 220 

44. Kształcenie na kierunkach zamawianych P/14/028 
Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Szkolnictwo wyższe 201 

45. Digitalizacja dóbr kultury w Polsce P/14/029 
Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

188 

46. Efekty działalności instytutów badawczych P/14/070 
Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Nauka 203 

47. Cyfryzacja radia w Polsce P/15/024 
Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

194 

48. Kształcenie na studiach doktoranckich P/15/025 
Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Nauka 207 

49. Komercjalizacja wyników badań naukowych P/15/027 
Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Nauka 204 

50. Wykorzystanie dotacji Ministra Obrony Narodowej 
przez wybrane podmioty służby zdrowia P/14/038 Departament Obrony 

Narodowej Zdrowie 397 

51. Zabezpieczenie obsad załóg statków powietrznych 
w Siłach Zbrojnych RP (informacja niejawna) P/14/039 Departament Obrony 

Narodowej Obrona narodowa X 

52. 
Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby 
mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP  
(informacja niejawna) 

P/14/040 Departament Obrony 
Narodowej Obrona narodowa X 

53. Zabezpieczenie Sił Zbrojnych RP w środki bojowe 
(informacja niejawna) P/14/041 Departament Obrony 

Narodowej Obrona narodowa X 

54. Stany osobowe Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju 
(informacja niejawna) P/15/038 Departament Obrony 

Narodowej Obrona narodowa X 

55. Poszukiwanie osób zaginionych P/14/042 
Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

Sprawy wewnętrzne 303 

56. 
Realizacja przez podmioty państwowe zadań 
w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej 
Polskiej 

P/14/043 
Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

Sprawy wewnętrzne 305 

57. Readaptacja społeczna skazanych na wieloletnie kary 
pozbawienia wolności P/14/044 

Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

Sprawiedliwość 307 

58. Wykorzystanie broni przez wybrane służby i straże 
oraz nadzór organów państwa nad jej reglamentacją P/15/041 

Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

Sprawy wewnętrzne 321 

59. Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce P/14/046 Departament Pracy, Spraw 
Społecznych i Rodziny Rodzina 255 

60. 
Wykorzystanie przez samorządy powiatowe środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

P/14/047 Departament Pracy, Spraw 
Społecznych i Rodziny 

Zabezpieczenie 
społeczne 235 

61. Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej P/14/048 Departament Pracy, Spraw 

Społecznych i Rodziny Rodzina 258 

62. Pomoc społeczna dla uchodźców P/14/049 Departament Pracy, Spraw 
Społecznych i Rodziny 

Zabezpieczenie 
społeczne 237 

63. Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy 
i powiaty P/15/044 Departament Pracy, Spraw 

Społecznych i Rodziny 
Zabezpieczenie 
społeczne 247 

64. Karta Dużej Rodziny jako element polityki rodzinnej 
państwa P/15/045 Departament Pracy, Spraw 

Społecznych i Rodziny Rodzina 263 
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65. 
Wykorzystanie środków publicznych na uprawy 
sadownicze i jagodowe w ramach programów 
rolnośrodowiskowych 

P/14/051 Departament Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Rozwój wsi 273 

66. 
Wykorzystanie środków publicznych na wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

P/14/052 Departament Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Rozwój wsi 274 

67. 
Skuteczność przyjętych procedur i podejmowanych 
działań w celu ograniczenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń 

P/14/124 Departament Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Rolnictwo 280 

68. Agrochemiczna obsługa rolnictwa P/15/048 Departament Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Rolnictwo 282 

69. System zarządzania nieprawidłowościami w zakresie 
europejskich funduszy rolnych P/15/049 Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Rozwój wsi 284 

70. Organizacja i utrzymanie kąpielisk oraz miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli P/14/056 Departament Środowiska Środowisko 335 

71. 
Wykonywanie przez państwowe jednostki budżetowe 
zadań dofinansowanych z rezerwy celowej utworzonej 
w budżecie państwa na podstawie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska 

P/14/057 Departament Środowiska Środowisko 337 

72. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów 
niespełniających wymagań prawnych P/14/058 Departament Środowiska Środowisko 338 

73. Nadzór nad stanem technicznym i stanem 
bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących P/15/051 Departament Środowiska Gospodarka wodna 355 

74. 
Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania 
na środowisko przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego 

P/15/052 Departament Środowiska Środowisko 356 

75. Działalność szpitali samorządowych przekształconych 
w spółki kapitałowe P/14/061 Departament Zdrowia Zdrowie 399 

76. Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym P/14/062 Departament Zdrowia Zdrowie 400 

77. Funkcjonowanie podstawowej i ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej finansowanej ze środków publicznych P/14/063 Departament Zdrowia Zdrowie 402 

78. Funkcjonowanie szpitali klinicznych P/14/064 Departament Zdrowia Zdrowie 404 

79. Zatrudnienie w samodzielnych publicznych zakładach 
opieki zdrowotnej P/14/065 Departament Zdrowia Zdrowie 406 

80. Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia 
w 2014 roku P/15/059 Departament Zdrowia Zdrowie 418 

81. Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr 
medycznych P/15/060 Departament Zdrowia Zdrowie 420 

82. 
Wykonywanie zadań regionalnych izb 
obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania 
zagrożeniom wynikającym z nadmiernego zadłużania 
się jednostek samorządu terytorialnego 

P/14/066 Delegatura w Białymstoku Finanse publiczne 77 

83. Funkcjonowanie koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej w województwie podlaskim P/14/067 Delegatura w Białymstoku Rodzina 261 

84. Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej 
w województwie podlaskim P/15/064 Delegatura w Białymstoku Rodzina 265 

85. Organizacja i finansowanie szkoleń dla pracowników 
administracji publicznej P/14/037 Delegatura w Bydgoszczy Administracja 

publiczna 95 

86. Realizacja inwestycji „Przebudowa drogi krajowej nr 91 
w granicach administracyjnych miasta Włocławek” P/14/069 Delegatura w Bydgoszczy Transport 377 

87. Zarządzanie wspólnymi instytucjami kultury 
w województwie kujawsko-pomorskim P/14/071 Delegatura w Bydgoszczy 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

189 

88. Finansowanie ulg na przejazdy komunikacją 
autobusową i kolejową P/15/067 Delegatura w Bydgoszczy Transport 383 

89. Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim 
i Mierzei Wiślanej P/13/141 Delegatura w Gdańsku Środowisko 331 

90. 
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w związku 
z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem 
i stosowaniem materiałów wybuchowych do użytku 
cywilnego 

P/14/073 Delegatura w Katowicach Sprawy wewnętrzne 309 
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91. Ograniczanie skutków susz i powodzi w drodze 
zwiększania małej retencji wód P/14/074 Delegatura w Katowicach Gospodarka wodna 340 

92. Utrzymanie i wykorzystanie hal widowiskowo-
sportowych P/14/075 Delegatura w Katowicach Kultura fizyczna 178 

93. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania HIV 
i Zwalczania AIDS w latach 2012-2013 P/14/076 Delegatura w Katowicach Zdrowie 408 

94. Odwadnianie nieczynnych zakładów górniczych 
prowadzone w związku z likwidacjami kopalń P/14/079 Delegatura w Katowicach Gospodarka 144 

95. Oczyszczanie ścieków wytwarzanych w uzdrowiskach 
w wyniku udzielania zabiegów P/14/080 Delegatura w Kielcach Środowisko 342 

96. Ochrona zasobów w muzeach samorządowych P/14/083 Delegatura w Kielcach 
Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

191 

97. Działania organów administracji publicznej w sytuacji 
zagrożenia odebrania dzieci rodzicom P/15/075 Delegatura w Kielcach Rodzina 267 

98. Realizacja przez powiatowe urzędy pracy programów 
specjalnych P/15/076 Delegatura w Kielcach Praca 250 

99. Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych 
w miastach P/14/087 Delegatura w Krakowie Środowisko 343 

100. 
Wykorzystanie obiektów wybudowanych w ramach 
Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
w województwie małopolskim 

P/14/088 Delegatura w Krakowie Kultura fizyczna 180 

101. Reagowanie Policji na zgłoszenia obywateli P/15/078 Delegatura w Krakowie Sprawy wewnętrzne  323 

102. Realizacja programu „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce” P/15/079 Delegatura w Krakowie Oświata 

i wychowanie 228 

103. System szczepień ochronnych dzieci P/15/080 Delegatura w Krakowie Zdrowie 422 

104. Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych 
i nadzór nad tymi szkołami P/14/089 Delegatura w Lublinie Oświata 

i wychowanie 221 

105. Organizacja i finansowanie przejść granicznych 
na terenie województwa lubelskiego P/14/090 Delegatura w Lublinie Sprawy wewnętrzne 311 

106. 
Restrukturyzacja szpitali prowadzonych przez 
samorządy województw lubelskiego i śląskiego 
poprzez łączenie szpitali i oddziałów szpitalnych 
w latach 2010-2014 

P/14/091 Delegatura w Lublinie Zdrowie 410 

107. 
Postępowanie administracyjne związane z budową 
i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii 
komórkowej 

P/14/092 Delegatura w Lublinie Środowisko 346 

108. Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie działalności 
gospodarczej w Polsce Wschodniej P/14/093 Delegatura w Lublinie Praca 239 

109. Organizacja pobytu uczniów w bursach i internatach 
szkolnych P/15/082 Delegatura w Lublinie Oświata 

i wychowanie 230 

110. Ochrona wód zlewni rzeki Bug przed 
zanieczyszczeniami P/15/083 Delegatura w Lublinie Środowisko 359 

111. Realizacja inwestycji gminnych w województwie 
łódzkim P/14/094 Delegatura w Łodzi Gospodarka 146 

112. 
Realizacja zadań Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi 
w zakresie legalizacji i kontroli urządzeń pomiarowych 
do odmierzania paliw płynnych 

P/14/095 Delegatura w Łodzi Administracja 
publiczna 97 

113. 
Wykonywanie przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad zadań związanych 
z utrzymaniem i remontami dróg 

P/15/086 Delegatura w Łodzi Transport 384 

114. Wykonywanie zadań przez Transportowy Dozór 
Techniczny P/15/088 Delegatura w Łodzi Transport 388 

115. Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu 
szerokopasmowego2 

P/14/098 
P/14/116 

Delegatura w Olsztynie 
Delegatura w Warszawie Informatyzacja 168 

116. Budowa tras rowerowych w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej P/15/090 Delegatura w Olsztynie Rozwój regionalny 157 

                                                            
2  Informacja o wynikach kontroli została opracowana na podstawie dwóch kontroli: Realizacja projektów budowy sieci szerokopasmowych, 

dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów 
Operacyjnych  (P/14/098/LOL) oraz Działania organów administracji publicznej podejmowane w celu zapewnienia dostępu do Internetu 
szerokopasmowego – kontrola sprawdzająca (P/14/116/LWA). 
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117. 
Wykonywanie przez wybrane gminy województwa 
opolskiego zadań własnych z zakresu ochrony 
zdrowia 

P/14/099 Delegatura w Opolu Zdrowie 412 

118. 
Funkcjonowanie wybranych jednostek obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek 
oświatowych na przykładzie województwa opolskiego 

P/14/100 Delegatura w Opolu Oświata 
i wychowanie 223 

119. 
Wpływ projektów współfinansowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2007-2013 na wzrost atrakcyjności 
gospodarczej województwa opolskiego 

P/14/101 Delegatura w Opolu Rozwój regionalny 148 

120. Eksploatacja kopalin ze złóż województwa 
wielkopolskiego P/14/102 Delegatura w Poznaniu Środowisko 348 

121. Świadczenie usług publicznych osobom posługującym 
się językiem migowym P/14/105 Delegatura w Poznaniu Administracja 

publiczna 99 

122. 
Wykorzystanie pomocy technicznej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2007-2013 oraz sprawowanie nadzoru nad 
wykorzystaniem tych środków3  

P/14/106 
 

P/14/054 

Delegatura w Poznaniu 
 
Departament Rolnictwa 
i Rozwoju wsi 

Rozwój wsi 277 

123. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg samorządowych 
przy budowie autostrad P/15/094 Delegatura w Poznaniu Transport 391 

124. Działania ośrodków pomocy społecznej w zakresie 
rozpoznawania i monitorowania sytuacji społecznej P/14/107 Delegatura w Rzeszowie Zabezpieczenie 

społeczne 241 

125. 
Sprawność działania służb państwowych na 
wybranych przejściach granicznych na granicy 
wschodniej RP 

P/14/108 Delegatura w Rzeszowie Sprawy wewnętrzne 313 

126. 
Skuteczność wybranych form aktywnego 
przeciwdziałania bezrobociu w niektórych 
województwach 

P/14/109 Delegatura w Rzeszowie Praca  244 

127. 
Wydawanie decyzji związanych z realizacją obiektów 
budowlanych w strefach konserwatorskich w latach 
2008-2013 na przykładzie województwa 
podkarpackiego 

P/14/110 Delegatura w Rzeszowie 
Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

193 

128. 
Zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem 
niezbędnych dla rozwoju województwa 
podkarpackiego 

P/14/111 Delegatura w Rzeszowie Praca 246 

129. 
Realizacja przez administrację województwa 
podkarpackiego zadań z zakresu infrastruktury 
przeciwpowodziowej 

P/15/097 Delegatura w Rzeszowie Gospodarka wodna 361 

130. Przygotowanie i realizacja inwestycji z zakresu 
infrastruktury komunalnej w Szczecinie P/14/112 Delegatura w Szczecinie 

Budownictwo, 
lokalne planowanie 
i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo 

119 

131. Wykonywanie lokalnych strategii rozwoju obszarów 
rybackich P/14/113 Delegatura w Szczecinie Rybołówstwo 279 

132. Nadzór nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym 
nadmorskich miejscowości turystycznych P/15/099 Delegatura w Szczecinie 

Budownictwo, 
lokalne planowanie 
i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo 

122 

133. Współdziałanie wojewódzkich konserwatorów 
zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego P/15/100 Delegatura w Szczecinie 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

195 

134. Budowa portu lotniczego w Modlinie P/14/114 Delegatura w Warszawie Transport 379 

135. Obsługa programów rządowych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego P/14/115 Delegatura w Warszawie Instytucje finansowe 79 

136. Wydatki spółek Grupy PKP na usługi doradcze 
(konsultingowe) i eksperckie P/15/102 Delegatura w Warszawie Skarb Państwa 296 

                                                            
3  Informacja o wynikach kontroli została opracowana na podstawie dwóch kontroli:  Nadzór nad wykorzystaniem pomocy technicznej w rolnictwie 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (P/14/054/KRR) oraz Wykorzystanie pomocy technicznej przez samorządy 
województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (P/14/106/LPO). 
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137. 
Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
na przygotowanie polskich sportowców do udziału 
w Igrzyskach XXX Olimpiady w Londynie 

P/13/190 Delegatura we Wrocławiu Kultura fizyczna 176 

138. 
Funkcjonowanie opieki paliatywnej i hospicyjnej 
na terenie województwa dolnośląskiego w latach 
2012-2014 (I półrocze) 

P/14/118 Delegatura we Wrocławiu Zdrowie 415 

139. Działalność administracji publicznej na rzecz ochrony 
praw mniejszości romskiej w Polsce P/14/119 Delegatura we Wrocławiu 

Wyznania religijne 
oraz mniejszości 
narodowe i etniczne 

102 

140. 
Wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem 
i trwałym obniżaniem zanieczyszczeń wód dorzecza 
Odry 

P/14/120 Delegatura we Wrocławiu Środowisko 349 

141. 
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

P/15/107 Delegatura we Wrocławiu Budownictwo 124 

142. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny uczenia się 
w szkołach publicznych P/14/122 Delegatura  

 Zielonej Górze 
Oświata 
i wychowanie 225 

143. 
Zapewnienie stabilności finansowej i warunków 
wykonywania działalności leczniczej Szpitala 
w Gorzowie Wlkp. 

P/14/123 Delegatura  
w Zielonej Górze Zdrowie 417 

144. 
Wykonywanie przez Państwową Inspekcję 
Farmaceutyczną zadań określonych w ustawie –
Prawo farmaceutyczne 

P/15/109 Delegatura  
w Zielonej Górze Zdrowie 424 
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1. 
Realizacja przez podmioty wykonujące zadania 
publiczne obowiązku dostosowania ich stron 
internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

D/15/505 Departament Administracji 
Publicznej Koordynowana 173 

2. 

Działania podmiotów zarządzających realizacją 
wybranych krajowych programów operacyjnych 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
w zakresie odzyskiwania środków nienależnych, 
pobranych w nadmiernej wysokości lub 
wykorzystanych nieprawidłowo przez beneficjentów 

I/13/002/KAP Departament Administracji 
Publicznej 

Inna kontrola 
doraźna  

3. Gospodarka finansowa Lasów Państwowych  
(kontrola specjalna) D/14/505 Departament  

Budżetu i Finansów Koordynowana 289 

4. 
Egzekwowanie przepisów prawa wobec podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie zakładów 
wzajemnych 

I/14/001/KBF Departament  
Budżetu i Finansów 

Inna kontrola 
doraźna 80 

5. Sytuacja finansowa Samorządu Województwa 
Mazowieckiego I/14/003/KBF Departament  

Budżetu i Finansów 
Inna kontrola 
doraźna 81 

6. Wykorzystanie środków budżetu państwa na obsługę 
informatyczną wyborów I/14/006/KBF Departament  

Budżetu i Finansów 
Inna kontrola 
doraźna  

7. Wykonanie planu finansowego przez Izbę Celną 
w Warszawie I/15/002/KBF Departament  

Budżetu i Finansów 
Inna kontrola 
doraźna  

8. 
Prawidłowość nadzoru nad bezpieczeństwem 
eksploatowanych gazociągów oraz prowadzenia 
nowych inwestycji przez spółkę GAZ-SYSTEM SA 

I/14/003/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Inna kontrola 
doraźna 150 

9. 
Wybór koncepcji i przebieg procedury przetargowej 
na zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Obsługi 
Sprzedaży w ENERGA SA 

I/14/004/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Inna kontrola 
doraźna  

10. 
Wykonywanie przez Główny Urząd Miar zadań 
w zakresie potwierdzania spełniania przez kasy 
rejestrujące funkcji, kryteriów i warunków 
technicznych, którym kasy muszą odpowiadać 

I/14/005/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Inna kontrola 
doraźna  

11. Wykorzystanie dotacji celowych na wsparcie 
finansowe inwestycji I/14/006/KGP 

Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Inna kontrola 
doraźna  

12. 
Wspieranie przez Ministra Gospodarki 
przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach 
ekonomicznych 

R/14/007/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Rozpoznawcza  

13. 
Dostosowanie działalności Grupy Kapitałowej OPEC 
Grudziądz Sp. z o.o. do wymogów Pakietu 
energetyczno-klimatycznego w latach 2008-2015 

R/15/002/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Rozpoznawcza  

14. 
Działania dotyczące uregulowania uprawnień do 
mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych 
i zarządzania jego majątkiem 

S/15/001/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Skargowa 297 

15. 
Wykonywanie przez Ministra Skarbu Państwa 
uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek 
Zakłady Ceramiczne Bolesławiec Sp. z o.o. oraz 
Eurolot SA 

S/15/003/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Skargowa  

16. Realizacja programów wieloletnich z zakresu 
inwestycji budowlanych D/15/501 Departament Infrastruktury Koordynowana 126 

17. 
Stosowanie przez administrację publiczną 
instrumentów prawnych zabezpieczających interesy 
społeczne w procesie lokalizacji elektrowni 
wiatrowych 

D/15/502 Departament Infrastruktury Koordynowana  

18. 
Nadzór Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nad 
zdatnością do lotów statków powietrznych 
eksploatowanych przez Eurolot SA 

S/14/007/KIN Departament Infrastruktury Skargowa  
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Wykaz kontroli doraźnych zakończonych informacją lub wystąpieniem pokontrolnym  
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Lp. Tytuł  Numer 
kontroli 

Jednostka organizacyjna 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Rodzaj kontroli 

Omówienie 
kontroli 

str. 

1. 
Realizacja przez podmioty wykonujące zadania 
publiczne obowiązku dostosowania ich stron 
internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

D/15/505 Departament Administracji 
Publicznej Koordynowana 173 

2. 

Działania podmiotów zarządzających realizacją 
wybranych krajowych programów operacyjnych 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
w zakresie odzyskiwania środków nienależnych, 
pobranych w nadmiernej wysokości lub 
wykorzystanych nieprawidłowo przez beneficjentów 

I/13/002/KAP Departament Administracji 
Publicznej 

Inna kontrola 
doraźna  

3. Gospodarka finansowa Lasów Państwowych  
(kontrola specjalna) D/14/505 Departament  

Budżetu i Finansów Koordynowana 289 

4. 
Egzekwowanie przepisów prawa wobec podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie zakładów 
wzajemnych 

I/14/001/KBF Departament  
Budżetu i Finansów 

Inna kontrola 
doraźna 80 

5. Sytuacja finansowa Samorządu Województwa 
Mazowieckiego I/14/003/KBF Departament  

Budżetu i Finansów 
Inna kontrola 
doraźna 81 

6. Wykorzystanie środków budżetu państwa na obsługę 
informatyczną wyborów I/14/006/KBF Departament  

Budżetu i Finansów 
Inna kontrola 
doraźna  

7. Wykonanie planu finansowego przez Izbę Celną 
w Warszawie I/15/002/KBF Departament  

Budżetu i Finansów 
Inna kontrola 
doraźna  

8. 
Prawidłowość nadzoru nad bezpieczeństwem 
eksploatowanych gazociągów oraz prowadzenia 
nowych inwestycji przez spółkę GAZ-SYSTEM SA 

I/14/003/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Inna kontrola 
doraźna 150 

9. 
Wybór koncepcji i przebieg procedury przetargowej 
na zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Obsługi 
Sprzedaży w ENERGA SA 

I/14/004/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Inna kontrola 
doraźna  

10. 
Wykonywanie przez Główny Urząd Miar zadań 
w zakresie potwierdzania spełniania przez kasy 
rejestrujące funkcji, kryteriów i warunków 
technicznych, którym kasy muszą odpowiadać 

I/14/005/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Inna kontrola 
doraźna  

11. Wykorzystanie dotacji celowych na wsparcie 
finansowe inwestycji I/14/006/KGP 

Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Inna kontrola 
doraźna  

12. 
Wspieranie przez Ministra Gospodarki 
przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach 
ekonomicznych 

R/14/007/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Rozpoznawcza  

13. 
Dostosowanie działalności Grupy Kapitałowej OPEC 
Grudziądz Sp. z o.o. do wymogów Pakietu 
energetyczno-klimatycznego w latach 2008-2015 

R/15/002/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Rozpoznawcza  

14. 
Działania dotyczące uregulowania uprawnień do 
mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych 
i zarządzania jego majątkiem 

S/15/001/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Skargowa 297 

15. 
Wykonywanie przez Ministra Skarbu Państwa 
uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek 
Zakłady Ceramiczne Bolesławiec Sp. z o.o. oraz 
Eurolot SA 

S/15/003/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Skargowa  

16. Realizacja programów wieloletnich z zakresu 
inwestycji budowlanych D/15/501 Departament Infrastruktury Koordynowana 126 

17. 
Stosowanie przez administrację publiczną 
instrumentów prawnych zabezpieczających interesy 
społeczne w procesie lokalizacji elektrowni 
wiatrowych 

D/15/502 Departament Infrastruktury Koordynowana  

18. 
Nadzór Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nad 
zdatnością do lotów statków powietrznych 
eksploatowanych przez Eurolot SA 

S/14/007/KIN Departament Infrastruktury Skargowa  
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Lp. Tytuł  Numer 
kontroli 

Jednostka organizacyjna 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Rodzaj kontroli 

Omówienie 
kontroli 

str. 

19. 

Wykorzystanie środków publicznych w związku 
z ubieganiem się przez miasto Kraków wspólnie 
z regionem tatrzańskim o przyznanie roli gospodarza 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich  
w 2022 r. 

D/14/510 
Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Koordynowana  

20. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu 
ponadregionalnym D/15/504 

Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Koordynowana  

21. Opłaty za studia w publicznych szkołach wyższych D/15/506 
Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Koordynowana 209 

22. Inwestycje w szkolnictwie wyższym w latach  
2009-2015 D/15/507 

Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Koordynowana  

23. Gospodarowanie nieruchomościami przez PAN K/14/005/KNO 
Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Sprawdzająca 292 

24. Funkcjonowanie lokalnych baz danych systemu 
informacji oświatowej R/14/004/KNO 

Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Rozpoznawcza  

25. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo R/14/006/KNO 
Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Rozpoznawcza  

26. 
Ochrona zabytków przez Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w latach 
2013-2014 

S/14/007/KNO 
Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Skargowa  

27. Wdrażanie Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu 
Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON) K/15/001/KON Departament  

Obrony Narodowej Sprawdzająca  

28. 
Założenia organizacyjne i prawne przyjęte w związku 
z planowaniem i wdrażaniem programów operacyjnych 
prowadzonych w ramach modernizacji Sił Zbrojnych RP 

R/14/001/KON Departament  
Obrony Narodowej Rozpoznawcza  

29. Organizacja obrony przeciwlotniczej 
i przeciwrakietowej Sił Zbrojnych RP R/14/002/KON Departament  

Obrony Narodowej Rozpoznawcza  

30. Dostarczanie pism i przesyłek sądowych D/14/509 
Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

Koordynowana 315 

31. Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości I/14/006/KPB 
Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

Inna kontrola 
doraźna 317 

32. Udzielanie przez organy administracji ochrony 
cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP I/14/007/KPB 

Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

Inna kontrola 
doraźna 318 

33. 
Funkcjonowanie systemu gromadzenia 
i wykorzystywania danych dotyczących 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 

I/15/002/KPB 
Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

Inna kontrola 
doraźna 325 

34. Realizacja zadań CBA w zakresie przeciwdziałania 
i zwalczania korupcji R/14/005/KPB 

Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

Rozpoznawcza  

35. Wykonywanie zadań przez dzielnicowych R/15/001/KPB 
Departament Porządku 
i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

Rozpoznawcza  

36. 
Spółdzielnie socjalne jako instrument aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

R/14/003/KPS Departament Pracy, Spraw 
Społecznych i Rodziny Rozpoznawcza  

37. Pomoc osobom starszym kierowanym do domów 
pomocy społecznej R/15/001/KPS Departament Pracy, Spraw 

Społecznych i Rodziny Rozpoznawcza  

38. Aktywizacja osób starszych w dziennych domach 
pomocy R/15/002/KPS Departament Pracy, Spraw 

Społecznych i Rodziny Rozpoznawcza  

39. Realizacja Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich w latach 2012-2015 R/15/003/KPS Departament Pracy, Spraw 

Społecznych i Rodziny Rozpoznawcza  

40. Nadzór Prezesa Agencji Rynku Rolnego nad 
ELEWARR sp. z o.o. K/13/002/KRR Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Sprawdzająca 271 
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Wykaz kontroli doraźnych zakończonych informacją lub wystąpieniem pokontrolnym  
w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r.  

Lp. Tytuł  Numer 
kontroli 

Jednostka organizacyjna 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Rodzaj kontroli 

Omówienie 
kontroli 

str. 

1. 
Realizacja przez podmioty wykonujące zadania 
publiczne obowiązku dostosowania ich stron 
internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

D/15/505 Departament Administracji 
Publicznej Koordynowana 173 

2. 

Działania podmiotów zarządzających realizacją 
wybranych krajowych programów operacyjnych 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
w zakresie odzyskiwania środków nienależnych, 
pobranych w nadmiernej wysokości lub 
wykorzystanych nieprawidłowo przez beneficjentów 

I/13/002/KAP Departament Administracji 
Publicznej 

Inna kontrola 
doraźna  

3. Gospodarka finansowa Lasów Państwowych  
(kontrola specjalna) D/14/505 Departament  

Budżetu i Finansów Koordynowana 289 

4. 
Egzekwowanie przepisów prawa wobec podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie zakładów 
wzajemnych 

I/14/001/KBF Departament  
Budżetu i Finansów 

Inna kontrola 
doraźna 80 

5. Sytuacja finansowa Samorządu Województwa 
Mazowieckiego I/14/003/KBF Departament  

Budżetu i Finansów 
Inna kontrola 
doraźna 81 

6. Wykorzystanie środków budżetu państwa na obsługę 
informatyczną wyborów I/14/006/KBF Departament  

Budżetu i Finansów 
Inna kontrola 
doraźna  

7. Wykonanie planu finansowego przez Izbę Celną 
w Warszawie I/15/002/KBF Departament  

Budżetu i Finansów 
Inna kontrola 
doraźna  

8. 
Prawidłowość nadzoru nad bezpieczeństwem 
eksploatowanych gazociągów oraz prowadzenia 
nowych inwestycji przez spółkę GAZ-SYSTEM SA 

I/14/003/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Inna kontrola 
doraźna 150 

9. 
Wybór koncepcji i przebieg procedury przetargowej 
na zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Obsługi 
Sprzedaży w ENERGA SA 

I/14/004/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Inna kontrola 
doraźna  

10. 
Wykonywanie przez Główny Urząd Miar zadań 
w zakresie potwierdzania spełniania przez kasy 
rejestrujące funkcji, kryteriów i warunków 
technicznych, którym kasy muszą odpowiadać 

I/14/005/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Inna kontrola 
doraźna  

11. Wykorzystanie dotacji celowych na wsparcie 
finansowe inwestycji I/14/006/KGP 

Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Inna kontrola 
doraźna  

12. 
Wspieranie przez Ministra Gospodarki 
przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach 
ekonomicznych 

R/14/007/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Rozpoznawcza  

13. 
Dostosowanie działalności Grupy Kapitałowej OPEC 
Grudziądz Sp. z o.o. do wymogów Pakietu 
energetyczno-klimatycznego w latach 2008-2015 

R/15/002/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Rozpoznawcza  

14. 
Działania dotyczące uregulowania uprawnień do 
mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych 
i zarządzania jego majątkiem 

S/15/001/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Skargowa 297 

15. 
Wykonywanie przez Ministra Skarbu Państwa 
uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek 
Zakłady Ceramiczne Bolesławiec Sp. z o.o. oraz 
Eurolot SA 

S/15/003/KGP 
Departament  
Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji 

Skargowa  

16. Realizacja programów wieloletnich z zakresu 
inwestycji budowlanych D/15/501 Departament Infrastruktury Koordynowana 126 

17. 
Stosowanie przez administrację publiczną 
instrumentów prawnych zabezpieczających interesy 
społeczne w procesie lokalizacji elektrowni 
wiatrowych 

D/15/502 Departament Infrastruktury Koordynowana  

18. 
Nadzór Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nad 
zdatnością do lotów statków powietrznych 
eksploatowanych przez Eurolot SA 

S/14/007/KIN Departament Infrastruktury Skargowa  
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Lp. Tytuł  Numer 
kontroli 

Jednostka organizacyjna 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Rodzaj kontroli 

Omówienie 
kontroli 

str. 

41. 
Realizacja zadań określonych w ustawie o wyścigach 
konnych oraz w zakresie nadzoru właścicielskiego 
nad torami wyścigów konnych 

I/14/001/KRR Departament Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

Inna kontrola 
doraźna 290 

42. Prowadzenie gospodarki łowieckiej D/14/508 Departament Środowiska Koordynowana 351 

43. 
Prawidłowość wykorzystania, przez Państwowy 
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 
środków publicznych na finansowanie prac 
wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych 

S/15/001/KSI Departament Środowiska Skargowa  

44. Funkcjonowanie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc 
w Warszawie R/15/001/KZD Departament Zdrowia Rozpoznawcza  

45. Diagnostyka laboratoryjna w podmiotach leczniczych R/15/002/KZD Departament Zdrowia Rozpoznawcza  

46. Funkcjonowanie profilaktyki zdrowotnej w systemie 
ochrony zdrowia R/15/003/KZD Departament Zdrowia Rozpoznawcza  

47. Nadzór Ministra Zdrowia nad obrotem refundowanymi 
produktami leczniczymi R/15/004/KZD Departament Zdrowia Rozpoznawcza  

48. Wdrożenie i realizacja pakietu onkologicznego R/15/005/KZD Departament Zdrowia Rozpoznawcza  

49. 

Funkcjonowanie szkół niepublicznych z 
uprawnieniami szkół publicznych prowadzonych przez 
Społeczno--Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy 
Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator 
w Łomży 

I/15/003/LBI Delegatura w Białymstoku Inna kontrola 
doraźna  

50. Zdolność małych gmin z terenu województwa 
podlaskiego do wykonywania zadań publicznych R/15/001/LBI Delegatura w Białymstoku Rozpoznawcza  

51. Opieka okołoporodowa w oddziale położniczym  
w latach 2013-2014 R/15/002/LBI Delegatura w Białymstoku Rozpoznawcza  

52. Zadłużenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego 
im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu K/15/001/LBY Delegatura w Bydgoszczy Sprawdzająca  

53. 
Korzystanie przez Wojewódzki Szpital Zespolony  
im. L. Rydygiera w Toruniu z usług zewnętrznych 
w leczeniu szpitalnym 

R/14/002/LBY Delegatura w Bydgoszczy Rozpoznawcza  

54. 
Korzystanie z dopłat z budżetu państwa na 
finansowanie uprawnień do ulgowych przejazdów 
osób korzystających z kolejowego i autobusowego 
publicznego transportu zbiorowego 

R/14/004/LBY Delegatura w Bydgoszczy Rozpoznawcza  

55. 
Kontraktowanie i rozliczanie rehabilitacji leczniczej 
oraz nocnej i świadczeń opieki zdrowotnej przez 
Kujawsko--Pomorski Oddział Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Bydgoszczy 

S/14/005/LBY Delegatura w Bydgoszczy Skargowa  

56. Prawidłowość realizacji zadania pn. „Park Wodny 
Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" S/14/001/LGD Delegatura w Gdańsku Skargowa  

57. 
Ustalenie wysokości opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego przez porty morskie w Gdańsku oraz 
w Gdyni nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Skarbu Państwa 

S/14/002/LGD Delegatura w Gdańsku Skargowa  

58. Gospodarowanie wybranymi nieruchomościami przez 
gminę miejską Malbork S/15/001/LGD Delegatura w Gdańsku Skargowa  

59. 
Przebudowa części lotniska wojskowego  
w Gdyni-Oksywiu w zakresie umożliwiającym  
obsługę ruchu cywilnego 

S/15/002/LGD Delegatura w Gdańsku Skargowa  

60. 
Budowa i modernizacja wybranych stadionów 
sportowych, realizowana z wykorzystaniem środków 
publicznych 

I/14/012/LKA Delegatura w Katowicach Inna kontrola 
doraźna  

61. 

Postępowanie Narodowego Funduszu Zdrowia 
i Ministra Zdrowia po stwierdzeniu przez Centralne 
Biuro Antykorupcyjne poświadczenia nieprawdy 
w ofertach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
przez EuroMedic Medial Center dr n.med. Tomasz 
Ludyga i NZOZ EuroMedic Kliniki Specjalistyczne 
Janina Leśnik-Ludyga 

I/14/014/LKA Delegatura w Katowicach Inna kontrola 
doraźna  

62. 
Wykonanie wniosków z kontroli P/13/100 – Działania 
Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli w ruchu 
drogowym 
 

K/15/002/LKA Delegatura w Katowicach Sprawdzająca  
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63. 
Realizacja wysokospecjalistycznych świadczeń 
zdrowotnych przez publiczne i niepubliczne podmioty 
lecznicze 

R/14/008/LKA Delegatura w Katowicach Rozpoznawcza  

64. Dostęp kobiet w ciąży do badań prenatalnych R/15/004/LKA Delegatura w Katowicach Rozpoznawcza  

65. Finansowe aspekty wykonywania przez gminy zadań 
z zakresu opieki nad zwierzętami R/15/005/LKA Delegatura w Katowicach Rozpoznawcza  

66. Rzetelność wykonania drogi powiatowej  
Piasek-Żuraw S/14/015/LKA Delegatura w Katowicach Skargowa  

67. Świadczenie usług przez zakład budżetowy Cmentarz 
Komunalny w Częstochowie S/14/016/LKA Delegatura w Katowicach Skargowa  

68. 
Prawidłowość przekazania w wieczyste użytkowanie 
i wykorzystania nieruchomości gminnej przy 
ul. Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu 

S/14/017/LKA Delegatura w Katowicach Skargowa  

69. 
Prawidłowość wydawania decyzji o pozwoleniu 
na budowę na terenie dawnych zakładów 
ogrodniczych w Mysłowicach, w latach 2012-2014 

S/14/018/LKA Delegatura w Katowicach Skargowa  

70. Kontraktowanie opieki w domu chorego S/14/019/LKA Delegatura w Katowicach Skargowa  

71. Współfinansowanie przez mieszkańców gminy 
Milówka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej S/14/020/LKA Delegatura w Katowicach Skargowa  

72. Przestrzeganie praw pacjenta w SP ZOZ w Szpitalu 
Psychiatrycznym w Rybniku S/15/003/LKA Delegatura w Katowicach Skargowa  

73. 
Wybrane zagadnienia funkcjonowania Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Bytomiu 

S/15/006/LKA Delegatura w Katowicach Skargowa  

74. Gospodarowanie przez starostów nieruchomościami 
stanowiącymi własność Skarbu Państwa I/14/003/LKI Delegatura w Kielcach Inna kontrola 

doraźna 291 

75. 
Przygotowanie i realizacja zamówienia publicznego 
na zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń 
międzywojewódzkich realizowanych przez 
województwo świętokrzyskie 

I/14/006/LKI Delegatura w Kielcach Inna kontrola 
doraźna  

76. 
Usuwanie przez gminy skutków zdarzeń kryzysowych 
związanych z przerwami w dostawach energii 
elektrycznej 

I/14/008/LKI Delegatura w Kielcach Inna kontrola 
doraźna 104 

77. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości I/14/010/LKI Delegatura w Kielcach Inna kontrola 
doraźna 120 

78. Egzekwowanie obowiązków podatkowych i celnych 
od podmiotów prowadzących handel internetowy K/14/009/LKI Delegatura w Kielcach Sprawdzająca  

79. 
Udzielanie zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć 
zarobkowych oraz prowadzenie działalności 
gospodarczej przez pracowników wojewódzkiej 
i  powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych 

K/15/004/LKI Delegatura w Kielcach Sprawdzająca  

80. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi 
mienie powiatów K/15/005/LKI Delegatura w Kielcach Sprawdzająca  

81. 
Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Skarżysku-Kamiennej w sytuacji zagrożenia 
odebrania dzieci rodzicom 

R/14/011/LKI Delegatura w Kielcach Rozpoznawcza  

82. Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Jędrzejowie programów specjalnych R/15/001/LKI Delegatura w Kielcach Rozpoznawcza  

83. 

Skuteczność działań podejmowanych przez wybrane 
jednostki organizacyjne PGL „Lasy Państwowe" 
i Policji, w zakresie zapobiegania szkodnictwu 
leśnemu w lasach stanowiących własność Skarbu 
Państwa na terenie województwa świętokrzyskiego 

R/15/002/LKI Delegatura w Kielcach Rozpoznawcza  

84. Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej R/15/003/LKI Delegatura w Kielcach Rozpoznawcza  

85. 
Przeciwdziałanie e-uzależnieniu dzieci i młodzieży 
na terenie wybranych gmin województwa 
świętokrzyskiego 

R/15/009/LKI Delegatura w Kielcach Rozpoznawcza  

86. Wybrane zagadnienia funkcjonowania gminy Wilczyce S/14/002/LKI Delegatura w Kielcach Skargowa  

87. Wybrane aspekty gospodarki odpadami komunalnymi 
w województwie świętokrzyskim S/14/007/LKI Delegatura w Kielcach Skargowa 354 

88. Reagowanie Policji na zgłoszenia obywateli R/14/003/LKR Delegatura w Krakowie Rozpoznawcza  
89. System szczepień ochronnych dzieci R/15/001/LKR Delegatura w Krakowie Rozpoznawcza  
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90. 
Organizacja publicznych form wychowania 
przedszkolnego działających na terenie gminy 
Jastków 

I/14/007/LLU Delegatura w Lublinie Inna kontrola 
doraźna 227 

91. Finanse i gospodarowanie mieniem szkół wyższych I/15/001/LLU Delegatura w Lublinie Inna kontrola 
doraźna 210 

92. 
Zapewnienie możliwości korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby 
niepełnosprawne 

I/15/005/LLU Delegatura w Lublinie Inna kontrola 
doraźna  

93. Realizacja przez gminy wybranych zadań z zakresu 
pomocy społecznej I/15/006/LLU Delegatura w Lublinie Inna kontrola 

doraźna  

94. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych 
i gminnych K/15/002/LLU Delegatura w Lublinie Sprawdzająca  

95. 
Działania Wójta Gminy Stary Zamość jako organu 
podatkowego oraz Urzędu Gminy w zakresie wykonywania 
niektórych zadań jednostek samorządu terytorialnego 

K/15/003/LLU Delegatura w Lublinie Sprawdzająca  

96. Sprawowanie opieki w bursach i internatach szkół 
prowadzonych przez Miasto Chełm R/14/009/LLU Delegatura w Lublinie Rozpoznawcza  

97. Zarządzanie zbiornikiem wodnym w Nieliszu S/14/008/LLU Delegatura w Lublinie Skargowa  

98. 
Wykonywanie przez zarządców dróg samorządowych 
zadań związanych z umieszczaniem w pasie drogowym 
infrastruktury telekomunikacyjnej, dla potrzeb budowy sieci 
szerokopasmowego dostępu do Internetu 

S/15/004/LLU Delegatura w Lublinie Skargowa  

99. 

Wykonanie wniosków i wykorzystanie uwag przez 
adresatów wystąpień pokontrolnych skierowanych 
po kontroli P/12/153 „Realizacja przez miasta 
województwa łódzkiego zadań z zakresu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz innych 
wybranych kontrolach 

K/14/006/LLO Delegatura w Łodzi Sprawdzająca  

100. 
Wykonanie wniosków i wykorzystanie uwag przez 
adresatów wystąpień pokontrolnych po kontroli 
P/13/160 Funkcjonowanie spółek komunalnych 
w województwie łódzkim 

K/15/002/LLO Delegatura w Łodzi Sprawdzająca  

101. 
Efekty „Programu Oczyszczania Kraju z azbestu 
na lata 2009-2032" na przykładzie działań 
podejmowanych przez Starostwo Powiatowe 
w Brzezinach w latach 2009-2014 

R/14/007/LLO Delegatura w Łodzi Rozpoznawcza  

102. Realizacja ustawowych zadań w zakresie 
transportowego dozoru technicznego R/14/009/LLO Delegatura w Łodzi Rozpoznawcza  

103. 
Wpływ realizacji programu „Maluch" na zwiększenie 
aktywności zawodowej rodziców i opiekunów dzieci, 
na przykładzie Miasta Ozorków 

R/15/008/LLO Delegatura w Łodzi Rozpoznawcza  

104. Funkcjonowanie systemu kontroli i nadzoru nad 
bezpieczeństwem suplementów diety R/15/009/LLO Delegatura w Łodzi Rozpoznawcza  

105. 
Prawidłowość realizacji inwestycji – remontu drogi 
powiatowej, przebiegającej wzdłuż miejscowości 
Stobiecko Szlacheckie-Józefów (gmina Ładzice) 

S/14/008/LLO Delegatura w Łodzi Skargowa  

106. Działalność Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów S/15/001/LLO Delegatura w Łodzi Skargowa 86 

107. 

Sprawowanie opieki nad pacjentami Oddziału 
Psychiatrii Młodzieżowej SP ZOZ Centralnego 
Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Oddziału 
Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala 
Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Sieradzu – Centrum 
Psychiatrycznego w  Warcie 

S/15/003/LLO Delegatura w Łodzi Skargowa 

 
 

 

108. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Piotrkowie Trybunalskim S/15/004/LLO Delegatura w Łodzi Skargowa  

109. 

Gospodarowanie przez Urząd Miasta Łodzi 
nieruchomością (po Gimnazjum Publicznym nr 38) 
zlokalizowaną w Łodzi przy ul. Municypalnej 4 
w latach 2010-2015 (I półrocze) 
 

S/15/006/LLO Delegatura w Łodzi Skargowa 87 
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110. 
Wykorzystanie przez Lokalne Grupy Rybackie środków 
finansowych w ramach Programu Operacyjnego – 
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 

I/14/006/LOL Delegatura w Olsztynie Inna kontrola 
doraźna  

111. 

Realizacja przez organy administracji publicznej  
w woj. warmińsko-mazurskim obowiązków 
wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 
samorządu terytorialnego 

I/15/005/LOL Delegatura w Olsztynie Inna kontrola 
doraźna  

112. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem 
placówek opiekuńczo-wychowawczych I/15/006/LOL Delegatura w Olsztynie Inna kontrola 

doraźna  

113. 
Działania organu nadzoru budowlanego w zakresie 
samowoli budowlanych na gruntach Skarbu Państwa 
pokrytych wodami 

R/15/002/LOL Delegatura w Olsztynie Rozpoznawcza  

114. 
Funkcjonowanie systemu oczyszczania ścieków 
w regionie Wielkich Jezior Mazurskich w gminie 
Mrągowo 

R/15/007/LOL Delegatura w Olsztynie Rozpoznawcza  

115. 
Gospodarowanie wybranymi składnikami 
majątkowymi przez Miasto i Gminę Orneta w latach 
2009-2014 

S/14/004/LOL Delegatura w Olsztynie Skargowa  

116. 
Prawidłowość realizacji wybranych inwestycji 
dotyczących infrastruktury wodno-ściekowej, zakupu 
paliwa oraz powoływania rad nadzorczych w spółkach 
komunalnych Gminy Olsztynek 

S/14/005/LOL Delegatura w Olsztynie Skargowa  

117. 

Udzielanie i realizacja zamówień publicznych 
związanych z projektem „Świat e-usług dla zdrowia – 
informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
w Olsztynie" oraz wybranych zamówień na usługi 
w zakresie ubezpieczeń, audytu i szkolenia oraz 
dostawy środków dezynfekcyjnych 

S/15/001/LOL Delegatura w Olsztynie Skargowa  

118. Prawidłowość udzielania przez Gminę Rybno 
wybranych zamówień publicznych S/15/003/LOL Delegatura w Olsztynie Skargowa  

119. 
Prawidłowość przygotowania i realizacji zadania 
inwestycyjnego polegającego na budowie kompleksu 
rekreacyjno-sportowego w Dąbrównie 

S/15/004/LOL Delegatura w Olsztynie Skargowa  

120. 
Wdrożenie i wykorzystywanie przez jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej platformy 
komunikacyjnej obszaru zabezpieczenia społecznego, 
utworzonej w ramach Projektu Emp@tia 

R/15/003/LOP Delegatura w Opolu Rozpoznawcza  

121. Wybrane zagadnienia z zakresu realizacji inwestycji 
polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 407 S/15/002/LOP Delegatura w Opolu Skargowa  

122. Udzielanie świadczeń osobom uprawnionym do 
alimentów w województwie wielkopolskim I/14/010/LPO Delegatura w Poznaniu Inna kontrola 

doraźna  

123. 
Przygotowanie i realizacja inwestycji „Przebudowa 
węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera" 
w Poznaniu 

I/15/005/LPO Delegatura w Poznaniu Inna kontrola 
doraźna  

124. 
Utrzymywanie psów służbowych w jednostkach 
organizacyjnych Policji, Służby Więziennej  
oraz Wojska Polskiego 

I/15/006/LPO Delegatura w Poznaniu Inna kontrola 
doraźna  

125. 
Realizacja przez Politechnikę Poznańską elementów 
zintegrowanego mobilnego systemu wspomagającego 
działania antyterrorystyczne i antykryzysowe 
„Proteus" 

I/15/007/LPO Delegatura w Poznaniu Inna kontrola 
doraźna  

126. 
Wykorzystanie uwag i wniosków zawartych 
w wystąpieniach po kontroli P/09/147 „Stan 
techniczny obiektów użytkowanych przez publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej" 

K/15/002/LPO Delegatura w Poznaniu Sprawdzająca  

127. 

Działania administracji rządowej i samorządowej 
w zakresie przeciwdziałania niszczeniu dróg 
samorządowych przy budowie autostrad i dróg 
ekspresowych  
 

R/14/012/LPO Delegatura w Poznaniu Rozpoznawcza  
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128. 
Wykonywanie przez gminy województwa 
wielkopolskiego obowiązku dowozu dzieci i młodzieży 
do przedszkoli i szkół 

R/15/001/LPO Delegatura w Poznaniu Rozpoznawcza  

129. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi przez 
wybrane gminy województwa wielkopolskiego R/15/003//LPO Delegatura w Poznaniu Rozpoznawcza  

130. Funkcjonowanie procedury zobowiązania osób 
uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego R/15/004/LPO Delegatura w Poznaniu Rozpoznawcza  

131. 
Wykorzystanie środków publicznych przez 
Stowarzyszenie „Dolina Noteci" ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektów organizacyjnych 
i gospodarki finansowej 

S/14/009/LPO Delegatura w Poznaniu Skargowa  

132. Realizacja przez Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii S/14/011/LPO Delegatura w Poznaniu Skargowa  

133. 
Realizacja Pracowni Kardiologii Inwazyjnej 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. 

S/15/008/LPO Delegatura w Poznaniu Skargowa  

134. 
Warunki zatrudniania oraz wykonywania pracy 
przez cudzoziemców na terenie województwa 
podkarpackiego 

I/15/005/LRZ Delegatura w Rzeszowie Inna kontrola 
doraźna  

135. Sposób realizacji wniosków skierowanych po kontroli 
Postępowanie z odpadami medycznymi (P/14/055) K/15/007/LRZ Delegatura w Rzeszowie Sprawdzająca  

136. 

Sposób realizacji wniosków skierowanych 
po kontroli Nadzór weterynaryjny i sanitarny 
nad przestrzeganiem przez producentów żywności 
standardów weterynaryjnych i sanitarnych 
w województwie podkarpackim (P/12/169) 

K/15/008/LRZ Delegatura w Rzeszowie Sprawdzająca  

137. 
Sposób realizacji wniosków skierowanych po kontroli 
Wydawanie zintegrowanych pozwoleń na korzystanie 
ze środowiska w województwie podkarpackim 
(P/12/168) 

K/15/009/LRZ Delegatura w Rzeszowie Sprawdzająca  

138. 
Realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz postanowień umów na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Miejski 
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli 

S/15/001/LRZ Delegatura w Rzeszowie Skargowa  

139. 
Działania Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
związane z założeniem i funkcjonowaniem zagrody 
dla żubrów w miejscowości Bukowiec gm. Lutowiska  
w latach 2010-2014 

S/15/002/LRZ Delegatura w Rzeszowie Skargowa  

140. 
Udzielanie zamówień publicznych na malowanie 
oznakowania poziomego dróg oraz utrzymanie 
czystości i wymianę elementów ekranów 
akustycznych przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie 

S/15/003/LRZ Delegatura w Rzeszowie Skargowa  

141. 
Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi przez 
Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych 
w Rzeszowie 

S/15/004/LRZ Delegatura w Rzeszowie Skargowa  

142. Realizacja projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Jawornik Polski S/15/010/LRZ Delegatura w Rzeszowie Skargowa  

143. Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone 
przez Gminę Miasto Szczecin I/14/004/LSZ Delegatura w Szczecinie Inna kontrola 

doraźna  

144. 

Wykonywanie przez gminy województwa 
zachodniopomorskiego zadań w zakresie opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 
bezdomności zwierząt – realizacja wniosków 
z kontroli I/13/001 

K/15/003/LSZ Delegatura w Szczecinie Sprawdzająca  

145. 
Realizacja przez Gminę Miasto Szczecinek zadań 
w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami 
nieruchomymi w latach 2013-2014 

R/14/005/LSZ Delegatura w Szczecinie Rozpoznawcza  

146. Nadzór nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym  
w Gminie Rewal R/14/006/LSZ Delegatura w Szczecinie Rozpoznawcza  

147. 
Realizacja zadań z zakresu użyteczności publicznej 
przez spółki utworzone z udziałem jednostek 
samorządu terytorialnego – Gminy Miasta Szczecinek 
i Powiatu Szczecineckiego 

S/15/001/LSZ Delegatura w Szczecinie Skargowa 158 
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Lp. Tytuł  Numer 
kontroli 

Jednostka organizacyjna 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Rodzaj kontroli 

Omówienie 
kontroli 

str. 

148. 
Kształtowanie cen usług za dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków na terenie powiatu 
szczecineckiego 

S/15/002/LSZ Delegatura w Szczecinie Skargowa  

149. Realizacja zamówień publicznych na usługi 
zewnętrzne przez podmioty sektora publicznego D/14/506 Delegatura w Warszawie Koordynowana 103 

150. 
Prawidłowość prowadzenia przez wybranych 
starostów woj. mazowieckiego ewidencji gruntów 
i budynków oraz realizacji zadań określonych 
w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne 

I/15/001/LWA Delegatura w Warszawie Inna kontrola 
doraźna  

151. 
Wynajmowanie przez m.st. Warszawę lokali 
użytkowych przeznaczonych pod określony typ 
działalności na zasadach preferencyjnych 

I/15/005/LWA Delegatura w Warszawie Inna kontrola 
doraźna  

152. 
Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Raciążu 
oraz sprawowanie nadzoru nad spółką 

K/15/008/LWA Delegatura w Warszawie Sprawdzająca  

153. Funkcjonowanie rodzinnych ośrodków diagnostyczno-
-konsultacyjnych R/14/004/LWA Delegatura w Warszawie Rozpoznawcza  

154. 
Zabezpieczenie wybranych obiektów infrastruktury 
krytycznej istotnych dla funkcjonowania państwa 
i jego obywateli w dużych aglomeracjach miejskich 

R/15/006/LWA Delegatura w Warszawie Rozpoznawcza  

155. 
Prawidłowość gospodarowania gruntami Miasta 
Radomia w latach 2012-2013 w związku z realizacją 
inwestycji Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej 

S/15/002/LWA Delegatura w Warszawie Skargowa  

156. 
Funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Józefa Piłsudskiego 
w Płońsku 

S/15/003/LWA Delegatura w Warszawie Skargowa  

157. Realizacja inwestycji pn. „Oczyszczalnia ścieków 
w Gminie Zbuczyn" S/15/004/LWA Delegatura w Warszawie Skargowa  

158. Funkcjonowanie Instytutu Reumatologii  
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie S/15/007/LWA Delegatura w Warszawie Skargowa  

159. 
Badanie sprawozdania finansowego Projektu Ochrony 
Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry 
współfinansowanego środkami pożyczki  
Banku Światowego 

D/15/503 Delegatura we Wrocławiu Koordynowana  

160. Wspieranie uczniów uzdolnionych w województwie 
dolnośląskim R/15/002/LWR Delegatura we Wrocławiu Rozpoznawcza  

161. Wybrane aspekty gospodarki finansowej Gminy 
Wrocław w latach 2011-2014 (I kwartał) S/14/004/LWR Delegatura we Wrocławiu Skargowa  

162. Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców 
i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask S/15/001/LWR Delegatura we Wrocławiu Skargowa  

163. Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych 
na terenie Gminy Wrocław S/15/003/LWR Delegatura we Wrocławiu Skargowa  

164. 
Realizacja wybranych dochodów budżetowych oraz 
działań podejmowanych przez jst województwa 
lubuskiego w celu zmniejszenia zadłużenia 

I/15/001/LZG Delegatura  
w Zielonej Górze 

Inna kontrola 
doraźna 84 

165. 
Gospodarowanie zasobami wodnymi przez 
samorządowe zakłady budżetowe w województwie 
lubuskim 

I/15/003/LZG Delegatura  
w Zielonej Górze 

Inna kontrola 
doraźna  

166. 
Wykonywanie przez Wojewódzkich Inspektorów 
Farmaceutycznych w Szczecinie i we Wrocławiu 
zadań określonych w ustawie – Prawo 
Farmaceutyczne 

R/14/006/LZG Delegatura  
w Zielonej Górze Rozpoznawcza  

167. Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców Gminy Strzelce Krajeńskie R/14/007/LZG Delegatura  

w Zielonej Górze Rozpoznawcza  

168. 
Wykonywanie przez Wojewódzkich Inspektorów 
Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. 
i we Wrocławiu zadań określonych w ustawie 
o Inspekcji Handlowej 

R/15/002/LZG Delegatura  
w Zielonej Górze Rozpoznawcza  

169. 
Wypełnianie przez organy administracji publicznej 
obowiązków w zakresie nadzoru nad systemem 
obrotu i postępowania ze zużytymi bateriami 
i akumulatorami 

R/15/004/LZG Delegatura  
w Zielonej Górze Rozpoznawcza  
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Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

3. Dotacje dla 
niepublicznych 
szkół artystycznych 
oraz nadzór nad tymi 
szkołami 
(dział: kultura 
i ochrona dziedzictwa 
narodowego, oświata 
i wychowanie)  
P/14/089 

Ustawa z dnia 
7 września 1991 r. 
o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2156, ze zm.) 

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego powinien podjąć, 
we współpracy z Ministrem Edukacji 
Narodowej, działania zmierzające do 
znowelizowania ustawy o systemie 
oświaty poprzez wprowadzenie 
w art. 82 ustawy możliwości 
uzyskiwania uprawnień szkół 
publicznych z dniem rozpoczęcia 
działalności przez niepubliczne szkoły 
artystyczne realizujące kształcenie 
ogólne. NIK wskazuje na potrzebę 
jednoznacznego uregulowania prawa 
niepublicznych szkół artystycznych, 
w których uczniowie realizują 
obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki, do uzyskiwania uprawnień szkół 
publicznych z dniem rozpoczęcia 
działalności. Brak takich regulacji 
uniemożliwia im funkcjonowanie według 
tych samych zasad co szkoły 
niepubliczne szkolnictwa 
powszechnego. 

Zrealizowany 
w pełni 

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.U. poz. 357) art. 82 nadano nowe brzmienie. 
Uwzględniono wniosek NIK w przepisie art 82:  
1b. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, w drodze rozporządzenia, może powierzyć 
specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a 
ust. 1, prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół 
artystycznych i wydawanie decyzji, o których mowa w ust. 4, 
art. 83 ust. 2, art. 85 ust. 4 i art. 88.  
2 pkt. 6 zobowiązanie do przestrzegania wymagań 
określonych w art. 7 ust. 3 – w przypadku szkoły 
podstawowej i gimnazjum, a także w przypadku szkoły 
ponadgimnazjalnej oraz szkoły artystycznej realizującej 
kształcenie ogólne, którym z dniem rozpoczęcia działalności 
mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej. 

4. Ochrona drzew 
w procesach 
inwestycyjnych 
w miastach 
(dział: środowisko)  
P/14/087 

Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1651, ze zm.)  

Wprowadzenie w art. 5 ustawy definicji 
następujących pojęć:  
a) drzewo,  
b) żywotność drzewa. 

Zrealizowany 
w pełni 

Ustawą z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych innych ustaw – zmiana 
dokonana art 29 – wprowadzono definicje 

5. Ochrona drzew 
w procesach 
inwestycyjnych 
w miastach 
(dział: środowisko)  
P/14/087 

Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1651, ze zm.)  

Wprowadzenie obowiązku dołączenia 
do wniosku inwestora projektu 
zagospodarowania działki lub terenu 
w przypadku realizacji inwestycji, 
dla której jest on wymagany zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.-  Prawo 
budowlane, wraz z oznaczeniem: 
a) istniejącego zadrzewienia 
podlegającego adaptacji lub likwidacji 
wraz z określeniem usytuowania 
drzewa lub drzew w stosunku do granic 
nieruchomości i obiektów budowlanych 
istniejących lub projektowanych na tej 
nieruchomości, b) układu projektowanej 
zieleni wysokiej i niskiej, tj. nasadzeń 
zastępczych rozumianych jako 
posadzenie drzew lub krzewów, 
w liczbie nie mniejszej niż liczba 
usuwanych drzew, stanowiących 
kompensację przyrodniczą za usuwane 
drzewa w rozumieniu art. 3 pkt 8 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska, tj. zmiany 
art. 83 ust. 4 poprzez dodanie 
stosownych punktów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zrealizowany 
w pełni 

 

 
 

Załącznik nr 4 
 
Wykaz wniosków de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli, przedstawionych w informacjach  
o wynikach kontroli w 2015 r. 1/ 
 

 

Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

1. Sytuacja finansowa 
samorządu 
województwa 
mazowieckiego 
(dział: budżet, finanse 
publiczne)  
I/14/003/KBF 

Ustawa z dnia 
13 listopada 2003 r. 
o dochodach 
jednostek samorządu 
terytorialnego 
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 198)  

Podjęcie prac nad projektem systemu 
dochodów województw, który 
eliminowałby największe wady 
obecnego systemu, czyli: – dużą 
zmienność dochodów własnych, 
a w konsekwencji także dużą 
zmienność obowiązkowych wpłat do 
budżetu państwa, spowodowaną 
oparciem tych dochodów na jednym, 
w dodatku bardzo niestabilnym 
i trudnym do prognozowania 
w perspektywie wieloletniej podatku 
dochodowym od osób prawnych; – brak 
koordynacji między różnymi 
algorytmami podziału środków 
z budżetu państwa między samorządy 
województw. 

W trakcie prac 
legislacyjnych 
przez Radę 
Ministrów lub 
właściwych 
ministrów 

W przedmiotowej informacji o wynikach kontroli 
wskazano, iż na skutek nałożenia na siebie efektów 
niekorzystnych algorytmów podziału środków z tytułu 
części wyrównawczej i części regionalnej subwencji 
ogólnej, a także sposobu podziału dotacji celowych 
oraz środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy 
zagranicznej, Samorząd Województwa Mazowieckiego 
znajdował się w mniej korzystnej sytuacji finansowej 
w porównaniu z samorządami innych województw 
(z wyjątkiem województwa śląskiego). Trybunał 
Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 marca 2014 r. 
(sygn. akt K 13/11) orzekł, że art. 31 oraz art. 25 ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
w zakresie, w jakim nie gwarantują województwom 
zachowania istotnej części dochodów własnych dla 
realizacji zadań własnych, są niezgodne z art. 167 ust.1 
i 2 w zw. z art. 166 Konstytucji RP oraz są niezgodne 
z art. 9 ust. 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego 
(Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, ze zm.). Ustawą z 
dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1574) został m.in. uchylony art. 25 
i 31 ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. Ponadto nowelizacja ta wprowadziła na 
rok 2015 nowe zasady ustalania dla województw części 
regionalnej subwencji ogólnej, wpłat do budżetu 
państwa oraz dotacji celowej. Koncepcje przyjęte 
w ustawie z dnia 23 października 2014 r. o zmianie 
ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego są jednakże rozwiązaniami tymczasowymi 
w odniesieniu do mechanizmu wyrównawczego, 
nierozwiązującymi problemów systemowych. 

2. Dotacje dla 
niepublicznych 
szkół artystycznych 
oraz nadzór nad tymi 
szkołami 
(dział: kultura 
i ochrona dziedzictwa 
narodowego, oświata 
i wychowanie)  
P/14/089 

Ustawa z dnia 
7 września 1991 r. 
o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2156, ze zm.) 

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego powinien podjąć, 
we współpracy z Ministrem Edukacji 
Narodowej, działania zmierzające do 
znowelizowania ustawy o systemie 
oświaty poprzez określenie w art. 90 
ustawy podstawy naliczenia dotacji dla 
niepublicznych szkół artystycznych 
o uprawnieniach szkół publicznych, 
które nie mają odpowiednika wśród 
typów szkół prowadzonych przez 
ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niezrealizowany  

 
 

Załącznik nr 4 
 
Wykaz wniosków de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli, przedstawionych w informacjach  
o wynikach kontroli w 2015 r. 1/ 
 

 

Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

1. Sytuacja finansowa 
samorządu 
województwa 
mazowieckiego 
(dział: budżet, finanse 
publiczne)  
I/14/003/KBF 

Ustawa z dnia 
13 listopada 2003 r. 
o dochodach 
jednostek samorządu 
terytorialnego 
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 198)  

Podjęcie prac nad projektem systemu 
dochodów województw, który 
eliminowałby największe wady 
obecnego systemu, czyli: – dużą 
zmienność dochodów własnych, 
a w konsekwencji także dużą 
zmienność obowiązkowych wpłat do 
budżetu państwa, spowodowaną 
oparciem tych dochodów na jednym, 
w dodatku bardzo niestabilnym 
i trudnym do prognozowania 
w perspektywie wieloletniej podatku 
dochodowym od osób prawnych; – brak 
koordynacji między różnymi 
algorytmami podziału środków 
z budżetu państwa między samorządy 
województw. 

W trakcie prac 
legislacyjnych 
przez Radę 
Ministrów lub 
właściwych 
ministrów 

W przedmiotowej informacji o wynikach kontroli 
wskazano, iż na skutek nałożenia na siebie efektów 
niekorzystnych algorytmów podziału środków z tytułu 
części wyrównawczej i części regionalnej subwencji 
ogólnej, a także sposobu podziału dotacji celowych 
oraz środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy 
zagranicznej, Samorząd Województwa Mazowieckiego 
znajdował się w mniej korzystnej sytuacji finansowej 
w porównaniu z samorządami innych województw 
(z wyjątkiem województwa śląskiego). Trybunał 
Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 marca 2014 r. 
(sygn. akt K 13/11) orzekł, że art. 31 oraz art. 25 ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
w zakresie, w jakim nie gwarantują województwom 
zachowania istotnej części dochodów własnych dla 
realizacji zadań własnych, są niezgodne z art. 167 ust.1 
i 2 w zw. z art. 166 Konstytucji RP oraz są niezgodne 
z art. 9 ust. 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego 
(Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, ze zm.). Ustawą z 
dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1574) został m.in. uchylony art. 25 
i 31 ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. Ponadto nowelizacja ta wprowadziła na 
rok 2015 nowe zasady ustalania dla województw części 
regionalnej subwencji ogólnej, wpłat do budżetu 
państwa oraz dotacji celowej. Koncepcje przyjęte 
w ustawie z dnia 23 października 2014 r. o zmianie 
ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego są jednakże rozwiązaniami tymczasowymi 
w odniesieniu do mechanizmu wyrównawczego, 
nierozwiązującymi problemów systemowych. 

2. Dotacje dla 
niepublicznych 
szkół artystycznych 
oraz nadzór nad tymi 
szkołami 
(dział: kultura 
i ochrona dziedzictwa 
narodowego, oświata 
i wychowanie)  
P/14/089 

Ustawa z dnia 
7 września 1991 r. 
o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2156, ze zm.) 

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego powinien podjąć, 
we współpracy z Ministrem Edukacji 
Narodowej, działania zmierzające do 
znowelizowania ustawy o systemie 
oświaty poprzez określenie w art. 90 
ustawy podstawy naliczenia dotacji dla 
niepublicznych szkół artystycznych 
o uprawnieniach szkół publicznych, 
które nie mają odpowiednika wśród 
typów szkół prowadzonych przez 
ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niezrealizowany  
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Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

3. Dotacje dla 
niepublicznych 
szkół artystycznych 
oraz nadzór nad tymi 
szkołami 
(dział: kultura 
i ochrona dziedzictwa 
narodowego, oświata 
i wychowanie)  
P/14/089 

Ustawa z dnia 
7 września 1991 r. 
o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2156, ze zm.) 

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego powinien podjąć, 
we współpracy z Ministrem Edukacji 
Narodowej, działania zmierzające do 
znowelizowania ustawy o systemie 
oświaty poprzez wprowadzenie 
w art. 82 ustawy możliwości 
uzyskiwania uprawnień szkół 
publicznych z dniem rozpoczęcia 
działalności przez niepubliczne szkoły 
artystyczne realizujące kształcenie 
ogólne. NIK wskazuje na potrzebę 
jednoznacznego uregulowania prawa 
niepublicznych szkół artystycznych, 
w których uczniowie realizują 
obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki, do uzyskiwania uprawnień szkół 
publicznych z dniem rozpoczęcia 
działalności. Brak takich regulacji 
uniemożliwia im funkcjonowanie według 
tych samych zasad co szkoły 
niepubliczne szkolnictwa 
powszechnego. 

Zrealizowany 
w pełni 

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.U. poz. 357) art. 82 nadano nowe brzmienie. 
Uwzględniono wniosek NIK w przepisie art 82:  
1b. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, w drodze rozporządzenia, może powierzyć 
specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a 
ust. 1, prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół 
artystycznych i wydawanie decyzji, o których mowa w ust. 4, 
art. 83 ust. 2, art. 85 ust. 4 i art. 88.  
2 pkt. 6 zobowiązanie do przestrzegania wymagań 
określonych w art. 7 ust. 3 – w przypadku szkoły 
podstawowej i gimnazjum, a także w przypadku szkoły 
ponadgimnazjalnej oraz szkoły artystycznej realizującej 
kształcenie ogólne, którym z dniem rozpoczęcia działalności 
mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej. 

4. Ochrona drzew 
w procesach 
inwestycyjnych 
w miastach 
(dział: środowisko)  
P/14/087 

Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1651, ze zm.)  

Wprowadzenie w art. 5 ustawy definicji 
następujących pojęć:  
a) drzewo,  
b) żywotność drzewa. 

Zrealizowany 
w pełni 

Ustawą z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych innych ustaw – zmiana 
dokonana art 29 – wprowadzono definicje 

5. Ochrona drzew 
w procesach 
inwestycyjnych 
w miastach 
(dział: środowisko)  
P/14/087 

Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1651, ze zm.)  

Wprowadzenie obowiązku dołączenia 
do wniosku inwestora projektu 
zagospodarowania działki lub terenu 
w przypadku realizacji inwestycji, 
dla której jest on wymagany zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.-  Prawo 
budowlane, wraz z oznaczeniem: 
a) istniejącego zadrzewienia 
podlegającego adaptacji lub likwidacji 
wraz z określeniem usytuowania 
drzewa lub drzew w stosunku do granic 
nieruchomości i obiektów budowlanych 
istniejących lub projektowanych na tej 
nieruchomości, b) układu projektowanej 
zieleni wysokiej i niskiej, tj. nasadzeń 
zastępczych rozumianych jako 
posadzenie drzew lub krzewów, 
w liczbie nie mniejszej niż liczba 
usuwanych drzew, stanowiących 
kompensację przyrodniczą za usuwane 
drzewa w rozumieniu art. 3 pkt 8 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska, tj. zmiany 
art. 83 ust. 4 poprzez dodanie 
stosownych punktów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zrealizowany 
w pełni 

 

 
 

Załącznik nr 4 
 
Wykaz wniosków de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli, przedstawionych w informacjach  
o wynikach kontroli w 2015 r. 1/ 
 

 

Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

1. Sytuacja finansowa 
samorządu 
województwa 
mazowieckiego 
(dział: budżet, finanse 
publiczne)  
I/14/003/KBF 

Ustawa z dnia 
13 listopada 2003 r. 
o dochodach 
jednostek samorządu 
terytorialnego 
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 198)  

Podjęcie prac nad projektem systemu 
dochodów województw, który 
eliminowałby największe wady 
obecnego systemu, czyli: – dużą 
zmienność dochodów własnych, 
a w konsekwencji także dużą 
zmienność obowiązkowych wpłat do 
budżetu państwa, spowodowaną 
oparciem tych dochodów na jednym, 
w dodatku bardzo niestabilnym 
i trudnym do prognozowania 
w perspektywie wieloletniej podatku 
dochodowym od osób prawnych; – brak 
koordynacji między różnymi 
algorytmami podziału środków 
z budżetu państwa między samorządy 
województw. 

W trakcie prac 
legislacyjnych 
przez Radę 
Ministrów lub 
właściwych 
ministrów 

W przedmiotowej informacji o wynikach kontroli 
wskazano, iż na skutek nałożenia na siebie efektów 
niekorzystnych algorytmów podziału środków z tytułu 
części wyrównawczej i części regionalnej subwencji 
ogólnej, a także sposobu podziału dotacji celowych 
oraz środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy 
zagranicznej, Samorząd Województwa Mazowieckiego 
znajdował się w mniej korzystnej sytuacji finansowej 
w porównaniu z samorządami innych województw 
(z wyjątkiem województwa śląskiego). Trybunał 
Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 marca 2014 r. 
(sygn. akt K 13/11) orzekł, że art. 31 oraz art. 25 ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
w zakresie, w jakim nie gwarantują województwom 
zachowania istotnej części dochodów własnych dla 
realizacji zadań własnych, są niezgodne z art. 167 ust.1 
i 2 w zw. z art. 166 Konstytucji RP oraz są niezgodne 
z art. 9 ust. 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego 
(Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, ze zm.). Ustawą z 
dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1574) został m.in. uchylony art. 25 
i 31 ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. Ponadto nowelizacja ta wprowadziła na 
rok 2015 nowe zasady ustalania dla województw części 
regionalnej subwencji ogólnej, wpłat do budżetu 
państwa oraz dotacji celowej. Koncepcje przyjęte 
w ustawie z dnia 23 października 2014 r. o zmianie 
ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego są jednakże rozwiązaniami tymczasowymi 
w odniesieniu do mechanizmu wyrównawczego, 
nierozwiązującymi problemów systemowych. 

2. Dotacje dla 
niepublicznych 
szkół artystycznych 
oraz nadzór nad tymi 
szkołami 
(dział: kultura 
i ochrona dziedzictwa 
narodowego, oświata 
i wychowanie)  
P/14/089 

Ustawa z dnia 
7 września 1991 r. 
o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2156, ze zm.) 

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego powinien podjąć, 
we współpracy z Ministrem Edukacji 
Narodowej, działania zmierzające do 
znowelizowania ustawy o systemie 
oświaty poprzez określenie w art. 90 
ustawy podstawy naliczenia dotacji dla 
niepublicznych szkół artystycznych 
o uprawnieniach szkół publicznych, 
które nie mają odpowiednika wśród 
typów szkół prowadzonych przez 
ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niezrealizowany  

 
 

Załącznik nr 4 
 
Wykaz wniosków de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli, przedstawionych w informacjach  
o wynikach kontroli w 2015 r. 1/ 
 

 

Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

1. Sytuacja finansowa 
samorządu 
województwa 
mazowieckiego 
(dział: budżet, finanse 
publiczne)  
I/14/003/KBF 

Ustawa z dnia 
13 listopada 2003 r. 
o dochodach 
jednostek samorządu 
terytorialnego 
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 198)  

Podjęcie prac nad projektem systemu 
dochodów województw, który 
eliminowałby największe wady 
obecnego systemu, czyli: – dużą 
zmienność dochodów własnych, 
a w konsekwencji także dużą 
zmienność obowiązkowych wpłat do 
budżetu państwa, spowodowaną 
oparciem tych dochodów na jednym, 
w dodatku bardzo niestabilnym 
i trudnym do prognozowania 
w perspektywie wieloletniej podatku 
dochodowym od osób prawnych; – brak 
koordynacji między różnymi 
algorytmami podziału środków 
z budżetu państwa między samorządy 
województw. 

W trakcie prac 
legislacyjnych 
przez Radę 
Ministrów lub 
właściwych 
ministrów 

W przedmiotowej informacji o wynikach kontroli 
wskazano, iż na skutek nałożenia na siebie efektów 
niekorzystnych algorytmów podziału środków z tytułu 
części wyrównawczej i części regionalnej subwencji 
ogólnej, a także sposobu podziału dotacji celowych 
oraz środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy 
zagranicznej, Samorząd Województwa Mazowieckiego 
znajdował się w mniej korzystnej sytuacji finansowej 
w porównaniu z samorządami innych województw 
(z wyjątkiem województwa śląskiego). Trybunał 
Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 marca 2014 r. 
(sygn. akt K 13/11) orzekł, że art. 31 oraz art. 25 ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
w zakresie, w jakim nie gwarantują województwom 
zachowania istotnej części dochodów własnych dla 
realizacji zadań własnych, są niezgodne z art. 167 ust.1 
i 2 w zw. z art. 166 Konstytucji RP oraz są niezgodne 
z art. 9 ust. 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego 
(Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, ze zm.). Ustawą z 
dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1574) został m.in. uchylony art. 25 
i 31 ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. Ponadto nowelizacja ta wprowadziła na 
rok 2015 nowe zasady ustalania dla województw części 
regionalnej subwencji ogólnej, wpłat do budżetu 
państwa oraz dotacji celowej. Koncepcje przyjęte 
w ustawie z dnia 23 października 2014 r. o zmianie 
ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego są jednakże rozwiązaniami tymczasowymi 
w odniesieniu do mechanizmu wyrównawczego, 
nierozwiązującymi problemów systemowych. 

2. Dotacje dla 
niepublicznych 
szkół artystycznych 
oraz nadzór nad tymi 
szkołami 
(dział: kultura 
i ochrona dziedzictwa 
narodowego, oświata 
i wychowanie)  
P/14/089 

Ustawa z dnia 
7 września 1991 r. 
o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2156, ze zm.) 

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego powinien podjąć, 
we współpracy z Ministrem Edukacji 
Narodowej, działania zmierzające do 
znowelizowania ustawy o systemie 
oświaty poprzez określenie w art. 90 
ustawy podstawy naliczenia dotacji dla 
niepublicznych szkół artystycznych 
o uprawnieniach szkół publicznych, 
które nie mają odpowiednika wśród 
typów szkół prowadzonych przez 
ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niezrealizowany  



Załączniki

542

 
 

Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

12. Oczyszczanie 
ścieków 
wytwarzanych 
w uzdrowiskach 
w wyniku udzielania 
zabiegów 
(dział: gospodarka 
wodna)  
P/14/080 

Ustawa z dnia 
7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym 
odprowadzaniu 
ścieków 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 139, ze zm.)  

Opracowanie przez Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju oraz 
przedstawienie Radzie Ministrów 
projektu nowelizacji ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
mającej na celu zobowiązanie 
dostawców ścieków przemysłowych 
do wykazania, przed podpisaniem 
z przedsiębiorstwem wod.-kan. umowy 
na odprowadzanie ścieków, rodzaju 
substancji w nich zawartych i uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego w sytuacji 
występowania w ściekach 
przemysłowych substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Niezrealizowany Podstawą sformułowania powyższego wniosku de lege 
ferenda były ustalenia kontroli świadczące m.in. o tym, 
że pięć spośród sześciu skontrolowanych podmiotów 
realizujących zadania w zakresie gospodarki wodno-
-ściekowej, nie wymagało uzyskania przez dostawców 
ścieków, przed podpisaniem umowy na odprowadzanie 
ścieków, pozwolenia wodnoprawnego w sytuacji 
wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków 
przemysłowych zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego (określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 
2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  (Dz.U. Nr 233, 
poz. 1988, ze zm.). Istotne znaczenie miało również 
ustalenie, iż nieprawidłowo kwalifikowano odprowadzane 
z zakładów uzdrowiskowych zmieszane ścieki bytowe 
i pokąpielowe do bytowych lub komunalnych, zamiast do 
przemysłowych. Skutkowało to m.in. brakiem pozwoleń 
wodnoprawnych po stronie zakładów uzdrowiskowych 
na odprowadzanie ścieków przemysłowych, zawieraniem 
nieprawidłowych umów pomiędzy zakładem 
uzdrowiskowym a przedsiębiorstwem wodociągowo-
-kanalizacyjnym oraz ograniczoną kontrolą jakości 
ścieków przyjmowanych do urządzeń kanalizacyjnych. 
Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia 
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 
przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964), 
określające obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-
-kanalizacyjnego oraz dostawców ścieków 
przemysłowych, podobnie jak i inne przepisy prawne, 
nie uzależniają zawarcia umowy na odprowadzanie 
ścieków przemysłowych, w których występują substancje 
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, 
od posiadania przez dostawcę takich ścieków pozwolenia 
wodnoprawnego, wymaganego m.in. ustawą z dnia 
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 
469). Realizacja przedstawionego w informacji wniosku 
umożliwi przedsiębiorstwu wodociągowo-
-kanalizacyjnemu, już na etapie zawierania umowy na 
odprowadzanie ścieków przemysłowych, weryfikację 
rodzaju substancji w nich zawartych i uzależnienie 
podpisania umowy od uzyskania przez dostawcę ścieków 
pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli ścieki będą zawierać 
substancje szczególnie szkodliwe. Tym samym 
proponowana nowelizacja pozytywnie wpłynie 
w szczególności na przestrzeganie wymogu określonego 
w § 8 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Budownictwa 
z dnia 14 lipca 2006 r., zgodnie z którym ścieki 
przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń 
kanalizacyjnych, jeżeli spełnione są przez dostawcę 
ścieków przemysłowych warunki posiadanego pozwolenia 
wodnoprawnego, gdy takie pozwolenie jest wymagane na 
podstawie przepisów Prawa wodnego oraz obowiązku 
kontroli spełniania warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych, wynikającego z art. 9 ust. 3 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

6. Ochrona drzew 
w procesach 
inwestycyjnych 
w miastach 
(dział: środowisko)  
P/14/087 

Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1651, ze zm.)  

Wprowadzenie regulacji 
uprawniających organy ochrony 
przyrody do ustalenia kompensacji 
przyrodniczej nie tylko poprzez 
wskazanie liczby nowych drzew, które 
należy posadzić w zamian za usuwane, 
ale także: a) minimalnych obwodów pni 
drzew na określonej wysokości, b) 
gatunków lub odmian drzew, tj. zmiany 
art. 83 ust. 3. Celowym jest także 
wskazanie wytycznych, które organ 
powinien brać pod uwagę, gdy ustala 
nasadzenia zastępcze, takich jak 
dostępność miejsc do nasadzeń 
zastępczych, wartość przyrodniczą, 
w tym rozmiar, drzewa, wartość 
kulturową, walory krajobrazowe, 
lokalizację, funkcje w ekosystemie, 
poprzez dodanie odpowiedniego ustępu 
w art. 83 lub nowej jednostki 
redakcyjnej. 

Zrealizowany 
w pełni 

 

7. Ochrona drzew 
w procesach 
inwestycyjnych 
w miastach 
(dział: środowisko)  
P/14/087 

Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1651, ze zm.)  

W przypadku uzależnienia wydania 
zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów od wykonania nasadzeń 
zastępczych, zezwolenie powinno 
określać: a) miejsce nasadzeń, 
b) liczbę drzew do posadzenia, 
c) minimalny obwód pni drzew 
mierzony na określonej wysokości, 
d) gatunek lub odmianę drzew, 
e) termin wykonania nasadzeń, 
f) termin złożenia informacji 
o   wykonaniu nasadzeń, tj. zmiany 
art. 84 ust. 3 lub wprowadzenie nowej 
jednostki redakcyjnej. 

Zrealizowany 
w pełni 

 

8. Ochrona drzew 
w procesach 
inwestycyjnych 
w miastach 
(dział: środowisko)  
P/14/087 

Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1651, ze zm.)  

Uwarunkowanie wydania zezwolenia na 
usunięcie drzew w przypadku, gdy 
przyczyną usunięcia drzew jest 
realizacja inwestycji wymagającej 
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub 
pozwolenia na budowę, i która koliduje 
z drzewami lub krzewami będącymi 
przedmiotem zezwolenia, od uzyskania 
danego pozwolenia, poprzez dodanie 
nowej jednostki redakcyjnej w art. 83. 

Zrealizowany 
w pełni 

 

9. Ochrona drzew 
w procesach 
inwestycyjnych 
w miastach 
(dział: środowisko)  
P/14/087 

Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1651, ze zm.)  

Ujednolicenie w art. 84 ust. 4 i 5 
rozpoczęcia biegu terminów dla 
odroczenia i umorzenia opłaty za 
usunięcie, tj. 3 lat od dnia upływu 
terminu przesadzenia lub posadzenia 
drzew. 

Zrealizowany 
w pełni 

 

10. Ochrona drzew 
w procesach 
inwestycyjnych 
w miastach 
(dział: środowisko)  
P/14/087 

Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1651, ze zm.)  

Zmiana art. 83 ust. 6 pkt 4 poprzez 
zastąpienie wieku drzewa określonym 
obwodem pnia. 

Zrealizowany 
w pełni 

 

11. Ochrona drzew 
w procesach 
inwestycyjnych 
w miastach 
(dział: środowisko)  
P/14/087 

Ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony 
środowiska  
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 672)  

Zmiana art. 402 ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska w zakresie ustalenia, 
że wpływy z tytułu opłat i kar 
za usuwanie drzew i krzewów 
nakładanych przez starostę stanowią 
w całości dochód budżetu powiatu. 
 
 
 
 
 
 

Zrealizowany 
w pełni 
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Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

12. Oczyszczanie 
ścieków 
wytwarzanych 
w uzdrowiskach 
w wyniku udzielania 
zabiegów 
(dział: gospodarka 
wodna)  
P/14/080 

Ustawa z dnia 
7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym 
odprowadzaniu 
ścieków 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 139, ze zm.)  

Opracowanie przez Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju oraz 
przedstawienie Radzie Ministrów 
projektu nowelizacji ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
mającej na celu zobowiązanie 
dostawców ścieków przemysłowych 
do wykazania, przed podpisaniem 
z przedsiębiorstwem wod.-kan. umowy 
na odprowadzanie ścieków, rodzaju 
substancji w nich zawartych i uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego w sytuacji 
występowania w ściekach 
przemysłowych substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Niezrealizowany Podstawą sformułowania powyższego wniosku de lege 
ferenda były ustalenia kontroli świadczące m.in. o tym, 
że pięć spośród sześciu skontrolowanych podmiotów 
realizujących zadania w zakresie gospodarki wodno-
-ściekowej, nie wymagało uzyskania przez dostawców 
ścieków, przed podpisaniem umowy na odprowadzanie 
ścieków, pozwolenia wodnoprawnego w sytuacji 
wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków 
przemysłowych zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego (określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 
2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  (Dz.U. Nr 233, 
poz. 1988, ze zm.). Istotne znaczenie miało również 
ustalenie, iż nieprawidłowo kwalifikowano odprowadzane 
z zakładów uzdrowiskowych zmieszane ścieki bytowe 
i pokąpielowe do bytowych lub komunalnych, zamiast do 
przemysłowych. Skutkowało to m.in. brakiem pozwoleń 
wodnoprawnych po stronie zakładów uzdrowiskowych 
na odprowadzanie ścieków przemysłowych, zawieraniem 
nieprawidłowych umów pomiędzy zakładem 
uzdrowiskowym a przedsiębiorstwem wodociągowo-
-kanalizacyjnym oraz ograniczoną kontrolą jakości 
ścieków przyjmowanych do urządzeń kanalizacyjnych. 
Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia 
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 
przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964), 
określające obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-
-kanalizacyjnego oraz dostawców ścieków 
przemysłowych, podobnie jak i inne przepisy prawne, 
nie uzależniają zawarcia umowy na odprowadzanie 
ścieków przemysłowych, w których występują substancje 
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, 
od posiadania przez dostawcę takich ścieków pozwolenia 
wodnoprawnego, wymaganego m.in. ustawą z dnia 
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 
469). Realizacja przedstawionego w informacji wniosku 
umożliwi przedsiębiorstwu wodociągowo-
-kanalizacyjnemu, już na etapie zawierania umowy na 
odprowadzanie ścieków przemysłowych, weryfikację 
rodzaju substancji w nich zawartych i uzależnienie 
podpisania umowy od uzyskania przez dostawcę ścieków 
pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli ścieki będą zawierać 
substancje szczególnie szkodliwe. Tym samym 
proponowana nowelizacja pozytywnie wpłynie 
w szczególności na przestrzeganie wymogu określonego 
w § 8 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Budownictwa 
z dnia 14 lipca 2006 r., zgodnie z którym ścieki 
przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń 
kanalizacyjnych, jeżeli spełnione są przez dostawcę 
ścieków przemysłowych warunki posiadanego pozwolenia 
wodnoprawnego, gdy takie pozwolenie jest wymagane na 
podstawie przepisów Prawa wodnego oraz obowiązku 
kontroli spełniania warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych, wynikającego z art. 9 ust. 3 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

6. Ochrona drzew 
w procesach 
inwestycyjnych 
w miastach 
(dział: środowisko)  
P/14/087 

Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1651, ze zm.)  

Wprowadzenie regulacji 
uprawniających organy ochrony 
przyrody do ustalenia kompensacji 
przyrodniczej nie tylko poprzez 
wskazanie liczby nowych drzew, które 
należy posadzić w zamian za usuwane, 
ale także: a) minimalnych obwodów pni 
drzew na określonej wysokości, b) 
gatunków lub odmian drzew, tj. zmiany 
art. 83 ust. 3. Celowym jest także 
wskazanie wytycznych, które organ 
powinien brać pod uwagę, gdy ustala 
nasadzenia zastępcze, takich jak 
dostępność miejsc do nasadzeń 
zastępczych, wartość przyrodniczą, 
w tym rozmiar, drzewa, wartość 
kulturową, walory krajobrazowe, 
lokalizację, funkcje w ekosystemie, 
poprzez dodanie odpowiedniego ustępu 
w art. 83 lub nowej jednostki 
redakcyjnej. 

Zrealizowany 
w pełni 

 

7. Ochrona drzew 
w procesach 
inwestycyjnych 
w miastach 
(dział: środowisko)  
P/14/087 

Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1651, ze zm.)  

W przypadku uzależnienia wydania 
zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów od wykonania nasadzeń 
zastępczych, zezwolenie powinno 
określać: a) miejsce nasadzeń, 
b) liczbę drzew do posadzenia, 
c) minimalny obwód pni drzew 
mierzony na określonej wysokości, 
d) gatunek lub odmianę drzew, 
e) termin wykonania nasadzeń, 
f) termin złożenia informacji 
o   wykonaniu nasadzeń, tj. zmiany 
art. 84 ust. 3 lub wprowadzenie nowej 
jednostki redakcyjnej. 

Zrealizowany 
w pełni 

 

8. Ochrona drzew 
w procesach 
inwestycyjnych 
w miastach 
(dział: środowisko)  
P/14/087 

Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1651, ze zm.)  

Uwarunkowanie wydania zezwolenia na 
usunięcie drzew w przypadku, gdy 
przyczyną usunięcia drzew jest 
realizacja inwestycji wymagającej 
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub 
pozwolenia na budowę, i która koliduje 
z drzewami lub krzewami będącymi 
przedmiotem zezwolenia, od uzyskania 
danego pozwolenia, poprzez dodanie 
nowej jednostki redakcyjnej w art. 83. 

Zrealizowany 
w pełni 

 

9. Ochrona drzew 
w procesach 
inwestycyjnych 
w miastach 
(dział: środowisko)  
P/14/087 

Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1651, ze zm.)  

Ujednolicenie w art. 84 ust. 4 i 5 
rozpoczęcia biegu terminów dla 
odroczenia i umorzenia opłaty za 
usunięcie, tj. 3 lat od dnia upływu 
terminu przesadzenia lub posadzenia 
drzew. 

Zrealizowany 
w pełni 

 

10. Ochrona drzew 
w procesach 
inwestycyjnych 
w miastach 
(dział: środowisko)  
P/14/087 

Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1651, ze zm.)  

Zmiana art. 83 ust. 6 pkt 4 poprzez 
zastąpienie wieku drzewa określonym 
obwodem pnia. 

Zrealizowany 
w pełni 

 

11. Ochrona drzew 
w procesach 
inwestycyjnych 
w miastach 
(dział: środowisko)  
P/14/087 

Ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony 
środowiska  
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 672)  

Zmiana art. 402 ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska w zakresie ustalenia, 
że wpływy z tytułu opłat i kar 
za usuwanie drzew i krzewów 
nakładanych przez starostę stanowią 
w całości dochód budżetu powiatu. 
 
 
 
 
 
 

Zrealizowany 
w pełni 
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Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

15. System egzaminów 
zewnętrznych 
w oświacie 
(dział: oświata 
i wychowanie)  
P/14/022 

Ustawa z dnia 
7 września 1991 r. 
o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2156, ze zm.)  

Umożliwienie uczniom (ich rodzicom) 
absolwentom i słuchaczom złożenia 
uzasadnionego wniosku 
o przeprowadzenie weryfikacji 
sprawdzonej i ocenionej pracy, a także 
określenie uprawnień dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej do 
ustalenia nowego wyniku egzaminu 
w sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji 
podwyższono sumę punktów oraz 
wydania nowego 
zaświadczenia/świadectwa/dyplomu. 

Zrealizowany 
w pełni 

 

16. Poszukiwanie 
osób zaginionych 
(dział: sprawy 
wewnętrzne)  
P/14/042 

Ustawa z dnia 
6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw 
Pacjenta 
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 186)  

Wprowadzenie, we współpracy 
z właściwymi podmiotami, obowiązku 
informowania Policji przez placówki 
medyczne o przebywaniu osób 
o nieustalonej tożsamości, osób, 
które nie ukończyły 16 lat, 
nieprzytomnych bądź niezdolnych do 
zrozumienia znaczenia informacji. 

Niezrealizowany  

17. Organizacja 
i finansowanie 
przejść granicznych 
na terenie 
województwa 
lubelskiego 
(dział: administracja 
publiczna)  
P/14/090 

Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 
13 grudnia 2005 r. 
w sprawie obowiązków 
wojewody w zakresie 
finansowania 
i utrzymywania przejść 
granicznych, przejść 
turystycznych, miejsc 
przekraczania granicy 
na szlakach 
turystycznych oraz 
punktów nocnego 
postoju na rzekach 
granicznych, ich 
wyposażenia w sprzęt, 
a także organy 
właściwe do osadzania 
i utrzymywania znaków 
granicznych na 
morskich wodach 
wewnętrznych 
(Dz.U. Nr 256, 
poz. 2145, ze zm.)  

Dokonanie zmiany treści § 3 pkt 2 lit. d 
rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie obowiązków wojewody 
celem dostosowania jej do zapisów 
ustawy o cudzoziemcach obowiązującej 
od 1 maja 2014 roku.  

Zrealizowany 
w pełni 

Z wejściem w życie z dniem 1 maja 2014 r. ustawy 
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
zdezaktualizowała się treść § 3 pkt 2 lit. d 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody 
w zakresie finansowania i utrzymywania przejść 
granicznych, przejść turystycznych, miejsc 
przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz 
punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, 
ich wyposażenia w sprzęt, a także organy właściwe do 
osadzania i utrzymywania znaków granicznych na 
morskich wodach wewnętrznych, w której jest odwołanie 
do art. 24 i 137 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach, a powinno być – do art. 34 ust. 1 
ustawy o cudzoziemcach z 2013 r. 

18. Organizacja 
i finansowanie 
przejść granicznych 
na terenie 
województwa 
lubelskiego 
(dział: administracja 
publiczna)  
P/14/090 

Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 
13 grudnia 2005 r. 
w sprawie obowiązków 
wojewody w zakresie 
finansowania 
i utrzymywania przejść 
granicznych, przejść 
turystycznych, miejsc 
przekraczania granicy 
na szlakach 
turystycznych oraz 
punktów nocnego 
postoju na rzekach 
granicznych, ich 
wyposażenia w sprzęt, 
a także organy 
właściwe do osadzania 
i utrzymywania znaków 
granicznych na 
morskich wodach 
wewnętrznych 
(Dz.U. Nr 256, 
poz. 2145, ze zm.)  
 
 

Zwolnienie wojewodów z obowiązku 
zapewnienia granicznym służbom 
kontrolnym specjalistycznych urządzeń 
technicznych i sprzętu kontrolnego 
przenośnego oraz obowiązku jego 
utrzymania, poza pierwszym 
wyposażeniem budowanych 
i modernizowanych przejść granicznych 
oraz budową i utrzymaniem 
infrastruktury wspólnej, tj. zmianę § 3 
pkt 3-5 rozporządzenia Rady Ministrów 
z 13 grudnia 2005 r. w sprawie 
obowiązków wojewody w zakresie 
finansowania i utrzymywania przejść 
granicznych, przejść turystycznych, 
miejsc przekraczania granicy na 
szlakach turystycznych oraz punktów 
nocnego postoju na rzekach 
granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, 
a także organy właściwe do osadzania 
i utrzymywania znaków granicznych 
na morskich wodach wewnętrznych.  

Niezrealizowany Wniosek aktualny. Ww. obowiązki służby graniczne 
powinny realizować we własnym zakresie. Rozwiązanie 
to powinno skrócić proces przygotowawczy zakupu, 
w tym uzgodnień dotyczących wymaganych parametrów 
urządzeń i sprzętu, zwiększyć trafność dokonywanych 
zakupów oraz stopień ich wykorzystania w kontroli 
i efektywność wydatkowania na ten cel środków 
publicznych. Kontrola wykazała ponad 9-krotnie większy 
poziom efektów uzyskiwanych dzięki wykorzystaniu 
w kontroli granicznej urządzeń i sprzętu zakupionych ze 
środków Ministerstwa Finansów niż ze środków LZOPG. 

 
 

Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

13. Oczyszczanie 
ścieków 
wytwarzanych 
w uzdrowiskach 
w wyniku udzielania 
zabiegów 
(dział: gospodarka 
wodna)  
P/14/080 

Ustawa z dnia  
18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne –  
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 469, ze zm.)  

Opracowanie przez Ministra 
Środowiska i przedstawienie Radzie 
Ministrów projektu nowelizacji ustawy 
Prawo wodne, mającej na celu 
zobowiązanie podmiotów 
występujących z wnioskiem o wydanie 
pozwolenia wodnoprawnego na 
odprowadzanie ścieków komunalnych 
do wód lub do ziemi, stanowiących 
mieszaninę ścieków bytowych 
i przemysłowych, do określenia we 
wniosku rodzaju i stężenia substancji 
występujących w odprowadzanych 
do urządzeń kanalizacyjnych ściekach 
przemysłowych. 

Niezrealizowany Podstawą sformułowania powyższego wniosku de lege 
ferenda były ustalenia kontroli wskazujące, że tylko jedna 
gmina (realizująca zadania w zakresie gospodarki wodno-
-ściekowej we własnym zakresie) oraz jedno, spośród pięciu 
objętych kontrolą, przedsiębiorstwo wodociągowo-
-kanalizacyjne we wnioskach do starostów o wydanie 
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków 
komunalnych do wód wskazały, że będą odprowadzać do 
środowiska ścieki powstałe również w wyniku udzielania 
zabiegów w zakładach leczniczych, będące ściekami 
przemysłowymi. W konsekwencji starostowie w wydanych 
pozwoleniach wodnoprawnych określili odpowiednie 
wymagania odnośnie kontroli ścieków wprowadzanych do 
wód powierzchniowych, także w zakresie substancji 
zawartych w ściekach powstających w wyniku udzielania 
zabiegów leczniczych (m.in. chlorków i siarczków). 
Pozostałe objęte kontrolą przedsiębiorstwa wodociągowo-
-kanalizacyjne wnioskowały do starostów o wydanie 
pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków 
komunalnych, przy czym nie wskazywały, iż ścieki te będą 
mieszaniną ścieków bytowych i przemysłowych. (Wynikało 
to również z tego, że przedsiębiorstwa te nieprawidłowo 
kwalifikowały odprowadzane z zakładów uzdrowiskowych 
zmieszane ścieki bytowe i pokąpielowe do bytowych lub 
komunalnych, zamiast do przemysłowych). W związku z tym 
właściwi starostowie, którzy wydali pozwolenia 
wodnoprawne na wprowadzanie do środowiska ścieków 
komunalnych, będących mieszaniną ścieków bytowych 
i pokąpielowych, nie określali w nich wymagań właściwych 
dla ścieków przemysłowych. W konsekwencji 
przedsiębiorstwa realizujące zadania w zakresie 
odprowadzania ścieków, nie obejmowały kontrolą ścieków 
wprowadzanych do środowiska pod kątem spełnienia przez 
nie wymagań w zakresie substancji szkodliwych 
dla środowiska naturalnego, określonych dla ścieków 
przemysłowych w obowiązującym w okresie objętym 
kontrolą (do 31 grudnia 2014 r.) rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984, ze zm.) 
Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska, 
o tej samej nazwie, z dnia 18 listopada 2014 r.  
(Dz.U.  poz. 1800). Wniosek NIK ma na celu spowodowanie, 
aby starostowie wydający pozwolenia wodnoprawne na 
odprowadzanie ścieków komunalnych do środowiska, 
stanowiących mieszaninę ścieków bytowych 
i przemysłowych, mieli pełną informację o substancjach 
występujących w ściekach wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych i na tej podstawie określali w pozwoleniach 
odpowiednie wymagania, odnośnie rodzaju, stężenia 
i kontroli tych ścieków. Uzasadnieniem dla tego wniosku 
były co prawda nieprawidłowości dotyczące tylko 
tzw. ścieków pokąpielowych, jednakże jego wykonanie 
może mieć znaczenie dla zapewnienia właściwego 
postępowania przedsiębiorstw wodociągowo-
-kanalizacyjnych w przypadku odprowadzania ścieków 
komunalnych do środowiska zawierających również inne 
rodzaje ścieków przemysłowych. 

14. System egzaminów 
zewnętrznych 
w oświacie 
(dział: oświata 
i wychowanie)  
P/14/022 

Ustawa z dnia 
7 września 1991 r. 
o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2156, ze zm.)  

Określenie funkcji egzaminów 
zewnętrznych w systemie oświaty, 
w tym przede wszystkim funkcji 
diagnostyczno-ewaluacyjnej – 
w przepisach prawa należałoby 
jednoznacznie zdefiniować rolę 
egzaminów zewnętrznych, jaką 
powinny one spełniać w systemie 
oświaty. 
 
 
 

Niezrealizowany W stanowisku do Informacji o wynikach kontroli z dnia 
24 lutego 2015 r. Podsekretarz Stanu stwierdziła, że 
funkcje poszczególnych egzaminów zewnętrznych są 
w ustawie o systemie oświaty wskazane bezpośrednio 
lub pośrednio, tj. funkcja diagnostyczna, rekrutacyjna 
i selekcyjna. Zdaniem NIK jednak nie ma jednoznacznie 
zdefiniowanej roli egzaminów zewnętrznych w systemie 
oświaty. 
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Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

15. System egzaminów 
zewnętrznych 
w oświacie 
(dział: oświata 
i wychowanie)  
P/14/022 

Ustawa z dnia 
7 września 1991 r. 
o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2156, ze zm.)  

Umożliwienie uczniom (ich rodzicom) 
absolwentom i słuchaczom złożenia 
uzasadnionego wniosku 
o przeprowadzenie weryfikacji 
sprawdzonej i ocenionej pracy, a także 
określenie uprawnień dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej do 
ustalenia nowego wyniku egzaminu 
w sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji 
podwyższono sumę punktów oraz 
wydania nowego 
zaświadczenia/świadectwa/dyplomu. 

Zrealizowany 
w pełni 

 

16. Poszukiwanie 
osób zaginionych 
(dział: sprawy 
wewnętrzne)  
P/14/042 

Ustawa z dnia 
6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw 
Pacjenta 
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 186)  

Wprowadzenie, we współpracy 
z właściwymi podmiotami, obowiązku 
informowania Policji przez placówki 
medyczne o przebywaniu osób 
o nieustalonej tożsamości, osób, 
które nie ukończyły 16 lat, 
nieprzytomnych bądź niezdolnych do 
zrozumienia znaczenia informacji. 

Niezrealizowany  

17. Organizacja 
i finansowanie 
przejść granicznych 
na terenie 
województwa 
lubelskiego 
(dział: administracja 
publiczna)  
P/14/090 

Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 
13 grudnia 2005 r. 
w sprawie obowiązków 
wojewody w zakresie 
finansowania 
i utrzymywania przejść 
granicznych, przejść 
turystycznych, miejsc 
przekraczania granicy 
na szlakach 
turystycznych oraz 
punktów nocnego 
postoju na rzekach 
granicznych, ich 
wyposażenia w sprzęt, 
a także organy 
właściwe do osadzania 
i utrzymywania znaków 
granicznych na 
morskich wodach 
wewnętrznych 
(Dz.U. Nr 256, 
poz. 2145, ze zm.)  

Dokonanie zmiany treści § 3 pkt 2 lit. d 
rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie obowiązków wojewody 
celem dostosowania jej do zapisów 
ustawy o cudzoziemcach obowiązującej 
od 1 maja 2014 roku.  

Zrealizowany 
w pełni 

Z wejściem w życie z dniem 1 maja 2014 r. ustawy 
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
zdezaktualizowała się treść § 3 pkt 2 lit. d 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody 
w zakresie finansowania i utrzymywania przejść 
granicznych, przejść turystycznych, miejsc 
przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz 
punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, 
ich wyposażenia w sprzęt, a także organy właściwe do 
osadzania i utrzymywania znaków granicznych na 
morskich wodach wewnętrznych, w której jest odwołanie 
do art. 24 i 137 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach, a powinno być – do art. 34 ust. 1 
ustawy o cudzoziemcach z 2013 r. 

18. Organizacja 
i finansowanie 
przejść granicznych 
na terenie 
województwa 
lubelskiego 
(dział: administracja 
publiczna)  
P/14/090 

Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 
13 grudnia 2005 r. 
w sprawie obowiązków 
wojewody w zakresie 
finansowania 
i utrzymywania przejść 
granicznych, przejść 
turystycznych, miejsc 
przekraczania granicy 
na szlakach 
turystycznych oraz 
punktów nocnego 
postoju na rzekach 
granicznych, ich 
wyposażenia w sprzęt, 
a także organy 
właściwe do osadzania 
i utrzymywania znaków 
granicznych na 
morskich wodach 
wewnętrznych 
(Dz.U. Nr 256, 
poz. 2145, ze zm.)  
 
 

Zwolnienie wojewodów z obowiązku 
zapewnienia granicznym służbom 
kontrolnym specjalistycznych urządzeń 
technicznych i sprzętu kontrolnego 
przenośnego oraz obowiązku jego 
utrzymania, poza pierwszym 
wyposażeniem budowanych 
i modernizowanych przejść granicznych 
oraz budową i utrzymaniem 
infrastruktury wspólnej, tj. zmianę § 3 
pkt 3-5 rozporządzenia Rady Ministrów 
z 13 grudnia 2005 r. w sprawie 
obowiązków wojewody w zakresie 
finansowania i utrzymywania przejść 
granicznych, przejść turystycznych, 
miejsc przekraczania granicy na 
szlakach turystycznych oraz punktów 
nocnego postoju na rzekach 
granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, 
a także organy właściwe do osadzania 
i utrzymywania znaków granicznych 
na morskich wodach wewnętrznych.  

Niezrealizowany Wniosek aktualny. Ww. obowiązki służby graniczne 
powinny realizować we własnym zakresie. Rozwiązanie 
to powinno skrócić proces przygotowawczy zakupu, 
w tym uzgodnień dotyczących wymaganych parametrów 
urządzeń i sprzętu, zwiększyć trafność dokonywanych 
zakupów oraz stopień ich wykorzystania w kontroli 
i efektywność wydatkowania na ten cel środków 
publicznych. Kontrola wykazała ponad 9-krotnie większy 
poziom efektów uzyskiwanych dzięki wykorzystaniu 
w kontroli granicznej urządzeń i sprzętu zakupionych ze 
środków Ministerstwa Finansów niż ze środków LZOPG. 
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Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

22. Wykonywanie 
wybranych zadań 
przez Inspekcję 
Transportu 
Drogowego 
z uwzględnieniem 
funkcjonowania 
Centralnej Ewidencji 
Naruszeń 
(dział: transport)  
P/14/006 
 

 
 

Rozporządzenie 
Ministra Środowiska 
oraz Ministra 
Gospodarki z dnia 
2 maja 2012 r. 
w sprawie określenia 
gęstości drewna 
(Dz.U.  poz. 536)  

Podjęcie przez właściwych ministrów 
działań w celu przeanalizowania 
i urealnienia prawidłowości wskaźników 
dla wyliczenia masy pojazdów 
przewożących drewno określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 
2012 r. w sprawie określenia gęstości 
drewna. 

Niezrealizowany Problemem związanym z poruszaniem się po drogach 
przeciążonych pojazdów jest sposób obliczania przez 
przewoźników masy pojazdów przewożących drewno. 
Ustalenia kontroli wykazują, że masa pojazdu 
dopuszczonego do ruchu przez przewoźnika, ustalana 
z uwzględnieniem iloczynu szacowanej objętości 
ładunku i wskaźników określonych w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 
2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna, 
jest znacznie mniejsza (nawet o około 20-30%) niż 
rzeczywista masa wskazana przy kontroli ważeniowej. 
NIK zwróciła uwagę, że wywóz drewna z lasów odbywa 
się głównie po drogach o najniższej kategorii, 
nieprzystosowanych konstrukcyjnie do takich obciążeń. 

23. Organizacja 
i utrzymanie 
kąpielisk oraz miejsc 
wykorzystywanych 
do kąpieli 
(dział: gospodarka 
wodna)  
P/14/056 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 r. – Prawo 
wodne  
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 469, ze zm.)  

Podjęcie działań przez Ministra 
Środowiska w celu nowelizacji ustawy – 
Prawo wodne w zakresie: 
1) zobowiązania organów 
wykonawczych gmin do prowadzenia 
ewidencji miejsc wykorzystywanych do 
kąpieli i przekazywania państwowym 
powiatowym inspektorom sanitarnym 
wykazu tych miejsc wraz z informacją 
o okresie sezonu kąpielowego, 
2) zobowiązania organizatorów miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli do 
przekazywania państwowym 
powiatowym inspektorom sanitarnym 
informacji o planowanych terminach 
wykonywania badań jakości wody tych 
miejsc, 3) określenia terminu, do 
którego organy wykonawcze gmin 
obowiązane są przekazywać ppis 
informacje o liczbie kąpielisk 
i przyczynach jej zmian w odniesieniu 
do poprzedniego sezonu kąpielowego 
wraz z wykazem kąpielisk.  

Niezrealizowany Ad 1) W trzech spośród 11 gmin, na terenie których 
w badanym okresie funkcjonowały miejsca 
wykorzystywane do kąpieli, podejmowano uchwały lub 
wydawano zarządzenia w sprawie wyznaczenia takich 
miejsc lub w sprawie zasad i trybu korzystania z nich, 
pomimo braku obowiązku prawnego w tym zakresie. 
Uchwały przekazywano do właściwych ppis w celu 
współpracy nad utrzymaniem nadzoru sanitarnego  
w ww. miejscach, co NIK uznaje za dobrą praktykę. 
Ad 2) W czterech powiatowych stacjach sanitarno-
epidemiologicznych, spośród 12 skontrolowanych, 
nie posiadano pełnej informacji o liczbie i terminach badań 
zaplanowanych i wykonanych dla oceny jakości wody 
w miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Harmonogramy
poborów prób wody do badań i wyniki badań wody w tych 
miejscach znane były tylko ppis wykonującym badania na 
zlecenie organizatorów oraz ppis, którym organizatorzy 
informacje takie dobrowolnie przekazali. Spowodowane to 
było brakiem prawnego wymogu przedstawiania ppis 
przez organy wykonawcze gmin lub organizatorów miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli, informacji o liczbie tych 
miejsc wraz z ich wykazem, o okresie sezonu kąpielowego 
i harmonogramie wykonywania badań wody. 
Ad 3) W przepisach prawa nie określono terminu upływu 
wykonania czynności, o której mowa w art. 34f ust. 1 
ustawy – Prawo wodne, tj. terminu, do którego organy 
wykonawcze gmin obowiązane są do przedstawienia 
właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi 
sanitarnemu informacji o liczbie kąpielisk, z podaniem 
przyczyny zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu 
z poprzednim sezonem kąpielowym, oraz wykazu 
kąpielisk. 

24. Gospodarka 
finansowa 
i inwestycyjna 
portów morskich 
o podstawowym 
znaczeniu dla 
gospodarki 
narodowej 
(dział: gospodarka 
morska)  
P/14/031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 
20 grudnia 1996 r. 
o portach i 
przystaniach morskich 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 33, 
poz. 179, ze zm.)  

Przygotowanie projektu zmian ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach 
i przystaniach morskich, w zakresie 
doprecyzowania definicji infrastruktury 
portowej, w związku z problemami 
dotyczącymi stosowania zwolnienia 
określonego w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 849, ze zm.). 

Niezrealizowany  

 
 

Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

19. Prawidłowość 
wykorzystania 
środków publicznych 
na przygotowanie 
polskich sportowców 
do udziału 
w Igrzyskach XXX 
Olimpiady 
w Londynie 
(dział: finanse 
publiczne, kultura 
fizyczna)  
P/13/190 

Ustawa z dnia 
25 czerwca 2010 r. 
o sporcie 
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 176)  

Wyeliminowanie dowolności polskich 
związków sportowych w ubezpieczaniu 
zawodników kardy narodowej od 
następstw nieszczęśliwych wypadków 
w uprawianym sporcie, np. poprzez 
określenie minimalnych kwot 
ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków w uprawianym 
sporcie, adekwatnych do ryzyka 
sportowego w danej dyscyplinie oraz 
określenie, że ubezpieczenie powinno 
obejmować każdą aktywność sportową 
zawodników kadry narodowej 
(znowelizowanie art. 38 ustawy o sporcie). 

Niezrealizowany  

20. Prawidłowość 
wykorzystania 
środków publicznych 
na przygotowanie 
polskich sportowców 
do udziału 
w Igrzyskach XXX 
Olimpiady 
w Londynie 
(dział: administracja 
publiczna,)  
P/13/190 

Ustawa z dnia 
25 czerwca 2010 r. 
o sporcie 
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 176)  

Pełne ujednolicenie modelu 
dofinansowywania prowadzenia 
przygotowań kadry narodowej do igrzysk 
olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, 
igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub 
mistrzostw Europy, poprzez 
wyeliminowanie możliwości realizowania 
tych działań zarówno przez polskie 
związki sportowe, jak i Polski Komitet 
Olimpijski (znowelizowanie art. 29 ust. 7 
ustawy o sporcie). 

Niezrealizowany  

21. Egzekwowanie 
przepisów prawa 
wobec podmiotów 
prowadzących 
działalność 
w zakresie zakładów 
wzajemnych 
(dział: finanse 
publiczne)  
I/14/001/KBF 

Ustawa z dnia 
19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych 
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 471)  

Opracowanie nowych rozwiązań 
prawnych mających na celu zapewnienie 
skutecznego zapobiegania, a także 
zwalczania nielegalnego urządzania oraz 
reklamowania zakładów wzajemnych za 
pośrednictwem sieci internet w sytuacji, 
gdy siedziby podmiotów urządzających 
nielegalne zakłady wzajemne oraz 
serwery wykorzystywane do 
organizowania tych zakładów znajdują 
się poza granicami RP. 

Niezrealizowany Rynek zakładów wzajemnych w Polsce (m.in. obstawianie 
wyników sportowych) został uregulowany ustawą z dnia 
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, która 
obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 29a 
ustawy o grach hazardowych zakazane jest urządzanie 
gier hazardowych przez sieć internet oraz zakazane jest 
uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez 
sieć internet. Zakazy te nie dotyczą urządzania zakładów 
wzajemnych przez sieć internet na podstawie udzielonego 
zezwolenia. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. –  
Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2013 r. poz. 186, ze zm.) 
znajdują się uregulowania dotyczące czynów 
stanowiących przestępstwa i wykroczenia skarbowe 
przeciwko organizacji gier hazardowych. Zgodnie z art. 30 
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie 
Celnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 909, ze zm.) Służba Celna 
jest odpowiedzialna za kontrolę przestrzegania przepisów 
regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych. 
Postawienie zarzutów sprawcom czynów zabronionych – 
jeśli siedziby podmiotów urządzających nielegalne zakłady 
wzajemne w sieci internet znajdują się poza granicami RP 
– musi być poprzedzone czasochłonnymi czynnościami 
dowodowymi, których efektem ma być wystąpienie 
z wnioskami o wykonanie czynności procesowych 
w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. Organy 
Służby Celnej nie są w stanie skutecznie zapobiegać 
nielegalnemu urządzaniu, oraz reklamowaniu zakładów 
wzajemnych za pośrednictwem sieci internet w sytuacji, 
gdy siedziby podmiotów urządzających nielegalne zakłady 
wzajemne oraz serwery wykorzystywane do 
organizowania tych zakładów w sieci internet znajdują się 
poza granicami RP. W przypadku stwierdzenia, że serwer, 
hostingodawca oraz abonent strony nie podlegają pod 
jurysdykcję państwa polskiego organy Służby Celnej 
odstępują bowiem od prowadzenia postępowań karnych 
skarbowych, bądź też wszczęte postępowania karne 
skarbowe nie kończą się skierowaniem aktu oskarżenia, 
ze względu na brak dostatecznego materiału 
dowodowego, czyli dowodów jednoznacznie 
wskazujących na sprawstwo osób organizujących 
z zagranicy gry hazardowe na terenie RP. 
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22. Wykonywanie 
wybranych zadań 
przez Inspekcję 
Transportu 
Drogowego 
z uwzględnieniem 
funkcjonowania 
Centralnej Ewidencji 
Naruszeń 
(dział: transport)  
P/14/006 
 

 
 

Rozporządzenie 
Ministra Środowiska 
oraz Ministra 
Gospodarki z dnia 
2 maja 2012 r. 
w sprawie określenia 
gęstości drewna 
(Dz.U.  poz. 536)  

Podjęcie przez właściwych ministrów 
działań w celu przeanalizowania 
i urealnienia prawidłowości wskaźników 
dla wyliczenia masy pojazdów 
przewożących drewno określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 
2012 r. w sprawie określenia gęstości 
drewna. 

Niezrealizowany Problemem związanym z poruszaniem się po drogach 
przeciążonych pojazdów jest sposób obliczania przez 
przewoźników masy pojazdów przewożących drewno. 
Ustalenia kontroli wykazują, że masa pojazdu 
dopuszczonego do ruchu przez przewoźnika, ustalana 
z uwzględnieniem iloczynu szacowanej objętości 
ładunku i wskaźników określonych w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 
2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna, 
jest znacznie mniejsza (nawet o około 20-30%) niż 
rzeczywista masa wskazana przy kontroli ważeniowej. 
NIK zwróciła uwagę, że wywóz drewna z lasów odbywa 
się głównie po drogach o najniższej kategorii, 
nieprzystosowanych konstrukcyjnie do takich obciążeń. 

23. Organizacja 
i utrzymanie 
kąpielisk oraz miejsc 
wykorzystywanych 
do kąpieli 
(dział: gospodarka 
wodna)  
P/14/056 

Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 r. – Prawo 
wodne  
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 469, ze zm.)  

Podjęcie działań przez Ministra 
Środowiska w celu nowelizacji ustawy – 
Prawo wodne w zakresie: 
1) zobowiązania organów 
wykonawczych gmin do prowadzenia 
ewidencji miejsc wykorzystywanych do 
kąpieli i przekazywania państwowym 
powiatowym inspektorom sanitarnym 
wykazu tych miejsc wraz z informacją 
o okresie sezonu kąpielowego, 
2) zobowiązania organizatorów miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli do 
przekazywania państwowym 
powiatowym inspektorom sanitarnym 
informacji o planowanych terminach 
wykonywania badań jakości wody tych 
miejsc, 3) określenia terminu, do 
którego organy wykonawcze gmin 
obowiązane są przekazywać ppis 
informacje o liczbie kąpielisk 
i przyczynach jej zmian w odniesieniu 
do poprzedniego sezonu kąpielowego 
wraz z wykazem kąpielisk.  

Niezrealizowany Ad 1) W trzech spośród 11 gmin, na terenie których 
w badanym okresie funkcjonowały miejsca 
wykorzystywane do kąpieli, podejmowano uchwały lub 
wydawano zarządzenia w sprawie wyznaczenia takich 
miejsc lub w sprawie zasad i trybu korzystania z nich, 
pomimo braku obowiązku prawnego w tym zakresie. 
Uchwały przekazywano do właściwych ppis w celu 
współpracy nad utrzymaniem nadzoru sanitarnego  
w ww. miejscach, co NIK uznaje za dobrą praktykę. 
Ad 2) W czterech powiatowych stacjach sanitarno-
epidemiologicznych, spośród 12 skontrolowanych, 
nie posiadano pełnej informacji o liczbie i terminach badań 
zaplanowanych i wykonanych dla oceny jakości wody 
w miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Harmonogramy
poborów prób wody do badań i wyniki badań wody w tych 
miejscach znane były tylko ppis wykonującym badania na 
zlecenie organizatorów oraz ppis, którym organizatorzy 
informacje takie dobrowolnie przekazali. Spowodowane to 
było brakiem prawnego wymogu przedstawiania ppis 
przez organy wykonawcze gmin lub organizatorów miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli, informacji o liczbie tych 
miejsc wraz z ich wykazem, o okresie sezonu kąpielowego 
i harmonogramie wykonywania badań wody. 
Ad 3) W przepisach prawa nie określono terminu upływu 
wykonania czynności, o której mowa w art. 34f ust. 1 
ustawy – Prawo wodne, tj. terminu, do którego organy 
wykonawcze gmin obowiązane są do przedstawienia 
właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi 
sanitarnemu informacji o liczbie kąpielisk, z podaniem 
przyczyny zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu 
z poprzednim sezonem kąpielowym, oraz wykazu 
kąpielisk. 

24. Gospodarka 
finansowa 
i inwestycyjna 
portów morskich 
o podstawowym 
znaczeniu dla 
gospodarki 
narodowej 
(dział: gospodarka 
morska)  
P/14/031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 
20 grudnia 1996 r. 
o portach i 
przystaniach morskich 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 33, 
poz. 179, ze zm.)  

Przygotowanie projektu zmian ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach 
i przystaniach morskich, w zakresie 
doprecyzowania definicji infrastruktury 
portowej, w związku z problemami 
dotyczącymi stosowania zwolnienia 
określonego w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 849, ze zm.). 

Niezrealizowany  
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Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

27. Realizacja zadań 
Okręgowego Urzędu 
Miar w Łodzi 
w zakresie legalizacji 
i kontroli urządzeń 
pomiarowych 
do odmierzania 
paliw płynnych 
(dział: gospodarka)  
P/14/095 

Ustawa z dnia 
30 sierpnia 2002 r. 
o systemie oceny 
zgodności 
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 655)  

Dokonanie zmiany w art. 38 ust. 2 
ustawy o systemie oceny zgodności, 
polegającej na rozszerzeniu kręgu 
organów właściwych do prowadzenia 
kontroli spełnienia przez wyroby 
zasadniczych, szczegółowych lub innych 
wymagań o organy administracji miar.  

W trakcie prac 
legislacyjnych 
przez Radę 
Ministrów lub 
właściwych 
ministrów 

Organy administracji miar nie posiadają uprawnień do 
kontroli metrologicznej nowych odmierzaczy paliw. 
Odmierzacze paliw są przyrządami pomiarowymi, które 
– zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oceny 
zgodności – przed wprowadzeniem do obrotu lub 
oddaniem do użytku podlegają ocenie zgodności 
z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami 
określonymi w odrębnych ustawach. Przyrządy te mogą 
być użytkowane do czasu powstania obowiązku ich 
legalizacji ponownej, dokonywanej przez 
upoważnionych pracowników urzędów miar. Dopiero po 
dokonaniu takiej legalizacji odmierzacze paliw podlegają 
kontroli metrologicznej organów administracji miar. 
Terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych po raz 
pierwszy do legalizacji przez urzędy miar (użytkowanych 
dotychczas na podstawie deklaracji zgodności wydanej 
przez producenta) określone zostały w tabeli nr 2 
załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 7 stycznia 2008 r. Dla odmierzaczy paliw ciekłych 
termin ten wynosi 2 lata, a dla odmierzaczy gazu 
ciekłego (LPG) – 1 rok. W art. 38 ust. 2 ustawy 
o systemie oceny zgodności wskazane zostały organy 
właściwe do kontroli spełnienia przez wyroby 
zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań. 
Nie uwzględniono wśród nich organów administracji 
miar. Należy przy tym podkreślić, że inaczej określono 
pozycję Inspekcji Handlowej, również właściwej do 
przeprowadzania kontroli metrologicznej odmierzaczy 
paliw. Zgodnie bowiem z art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o systemie oceny zgodności, wojewódzcy inspektorzy 
Inspekcji Handlowej uprawnieni są do kontroli nowych 
urządzeń pomiarowych. Zdaniem Najwyższej Izby 
Kontroli, zasadne byłoby dokonanie zmiany ustawy 
o systemie oceny zgodności, polegającej na 
rozszerzeniu kręgu organów właściwych do 
prowadzenia powyższych kontroli o organy administracji 
miar. Jest to uzasadnione z tego względu, 
że stosowanie nieuczciwych praktyk przez 
przedsiębiorców prowadzących stacje paliw (świadome, 
celowe zawyżanie wskazań objętości odmierzonych 
paliw) może dotyczyć zarówno odmierzaczy 
zalegalizowanych ponownie (podlegających obecnie 
kontroli prowadzonej przez organy administracji miar), 
jak również odmierzaczy nowych, kontrolowanych przez 
inne organy na podstawie ustawy o systemie oceny 
zgodności, ale niepodlegających kontroli prowadzonej 
przez organy administracji miar. Wprowadzenie takiego 
rozwiązania umożliwiłoby zapobieganie ewentualnym 
nadużyciom na stacjach paliw posługujących się nowymi 
odmierzaczami i ujednoliciłoby zasady kontroli 
prowadzonej przez organy administracji miar, 
zapewniając równe traktowanie wszystkich 
przedsiębiorców w opisanym wyżej zakresie. 

28. Gospodarowanie 
zasobami 
najstarszych 
budynków 
komunalnych 
(dział: budownictwo, 
lokalne planowanie 
i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo)  
P/14/032 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 
16 sierpnia 1999 r. 
w sprawie warunków 
technicznych 
użytkowania budynków 
mieszkalnych 
(Dz.U. Nr 74, poz. 836, 
ze zm.)  
 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzenie zmian w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych, 
w zakresie doprecyzowania obowiązku 
i formy dokumentowania oraz załączania 
do książek obiektów budowlanych 
wyników wszystkich dokonywanych 
przeglądów budynków i ich elementów. 

Niezrealizowany  

 
 

Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

25. Gospodarka 
finansowa 
i inwestycyjna 
portów morskich 
o podstawowym 
znaczeniu dla 
gospodarki 
narodowej 
(dział: gospodarka 
morska)  
P/14/031 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 
24 sierpnia 2004 r. 
w sprawie określenia 
rodzajów nieruchomości 
uznawanych za 
niezbędne na cele 
obronności 
i bezpieczeństwa 
państwa  
(Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1087), w celu 
precyzyjnego 
dookreślenia, które 
nieruchomości będące 
w zarządzie spółek 
zarządzających portami 
morskimi 
o podstawowym 
znaczeniu dla 
gospodarki narodowej 
służą wykonywaniu 
zadań na rzecz 
obronności 
i bezpieczeństwa 
państwa 

Przygotowanie projektu zmian 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
24 sierpnia 2004 r. w sprawie 
określenia rodzajów nieruchomości 
uznawanych za niezbędne na cele 
obronności i bezpieczeństwa państwa, 
w celu precyzyjnego dookreślenia, 
które nieruchomości będące 
w zarządzie spółek zarządzających 
portami morskimi o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej 
służą wykonywaniu zadań na rzecz 
obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Niezrealizowany  

26. Realizacja zadań 
Okręgowego Urzędu 
Miar w Łodzi 
w zakresie legalizacji 
i kontroli urządzeń 
pomiarowych 
do odmierzania 
paliw płynnych 
(dział: gospodarka)  
P/14/095 

Ustawa z dnia  
11 maja 2001 r. – 
Prawo o miarach 
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1069, ze zm.)  

Wprowadzenie do ustawy – Prawo 
o miarach regulacji nakazującej 
przedsiębiorcom prowadzącym 
działalność gospodarczą związaną 
z użytkowaniem odmierzaczy paliw 
powiadamianie właściwego organu 
administracji miar o fakcie rozpoczęcia 
prowadzenia, jak również zaprzestania 
(lub ewentualnego zawieszenia) 
działalności w zakresie obrotu paliwami 
ciekłymi, w tym o liczbie i rodzaju 
używanych odmierzaczy.  

Niezrealizowany Organy administracji miar nie posiadają kompletnych 
danych o liczbie stacji oraz liczbie i rodzaju urządzeń do 
odmierzania paliw ciekłych i gazu, funkcjonujących na 
obszarze właściwości tych organów. W ustawie – Prawo 
o miarach oraz w przepisach wykonawczych do tej 
ustawy, nie stworzono mechanizmów zapewniających 
przekazywanie organom administracji miar danych 
o stacjach paliwowych funkcjonujących na obszarze ich 
właściwości. Brak jest obowiązku, po stronie 
przedsiębiorców, do zgłaszania tym organom faktu 
prowadzenia (jak również zaprzestania) działalności 
w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w tym liczby i rodzaju 
używanych odmierzaczy paliw. W konsekwencji, nie 
istnieje prawny obowiązek prowadzenia przez te organy 
baz danych o stacjach paliw. Informacje te obwodowe 
urzędy miar gromadzą, w miarę możliwości, np. na 
podstawie kopii wydanych świadectw legalizacji ponownej. 
Informacje te nie są jednak gromadzone w sposób 
jednolity i usystematyzowany, co negatywnie wpływa na 
skuteczność prowadzonych kontroli oraz wykonywanie 
obowiązków organów administracji miar w zakresie 
nadzoru nad prawidłowością stosowania ustawy – Prawo 
o miarach. Zdaniem NIK celowym jest stworzenie 
mechanizmów, zapewniających tym organom posiadanie 
precyzyjnej wiedzy o stacjach paliwowych oraz używanych 
na nich odmierzaczach. W związku z powyższym 
Najwyższa Izba Kontroli dostrzega potrzebę 
wprowadzenia do ustawy – Prawo o miarach regulacji 
nakazującej przedsiębiorcom, prowadzącym działalność 
gospodarczą związaną z użytkowaniem odmierzaczy 
paliw, powiadamianie właściwego organu administracji 
miar o fakcie rozpoczęcia prowadzenia, jak również 
zaprzestania (lub ewentualnego zawieszenia) działalności 
w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w tym o liczbie 
i rodzaju używanych odmierzaczy. Obowiązkowi temu 
powinny towarzyszyć odpowiednie uregulowania, także 
w ustawie – Prawo o miarach, dotyczące prowadzenia 
przez organy administracji miar baz danych o stacjach 
paliw prowadzonych na obszarze ich właściwości 
i używanych tam odmierzaczach. Szczegółowe zasady 
gromadzenia tych danych powinny być określone 
w rozporządzeniu wykonawczym. 
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Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

27. Realizacja zadań 
Okręgowego Urzędu 
Miar w Łodzi 
w zakresie legalizacji 
i kontroli urządzeń 
pomiarowych 
do odmierzania 
paliw płynnych 
(dział: gospodarka)  
P/14/095 

Ustawa z dnia 
30 sierpnia 2002 r. 
o systemie oceny 
zgodności 
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 655)  

Dokonanie zmiany w art. 38 ust. 2 
ustawy o systemie oceny zgodności, 
polegającej na rozszerzeniu kręgu 
organów właściwych do prowadzenia 
kontroli spełnienia przez wyroby 
zasadniczych, szczegółowych lub innych 
wymagań o organy administracji miar.  

W trakcie prac 
legislacyjnych 
przez Radę 
Ministrów lub 
właściwych 
ministrów 

Organy administracji miar nie posiadają uprawnień do 
kontroli metrologicznej nowych odmierzaczy paliw. 
Odmierzacze paliw są przyrządami pomiarowymi, które 
– zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oceny 
zgodności – przed wprowadzeniem do obrotu lub 
oddaniem do użytku podlegają ocenie zgodności 
z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami 
określonymi w odrębnych ustawach. Przyrządy te mogą 
być użytkowane do czasu powstania obowiązku ich 
legalizacji ponownej, dokonywanej przez 
upoważnionych pracowników urzędów miar. Dopiero po 
dokonaniu takiej legalizacji odmierzacze paliw podlegają 
kontroli metrologicznej organów administracji miar. 
Terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych po raz 
pierwszy do legalizacji przez urzędy miar (użytkowanych 
dotychczas na podstawie deklaracji zgodności wydanej 
przez producenta) określone zostały w tabeli nr 2 
załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 7 stycznia 2008 r. Dla odmierzaczy paliw ciekłych 
termin ten wynosi 2 lata, a dla odmierzaczy gazu 
ciekłego (LPG) – 1 rok. W art. 38 ust. 2 ustawy 
o systemie oceny zgodności wskazane zostały organy 
właściwe do kontroli spełnienia przez wyroby 
zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań. 
Nie uwzględniono wśród nich organów administracji 
miar. Należy przy tym podkreślić, że inaczej określono 
pozycję Inspekcji Handlowej, również właściwej do 
przeprowadzania kontroli metrologicznej odmierzaczy 
paliw. Zgodnie bowiem z art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o systemie oceny zgodności, wojewódzcy inspektorzy 
Inspekcji Handlowej uprawnieni są do kontroli nowych 
urządzeń pomiarowych. Zdaniem Najwyższej Izby 
Kontroli, zasadne byłoby dokonanie zmiany ustawy 
o systemie oceny zgodności, polegającej na 
rozszerzeniu kręgu organów właściwych do 
prowadzenia powyższych kontroli o organy administracji 
miar. Jest to uzasadnione z tego względu, 
że stosowanie nieuczciwych praktyk przez 
przedsiębiorców prowadzących stacje paliw (świadome, 
celowe zawyżanie wskazań objętości odmierzonych 
paliw) może dotyczyć zarówno odmierzaczy 
zalegalizowanych ponownie (podlegających obecnie 
kontroli prowadzonej przez organy administracji miar), 
jak również odmierzaczy nowych, kontrolowanych przez 
inne organy na podstawie ustawy o systemie oceny 
zgodności, ale niepodlegających kontroli prowadzonej 
przez organy administracji miar. Wprowadzenie takiego 
rozwiązania umożliwiłoby zapobieganie ewentualnym 
nadużyciom na stacjach paliw posługujących się nowymi 
odmierzaczami i ujednoliciłoby zasady kontroli 
prowadzonej przez organy administracji miar, 
zapewniając równe traktowanie wszystkich 
przedsiębiorców w opisanym wyżej zakresie. 

28. Gospodarowanie 
zasobami 
najstarszych 
budynków 
komunalnych 
(dział: budownictwo, 
lokalne planowanie 
i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo)  
P/14/032 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 
16 sierpnia 1999 r. 
w sprawie warunków 
technicznych 
użytkowania budynków 
mieszkalnych 
(Dz.U. Nr 74, poz. 836, 
ze zm.)  
 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzenie zmian w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych, 
w zakresie doprecyzowania obowiązku 
i formy dokumentowania oraz załączania 
do książek obiektów budowlanych 
wyników wszystkich dokonywanych 
przeglądów budynków i ich elementów. 

Niezrealizowany  
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Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

32. Świadczenie usług 
publicznych osobom 
posługującym się 
językiem migowym 
(dział: administracja 
publiczna, 
zabezpieczenie 
społeczne, zdrowie)  
P/14/105 

Ustawa z dnia 
19 sierpnia 2011 r. 
o języku migowym 
i innych środkach 
komunikowania się  
(Dz.U. Nr 209, 
poz. 1243, ze zm.) 

Podjęcie przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej działań, które doprowadzą 
do zmian w ustawie o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się, 
polegających na doprecyzowaniu treści 
art. 14 ust. 1 ww. ustawy, odnoszącego 
się do sposobu udostępnienia osobom 
uprawnionym dokumentów 
niezbędnych do załatwienia sprawy 
poprzez dodanie po słowach: „(…) 
w formie dostępnej dla osób 
uprawnionych”, słów: „w tym w formie 
przetłumaczonej na język migowy”.  

Niezrealizowany  

33. Świadczenie usług 
publicznych osobom 
posługującym się 
językiem migowym 
(dział: administracja 
publiczna, 
zabezpieczenie 
społeczne, zdrowie)  
P/14/105 

Ustawa z dnia 
19 sierpnia 2011 r. 
o języku migowym 
i innych środkach 
komunikowania się  
(Dz.U. Nr 209, 
poz. 1243, ze zm.)  

Podjęcie przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej działań, które doprowadzą 
do zmian w ustawie o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się, 
polegających na zobowiązaniu szpitali 
oraz jednostek Policji, Państwowej 
Straży Pożarnej i straży gminnych do 
udostępniania usługi pozwalającej na 
komunikowanie się i upowszechniania 
informacji o tej usłudze oraz do 
zapewnienia dostępu do świadczenia 
usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. 

Niezrealizowany  

34. Wykonywanie zadań 
regionalnych izb 
obrachunkowych 
w zakresie 
przeciwdziałania 
zagrożeniom 
wynikającym 
z nadmiernego 
zadłużania się 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
(dział: finanse 
publiczne)  
P/14/066 

Ustawa z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 
o finansach 
publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885, ze zm.)  

Zmiana art. 242 u.f.p., poprzez wyłączenie 
wolnych środków (pochodzących 
z nierozliczonych pożyczek, kredytów 
i papierów wartościowych), jako jednego 
z czynników mających równoważyć wydatki 
bieżące budżetu. Pozwoli to na 
zapobieganie sytuacjom, w których 
jednostki samorządu terytorialnego 
świadomie zaciągały nadmierne kredyty 
i pożyczki, tylko po to, aby spełnić wymóg 
art. 242 u.f.p. (co skutkowało 
nieuzasadnionym zwiększeniem zadłużenia 
i kosztów jego obsługi) oraz na zachowanie 
zasady nieangażowania środków 
pozyskiwanych z tytułów dłużnych 
do finansowania wydatków bieżących. 

Niezrealizowany W stanowisku z dnia 5 maja 2015 r. Minister Finansów 
wskazał, że monitoruje na bieżąco sytuację finansową 
gmin i w tym zakresie kwestia angażowania wolnych 
środków jak też konstrukcja wskaźnika z art. 343 ufp 
będzie przedmiotem szczególnej analizy. 

35. Wykonywanie zadań 
regionalnych izb 
obrachunkowych 
w zakresie 
przeciwdziałania 
zagrożeniom 
wynikającym 
z nadmiernego 
zadłużania się 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
(dział: finanse 
publiczne)  
P/14/066 

Ustawa z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 
o finansach 
publicznych  
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885, ze zm.)  

Nowelizacja art. 243 ust. 2 u.f.p., 
poprzez zastąpienie planowanych 
dochodów budżetowych, 
przyjmowanych do obliczenia 
wskaźnika z art. 243 ust. 1 u.f.p. na 
następny rok budżetowy, dochodami 
rzeczywiście wykonanymi. Pozwoli to 
na znaczne ograniczenie możliwości 
obchodzenia art. 243 ust. 1 u.f.p. przez 
zawyżanie planowanych dochodów 
(głównie majątkowych) oraz ułatwi 
ocenę spełnienia wymogu realizmu 
wieloletniej prognozy finansowej 
(art. 226 u.f.p.). Warto też rozważyć 
możliwość ograniczenia praktyk 
polegających na przesuwaniu terminów 
spłaty zadłużenia − tylko w celu 
zachowania relacji z art. 243 u.f.p. – 
i to pomimo realnych możliwości 
wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niezrealizowany W stanowisku z 5.05.2015 r. Minister Finansów 
poinformował, że na bieżąco monitoruje spełnianie przez 
jednostki samorządu terytorialnego wskaźników 
zadłużenia i zgłoszona sprawa będzie poddana dalszej 
analizie. Okres funkcjonowania wskaźnika objęty 
kontrolą (do 15.12.2014 r.) jest zbyt krótki, aby 
wprowadzać zmiany w sposobie jego obliczania.  

 
 

Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

29. Gospodarowanie 
zasobami 
najstarszych 
budynków 
komunalnych 
(dział: budownictwo, 
lokalne planowanie 
i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo)  
P/14/032 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 16 
sierpnia 1999 r. 
w sprawie warunków 
technicznych 
użytkowania budynków 
mieszkalnych  
(Dz.U. Nr 74, poz. 836, 
ze zm.)  

Wprowadzenie zmian w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych, 
w zakresie zobowiązania gmin do 
zatwierdzania planu remontów 
budynków komunalnych, 
sporządzanych przez zarządcę na 
podstawie rzetelnych i kompletnych 
protokołów kontroli okresowych oraz 
udokumentowanych przeglądów. 

Niezrealizowany  

30. Świadczenie usług 
publicznych osobom 
posługującym się 
językiem migowym 
(dział: administracja 
publiczna, 
zabezpieczenie 
społeczne, zdrowie)  
P/14/105 

Ustawa z dnia 
19 sierpnia 2011 r. 
o języku migowym 
i innych środkach 
komunikowania się 
(Dz.U. Nr 209, 
poz. 1243, ze zm.)  

Podjęcie przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej działań, które doprowadzą do 
zmian w ustawie o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się, 
polegających na wprowadzeniu do treści 
art. 9 ust. 3 oraz art. 14 ust. 2 ustawy 
o języku migowym: – obowiązku 
upowszechniania informacji o usłudze 
pozwalającej na komunikowanie się oraz 
pozostałych informacji o sposobach 
realizacji ustawy o języku migowym, 
również w formie komunikatu 
audiowizualnego nagranego w języku 
migowym, tj. w formie zrozumiałej dla 
osób posługujących się sprawnie jedynie 
tym językiem. Proponowana zmiana 
polega na dodaniu w ww. jednostkach 
redakcyjnych, odpowiednio po wyrazach: 
„(…), o której mowa w ust. 2” oraz po 
słowach: „(…) w miejscach dostępnych 
dla osób uprawnionych”, po przecinku, 
wyrazów: „w tym w formie komunikatu 
audiowizualnego nagranego w języku 
migowym.”, – obowiązku oznaczania 
informacji kierowanych do osób 
uprawnionych odpowiednim znakiem 
graficznym, tj. symbolem przekreślonego 
ucha lub symbolem „migających dłoni”, 
w celu umożliwienia osobom 
uprawnionym łatwego odszukania 
skierowanych do nich informacji 
zamieszczonych w BIP, na stronie 
internetowej oraz w siedzibie podmiotu 
zobowiązanego. 

Niezrealizowany  

31. Świadczenie usług 
publicznych osobom 
posługującym się 
językiem migowym 
(dział: administracja 
publiczna, 
zabezpieczenie 
społeczne, zdrowie)  
P/14/105 

Ustawa z dnia 
19 sierpnia 2011 r. 
o języku migowym 
i innych środkach 
komunikowania się  
(Dz.U. Nr 209, 
poz. 1243, ze zm.)  

Podjęcie przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej działań, które doprowadzą 
do zmian w ustawie o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się, 
polegających na określeniu w treści 
art. 11 tej ustawy: – obowiązku 
udostępniania środków 
umożliwiających komunikację 
audiowizualną, w celu zapewnienia 
możliwości zdalnej wymiany informacji 
w języku migowym, z udziałem 
posługującego się biegle tym językiem 
pracownika lub certyfikowanego 
tłumacza języka migowego; – poziomu 
znajomości języka migowego przez 
pracownika podmiotu zobowiązanego, 
uprawniającego do tłumaczenia 
i obsługi osób głuchych w zastępstwie 
certyfikowanego tłumacza.  
 
 
 
 
 
 

Niezrealizowany  
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Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

32. Świadczenie usług 
publicznych osobom 
posługującym się 
językiem migowym 
(dział: administracja 
publiczna, 
zabezpieczenie 
społeczne, zdrowie)  
P/14/105 

Ustawa z dnia 
19 sierpnia 2011 r. 
o języku migowym 
i innych środkach 
komunikowania się  
(Dz.U. Nr 209, 
poz. 1243, ze zm.) 

Podjęcie przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej działań, które doprowadzą 
do zmian w ustawie o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się, 
polegających na doprecyzowaniu treści 
art. 14 ust. 1 ww. ustawy, odnoszącego 
się do sposobu udostępnienia osobom 
uprawnionym dokumentów 
niezbędnych do załatwienia sprawy 
poprzez dodanie po słowach: „(…) 
w formie dostępnej dla osób 
uprawnionych”, słów: „w tym w formie 
przetłumaczonej na język migowy”.  

Niezrealizowany  

33. Świadczenie usług 
publicznych osobom 
posługującym się 
językiem migowym 
(dział: administracja 
publiczna, 
zabezpieczenie 
społeczne, zdrowie)  
P/14/105 

Ustawa z dnia 
19 sierpnia 2011 r. 
o języku migowym 
i innych środkach 
komunikowania się  
(Dz.U. Nr 209, 
poz. 1243, ze zm.)  

Podjęcie przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej działań, które doprowadzą 
do zmian w ustawie o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się, 
polegających na zobowiązaniu szpitali 
oraz jednostek Policji, Państwowej 
Straży Pożarnej i straży gminnych do 
udostępniania usługi pozwalającej na 
komunikowanie się i upowszechniania 
informacji o tej usłudze oraz do 
zapewnienia dostępu do świadczenia 
usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. 

Niezrealizowany  

34. Wykonywanie zadań 
regionalnych izb 
obrachunkowych 
w zakresie 
przeciwdziałania 
zagrożeniom 
wynikającym 
z nadmiernego 
zadłużania się 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
(dział: finanse 
publiczne)  
P/14/066 

Ustawa z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 
o finansach 
publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885, ze zm.)  

Zmiana art. 242 u.f.p., poprzez wyłączenie 
wolnych środków (pochodzących 
z nierozliczonych pożyczek, kredytów 
i papierów wartościowych), jako jednego 
z czynników mających równoważyć wydatki 
bieżące budżetu. Pozwoli to na 
zapobieganie sytuacjom, w których 
jednostki samorządu terytorialnego 
świadomie zaciągały nadmierne kredyty 
i pożyczki, tylko po to, aby spełnić wymóg 
art. 242 u.f.p. (co skutkowało 
nieuzasadnionym zwiększeniem zadłużenia 
i kosztów jego obsługi) oraz na zachowanie 
zasady nieangażowania środków 
pozyskiwanych z tytułów dłużnych 
do finansowania wydatków bieżących. 

Niezrealizowany W stanowisku z dnia 5 maja 2015 r. Minister Finansów 
wskazał, że monitoruje na bieżąco sytuację finansową 
gmin i w tym zakresie kwestia angażowania wolnych 
środków jak też konstrukcja wskaźnika z art. 343 ufp 
będzie przedmiotem szczególnej analizy. 

35. Wykonywanie zadań 
regionalnych izb 
obrachunkowych 
w zakresie 
przeciwdziałania 
zagrożeniom 
wynikającym 
z nadmiernego 
zadłużania się 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
(dział: finanse 
publiczne)  
P/14/066 

Ustawa z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 
o finansach 
publicznych  
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885, ze zm.)  

Nowelizacja art. 243 ust. 2 u.f.p., 
poprzez zastąpienie planowanych 
dochodów budżetowych, 
przyjmowanych do obliczenia 
wskaźnika z art. 243 ust. 1 u.f.p. na 
następny rok budżetowy, dochodami 
rzeczywiście wykonanymi. Pozwoli to 
na znaczne ograniczenie możliwości 
obchodzenia art. 243 ust. 1 u.f.p. przez 
zawyżanie planowanych dochodów 
(głównie majątkowych) oraz ułatwi 
ocenę spełnienia wymogu realizmu 
wieloletniej prognozy finansowej 
(art. 226 u.f.p.). Warto też rozważyć 
możliwość ograniczenia praktyk 
polegających na przesuwaniu terminów 
spłaty zadłużenia − tylko w celu 
zachowania relacji z art. 243 u.f.p. – 
i to pomimo realnych możliwości 
wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niezrealizowany W stanowisku z 5.05.2015 r. Minister Finansów 
poinformował, że na bieżąco monitoruje spełnianie przez 
jednostki samorządu terytorialnego wskaźników 
zadłużenia i zgłoszona sprawa będzie poddana dalszej 
analizie. Okres funkcjonowania wskaźnika objęty 
kontrolą (do 15.12.2014 r.) jest zbyt krótki, aby 
wprowadzać zmiany w sposobie jego obliczania.  
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Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

39. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
obywateli w związku 
z wytwarzaniem, 
transportem, 
przechowywaniem 
i stosowaniem 
materiałów 
wybuchowych 
przeznaczonych do 
użytku cywilnego 
(dział: gospodarka, 
sprawy wewnętrzne)  
P/14/073 

Ustawa z dnia 
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 
(Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1017, ze zm.)  

Wprowadzenie do ustawy z dnia 
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 poprawki, na mocy której 
możliwe będzie nieżądanie przez organ 
koncesyjny od przedsiębiorców 
ubiegających się o koncesję na obrót 
MW bez prawa do ich magazynowania, 
zaświadczeń, o których mowa w art. 12 
ust. 2 pkt 10 tej ustawy. 

Niezrealizowany W wyniku wprowadzonej zmiany, powstaną podstawy 
prawne do nieżądania od podmiotów składających 
wnioski o koncesję na prowadzenie obrotu materiałami 
wybuchowymi bez prawa do ich magazynowania 
zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 10 
ww. ustawy. 

40. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
obywateli w związku 
z wytwarzaniem, 
transportem, 
przechowywaniem 
i stosowaniem 
materiałów 
wybuchowych 
przeznaczonych do 
użytku cywilnego 
(dział: gospodarka, 
sprawy wewnętrzne)  
P/14/073 

Ustawa z dnia 
21 czerwca 2002 r. 
o materiałach 
wybuchowych 
przeznaczonych 
do użytku cywilnego 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1100, ze zm.)  

Rozszerzenie listy organów, które 
Minister Gospodarki obowiązany jest 
informować o wydanych zgodach na 
przemieszczanie materiałów 
wybuchowych do użytku cywilnego, 
o właściwych ze względu na planowany 
przebieg trasy komendantów 
wojewódzkich Policji, Państwowej 
Straży Pożarnej oraz wojewódzkich 
inspektorów transportu drogowego.  

Niezrealizowany Wprowadzenie zmiany umożliwiłoby z jednej strony 
podjęcie przez organy uprawnione do kontroli 
drogowych działań nakierowanych na kontrolę 
prawidłowości przemieszczania transportów z MWc, 
a z drugiej podjęcie przez wojewodów, Policję i PSP 
działań mających na celu przygotowanie się do 
ewentualnych sytuacji kryzysowych z udziałem MWc.  

41. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
obywateli w związku 
z wytwarzaniem, 
transportem, 
przechowywaniem 
i stosowaniem 
materiałów 
wybuchowych 
przeznaczonych do 
użytku cywilnego 
(dział: gospodarka, 
sprawy wewnętrzne)  
P/14/073 

Ustawa z dnia 
21 czerwca 2002 r. 
o materiałach 
wybuchowych 
przeznaczonych 
do użytku cywilnego 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1100, ze zm.)  

Uzupełnienie art. 15 ust. 1 z dnia 
21 czerwca 2002 r. o materiałach 
wybuchowych przeznaczonych do 
użytku cywilnego o przepis pozwalający 
wojewodzie na określenie 
w wydawanym pozwoleniu warunków 
szczególnych prowadzenia działalności 
z wykorzystaniem MWc.  

Niezrealizowany Wprowadzenie zmiany ma na celu umożliwienie 
wojewodzie określanie w pozwoleniu zasad 
wykorzystywania MWc oraz prowadzenie w sposób 
efektywny nadzoru nad taką działalnością. 

42. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
obywateli w związku 
z wytwarzaniem, 
transportem, 
przechowywaniem 
i stosowaniem 
materiałów 
wybuchowych 
przeznaczonych do 
użytku cywilnego 
(dział: gospodarka, 
sprawy wewnętrzne)  
P/14/073 

Ustawa z dnia 
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 
(Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1017, ze zm.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Określenie w przepisach ustawy z dnia 
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, jak długo ważna jest 
wydana przez Policję opinia dotycząca 
osób ubiegających się o dopuszczenie 
do czynności związanych 
z wytwarzaniem i obrotem MW. 

Niezrealizowany Wprowadzenie zmiany ma na celu usunięcie luki 
prawnej w zakresie ważności wystawionej przez 
Policję opinii. 

 
 

Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

36. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
obywateli w związku 
z wytwarzaniem, 
transportem, 
przechowywaniem 
i stosowaniem 
materiałów 
wybuchowych 
przeznaczonych 
do użytku cywilnego 
(dział: gospodarka, 
sprawy wewnętrzne)  
P/14/073 

Ustawa z dnia 
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 
(Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1017, ze zm.)  
 
Ustawa z dnia 
21 czerwca 2002 r. 
o materiałach 
wybuchowych 
przeznaczonych do 
użytku cywilnego 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1100, ze zm.)  

Wprowadzenie do ustawy z dnia 
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 i ustawy 
z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach 
wybuchowych przeznaczonych do 
użytku cywilnego regulacji pozwalającej 
na to, aby w sprawach o wydanie 
koncesji, pozwolenia lub zgody możliwe 
było wydanie decyzji odmownej lub 
postanowienia, bez konieczności 
sporządzania uzasadnienia faktycznego, 
w sytuacjach gdy posiadane przez 
właściwe służby i organy państwa 
informacje operacyjne wskazują, 
że wydanie postanowienia lub decyzji 
pozytywnej mogłoby powodować wzrost 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 
obywateli lub porządku publicznego. 
Rozwiązanie takie, poprzez stworzenie 
możliwości zastosowania art. 107 § 5 
Kpa, zapewniać będzie ochronę 
interesów państwa i obywateli bez 
konieczności ujawniania przed 
wnioskodawcą źródeł posiadanych 
informacji oraz okoliczności z nimi 
związanych. Podkreślić przy tym należy, 
że proponowana regulacja nie eliminuje 
sądowej kontroli nad prawidłowością 
podejmowanych w tym zakresie decyzji 
lub postanowień. 

Niezrealizowany W obowiązującym stanie prawnym, służby (ABW, SKW, 
Policja) upoważnione do opiniowania wniosków 
o wydanie koncesji, pozwoleń i zgód, nie mają prawa 
opierać się w udzielanych opiniach na posiadanej 
wiedzy operacyjnej, gdyż wiązałoby się to z ujawnieniem 
tajemnicy prawnie chronionej. Tym samym, wydawane 
są opinie każdorazowo pozytywne. Zaproponowane 
rozwiązanie pozwala na eliminację tej sprzeczności, 
zapewniając jednocześnie ochronę praw obywatelskich 
w tym zakresie. 

37. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
obywateli w związku 
z wytwarzaniem, 
transportem, 
przechowywaniem 
i stosowaniem 
materiałów 
wybuchowych 
przeznaczonych 
do użytku cywilnego 
(dział: gospodarka, 
sprawy wewnętrzne)  
P/14/073 

Ustawa z dnia 
22 sierpnia 1997 r. 
o ochronie osób 
i mienia 
(Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1099, ze zm.)  

Uregulowanie zasad sporządzania 
planów ochrony transportów materiałów 
wybuchowych, o których mowa w art. 7 
ust. 1 i 1a ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia, w tym 
ich ochrony fizycznej i technicznej 
w zależności od rodzaju przewożonego 
ładunku, jego wielkości i związanego 
z nimi ryzyka oraz skorelowania 
terminu ich uzgadniania 
z komendantami KWP tak, aby możliwe 
było przeprowadzanie przez Policję 
kontroli ich realizacji.  

Niezrealizowany Obowiązujące w tym zakresie regulacje nie określają, 
jakie wymogi powinny spełniać plany ochrony 
transportów materiałów wybuchowych. Nie pozawalają 
również na skuteczną kontrolę przestrzegania warunków 
określonych w tych planach. 

38. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
obywateli w związku 
z wytwarzaniem, 
transportem, 
przechowywaniem 
i stosowaniem 
materiałów 
wybuchowych 
przeznaczonych do 
użytku cywilnego 
(dział: gospodarka, 
sprawy wewnętrzne)  
P/14/073 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia  
2 lipca 2004 r. 
o swobodzie 
działalności 
gospodarczej 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 584, ze zm.)  

Art. 79 ust. 2 ustawa z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej należy uzupełnić 
o kolejny przepis, w którym mowa 
będzie o kontroli podmiotów 
działających w oparciu o udzielone 
im pozwolenia i koncesje oraz kontroli 
podmiotów, które realizują ochronę 
transportów materiałów wybuchowych 
z wykorzystaniem specjalistycznych 
uzbrojonych formacji ochrony (SUFO). 

Niezrealizowany W wyniku wprowadzonej zmiany, kontrola podmiotów 
działających w sektorze materiałów wybuchowych oraz 
firm ochraniających taką działalność nie będzie 
wymagać uprzedniego powiadomienia. 
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Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

39. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
obywateli w związku 
z wytwarzaniem, 
transportem, 
przechowywaniem 
i stosowaniem 
materiałów 
wybuchowych 
przeznaczonych do 
użytku cywilnego 
(dział: gospodarka, 
sprawy wewnętrzne)  
P/14/073 

Ustawa z dnia 
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 
(Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1017, ze zm.)  

Wprowadzenie do ustawy z dnia 
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 poprawki, na mocy której 
możliwe będzie nieżądanie przez organ 
koncesyjny od przedsiębiorców 
ubiegających się o koncesję na obrót 
MW bez prawa do ich magazynowania, 
zaświadczeń, o których mowa w art. 12 
ust. 2 pkt 10 tej ustawy. 

Niezrealizowany W wyniku wprowadzonej zmiany, powstaną podstawy 
prawne do nieżądania od podmiotów składających 
wnioski o koncesję na prowadzenie obrotu materiałami 
wybuchowymi bez prawa do ich magazynowania 
zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 10 
ww. ustawy. 

40. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
obywateli w związku 
z wytwarzaniem, 
transportem, 
przechowywaniem 
i stosowaniem 
materiałów 
wybuchowych 
przeznaczonych do 
użytku cywilnego 
(dział: gospodarka, 
sprawy wewnętrzne)  
P/14/073 

Ustawa z dnia 
21 czerwca 2002 r. 
o materiałach 
wybuchowych 
przeznaczonych 
do użytku cywilnego 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1100, ze zm.)  

Rozszerzenie listy organów, które 
Minister Gospodarki obowiązany jest 
informować o wydanych zgodach na 
przemieszczanie materiałów 
wybuchowych do użytku cywilnego, 
o właściwych ze względu na planowany 
przebieg trasy komendantów 
wojewódzkich Policji, Państwowej 
Straży Pożarnej oraz wojewódzkich 
inspektorów transportu drogowego.  

Niezrealizowany Wprowadzenie zmiany umożliwiłoby z jednej strony 
podjęcie przez organy uprawnione do kontroli 
drogowych działań nakierowanych na kontrolę 
prawidłowości przemieszczania transportów z MWc, 
a z drugiej podjęcie przez wojewodów, Policję i PSP 
działań mających na celu przygotowanie się do 
ewentualnych sytuacji kryzysowych z udziałem MWc.  

41. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
obywateli w związku 
z wytwarzaniem, 
transportem, 
przechowywaniem 
i stosowaniem 
materiałów 
wybuchowych 
przeznaczonych do 
użytku cywilnego 
(dział: gospodarka, 
sprawy wewnętrzne)  
P/14/073 

Ustawa z dnia 
21 czerwca 2002 r. 
o materiałach 
wybuchowych 
przeznaczonych 
do użytku cywilnego 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1100, ze zm.)  

Uzupełnienie art. 15 ust. 1 z dnia 
21 czerwca 2002 r. o materiałach 
wybuchowych przeznaczonych do 
użytku cywilnego o przepis pozwalający 
wojewodzie na określenie 
w wydawanym pozwoleniu warunków 
szczególnych prowadzenia działalności 
z wykorzystaniem MWc.  

Niezrealizowany Wprowadzenie zmiany ma na celu umożliwienie 
wojewodzie określanie w pozwoleniu zasad 
wykorzystywania MWc oraz prowadzenie w sposób 
efektywny nadzoru nad taką działalnością. 

42. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
obywateli w związku 
z wytwarzaniem, 
transportem, 
przechowywaniem 
i stosowaniem 
materiałów 
wybuchowych 
przeznaczonych do 
użytku cywilnego 
(dział: gospodarka, 
sprawy wewnętrzne)  
P/14/073 

Ustawa z dnia 
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 
(Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1017, ze zm.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Określenie w przepisach ustawy z dnia 
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, jak długo ważna jest 
wydana przez Policję opinia dotycząca 
osób ubiegających się o dopuszczenie 
do czynności związanych 
z wytwarzaniem i obrotem MW. 

Niezrealizowany Wprowadzenie zmiany ma na celu usunięcie luki 
prawnej w zakresie ważności wystawionej przez 
Policję opinii. 
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Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

46. Nadzór nad 
publicznym obrotem 
instrumentami 
finansowymi 
(dział: instytucje 
finansowe)  
P/14/012 

Ustawa z dnia  
29 lipca 2005 r. 
o ofercie publicznej 
i warunkach 
wprowadzania 
instrumentów 
finansowych do 
zorganizowanego 
systemu obrotu oraz 
o spółkach 
publicznych  
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1382, ze zm.)  

Uregulowanie udziału biegłego 
rewidenta w przypadkach pokrywania 
kapitału zakładowego poprzez 
potrącenie wierzytelności subskrybenta 
wobec spółki, z wierzytelnością spółki 
z tytułu wpłat na akcje oraz zawężenie 
kręgu osób uprawnionych do objęcia 
warrantów subskrypcyjnych w spółkach 
publicznych, w celu uniknięcia 
obchodzenia przepisów ustawy 
o ofercie publicznej, dotyczących 
sporządzenia prospektów emisyjnych. 

Niezrealizowany W latach 2012-2014 miało miejsce wprowadzenie do 
obrotu nowych emisji akcji spółek publicznych na rynku 
regulowanym z pominięciem procedury sporządzenia 
i zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego. 
Procesowi temu towarzyszył często mechanizm 
potrącania wierzytelności (potrącenia wierzytelności 
nabywcy warrantów wobec spółki z wierzytelnością 
spółki o wniesienie wkładów na pokrycie kapitału 
zakładowego). W ramach tego procesu nie jest 
dokonywana ocena wartości wierzytelności stanowiącej 
podstawę dokonania potrącenia, tak jak ma to miejsce 
w przypadku aportu. Wprowadzenie do obrotu nowych 
emisji akcji spółek publicznych na rynku regulowanym 
z pominięciem procedury sporządzenia i zatwierdzenia 
przez KNF prospektu emisyjnego jest dopuszczalne na 
podstawie art. 7 ust. 10 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej 
(...), jednak stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa 
i uczciwości obrotu papierami wartościowymi, w sytuacji 
gdy akcje są obejmowane w zamian za warranty 
subskrypcyjne opłacone wierzytelnościami pieniężnymi, 
których wartość nie została w sposób obiektywny 
zweryfikowana. Brak mechanizmów nadzorczych w tym 
zakresie stwarza pole do nadużyć poprzez zawyżanie 
wartości wierzytelności podlegającej zamianie na 
warranty, a następnie na akcje. 

47. Nadzór nad 
publicznym obrotem 
instrumentami 
finansowymi 
(dział: instytucje 
finansowe)  
P/14/012 

Ustawa z dnia 
29 sierpnia 1997 r. 
o Narodowym Banku 
Polskim 
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 908, ze zm.) 
alternatywnie ustawa 
z dnia 21 lipca 2006 r. 
o nadzorze nad 
rynkiem finansowym 
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 174, ze zm.)  

Wskazanie w przepisach prawnych 
podmiotu odpowiedzialnego za nadzór 
nad ustalaniem stawek referencyjnych 
rynku międzybankowego 
(WIBOR i WIBID). 

Niezrealizowany W Polsce dotychczas nie wypracowano form nadzoru 
nad ustalaniem stawek WIBOR (Warsaw Interbank 
Offered Rate – referencyjna wysokość rocznego 
oprocentowania pożyczek na polskim rynku 
międzybankowym) i WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate 
– roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki 
przyjęte w depozyt od innych banków). Brak nadzoru 
stwarza ryzyko manipulacji stawkami. Kwestia 
sprawowania nadzoru nad ustalaniem stawek 
referencyjnych została podniesiona przez Komisję 
Europejską po wykryciu przypadków manipulacji 
stawkami referencyjnymi LIBOR (London Interbank 
Offered Rate) i EURIBOR (Euro Interbank Offered 
Rate). We wrześniu 2013 r. Komisja Europejska 
przedstawiła projekt rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie indeksów stosowanych 
jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach 
finansowych zakładający, że każdy kraj członkowski 
wskaże odpowiednią władzę nadzorczą nad 
podmiotami, uczestniczącymi w ustalaniu stawek 
referencyjnych. W Polsce ze względu na ustawowo 
określone kompetencje, zadania te mogłyby być 
realizowane przez Narodowy Bank Polski lub KNF, 
albo przez obie instytucje wspólnie ze wskazaniem 
podmiotu koordynującego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

43. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
obywateli w związku 
z wytwarzaniem, 
transportem, 
przechowywaniem 
i stosowaniem 
materiałów 
wybuchowych 
przeznaczonych do 
użytku cywilnego 
(dział: gospodarka, 
sprawy wewnętrzne)  
P/14/073 

Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki 
z dnia 8 listopada 
2002 r. w sprawie 
wymagań, jakim 
powinien odpowiadać 
plan postępowania na 
wypadek zagrożenia 
życia lub zdrowia 
ludzkiego, mienia oraz 
środowiska 
naturalnego 
(Dz.U. Nr: 194, 
poz. 1632)  

Zapewnienie, poprzez nowelizację § 9 
rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinien odpowiadać 
plan postępowania na wypadek 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, 
mienia oraz środowiska naturalnego , 
udziału Policji w procesie uzgodnień 
opracowywanych, na podstawie art. 21 
ust. 1 ustawy z dnia 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, przez 
przedsiębiorców, prowadzących na 
podstawie koncesji działalność 
w zakresie wytwarzania materiałów 
wybuchowych, planów postępowania 
na wypadek zagrożenia życia lub 
zdrowia ludzkiego, mienia oraz 
środowiska naturalnego. 

Niezrealizowany Wprowadzenie zmiany ma na celu zapewnienie Policji 
możliwości aktywnego udziału w procesie 
przygotowywania planów ochrony. 

44. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
obywateli w związku 
z wytwarzaniem, 
transportem, 
przechowywaniem 
i stosowaniem 
materiałów 
wybuchowych 
przeznaczonych do 
użytku cywilnego 
(dział: gospodarka, 
sprawy wewnętrzne)  
P/14/073 

Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki 
i Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 
6 marca 2013 r. 
w sprawie sprzedaży 
materiałów 
wybuchowych, broni, 
amunicji, wyrobów 
i technologii 
o przeznaczeniu 
wojskowym lub 
policyjnym oraz 
kontroli przestrzegania 
warunków sprzedaży 
(Dz.U.  poz. 343)  

Ujednolicenie informacji o MWc 
zawartych w pozwoleniach 
i informacjach o sprzedaży MWc, 
sporządzanych na podstawie 
rozporządzenie Ministra Gospodarki 
i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
6 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży 
materiałów wybuchowych, broni, 
amunicji, wyrobów i technologii 
o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym oraz kontroli przestrzegania 
warunków sprzedaży tak, aby możliwa 
była szybka weryfikacja prawidłowości 
dokonanych transakcji przez organy do 
tego upoważnione. 

Niezrealizowany Wprowadzenie zmiany ma na celu usprawnienie 
nadzoru nad obrotem materiałami wybuchowymi. 

45. Funkcjonowanie 
asystentów rodziny 
w świetle ustawy 
o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy 
zastępczej 
(dział: rodzina)  
P/14/048 

Ustawa z dnia 
9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy 
zastępczej 
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 575)  

Uregulowanie w ustawie o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej 
zasad współpracy ( w obszarze 
wspólnej diagnostyki i oddziaływania na 
rodzinę) asystenta rodziny i kuratora 
rodzinnego, w tych przypadkach, 
kiedy realizują oni jednocześnie 
(w  tym samym czasie) często zbieżne 
zadania wobec tej samej rodziny. 
Dotyczy to w szczególności rodzin 
zobowiązanych jednocześnie do 
współpracy z asystentami na podstawie 
zarządzenia sądu i objętych również 
nadzorem kuratorskim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niezrealizowany  
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46. Nadzór nad 
publicznym obrotem 
instrumentami 
finansowymi 
(dział: instytucje 
finansowe)  
P/14/012 

Ustawa z dnia  
29 lipca 2005 r. 
o ofercie publicznej 
i warunkach 
wprowadzania 
instrumentów 
finansowych do 
zorganizowanego 
systemu obrotu oraz 
o spółkach 
publicznych  
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1382, ze zm.)  

Uregulowanie udziału biegłego 
rewidenta w przypadkach pokrywania 
kapitału zakładowego poprzez 
potrącenie wierzytelności subskrybenta 
wobec spółki, z wierzytelnością spółki 
z tytułu wpłat na akcje oraz zawężenie 
kręgu osób uprawnionych do objęcia 
warrantów subskrypcyjnych w spółkach 
publicznych, w celu uniknięcia 
obchodzenia przepisów ustawy 
o ofercie publicznej, dotyczących 
sporządzenia prospektów emisyjnych. 

Niezrealizowany W latach 2012-2014 miało miejsce wprowadzenie do 
obrotu nowych emisji akcji spółek publicznych na rynku 
regulowanym z pominięciem procedury sporządzenia 
i zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego. 
Procesowi temu towarzyszył często mechanizm 
potrącania wierzytelności (potrącenia wierzytelności 
nabywcy warrantów wobec spółki z wierzytelnością 
spółki o wniesienie wkładów na pokrycie kapitału 
zakładowego). W ramach tego procesu nie jest 
dokonywana ocena wartości wierzytelności stanowiącej 
podstawę dokonania potrącenia, tak jak ma to miejsce 
w przypadku aportu. Wprowadzenie do obrotu nowych 
emisji akcji spółek publicznych na rynku regulowanym 
z pominięciem procedury sporządzenia i zatwierdzenia 
przez KNF prospektu emisyjnego jest dopuszczalne na 
podstawie art. 7 ust. 10 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej 
(...), jednak stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa 
i uczciwości obrotu papierami wartościowymi, w sytuacji 
gdy akcje są obejmowane w zamian za warranty 
subskrypcyjne opłacone wierzytelnościami pieniężnymi, 
których wartość nie została w sposób obiektywny 
zweryfikowana. Brak mechanizmów nadzorczych w tym 
zakresie stwarza pole do nadużyć poprzez zawyżanie 
wartości wierzytelności podlegającej zamianie na 
warranty, a następnie na akcje. 

47. Nadzór nad 
publicznym obrotem 
instrumentami 
finansowymi 
(dział: instytucje 
finansowe)  
P/14/012 

Ustawa z dnia 
29 sierpnia 1997 r. 
o Narodowym Banku 
Polskim 
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 908, ze zm.) 
alternatywnie ustawa 
z dnia 21 lipca 2006 r. 
o nadzorze nad 
rynkiem finansowym 
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 174, ze zm.)  

Wskazanie w przepisach prawnych 
podmiotu odpowiedzialnego za nadzór 
nad ustalaniem stawek referencyjnych 
rynku międzybankowego 
(WIBOR i WIBID). 

Niezrealizowany W Polsce dotychczas nie wypracowano form nadzoru 
nad ustalaniem stawek WIBOR (Warsaw Interbank 
Offered Rate – referencyjna wysokość rocznego 
oprocentowania pożyczek na polskim rynku 
międzybankowym) i WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate 
– roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki 
przyjęte w depozyt od innych banków). Brak nadzoru 
stwarza ryzyko manipulacji stawkami. Kwestia 
sprawowania nadzoru nad ustalaniem stawek 
referencyjnych została podniesiona przez Komisję 
Europejską po wykryciu przypadków manipulacji 
stawkami referencyjnymi LIBOR (London Interbank 
Offered Rate) i EURIBOR (Euro Interbank Offered 
Rate). We wrześniu 2013 r. Komisja Europejska 
przedstawiła projekt rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie indeksów stosowanych 
jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach 
finansowych zakładający, że każdy kraj członkowski 
wskaże odpowiednią władzę nadzorczą nad 
podmiotami, uczestniczącymi w ustalaniu stawek 
referencyjnych. W Polsce ze względu na ustawowo 
określone kompetencje, zadania te mogłyby być 
realizowane przez Narodowy Bank Polski lub KNF, 
albo przez obie instytucje wspólnie ze wskazaniem 
podmiotu koordynującego. 
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50. Nadzór nad 
publicznym obrotem 
instrumentami 
finansowymi 
(dział: sprawy 
wewnętrzne)  
P/14/012 

Ustawa z dnia 
6 kwietnia 1990 r. 
o Policji  
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 355, ze zm.)  

Rozszerzenie katalogu czynności 
operacyjno-rozpoznawczych 
prowadzonych przez Policję 
w przypadku przestępstw na rynku 
kapitałowym, wskazanego w art. 19 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji. 

Niezrealizowany Ściganie przestępstw takich, jak ujawnienie 
lub wykorzystanie informacji poufnej wymaga 
specjalistycznej wiedzy, ale przede wszystkim uzyskania 
materiału dowodowego. Trudności z zebraniem 
dowodów uprawdopodobnienia zarzutu o przekazaniu 
i wykorzystaniu informacji poufnej wynikają z braku 
kompetencji organów ścigania do podejmowania działań 
operacyjnych w sprawach tego rodzaju przestępstw. 
Dużą trudność w prowadzeniu tego rodzaju spraw 
potwierdza również statystyka zawiadomień 
przekazanych przez UKNF do prokuratury. W latach 
2008-2013 UKNF przekazał do prokuratury odpowiednio 
69 i 63 sprawy dotyczące manipulacji i wykorzystania 
informacji poufnych, a prokuratury uznały za zasadne 
skierowanie w tym okresie do sądów odpowiednio 
33 i 7 spraw. Umarzając postępowania w tych sprawach 
organy ścigania wskazywały na brak dowodów 
dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia 
przestępstwa, lub brak znamion czynu zabronionego. 

51. Nadzór nad 
publicznym obrotem 
instrumentami 
finansowymi 
(dział: sprawy 
wewnętrzne)  
P/14/012 

Ustawa z dnia z dnia 
6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks postępowania 
karnego  
(Dz.U. Nr: 89,  
poz. 555, ze zm.)  

Przyznanie organom ścigania 
uprawnienia do kontroli i utrwalania 
rozmów w odniesieniu do podejrzenia 
popełnienia przestępstwa na rynku 
kapitałowym, tj. uprawnień określonych 
w art. 237 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks postępowania 
karnego 

Niezrealizowany Ściganie przestępstw takich, jak ujawnienie 
lub wykorzystanie informacji poufnej wymaga 
specjalistycznej wiedzy, ale przede wszystkim uzyskania 
materiału dowodowego. Trudności z zebraniem 
dowodów uprawdopodobnienia zarzutu o przekazaniu 
i wykorzystaniu informacji poufnej wynikają z braku 
kompetencji odpowiednich organów do podejmowania 
działań operacyjnych w sprawach tego rodzaju 
przestępstw. Dużą trudność w prowadzeniu tego rodzaju 
spraw potwierdza również statystyka zawiadomień 
przekazanych przez UKNF do prokuratury. W latach 
2008-2013 UKNF przekazał do prokuratury odpowiednio 
69 i 63 sprawy dotyczące manipulacji i wykorzystania 
informacji poufnych a prokuratury uznały za zasadne 
skierowanie w tym okresie do sądów odpowiednio 
33 i 7 spraw. Umarzając postępowania w tych sprawach 
organy ścigania wskazywały na brak dowodów 
dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia 
przestępstwa, lub brak znamion czynu zabronionego. 

52. Działania ośrodków 
pomocy społecznej 
w zakresie 
rozpoznawania 
i monitorowania 
sytuacji społecznej 
(dział: rodzina)  
P/14/107 

Ustawa z dnia 
12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 163, ze zm.)  

Do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
o realizację delegacji ustawowej 
zawartej w przepisie art. 121a ust. 7 
ustawy o pomocy społecznej, 
tj. wydanie rozporządzenia w sprawie 
superwizji pracy socjalnej. 

Niezrealizowany Zdaniem NIK, opracowanie przez Ministra wytycznych 
i standardu dla superwizji pracy socjalnej mogłoby się 
przyczynić do wzmocnienia kompetencji zawodowych 
i zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług, 
koniecznych do prawidłowej realizacji zadań związanych 
z identyfikowaniem i monitorowaniem potencjalnych 
beneficjentów pomocy społecznej. Brak przepisów 
wykonawczych o superwizji pracy socjalnej uniemożliwia 
pracownikom ośrodków pomocy społecznej korzystanie 
z poradnictwa w tym zakresie. Wyniki kontroli wskazały 
potrzebę wsparcia ich poprzez działania poszerzające 
wiedzę dotyczącą identyfikowania i monitorowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

48. Nadzór nad 
publicznym obrotem 
instrumentami 
finansowymi 
(dział: instytucje 
finansowe)  
P/14/012 

Ustawa z dnia  
29 lipca 2005 r. 
o obrocie 
instrumentami 
finansowymi 
(Dz.U. z 2014 r. 
poz. 94, ze zm.)  

Wprowadzenia do art. 149 ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi 
uprawnienia dla organów ścigania, 
tj. Policji i Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego do otrzymywania od 
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 
informacji stanowiących tajemnicę 
zawodową w związku z prowadzonym 
postępowaniem sprawdzającym, 
bez konieczności wydawania 
postanowienia o zwolnieniu z tajemnicy 
zawodowej. 

Zrealizowany 
w pełni 

Ściganie przestępstw takich, jak ujawnienie 
lub wykorzystanie informacji poufnej wymaga 
specjalistycznej wiedzy, ale przede wszystkim uzyskania 
materiału dowodowego potwierdzającego posiadanie 
przez daną osobę określonych informacji. Postępowania 
w tym zakresie cechują się długim okresem ich 
prowadzenia przez organy ścigania oraz trudnościami 
natury dowodowej, co wynika z faktu, że Policja nie ma 
dostępu do spraw i informacji będących w posiadaniu 
UKNF, a pracownicy UKNF nie mają możliwości 
przekazywania z własnej inicjatywy na etapie 
przedprocesowym informacji stanowiących tajemnicę 
zawodową. Dnia 11 października 2015 r. weszła w życie 
ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy 
o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1357, ze zm.). Nowelizacja 
ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 
finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174) polegała m.in. na 
dodaniu przepisu (art. 16 ust. 5), zgodnie z którym, nie 
stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy 
zawodowej przez osoby zatrudnione w UKNF złożenie 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
określonego w ustawach dotyczących nadzoru 
finansowego (w tym ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze 
nad rynkiem kapitałowym) lub przekazywanie dalszych 
informacji w uzupełnieniu tego zawiadomienia. 

49. Nadzór nad 
publicznym obrotem 
instrumentami 
finansowymi 
(dział: instytucje 
finansowe)  
P/14/012 

Ustawa z dnia  
29 lipca 2005 r. 
o obrocie 
instrumentami 
finansowymi  
(Dz.U. z 2014 r. 
poz. 94, ze zm.)  

Przyznanie pracownikom Urzędu 
Komisji Nadzoru Finansowego – 
w art. 150 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi – 
możliwości przekazywania organom 
ścigania posiadanych informacji 
z własnej inicjatywy na etapie 
przedprocesowym.  

Zrealizowany 
w pełni 

Ściganie przestępstw takich jak ujawnienie 
lub wykorzystanie informacji poufnej wymaga 
specjalistycznej wiedzy, ale przede wszystkim uzyskania 
materiału dowodowego potwierdzającego posiadanie 
przez daną osobę określonych informacji. Postępowania 
w tym zakresie cechują się długim okresem ich 
prowadzenia przez organy ścigania oraz trudnościami 
natury dowodowej, co wynika z faktu, że policja nie ma 
dostępu do spraw i informacji będących w posiadaniu 
UKNF, a pracownicy UKNF nie mają możliwości 
przekazywania z własnej inicjatywy na etapie 
przedprocesowym informacji stanowiących tajemnicę 
zawodową. Wniosek zrealizowano poprzez zmianę 
innego aktu prawnego niż wskazany przez NIK. Dnia 
11 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad 
rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1357, ze zm.). Nowelizacja ustawy z dnia 
21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 174) polegała m.in. na dodaniu 
przepisu (art. 16 ust. 5), zgodnie z którym, nie stanowi 
naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy 
zawodowej przez osoby zatrudnione w UKNF złożenie 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
określonego w ustawach dotyczących nadzoru 
finansowego (w tym ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze 
nad rynkiem kapitałowym) lub przekazywanie dalszych 
informacji w uzupełnieniu tego zawiadomienia. 
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50. Nadzór nad 
publicznym obrotem 
instrumentami 
finansowymi 
(dział: sprawy 
wewnętrzne)  
P/14/012 

Ustawa z dnia 
6 kwietnia 1990 r. 
o Policji  
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 355, ze zm.)  

Rozszerzenie katalogu czynności 
operacyjno-rozpoznawczych 
prowadzonych przez Policję 
w przypadku przestępstw na rynku 
kapitałowym, wskazanego w art. 19 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji. 

Niezrealizowany Ściganie przestępstw takich, jak ujawnienie 
lub wykorzystanie informacji poufnej wymaga 
specjalistycznej wiedzy, ale przede wszystkim uzyskania 
materiału dowodowego. Trudności z zebraniem 
dowodów uprawdopodobnienia zarzutu o przekazaniu 
i wykorzystaniu informacji poufnej wynikają z braku 
kompetencji organów ścigania do podejmowania działań 
operacyjnych w sprawach tego rodzaju przestępstw. 
Dużą trudność w prowadzeniu tego rodzaju spraw 
potwierdza również statystyka zawiadomień 
przekazanych przez UKNF do prokuratury. W latach 
2008-2013 UKNF przekazał do prokuratury odpowiednio 
69 i 63 sprawy dotyczące manipulacji i wykorzystania 
informacji poufnych, a prokuratury uznały za zasadne 
skierowanie w tym okresie do sądów odpowiednio 
33 i 7 spraw. Umarzając postępowania w tych sprawach 
organy ścigania wskazywały na brak dowodów 
dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia 
przestępstwa, lub brak znamion czynu zabronionego. 

51. Nadzór nad 
publicznym obrotem 
instrumentami 
finansowymi 
(dział: sprawy 
wewnętrzne)  
P/14/012 

Ustawa z dnia z dnia 
6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks postępowania 
karnego  
(Dz.U. Nr: 89,  
poz. 555, ze zm.)  

Przyznanie organom ścigania 
uprawnienia do kontroli i utrwalania 
rozmów w odniesieniu do podejrzenia 
popełnienia przestępstwa na rynku 
kapitałowym, tj. uprawnień określonych 
w art. 237 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks postępowania 
karnego 

Niezrealizowany Ściganie przestępstw takich, jak ujawnienie 
lub wykorzystanie informacji poufnej wymaga 
specjalistycznej wiedzy, ale przede wszystkim uzyskania 
materiału dowodowego. Trudności z zebraniem 
dowodów uprawdopodobnienia zarzutu o przekazaniu 
i wykorzystaniu informacji poufnej wynikają z braku 
kompetencji odpowiednich organów do podejmowania 
działań operacyjnych w sprawach tego rodzaju 
przestępstw. Dużą trudność w prowadzeniu tego rodzaju 
spraw potwierdza również statystyka zawiadomień 
przekazanych przez UKNF do prokuratury. W latach 
2008-2013 UKNF przekazał do prokuratury odpowiednio 
69 i 63 sprawy dotyczące manipulacji i wykorzystania 
informacji poufnych a prokuratury uznały za zasadne 
skierowanie w tym okresie do sądów odpowiednio 
33 i 7 spraw. Umarzając postępowania w tych sprawach 
organy ścigania wskazywały na brak dowodów 
dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia 
przestępstwa, lub brak znamion czynu zabronionego. 

52. Działania ośrodków 
pomocy społecznej 
w zakresie 
rozpoznawania 
i monitorowania 
sytuacji społecznej 
(dział: rodzina)  
P/14/107 

Ustawa z dnia 
12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 163, ze zm.)  

Do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
o realizację delegacji ustawowej 
zawartej w przepisie art. 121a ust. 7 
ustawy o pomocy społecznej, 
tj. wydanie rozporządzenia w sprawie 
superwizji pracy socjalnej. 

Niezrealizowany Zdaniem NIK, opracowanie przez Ministra wytycznych 
i standardu dla superwizji pracy socjalnej mogłoby się 
przyczynić do wzmocnienia kompetencji zawodowych 
i zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług, 
koniecznych do prawidłowej realizacji zadań związanych 
z identyfikowaniem i monitorowaniem potencjalnych 
beneficjentów pomocy społecznej. Brak przepisów 
wykonawczych o superwizji pracy socjalnej uniemożliwia 
pracownikom ośrodków pomocy społecznej korzystanie 
z poradnictwa w tym zakresie. Wyniki kontroli wskazały 
potrzebę wsparcia ich poprzez działania poszerzające 
wiedzę dotyczącą identyfikowania i monitorowania. 
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Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

55. Wykonywanie przez 
państwowe jednostki 
budżetowe zadań 
dofinansowywanych 
z rezerwy celowej, 
utworzonej 
w budżecie państwa 
na podstawie ustawy 
– Prawo ochrony 
środowiska 
(dział: finanse 
publiczne)  
P/14/057 

Ustawa z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 
o finansach 
publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885, ze zm.)  

Podjęcie działań przez Ministra Finansów, 
Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Ministra Środowiska w zakresie 
rozważenia podjęcia inicjatywy 
legislacyjnej umożliwiającej państwowym 
jednostkom budżetowym finansowanie 
zadań z zakresu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej ze środków 
pozabudżetowych, bez utrzymywania fikcji 
finansowania tych zadań z budżetu 
państwa. 

Niezrealizowany W ocenie NIK, poważnej analizy wymaga zasadność 
utrzymywania sztucznego tworu, jakim jest finansowanie 
realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe 
(pjb) zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej poprzez rezerwę celową poz. 59, tworzoną de 
facto ze środków pozabudżetowych. Wprowadzenie do 
ustawy – Prawo ochrony środowiska przepisów 
sankcjonujących funkcjonowanie tej rezerwy celowej 
wynikało z faktu, że dotychczasowe przepisy ustawy 
o finansach publicznych uniemożliwiały pjb 
bezpośrednie korzystanie ze środków funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. W ocenie NIK, zamiast 
nowelizowania przepisów ww. ustawy należało 
przeprowadzić analizę, czy nie lepszym i bardziej 
logicznym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do 
ustawy o finansach publicznych stosownych regulacji 
umożliwiających pjb pokrywanie wydatków na zadania 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie 
tylko z budżetu państwa. Takie rozwiązanie byłoby 
zasadne, skoro budżetu państwa nie stać na 
finansowanie przedmiotowych zadań. 

56. Wykonywanie przez 
państwowe jednostki 
budżetowe zadań 
dofinansowywanych 
z rezerwy celowej, 
utworzonej 
w budżecie państwa 
na podstawie ustawy 
– Prawo ochrony 
środowiska 
(dział: finanse 
publiczne)  
P/14/057 

Ustawa z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 
o finansach 
publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885, ze zm.)  

Podjęcie działań przez Ministra 
Finansów w zakresie zainicjowania 
procesu legislacyjnego w celu 
uregulowania kwestii naliczania 
odsetek od pozostających na rachunku 
dochodów budżetu państwa 
niewykorzystanych środków, 
przekazanych uprzednio przez 
fundusze ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej na utworzenie 
rezerwy celowej poz. 59. 

Niezrealizowany Minister Środowiska nie ustalił mechanizmów weryfikacji 
składanych przez fundusze ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej wniosków o zwrot nadpłat 
związanych z rozliczeniem zadań realizowanych przez 
pjb podległe dysponentowi innemu niż Minister 
Środowiska. W Ministerstwie Finansów nie prowadzono 
ewidencji umożliwiającej ustalenie stanu nadpłat 
podlegających zwrotowi do ww. funduszy. Minister 
Finansów nie podjął również żadnych działań w celu 
rozstrzygnięcia kwestii ewentualnych odsetek od 
pozostających na rachunku budżetu państwa środków 
przekazanych przez fundusze, a niewykorzystanych 
przez pjb na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 

57. Realizacja przez 
podmioty państwowe 
zadań w zakresie 
ochrony 
cyberprzestrzeni 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 
(dział: informatyzacja, 
sprawy wewnętrzne)  
P/14/043 

Ustawa z dnia 
17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji 
działalności 
podmiotów 
realizujących zadania 
publiczne  
(Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1114, ze zm.);  
Ustawa z dnia  
16 lipca 2004 r. – 
Prawo 
telekomunikacyjne 
(Dz.U. z 2014 r. 
poz. 243, ze zm.); 
Ustawa z dnia 
26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu 
kryzysowym 
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1166, ze zm.)  

Przyjęcie ram prawnych krajowego 
systemu ochrony cyberprzestrzeni, 
poprzez uchwalenie odrębnej ustawy 
określającej obowiązki oraz 
uprawnienia poszczególnych 
państwowych i prywatnych podmiotów 
realizujących zadania w zakresie 
bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
Konieczne jest również dokonanie 
inwentaryzacji i nowelizacji istniejących 
obecnie regulacji prawnych 
dotyczących m.in. zarządzania 
kryzysowego, prawa 
telekomunikacyjnego, informatyzacji, 
tak aby mogły być one skutecznie 
wykorzystywane w celu ochrony 
infrastruktury teleinformatycznej 
państwa. 

Niezrealizowany  

58. Realizacja zamówień 
publicznych na 
usługi zewnętrzne 
przez podmioty 
sektora publicznego 
(dział: administracja 
publiczna)  
D/14/506 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 
29 stycznia 2004 r. –  
Prawo zamówień 
publicznych 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2164)  

Modyfikacja art. 13 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień 
publicznych, dotyczącego wstępnych 
ogłoszeń informacyjnych tak, 
aby publikacja ogłoszeń stała się 
obligatoryjna.  

Niezrealizowany  

 
 

Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 
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lub problem, 
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w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

53. Wykonanie budżetu 
państwa w 2014 r. 
(dział: budżet, 
instytucje finansowe)  
P/15/001 

Rozporządzenie 
Ministra Finansów 
z dnia 29 stycznia 
2014 r. w sprawie 
wpłat na pokrycie 
kosztów działalności 
Rzecznika 
Ubezpieczonych  
i jego Biura 
(Dz.U. poz. 153, 
ze zm.)  

Wprowadzenie rozwiązań prawnych 
mających na celu umożliwienie 
rozliczenia brakujących środków 
na koszty działalności Rzecznika 
Ubezpieczonych i jego Biura 
w przypadku, gdy należne wpłaty od 
zakładów ubezpieczeń i powszechnych 
towarzystw emerytalnych są niższe 
od kosztów przewidzianych w ustawie 
budżetowej. 

Niezrealizowany  Po rozliczeniu w 2014 r. wpłat zaliczek na koszty 
działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura 
za 2013 r. łączne należne wpłaty zakładów ubezpieczeń 
i powszechnych towarzystw emerytalnych były niższe 
od kosztów określonych w ustawie budżetowej na rok 
2013 o 476,8 tys. zł. Różnica między faktycznymi 
poniesionymi kosztami a zrealizowanymi przychodami 
wyniosła 433,7 tys. zł. Zmiany w zakresie wysokości wpłat 
zaliczek – określonych w treści rozporządzeń Ministra 
Finansów (z 2011 r. a następnie z 2014 r.) w sprawie 
wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika 
Ubezpieczonych i jego Biura – pozwoliły uzyskać 
Rzecznikowi Ubezpieczonych w 2014 r. przychody 
w wysokości wystarczającej na pokrycie brakujących 
środków na sfinansowanie kosztów działalności Rzecznika 
Ubezpieczonych i jego Biura w 2013 r., ale rozporządzenia
Ministra Finansów (z 2011 r. a następnie z 2014 r.) 
w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności 
Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura ograniczały 
wysokość należnych w danym roku wpłat na pokrycie 
kosztów jedynie do wysokości kosztów poniesionych 
w tym roku przez Rzecznika Ubezpieczonych, nie 
większych jednak niż suma należnych wpłat. Brak jest 
zatem podstaw prawnych do żądania od zakładów 
ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych 
dopłat na pełne pokrycie kosztów poniesionych przez 
Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura w 2013 r., 
oraz do pokrycia straty za 2013 r., tj. różnicy między 
faktycznie poniesionymi kosztami roku 2013 
a maksymalnie dozwoloną prawem kwotą wpłat zakładów 
ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych 
powiększoną o inne przychody roku 2013, wpłatami lat 
następnych. W związku z powołaniem nowej instytucji - 
Rzecznika Finansowego, przepisy wykonawcze wydane 
na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 
2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym 
zachowały moc do dnia wejścia w życie przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 5 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu 
reklamacji przez podmioty rynku finansowego 
i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. poz. 1348 ze zm.). 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
21 marca 2016 r. w sprawie terminów uiszczania, 
wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie 
kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego 
Biura (Dz.U. poz. 397 ze zm.) nadal nie reguluje 
wnioskowanej kwestii. 

54. Zamówienia 
publiczne 
współfinansowane 
z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 
(dział: administracja 
publiczna, finanse 
publiczne)  
P/14/009 

Ustawa z dnia 
29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień 
publicznych 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2164)  

Zmiana art. 40 ust.1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) 
poprzez skreślenie w treści tego 
artykułu wyrazów: „w miejscu 
publicznym w swojej siedzibie”. Zmiana 
tego przepisu powoduje również 
konieczność zmiany w art. 12a ust. 3 
(zmiana treści ogłoszenia 
o zamówieniu), w art. 92 ust. 2 (wybór 
najkorzystniejszej oferty), w art. 115 
ust. 1 (zgłoszenie o konkursie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niezrealizowany  
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55. Wykonywanie przez 
państwowe jednostki 
budżetowe zadań 
dofinansowywanych 
z rezerwy celowej, 
utworzonej 
w budżecie państwa 
na podstawie ustawy 
– Prawo ochrony 
środowiska 
(dział: finanse 
publiczne)  
P/14/057 

Ustawa z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 
o finansach 
publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885, ze zm.)  

Podjęcie działań przez Ministra Finansów, 
Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Ministra Środowiska w zakresie 
rozważenia podjęcia inicjatywy 
legislacyjnej umożliwiającej państwowym 
jednostkom budżetowym finansowanie 
zadań z zakresu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej ze środków 
pozabudżetowych, bez utrzymywania fikcji 
finansowania tych zadań z budżetu 
państwa. 

Niezrealizowany W ocenie NIK, poważnej analizy wymaga zasadność 
utrzymywania sztucznego tworu, jakim jest finansowanie 
realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe 
(pjb) zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej poprzez rezerwę celową poz. 59, tworzoną de 
facto ze środków pozabudżetowych. Wprowadzenie do 
ustawy – Prawo ochrony środowiska przepisów 
sankcjonujących funkcjonowanie tej rezerwy celowej 
wynikało z faktu, że dotychczasowe przepisy ustawy 
o finansach publicznych uniemożliwiały pjb 
bezpośrednie korzystanie ze środków funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. W ocenie NIK, zamiast 
nowelizowania przepisów ww. ustawy należało 
przeprowadzić analizę, czy nie lepszym i bardziej 
logicznym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do 
ustawy o finansach publicznych stosownych regulacji 
umożliwiających pjb pokrywanie wydatków na zadania 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie 
tylko z budżetu państwa. Takie rozwiązanie byłoby 
zasadne, skoro budżetu państwa nie stać na 
finansowanie przedmiotowych zadań. 

56. Wykonywanie przez 
państwowe jednostki 
budżetowe zadań 
dofinansowywanych 
z rezerwy celowej, 
utworzonej 
w budżecie państwa 
na podstawie ustawy 
– Prawo ochrony 
środowiska 
(dział: finanse 
publiczne)  
P/14/057 

Ustawa z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 
o finansach 
publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885, ze zm.)  

Podjęcie działań przez Ministra 
Finansów w zakresie zainicjowania 
procesu legislacyjnego w celu 
uregulowania kwestii naliczania 
odsetek od pozostających na rachunku 
dochodów budżetu państwa 
niewykorzystanych środków, 
przekazanych uprzednio przez 
fundusze ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej na utworzenie 
rezerwy celowej poz. 59. 

Niezrealizowany Minister Środowiska nie ustalił mechanizmów weryfikacji 
składanych przez fundusze ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej wniosków o zwrot nadpłat 
związanych z rozliczeniem zadań realizowanych przez 
pjb podległe dysponentowi innemu niż Minister 
Środowiska. W Ministerstwie Finansów nie prowadzono 
ewidencji umożliwiającej ustalenie stanu nadpłat 
podlegających zwrotowi do ww. funduszy. Minister 
Finansów nie podjął również żadnych działań w celu 
rozstrzygnięcia kwestii ewentualnych odsetek od 
pozostających na rachunku budżetu państwa środków 
przekazanych przez fundusze, a niewykorzystanych 
przez pjb na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 

57. Realizacja przez 
podmioty państwowe 
zadań w zakresie 
ochrony 
cyberprzestrzeni 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 
(dział: informatyzacja, 
sprawy wewnętrzne)  
P/14/043 

Ustawa z dnia 
17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji 
działalności 
podmiotów 
realizujących zadania 
publiczne  
(Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1114, ze zm.);  
Ustawa z dnia  
16 lipca 2004 r. – 
Prawo 
telekomunikacyjne 
(Dz.U. z 2014 r. 
poz. 243, ze zm.); 
Ustawa z dnia 
26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu 
kryzysowym 
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1166, ze zm.)  

Przyjęcie ram prawnych krajowego 
systemu ochrony cyberprzestrzeni, 
poprzez uchwalenie odrębnej ustawy 
określającej obowiązki oraz 
uprawnienia poszczególnych 
państwowych i prywatnych podmiotów 
realizujących zadania w zakresie 
bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
Konieczne jest również dokonanie 
inwentaryzacji i nowelizacji istniejących 
obecnie regulacji prawnych 
dotyczących m.in. zarządzania 
kryzysowego, prawa 
telekomunikacyjnego, informatyzacji, 
tak aby mogły być one skutecznie 
wykorzystywane w celu ochrony 
infrastruktury teleinformatycznej 
państwa. 

Niezrealizowany  

58. Realizacja zamówień 
publicznych na 
usługi zewnętrzne 
przez podmioty 
sektora publicznego 
(dział: administracja 
publiczna)  
D/14/506 
 
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 
29 stycznia 2004 r. –  
Prawo zamówień 
publicznych 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2164)  

Modyfikacja art. 13 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień 
publicznych, dotyczącego wstępnych 
ogłoszeń informacyjnych tak, 
aby publikacja ogłoszeń stała się 
obligatoryjna.  

Niezrealizowany  
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64. Prowadzenie 
gospodarki 
łowieckiej 
(dział: środowisko)  
D/14/508 

Ustawa z dnia 
13 października 1995r. 
– Prawo łowieckie 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2168)  

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę 
wprowadzenia szeregu zmian w 
ustawie – Prawo łowieckie, w tym:  
1) określenia obligatoryjnych 
elementów, jakie powinna zawierać 
uchwała w sprawie podziału 
województwa na obwody łowieckie, 
z uwzględnieniem danych niezbędnych 
dla właściwego rozdysponowywania 
czynszu, takich jak: powierzchnia 
gruntów leśnych SP i pozostałych 
właścicieli, powierzchnia ww. na terenie 
poszczególnych gmin objętych 
obwodem, nadleśnictwach położonych 
na terenie obwodu;  
2) wprowadzenia obowiązku 
dokonywania kategoryzacji wszystkich 
obwodów łowieckich z terenu 
województwa przez jeden niezależny 
zespół bezstronnych ekspertów, 
powoływany przez organ dokonujący 
podziału województwa;  
3) precyzyjnego określenia jednolitej 
dla wszystkich obwodów łowieckich 
podstawy wyliczenia czynszu 
dzierżawnego;  
4) sprecyzowania zasad ustalania 
ekwiwalentu czynszu dla obwodów 
łowieckich wyłączonych 
z wydzierżawiania, w tym wpływu 
kategorii obwodów;  
5) określenia terminu w jakim pobrany 
czynsz powinien być rozdysponowany 
pomiędzy właściwe podmioty;  
6) wprowadzenia obowiązku określenia 
przez Ministra Środowiska wzoru 
rocznego planu łowieckiego (rpł); 
7) zwiększenia zakresu partycypacji 
dzierżawców i zarządców obwodów 
łowieckich w kosztach ochrony lasu 
przed zwierzyną;  
8) wprowadzenia przepisów 
umożliwiających uzyskanie 
rekompensaty/odszkodowania za 
szkody wyrządzane przez zwierzynę 
w lasach prywatnych;  
9) wprowadzenia obowiązku składania 
Ministrowi Środowiska przez ZG PZŁ 
okresowych sprawozdań z realizacji 
zadań określonych ustawą – Prawo 
łowieckie;  
10) wprowadzenia przepisów 
umożliwiających Ministrowi Środowiska 
kontrolę PZŁ.  

Niezrealizowany 1. Przepisy prawa nie określały zakresu informacji jakie 
powinna zawierać uchwała sejmiku województwa, 
w sprawie podziału terytorium województwa na obwody 
łowieckie, co skutkowało tym, że większość uchwał nie 
zawierała tzw. Rejestru powierzchniowego obwodów 
łowieckich, w którym zamieszczane są szczegółowe 
informacje dotyczące obwodów, m.in. o powierzchni 
gruntów leśnych, z podziałem na grunty SP będące 
w zarządzie LP i pozostałe, o gminach położonych na 
terenie obwodu, właściwych dla obwodu RDLP i ZO 
PZŁ. Kontrola wykazała, że brak dostępnych, 
szczegółowych danych utrudniał właściwe 
rozdysponowanie czynszu dzierżawnego pomiędzy 
gminy i nadleśnictwa.  
2. Kategoryzacji obwodów dokonywały zespoły 
powoływane (w zależności od charakteru obwodu) 
przez właściwy zarząd województwa, w przypadku 
obwodów polnych, lub dyrektora regionalnej dyrekcji 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
w przypadku obwodów leśnych. Kontrola wykazała, 
że istniejąca dychotomia skutkowała zaniechaniem 
kategoryzacji niektórych obwodów w związku 
ze zmianami podziału województwa.  
3. Wydzierżawiający obwody stali wobec problemu 
zastosowania prawidłowej podstawy naliczania czynszu. 
Sformułowanie „równowartość pieniężna żyta, 
ogłaszana dla podatku rolnego”, użyte w § 4 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 
2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów 
łowieckich, zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz 
udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach 
ochrony lasu przez zwierzyną było nieprecyzyjne, 
gdyż wartość taka nie jest ogłaszana.  
4. Zarządcy obwodów byli w sytuacji uprzywilejowanej 
w stosunku do dzierżawców. Nie można ich bowiem 
było obciążyć kosztami ochrony lasu przed zwierzyną 
w sytuacji nierealizowania rocznego planu łowieckiego, 
a ekwiwalent czynszu nie był często zależny od kategorii 
obwodu, co mogło przynosić zarządcom dodatkowe 
korzyści finansowe.  
5. Przepisy nie określały terminu w jakim pobrany 
czynsz powinien być rozdysponowany pomiędzy 
właściwe nadleśnictwa i gminy. W skrajnym przypadku 
czynsz przekazano po 2,5 roku, co w ocenie NIK było 
działaniem nierzetelnym. Stwierdzono też przypadki 
przekazywania gminom należnej części czynszów przed 
otrzymaniem środków od dzierżawców. Zdaniem NIK 
środki pieniężne powinny być przekazywane bez 
zbędnej zwłoki.  
6. Wobec faktu, że rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów 
łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych nie ustaliło 
wzoru rpł, poszczególne jednostki sporządzały 
je w różnej formie, co utrudniało zbiorczą analizę 
planowania i realizacji zadań w poszczególnych 
obwodach. W dniu 25 stycznia 2013 r. zawarte zostało 
porozumienie pomiędzy Przewodniczącym ZG PZŁ 
a Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych 
w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego 
wzoru rocznego planu łowieckiego. Zdaniem NIK, 
wzór taki powinien wynikać wprost z przepisu prawa.  
7. W kontrolowanym okresie kosztami partycypacji 
w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną obciążyć 
można było jedynie dzierżawców obwodów łowieckich, 
zarządcy zaś byli wyłączeni z tej regulacji. W ocenie NIK 
zarządcy i dzierżawcy obwodów winni być jednakowo 
traktowani, a kwoty partycypacji w kosztach ochrony 
lasu w realnym stopniu powinny rekompensować część 
wydatków na ten cel. Kontrola wykazała, że wpływy 
z czynszu były wielokrotnie niższe od ponoszonych 
kosztów ochrony lasu przed zwierzyną.  
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59. Realizacja zamówień 
publicznych na 
usługi zewnętrzne 
przez podmioty 
sektora publicznego 
(dział: administracja 
publiczna)  
D/14/506 

Ustawa z dnia 
29 stycznia 2004 r. –  
Prawo zamówień 
publicznych 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2164)  

Doprecyzowanie w ustawie – Prawo 
zamówień publicznych przepisów 
regulujących powoływanie i pracę 
komisji przetargowych (art. 19, 20, 21) 
poprzez nałożenie na kierownika 
zamawiającego obowiązku dokonania 
imiennego podziału zadań 
i odpowiedzialności poszczególnych 
członków komisji za konkretne 
czynności w postępowaniu. 

Niezrealizowany  

60. Bezpieczeństwo 
wypoczynku dzieci 
i młodzieży 
(dział: oświata 
i wychowanie)  
P/14/024 

Ustawa z dnia 
7 września 1991 r. 
o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2156, ze zm.)  

Podjęcie działań zmierzających 
w kierunku wprowadzenia w art. 92a 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty regulacji dotyczącej 
warunków, jakie muszą spełniać 
organizatorzy wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży szkolnej, w tym posiadania 
przez organizatora opinii lub kopii opinii 
właściwego miejscowo organu 
Państwowej Straży Pożarnej w zakresie 
spełniania przez obiekt lub teren 
przeznaczony na wypoczynek 
wymagań przeciwpożarowych, wydanej 
nie wcześniej niż trzy lata przed 
rozpoczęciem wypoczynku. 

Zrealizowany 
w pełni 

Do ustawy o systemie oświaty, na podstawie art. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze 
Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1629), dodano art. 92c, 
w którym określono warunki, jakie musi spełniać 
organizator wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym 
kwestię posiadania przez niego opinii miejscowo 
właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) 
Państwowej Straży Pożarnej, ważnej trzy lata od dnia 
jej  ydania. 

61. Bezpieczeństwo 
wypoczynku dzieci 
i młodzieży 
(dział: oświata 
i wychowanie, 
turystyka)  
P/14/024 

Rozporządzenie 
Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 
21 stycznia 1997 r. 
w sprawie warunków, 
jakie muszą spełniać 
organizatorzy 
wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży szkolnej, 
a także zasad jego 
organizowania 
i nadzorowania. 
(Dz.U. Nr 12, poz. 67, 
ze zm.)  

Dokonanie zmiany rozporządzenia 
w sprawie warunków wypoczynku 
poprzez określenie, jaki podmiot 
sprawuje nadzór nad wypoczynkiem 
poza granicami kraju oraz umożliwienie 
jednostkom organizacyjnym 
nieposiadającym osobowości prawnej 
organizowania kursów dla kierowników 
lub wychowawców wypoczynku. 

Zrealizowany 
w pełni 

Wniosek został zrealizowany poprzez wprowadzenie, 
stosownie do art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1629), do ustawy o systemie 
oświaty art. 92o oraz 92q, regulujących powyższe kwestie. 

62. Gospodarka 
finansowa Lasów 
Państwowych 
(kontrola specjalna) 
(dział: środowisko)  
D/14/505 

Ustawa z dnia 
28 września 1991 r. 
o lasach  
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2100)  

Podjęcie działań legislacyjnych w celu 
zmiany art. 59 ustawy o lasach 
i uregulowania w tym przepisie 
wytycznych dotyczących treści 
rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej w Lasach 
Państwowych. 

Niezrealizowany Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na konieczność 
dokonania zmiany przepisu art. 59 ustawy o lasach, 
określającego upoważnienie dla Rady Ministrów do 
wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe, poprzez zawarcie w nim 
wytycznych dotyczących treści aktu, zgodnie z art. 92 
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

63. Gospodarka 
finansowa Lasów 
Państwowych 
(kontrola specjalna) 
(dział: środowisko)  
D/14/505 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 
6 grudnia 1994 r. 
w sprawie 
szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej 
w Państwowym 
Gospodarstwie 
Leśnym Lasy 
Państwowe  
(Dz.U. Nr 134, 
poz. 692)  

Zapewnienie zgodności rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej w Lasach 
Państwowych z przepisami ustawy 
o lasach i zakresem udzielonego 
upoważnienia. 

Niezrealizowany NIK stoi na stanowisku, iż należy zapewnić zgodność 
przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
zasad gospodarki finansowej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) 
z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2100). Obowiązujące 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej w PGL LP jest niespójne 
z ustawą o lasach w następującym zakresie: – § 2 pkt 4 
rozporządzenia odwołuje się do przepisu ustawy, 
uchylonego w 1997 r. (dotyczy to art. 32 ust. 4 ustawy 
o lasach); – § 4 ust. 2 rozporządzenia określa 
działalność jednostek organizacyjnych PGL LP, 
o których nie ma mowy w ustawie (dotyczy to 
działalności zakładów); – § 4 ust. 1 rozporządzenia 
wprowadza rodzaj działalności, o której ustawa o lasach 
nie wspomina (dotyczy to tzw. działalności dodatkowej, 
zdefiniowanej jako produkcyjna i usługowa na rzecz 
gospodarki leśnej, opodatkowanej podatkiem 
dochodowym od osób prawnych, jeżeli wydatki 
związane z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem 
usług w ramach tej działalności nie są wyższe od ich 
zakupu poza Lasami Państwowymi). 
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64. Prowadzenie 
gospodarki 
łowieckiej 
(dział: środowisko)  
D/14/508 

Ustawa z dnia 
13 października 1995r. 
– Prawo łowieckie 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2168)  

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę 
wprowadzenia szeregu zmian w 
ustawie – Prawo łowieckie, w tym:  
1) określenia obligatoryjnych 
elementów, jakie powinna zawierać 
uchwała w sprawie podziału 
województwa na obwody łowieckie, 
z uwzględnieniem danych niezbędnych 
dla właściwego rozdysponowywania 
czynszu, takich jak: powierzchnia 
gruntów leśnych SP i pozostałych 
właścicieli, powierzchnia ww. na terenie 
poszczególnych gmin objętych 
obwodem, nadleśnictwach położonych 
na terenie obwodu;  
2) wprowadzenia obowiązku 
dokonywania kategoryzacji wszystkich 
obwodów łowieckich z terenu 
województwa przez jeden niezależny 
zespół bezstronnych ekspertów, 
powoływany przez organ dokonujący 
podziału województwa;  
3) precyzyjnego określenia jednolitej 
dla wszystkich obwodów łowieckich 
podstawy wyliczenia czynszu 
dzierżawnego;  
4) sprecyzowania zasad ustalania 
ekwiwalentu czynszu dla obwodów 
łowieckich wyłączonych 
z wydzierżawiania, w tym wpływu 
kategorii obwodów;  
5) określenia terminu w jakim pobrany 
czynsz powinien być rozdysponowany 
pomiędzy właściwe podmioty;  
6) wprowadzenia obowiązku określenia 
przez Ministra Środowiska wzoru 
rocznego planu łowieckiego (rpł); 
7) zwiększenia zakresu partycypacji 
dzierżawców i zarządców obwodów 
łowieckich w kosztach ochrony lasu 
przed zwierzyną;  
8) wprowadzenia przepisów 
umożliwiających uzyskanie 
rekompensaty/odszkodowania za 
szkody wyrządzane przez zwierzynę 
w lasach prywatnych;  
9) wprowadzenia obowiązku składania 
Ministrowi Środowiska przez ZG PZŁ 
okresowych sprawozdań z realizacji 
zadań określonych ustawą – Prawo 
łowieckie;  
10) wprowadzenia przepisów 
umożliwiających Ministrowi Środowiska 
kontrolę PZŁ.  

Niezrealizowany 1. Przepisy prawa nie określały zakresu informacji jakie 
powinna zawierać uchwała sejmiku województwa, 
w sprawie podziału terytorium województwa na obwody 
łowieckie, co skutkowało tym, że większość uchwał nie 
zawierała tzw. Rejestru powierzchniowego obwodów 
łowieckich, w którym zamieszczane są szczegółowe 
informacje dotyczące obwodów, m.in. o powierzchni 
gruntów leśnych, z podziałem na grunty SP będące 
w zarządzie LP i pozostałe, o gminach położonych na 
terenie obwodu, właściwych dla obwodu RDLP i ZO 
PZŁ. Kontrola wykazała, że brak dostępnych, 
szczegółowych danych utrudniał właściwe 
rozdysponowanie czynszu dzierżawnego pomiędzy 
gminy i nadleśnictwa.  
2. Kategoryzacji obwodów dokonywały zespoły 
powoływane (w zależności od charakteru obwodu) 
przez właściwy zarząd województwa, w przypadku 
obwodów polnych, lub dyrektora regionalnej dyrekcji 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
w przypadku obwodów leśnych. Kontrola wykazała, 
że istniejąca dychotomia skutkowała zaniechaniem 
kategoryzacji niektórych obwodów w związku 
ze zmianami podziału województwa.  
3. Wydzierżawiający obwody stali wobec problemu 
zastosowania prawidłowej podstawy naliczania czynszu. 
Sformułowanie „równowartość pieniężna żyta, 
ogłaszana dla podatku rolnego”, użyte w § 4 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 
2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów 
łowieckich, zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz 
udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach 
ochrony lasu przez zwierzyną było nieprecyzyjne, 
gdyż wartość taka nie jest ogłaszana.  
4. Zarządcy obwodów byli w sytuacji uprzywilejowanej 
w stosunku do dzierżawców. Nie można ich bowiem 
było obciążyć kosztami ochrony lasu przed zwierzyną 
w sytuacji nierealizowania rocznego planu łowieckiego, 
a ekwiwalent czynszu nie był często zależny od kategorii 
obwodu, co mogło przynosić zarządcom dodatkowe 
korzyści finansowe.  
5. Przepisy nie określały terminu w jakim pobrany 
czynsz powinien być rozdysponowany pomiędzy 
właściwe nadleśnictwa i gminy. W skrajnym przypadku 
czynsz przekazano po 2,5 roku, co w ocenie NIK było 
działaniem nierzetelnym. Stwierdzono też przypadki 
przekazywania gminom należnej części czynszów przed 
otrzymaniem środków od dzierżawców. Zdaniem NIK 
środki pieniężne powinny być przekazywane bez 
zbędnej zwłoki.  
6. Wobec faktu, że rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów 
łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych nie ustaliło 
wzoru rpł, poszczególne jednostki sporządzały 
je w różnej formie, co utrudniało zbiorczą analizę 
planowania i realizacji zadań w poszczególnych 
obwodach. W dniu 25 stycznia 2013 r. zawarte zostało 
porozumienie pomiędzy Przewodniczącym ZG PZŁ 
a Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych 
w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego 
wzoru rocznego planu łowieckiego. Zdaniem NIK, 
wzór taki powinien wynikać wprost z przepisu prawa.  
7. W kontrolowanym okresie kosztami partycypacji 
w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną obciążyć 
można było jedynie dzierżawców obwodów łowieckich, 
zarządcy zaś byli wyłączeni z tej regulacji. W ocenie NIK 
zarządcy i dzierżawcy obwodów winni być jednakowo 
traktowani, a kwoty partycypacji w kosztach ochrony 
lasu w realnym stopniu powinny rekompensować część 
wydatków na ten cel. Kontrola wykazała, że wpływy 
z czynszu były wielokrotnie niższe od ponoszonych 
kosztów ochrony lasu przed zwierzyną.  
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64. Prowadzenie 
gospodarki 
łowieckiej 
(dział: środowisko)  
D/14/508 

Ustawa z dnia 
13 października 1995r. 
– Prawo łowieckie 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2168)  

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę 
wprowadzenia szeregu zmian w 
ustawie – Prawo łowieckie, w tym:  
1) określenia obligatoryjnych 
elementów, jakie powinna zawierać 
uchwała w sprawie podziału 
województwa na obwody łowieckie, 
z uwzględnieniem danych niezbędnych 
dla właściwego rozdysponowywania 
czynszu, takich jak: powierzchnia 
gruntów leśnych SP i pozostałych 
właścicieli, powierzchnia ww. na terenie 
poszczególnych gmin objętych 
obwodem, nadleśnictwach położonych 
na terenie obwodu;  
2) wprowadzenia obowiązku 
dokonywania kategoryzacji wszystkich 
obwodów łowieckich z terenu 
województwa przez jeden niezależny 
zespół bezstronnych ekspertów, 
powoływany przez organ dokonujący 
podziału województwa;  
3) precyzyjnego określenia jednolitej 
dla wszystkich obwodów łowieckich 
podstawy wyliczenia czynszu 
dzierżawnego;  
4) sprecyzowania zasad ustalania 
ekwiwalentu czynszu dla obwodów 
łowieckich wyłączonych 
z wydzierżawiania, w tym wpływu 
kategorii obwodów;  
5) określenia terminu w jakim pobrany 
czynsz powinien być rozdysponowany 
pomiędzy właściwe podmioty;  
6) wprowadzenia obowiązku określenia 
przez Ministra Środowiska wzoru 
rocznego planu łowieckiego (rpł); 
7) zwiększenia zakresu partycypacji 
dzierżawców i zarządców obwodów 
łowieckich w kosztach ochrony lasu 
przed zwierzyną;  
8) wprowadzenia przepisów 
umożliwiających uzyskanie 
rekompensaty/odszkodowania za 
szkody wyrządzane przez zwierzynę 
w lasach prywatnych;  
9) wprowadzenia obowiązku składania 
Ministrowi Środowiska przez ZG PZŁ 
okresowych sprawozdań z realizacji 
zadań określonych ustawą – Prawo 
łowieckie;  
10) wprowadzenia przepisów 
umożliwiających Ministrowi Środowiska 
kontrolę PZŁ.  

Niezrealizowany 1. Przepisy prawa nie określały zakresu informacji jakie 
powinna zawierać uchwała sejmiku województwa, 
w sprawie podziału terytorium województwa na obwody 
łowieckie, co skutkowało tym, że większość uchwał nie 
zawierała tzw. Rejestru powierzchniowego obwodów 
łowieckich, w którym zamieszczane są szczegółowe 
informacje dotyczące obwodów, m.in. o powierzchni 
gruntów leśnych, z podziałem na grunty SP będące 
w zarządzie LP i pozostałe, o gminach położonych na 
terenie obwodu, właściwych dla obwodu RDLP i ZO 
PZŁ. Kontrola wykazała, że brak dostępnych, 
szczegółowych danych utrudniał właściwe 
rozdysponowanie czynszu dzierżawnego pomiędzy 
gminy i nadleśnictwa.  
2. Kategoryzacji obwodów dokonywały zespoły 
powoływane (w zależności od charakteru obwodu) 
przez właściwy zarząd województwa, w przypadku 
obwodów polnych, lub dyrektora regionalnej dyrekcji 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
w przypadku obwodów leśnych. Kontrola wykazała, 
że istniejąca dychotomia skutkowała zaniechaniem 
kategoryzacji niektórych obwodów w związku 
ze zmianami podziału województwa.  
3. Wydzierżawiający obwody stali wobec problemu 
zastosowania prawidłowej podstawy naliczania czynszu. 
Sformułowanie „równowartość pieniężna żyta, 
ogłaszana dla podatku rolnego”, użyte w § 4 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 
2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów 
łowieckich, zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz 
udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach 
ochrony lasu przez zwierzyną było nieprecyzyjne, 
gdyż wartość taka nie jest ogłaszana.  
4. Zarządcy obwodów byli w sytuacji uprzywilejowanej 
w stosunku do dzierżawców. Nie można ich bowiem 
było obciążyć kosztami ochrony lasu przed zwierzyną 
w sytuacji nierealizowania rocznego planu łowieckiego, 
a ekwiwalent czynszu nie był często zależny od kategorii 
obwodu, co mogło przynosić zarządcom dodatkowe 
korzyści finansowe.  
5. Przepisy nie określały terminu w jakim pobrany 
czynsz powinien być rozdysponowany pomiędzy 
właściwe nadleśnictwa i gminy. W skrajnym przypadku 
czynsz przekazano po 2,5 roku, co w ocenie NIK było 
działaniem nierzetelnym. Stwierdzono też przypadki 
przekazywania gminom należnej części czynszów przed 
otrzymaniem środków od dzierżawców. Zdaniem NIK 
środki pieniężne powinny być przekazywane bez 
zbędnej zwłoki.  
6. Wobec faktu, że rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów 
łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych nie ustaliło 
wzoru rpł, poszczególne jednostki sporządzały 
je w różnej formie, co utrudniało zbiorczą analizę 
planowania i realizacji zadań w poszczególnych 
obwodach. W dniu 25 stycznia 2013 r. zawarte zostało 
porozumienie pomiędzy Przewodniczącym ZG PZŁ 
a Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych 
w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego 
wzoru rocznego planu łowieckiego. Zdaniem NIK, 
wzór taki powinien wynikać wprost z przepisu prawa.  
7. W kontrolowanym okresie kosztami partycypacji 
w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną obciążyć 
można było jedynie dzierżawców obwodów łowieckich, 
zarządcy zaś byli wyłączeni z tej regulacji. W ocenie NIK 
zarządcy i dzierżawcy obwodów winni być jednakowo 
traktowani, a kwoty partycypacji w kosztach ochrony 
lasu w realnym stopniu powinny rekompensować część 
wydatków na ten cel. Kontrola wykazała, że wpływy 
z czynszu były wielokrotnie niższe od ponoszonych 
kosztów ochrony lasu przed zwierzyną.  
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8. Prywatni właściciele lasu nie mieli podstaw do 
uzyskania rekompensat w związku z objęciem ich 
własności obwodem łowieckim, np. w celu 
zabezpieczenia lasu przed zwierzyną. Nie otrzymują oni 
części czynszu dzierżawnego (w podstawowej 
czy zwiększonej wysokości) jak jest to w przypadku 
nadleśnictw, a obowiązujące przepisy uniemożliwiają 
uzyskanie odszkodowania od dzierżawców 
czy zarządców tych obwodów za szkody w uprawach 
leśnych. Przepis art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 
łowieckie zobowiązuje bowiem jedynie 
do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach 
i płodach rolnych. Właściciele lasów prywatnych nie są 
więc traktowani na równi z właścicielami gruntów rolnych 
oraz zarządcami lasów państwowych.  
9. i 10. Przyjęty przez ustawę – Prawo łowieckie system 
funkcjonowania gospodarki łowieckiej, w tym ustawowe 
przekazanie prowadzenia gospodarki łowieckiej do 
dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, jest 
niewłaściwe i skutkuje bardzo dużą liczbą stwierdzonych 
przez NIK nieprawidłowości. Przyjęty ustawą – Prawo 
łowieckie, niewłaściwy, zdaniem NIK, model 
decentralizacji nie przewiduje żadnych kompetencji dla 
ministra w obszarze nadzoru nad prawidłowością 
realizacji zadań przez Polski Związek Łowiecki. 
W obowiązującym stanie prawnym minister nie ma 
rzeczywistych narzędzi do sprawowania nadzoru, w tym 
do przeprowadzenia kontroli działalności podmiotów 
prowadzących gospodarkę łowiecką. Nadzór ministra 
ograniczony został do działań określonych ustawą – 
Prawo o stowarzyszeniach i sprowadzał się jedynie do 
udziału w postępowaniach skargowych, wnioskowania 
o przekazanie informacji, uczestnictwa w spotkaniach 
roboczych dotyczących gospodarki łowieckiej i regulacji 
prawnych. Należy podkreślić, że działania nadzorcze 
ministra prowadzone w oparciu o obecnie obowiązujące 
przepisy nie mają charakteru czynności z zakresu 
administracji publicznej. Istnieje zatem rozbieżność 
pomiędzy charakterem zadań wykonywanych przez 
Polski Związek Łowiecki (zadania z zakresu 
administracji publicznej) a charakterem nadzoru 
sprawowanym przez Ministra Środowiska.  

65. Wykonywanie zadań 
związanych 
z zapobieganiem 
i trwałym obniżaniem 
zanieczyszczeń wód 
dorzecza rzeki Odry 
(dział: gospodarka 
wodna, środowisko)  
P/14/120 

Ustawa z dnia  
18 lipca 2001 r. –  
Prawo wodne  
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 469, ze zm.)  

Przedstawienie Ministrowi Środowiska 
przez Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej (w ramach 
uprawnień określonych w art. 91 
ustawy – Prawo wodne, dotyczących 
możliwości składania wniosków 
w zakresie kształtowania polityki 
państwa w przedmiocie 
gospodarowania zasobami wodnymi) 
rozwiązań polegających na 
wprowadzeniu regulacji prawnych 
pozwalających na nałożenie obowiązku 
sprawozdawczego na wszystkie 
jednostki odpowiedzialne za realizację 
działań ujętych w planach 
zagospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy (w tym Odry), 
w celu umożliwienia bieżącej oceny 
stanu zaawansowania tych działań 
oraz zapewnienia wiarygodnych danych 
sprawozdawczych przekazywanych 
m.in. Komisji Europejskiej.  
 
 
 
 
 
 
 

Niezrealizowany  
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64. Prowadzenie 
gospodarki 
łowieckiej 
(dział: środowisko)  
D/14/508 

Ustawa z dnia 
13 października 1995r. 
– Prawo łowieckie 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2168)  

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę 
wprowadzenia szeregu zmian w 
ustawie – Prawo łowieckie, w tym:  
1) określenia obligatoryjnych 
elementów, jakie powinna zawierać 
uchwała w sprawie podziału 
województwa na obwody łowieckie, 
z uwzględnieniem danych niezbędnych 
dla właściwego rozdysponowywania 
czynszu, takich jak: powierzchnia 
gruntów leśnych SP i pozostałych 
właścicieli, powierzchnia ww. na terenie 
poszczególnych gmin objętych 
obwodem, nadleśnictwach położonych 
na terenie obwodu;  
2) wprowadzenia obowiązku 
dokonywania kategoryzacji wszystkich 
obwodów łowieckich z terenu 
województwa przez jeden niezależny 
zespół bezstronnych ekspertów, 
powoływany przez organ dokonujący 
podziału województwa;  
3) precyzyjnego określenia jednolitej 
dla wszystkich obwodów łowieckich 
podstawy wyliczenia czynszu 
dzierżawnego;  
4) sprecyzowania zasad ustalania 
ekwiwalentu czynszu dla obwodów 
łowieckich wyłączonych 
z wydzierżawiania, w tym wpływu 
kategorii obwodów;  
5) określenia terminu w jakim pobrany 
czynsz powinien być rozdysponowany 
pomiędzy właściwe podmioty;  
6) wprowadzenia obowiązku określenia 
przez Ministra Środowiska wzoru 
rocznego planu łowieckiego (rpł); 
7) zwiększenia zakresu partycypacji 
dzierżawców i zarządców obwodów 
łowieckich w kosztach ochrony lasu 
przed zwierzyną;  
8) wprowadzenia przepisów 
umożliwiających uzyskanie 
rekompensaty/odszkodowania za 
szkody wyrządzane przez zwierzynę 
w lasach prywatnych;  
9) wprowadzenia obowiązku składania 
Ministrowi Środowiska przez ZG PZŁ 
okresowych sprawozdań z realizacji 
zadań określonych ustawą – Prawo 
łowieckie;  
10) wprowadzenia przepisów 
umożliwiających Ministrowi Środowiska 
kontrolę PZŁ.  

Niezrealizowany 1. Przepisy prawa nie określały zakresu informacji jakie 
powinna zawierać uchwała sejmiku województwa, 
w sprawie podziału terytorium województwa na obwody 
łowieckie, co skutkowało tym, że większość uchwał nie 
zawierała tzw. Rejestru powierzchniowego obwodów 
łowieckich, w którym zamieszczane są szczegółowe 
informacje dotyczące obwodów, m.in. o powierzchni 
gruntów leśnych, z podziałem na grunty SP będące 
w zarządzie LP i pozostałe, o gminach położonych na 
terenie obwodu, właściwych dla obwodu RDLP i ZO 
PZŁ. Kontrola wykazała, że brak dostępnych, 
szczegółowych danych utrudniał właściwe 
rozdysponowanie czynszu dzierżawnego pomiędzy 
gminy i nadleśnictwa.  
2. Kategoryzacji obwodów dokonywały zespoły 
powoływane (w zależności od charakteru obwodu) 
przez właściwy zarząd województwa, w przypadku 
obwodów polnych, lub dyrektora regionalnej dyrekcji 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
w przypadku obwodów leśnych. Kontrola wykazała, 
że istniejąca dychotomia skutkowała zaniechaniem 
kategoryzacji niektórych obwodów w związku 
ze zmianami podziału województwa.  
3. Wydzierżawiający obwody stali wobec problemu 
zastosowania prawidłowej podstawy naliczania czynszu. 
Sformułowanie „równowartość pieniężna żyta, 
ogłaszana dla podatku rolnego”, użyte w § 4 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 
2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów 
łowieckich, zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz 
udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach 
ochrony lasu przez zwierzyną było nieprecyzyjne, 
gdyż wartość taka nie jest ogłaszana.  
4. Zarządcy obwodów byli w sytuacji uprzywilejowanej 
w stosunku do dzierżawców. Nie można ich bowiem 
było obciążyć kosztami ochrony lasu przed zwierzyną 
w sytuacji nierealizowania rocznego planu łowieckiego, 
a ekwiwalent czynszu nie był często zależny od kategorii 
obwodu, co mogło przynosić zarządcom dodatkowe 
korzyści finansowe.  
5. Przepisy nie określały terminu w jakim pobrany 
czynsz powinien być rozdysponowany pomiędzy 
właściwe nadleśnictwa i gminy. W skrajnym przypadku 
czynsz przekazano po 2,5 roku, co w ocenie NIK było 
działaniem nierzetelnym. Stwierdzono też przypadki 
przekazywania gminom należnej części czynszów przed 
otrzymaniem środków od dzierżawców. Zdaniem NIK 
środki pieniężne powinny być przekazywane bez 
zbędnej zwłoki.  
6. Wobec faktu, że rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów 
łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych nie ustaliło 
wzoru rpł, poszczególne jednostki sporządzały 
je w różnej formie, co utrudniało zbiorczą analizę 
planowania i realizacji zadań w poszczególnych 
obwodach. W dniu 25 stycznia 2013 r. zawarte zostało 
porozumienie pomiędzy Przewodniczącym ZG PZŁ 
a Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych 
w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego 
wzoru rocznego planu łowieckiego. Zdaniem NIK, 
wzór taki powinien wynikać wprost z przepisu prawa.  
7. W kontrolowanym okresie kosztami partycypacji 
w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną obciążyć 
można było jedynie dzierżawców obwodów łowieckich, 
zarządcy zaś byli wyłączeni z tej regulacji. W ocenie NIK 
zarządcy i dzierżawcy obwodów winni być jednakowo 
traktowani, a kwoty partycypacji w kosztach ochrony 
lasu w realnym stopniu powinny rekompensować część 
wydatków na ten cel. Kontrola wykazała, że wpływy 
z czynszu były wielokrotnie niższe od ponoszonych 
kosztów ochrony lasu przed zwierzyną.  
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72. Nadawanie 
uprawnień 
do kierowania 
pojazdami 
(dział: transport)  
P/14/033 

Ustawa z dnia 
5 stycznia 2005 r. 
o kierujących 
pojazdami  
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 627)  

Dokonanie kompleksowego 
uregulowania kwestii związanej 
z wydawaniem orzeczeń lekarskich, 
potwierdzających brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania 
czynności instruktora oraz 
egzaminatora. 

Niezrealizowany Minister Zdrowia nie określił wzoru orzeczenia 
lekarskiego stwierdzającego brak lub istnienie 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
czynności instruktora lub egzaminatora, a istniejące 
wzory orzeczeń lekarskich odnoszą się wyłącznie 
do braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych 
do kierowania pojazdami. Podkreślenia wymaga, 
że Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej na etapie uzgadniania projektu rozporządzenia, 
dotyczącego badań lekarskich, zgłosił ministrowi 
zdrowia uwagę o „potrzebie stworzenia dodatkowego 
wzoru orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego istnienie 
lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
czynności odpowiedni instruktora, egzaminatora, 
instruktora nauki jazdy”. 

73. Prawidłowość 
sprawozdań 
finansowych 
w wybranych 
państwowych 
jednostkach 
budżetowych oraz 
ksiąg rachunkowych 
stanowiących 
podstawę ich 
sporządzenia 
(dział: finanse 
publiczne)  
P/14/014 

Rozporządzenie 
Ministra Finansów 
z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie 
szczególnych zasad 
rachunkowości oraz 
planów kont dla 
budżetu państwa, 
budżetów jednostek 
samorządu 
terytorialnego, 
jednostek 
budżetowych, 
samorządowych 
zakładów 
budżetowych, 
państwowych 
funduszy celowych 
oraz państwowych 
jednostek 
budżetowych 
mających siedzibę 
poza granicami 
Rzeczypospolitej 
Polskiej  
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 289, ze zm.) 

Opracowanie wytycznych w zakresie 
ujmowania w księgach rachunkowych 
operacji okresu przejściowego, o którym 
mowa w rozdziale 7 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 
2014 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu wykonywania budżetu państwa 
(Dz.U.  z 2016 r. poz. 69) oraz 
prezentowania w sprawozdaniach 
finansowych stanu środków pieniężnych 
pozostających na dzień bilansowy na 
rachunkach bankowych do obsługi 
budżetu państwa. 

Niezrealizowany Wszystkie kontrolowane jednostki w bilansie (w pozycji 
B.III.2 aktywów) sporządzonym na dzień 31 grudnia  
2013 r. wykazały zerowy stan środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach bankowych do obsługi 
dochodów i wydatków, tj. po uwzględnieniu operacji 
dokonanych w 2014 r. w okresie przejściowym (okres, 
o którym mowa w rozdziale 7 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 69). Praktyka stosowana przez 
jednostki budżetowe, co prawda zapewniała spójność 
informacji i danych ujętych w sprawozdaniach 
finansowych i sprawozdaniach budżetowych, niemniej 
jednak spowodowała, że w sporządzanych przez 
te jednostki bilansach zaniżana była wartość pozycji 
Środki pieniężne oraz Zobowiązania o kwoty faktycznie 
pozostające na rachunkach bankowych w dniu 31 grudnia 
2013 r. Powodem takiego stanu rzeczy jest, zdaniem NIK, 
podporządkowanie prowadzonej ewidencji księgowej 
rygorom sprawozdawczości budżetowej. Jednostki 
budżetowe, niezależnie od obowiązku sporządzania 
sprawozdań finansowych, mają bowiem obowiązek 
sporządzania sprawozdań budżetowych z wykonania 
swoich planów finansowych. Sporządzając sprawozdania 
budżetowe, jednostki zobowiązane są brać pod uwagę 
postanowienia § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonania 
budżetu państwa, zgodnie z którym w celu zaliczenia 
operacji dokonanych z końcem roku budżetowego na 
rachunkach właściwego roku budżetowego wprowadza się 
okres przejściowy dla operacji na rachunkach bankowych 
dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych 
środków finansowych po zakończeniu roku budżetowego. 
Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych są inne 
niż zasady sporządzania sprawozdań finansowych, 
w odniesieniu do których stosuje się zasadę memoriału, 
określoną w art. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) 
oraz wykazuje się dane na dzień kończący rok obrotowy, 
zgodnie ze stanem faktycznym, potwierdzonym 
inwentaryzacją aktywów i pasywów. Jednocześnie 
z przepisów ustawy o rachunkowości wynika, że stan 
środków pieniężnych inwentaryzuje się na ostatni dzień 
roku obrotowego, a więc w przypadku jednostek 
budżetowych na dzień 31 grudnia danego roku. 
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69. Zamykanie 
i rekultywacja 
składowisk odpadów 
niespełniających 
wymagań prawnych 
(dział: środowisko)  
P/14/058 

Ustawa z dnia 
13 listopada  
2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu 
terytorialnego 
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 198)  

Podjęcie działań w celu nowelizacji 
ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie 
dopuszczenia możliwości czasowego 
finansowania przez jednostki 
samorządu terytorialnego zadań 
zleconych z zakresu administracji 
rządowej środkami własnymi, w sytuacji 
nieudzielenia lub udzielenia w 
niewystarczającej wysokości dotacji 
tym jednostkom na realizację zadań, 
których niewykonanie skutkowałoby 
naruszeniem prawa wspólnotowego. 

Niezrealizowany Kontrolowani marszałkowie województw, którzy 
bezskutecznie podejmowali działania w celu pozyskania 
środków na sporządzenie przedmiotowych ekspertyz, 
wyjaśniali brak swoich działań, w sprawie zamykania 
z urzędu składowisk niespełniających wymagań 
prawnych, niedopuszczalnością finansowania zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej przy 
wykorzystaniu środków własnych województwa. 
Takie stanowisko znajdowało odzwierciedlenie 
w orzecznictwie sądów administracyjnych, które 
wskazywały na brak przepisu prawa, który umożliwiałby 
jednostce samorządu terytorialnego, nawet czasowe, 
finansowanie zadań zleconych środkami własnymi. 
NIK zwraca uwagę na konieczność jednoznacznego 
rozwiązania w przepisach prawa problemów, 
związanych z wykonywaniem przez organy samorządu 
terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej, w kontekście niedofinansowania lub braku 
finansowania tych zadań z budżetu państwa. Sprawa 
ta nabiera szczególnego znaczenia, gdy od wykonania 
przez jednostki samorządowe zadań zleconych zależy 
spełnienie lub niespełnienie wymogów prawa Unii 
Europejskiej w tym, jak w przypadku kontrolowanego 
obszaru, wypełnienie przez Polskę przyjętych 
zobowiązań związanych z akcesją do Unii Europejskiej. 
Jednostce samorządu terytorialnego, której nie 
przekazano dotacji w sposób umożliwiający pełne 
i terminowe wykonywanie zadań zleconych, przysługuje 
prawo dochodzenia należnego świadczenia 
w postępowaniu sądowym. Niemniej jednak, mając na 
względzie długotrwałość takich postępowań, w sytuacji 
gdy niepełne lub nieterminowe wykonanie zadań 
zleconych może skutkować naruszeniem prawa 
wspólnotowego, konieczne jest wprowadzenie normy 
prawnej umożliwiającej tym jednostkom czasowe 
finansowanie zadań zleconych środkami własnymi.  

70. Zamykanie 
i rekultywacja 
składowisk odpadów 
niespełniających 
wymagań prawnych 
(dział: środowisko)  
P/14/058 

Ustawa z dnia 
14 grudnia 2012 r. 
o odpadach 
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 21, ze zm.)  

Podjęcie działań w celu nowelizacji 
art. 125 ust. 4 ustawy o odpadach 
z 2012 r. w zakresie wskazania, 
iż gwarancja bankowa, gwarancja 
ubezpieczeniowa lub polisa 
ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, 
iż w razie wystąpienia sytuacji, o której 
mowa w art. 148 ust. 1 ww. ustawy, 
bank lub firma ubezpieczeniowa 
ureguluje zobowiązania z tytułu 
kosztów wymienionych w art. 150 ust. 2 
na rzecz organu, o którym mowa w art. 
129 ust. 1 tej ustawy. 

Niezrealizowany W art. 125 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach nie uwzględniono obowiązku zawarcia 
w gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 
lub polisie ubezpieczeniowej stwierdzenia, iż w razie 
wystąpienia sytuacji, gdy zarządzający składowiskiem, 
niespełniającym wymagań prawa, nie wystąpił 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na jego zamknięcie, 
bank lub firma ubezpieczeniowa ureguluje zobowiązania 
m.in. z tytułu kosztów związanych ze sporządzeniem 
ekspertyzy na rzecz organu właściwego do zamknięcia 
„z urzędu” składowiska odpadów. 

71. Zamykanie 
i rekultywacja 
składowisk odpadów 
niespełniających 
wymagań prawnych 
(dział: środowisko)  
P/14/058 

Ustawa z dnia 
14 grudnia 2012 r. 
o odpadach 
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 21, ze zm.)  

Podjęcie działań w celu nowelizacji 
art. 150 ustawy o odpadach z 2012 r. 
w zakresie wskazania, iż w przypadku 
wystąpienia sytuacji, o której mowa 
w art. 148 ust. 1 ww. ustawy, właściwy 
organ, o którym mowa w art. 129 ust.1, 
orzeka, w drodze decyzji, 
o przeznaczeniu środków 
z zabezpieczenia roszczeń na pokrycie 
kosztów wymienionych w art. 150 ust. 2 
tej ustawy. 

Niezrealizowany Artykuł 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach stanowi, że środki finansowe 
z ustanowionego zabezpieczenia roszczeń mogą być 
przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów związanych 
ze sporządzeniem ekspertyzy dotyczącej zamknięcia 
składowiska odpadów lub jego wydzielonej części. 
W przepisie tym jest mowa o przeznaczeniu środków 
finansowych bez wskazania, czy przeznaczenie 
ww. środków wymaga wydania decyzji. Brak jest także 
odwołania do przepisów art. 125 ust. 1 i 4 oraz art. 131 
ust. 4 tej ustawy. 
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72. Nadawanie 
uprawnień 
do kierowania 
pojazdami 
(dział: transport)  
P/14/033 

Ustawa z dnia 
5 stycznia 2005 r. 
o kierujących 
pojazdami  
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 627)  

Dokonanie kompleksowego 
uregulowania kwestii związanej 
z wydawaniem orzeczeń lekarskich, 
potwierdzających brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania 
czynności instruktora oraz 
egzaminatora. 

Niezrealizowany Minister Zdrowia nie określił wzoru orzeczenia 
lekarskiego stwierdzającego brak lub istnienie 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
czynności instruktora lub egzaminatora, a istniejące 
wzory orzeczeń lekarskich odnoszą się wyłącznie 
do braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych 
do kierowania pojazdami. Podkreślenia wymaga, 
że Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej na etapie uzgadniania projektu rozporządzenia, 
dotyczącego badań lekarskich, zgłosił ministrowi 
zdrowia uwagę o „potrzebie stworzenia dodatkowego 
wzoru orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego istnienie 
lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
czynności odpowiedni instruktora, egzaminatora, 
instruktora nauki jazdy”. 

73. Prawidłowość 
sprawozdań 
finansowych 
w wybranych 
państwowych 
jednostkach 
budżetowych oraz 
ksiąg rachunkowych 
stanowiących 
podstawę ich 
sporządzenia 
(dział: finanse 
publiczne)  
P/14/014 

Rozporządzenie 
Ministra Finansów 
z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie 
szczególnych zasad 
rachunkowości oraz 
planów kont dla 
budżetu państwa, 
budżetów jednostek 
samorządu 
terytorialnego, 
jednostek 
budżetowych, 
samorządowych 
zakładów 
budżetowych, 
państwowych 
funduszy celowych 
oraz państwowych 
jednostek 
budżetowych 
mających siedzibę 
poza granicami 
Rzeczypospolitej 
Polskiej  
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 289, ze zm.) 

Opracowanie wytycznych w zakresie 
ujmowania w księgach rachunkowych 
operacji okresu przejściowego, o którym 
mowa w rozdziale 7 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 
2014 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu wykonywania budżetu państwa 
(Dz.U.  z 2016 r. poz. 69) oraz 
prezentowania w sprawozdaniach 
finansowych stanu środków pieniężnych 
pozostających na dzień bilansowy na 
rachunkach bankowych do obsługi 
budżetu państwa. 

Niezrealizowany Wszystkie kontrolowane jednostki w bilansie (w pozycji 
B.III.2 aktywów) sporządzonym na dzień 31 grudnia  
2013 r. wykazały zerowy stan środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach bankowych do obsługi 
dochodów i wydatków, tj. po uwzględnieniu operacji 
dokonanych w 2014 r. w okresie przejściowym (okres, 
o którym mowa w rozdziale 7 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 69). Praktyka stosowana przez 
jednostki budżetowe, co prawda zapewniała spójność 
informacji i danych ujętych w sprawozdaniach 
finansowych i sprawozdaniach budżetowych, niemniej 
jednak spowodowała, że w sporządzanych przez 
te jednostki bilansach zaniżana była wartość pozycji 
Środki pieniężne oraz Zobowiązania o kwoty faktycznie 
pozostające na rachunkach bankowych w dniu 31 grudnia 
2013 r. Powodem takiego stanu rzeczy jest, zdaniem NIK, 
podporządkowanie prowadzonej ewidencji księgowej 
rygorom sprawozdawczości budżetowej. Jednostki 
budżetowe, niezależnie od obowiązku sporządzania 
sprawozdań finansowych, mają bowiem obowiązek 
sporządzania sprawozdań budżetowych z wykonania 
swoich planów finansowych. Sporządzając sprawozdania 
budżetowe, jednostki zobowiązane są brać pod uwagę 
postanowienia § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonania 
budżetu państwa, zgodnie z którym w celu zaliczenia 
operacji dokonanych z końcem roku budżetowego na 
rachunkach właściwego roku budżetowego wprowadza się 
okres przejściowy dla operacji na rachunkach bankowych 
dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych 
środków finansowych po zakończeniu roku budżetowego. 
Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych są inne 
niż zasady sporządzania sprawozdań finansowych, 
w odniesieniu do których stosuje się zasadę memoriału, 
określoną w art. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) 
oraz wykazuje się dane na dzień kończący rok obrotowy, 
zgodnie ze stanem faktycznym, potwierdzonym 
inwentaryzacją aktywów i pasywów. Jednocześnie 
z przepisów ustawy o rachunkowości wynika, że stan 
środków pieniężnych inwentaryzuje się na ostatni dzień 
roku obrotowego, a więc w przypadku jednostek 
budżetowych na dzień 31 grudnia danego roku. 
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76. Prawidłowość 
sprawozdań 
finansowych 
w wybranych 
państwowych 
jednostkach 
budżetowych oraz 
ksiąg rachunkowych 
stanowiących 
podstawę ich 
sporządzenia 
(dział: finanse 
publiczne)  
P/14/014 

Rozporządzenie 
Ministra Finansów 
z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie 
szczególnych zasad 
rachunkowości oraz 
planów kont dla 
budżetu państwa, 
budżetów jednostek 
samorządu 
terytorialnego, 
jednostek 
budżetowych, 
samorządowych 
zakładów 
budżetowych, 
państwowych 
funduszy celowych 
oraz państwowych 
jednostek 
budżetowych 
mających siedzibę 
poza granicami 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 289, ze zm.)  

Określenie w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla 
budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych 
zakładów budżetowych, państwowych 
funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej kryteriów 
przesądzających o ujęciu w księgach 
rachunkowych jednostki budżetowej 
akcji i udziałów w spółkach z udziałem 
Skarbu Państwa oraz sposobów 
zapewnienia kompletności ujęcia 
udziałów i akcji będących własnością 
Skarbu Państwa w księgach 
rachunkowych. 

Niezrealizowany Zdaniem NIK definicja aktywów zawarta w art. 3 ust. 1 
pkt 12 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) 
wskazuje, że wartość udziałów lub akcji spółek powinna 
być ujmowana w księgach rachunkowych i wykazywana 
w sprawozdaniach finansowych jednostek, 
które sprawują kontrolę (w rozumieniu ustawy 
o rachunkowości) nad tymi składnikami aktywów. 
Niedopuszczalne jest, aby składniki te nie były ujęte 
w księgach rachunkowych i nie były wykazywane 
w sprawozdaniu finansowym żadnej jednostki. 
Wyniki kontroli wskazują, że problematyka ujmowania 
w księgach rachunkowych wartości udziałów i akcji 
spółek Skarbu Państwa jest niejednokrotnie złożona 
i skomplikowana, gdyż umowy będące podstawą 
nabycia lub objęcia udziałów i akcji zawierają zapisy 
dzielące wykonywanie praw majątkowych 
i korporacyjnych między różne organy, przyznając tym 
samym każdemu z tych organów częściowy nadzór nad 
spółkami. 

77. Pomoc społeczna 
dla uchodźców 
(dział: administracja 
publiczna)  
P/14/049 

Ustawa z dnia 
12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 163, ze zm.)  

Podjęcie inicjatywy legislacyjnej 
dotyczącej zmian ustawy o pomocy 
społecznej, pozwalających na 
wdrożenie rekomendacji zawartych 
w planie wdrażania dla dokumentu 
Polityka migracyjna Polski – stan 
obecny i postulowane działania. 

Niezrealizowany W dokumencie pn. Polityka migracyjna Polski – stan 
obecny i postulowane działania, przyjętym przez Radę 
Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r., zawarto 12 
rekomendacji, których adresatem jest ministerstwo do 
spraw zabezpieczenia społecznego. Dziewięć 
rekomendacji (z tego jedna z terminem wdrożenia 
do końca 2015 r.) zawierało postanowienia, że w celu 
wdrożenia rekomendacji konieczne jest dokonanie 
zmian ustawy o pomocy społecznej (w celu poprawy 
systemu funkcjonowania pomocy dla uchodźców). 
Minister Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi 
na wystąpienie pokontrolne poinformował, że podjęcie 
inicjatywy legislacyjnej w sprawie wprowadzenia zmian 
w ustawie o pomocy społecznej planowane jest 
po przyjęciu przez Radę Ministrów dokumentu 
programowego Polska polityka integracji cudzoziemców 
– założenia i wytyczne (2016 r.) 

78. Funkcjonowanie 
grupy kapitałowej 
PKP 
(dział: transport)  
P/13/083 

Ustawa z dnia 
8 września 2000 r. 
o komercjalizacji, 
restrukturyzacji 
i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa 
państwowego Polskie 
Koleje Państwowe 
(Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1160, ze zm.)  

Doprowadzenie do jednoznaczności 
brzmienia przepisu art. 63 ust. 2 ustawy 
z dnia 8 września 2000 r. 
o komercjalizacji, restrukturyzacji 
i prywatyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego "Polskie Koleje 
Państwowe", w zakresie dotyczącym 
pojęcia „innych składników majątkowych” 
PKP S.A., nakładającego obowiązek 
przekazywania 15% środków 
finansowych uzyskanych ze sprzedaży 
tych składników do Funduszu Własności 
Pracowniczej PKP.  

Niezrealizowany Przepis art. 63 ust. 2 ustawy o PKP, nakłada obowiązek 
przekazywania do Funduszu Własności Pracowniczej PKP 
15% „(…) środków finansowych pochodzących z każdej 
sprzedaży akcji lub udziałów spółek utworzonych przez PKP 
S.A., sprzedaży nieruchomości i praw z nimi związanych 
oraz innych składników majątkowych tej spółki, 
z wyłączeniem środków trwałych o niskiej jednostkowej 
wartości początkowej, w rozumieniu przepisów 
o rachunkowości”. Przepis ten wzbudza poważne 
wątpliwości interpretacyjne, ponieważ w pierwszej części 
ustala, że na rzecz FWP mają być odprowadzane środki 
pochodzące ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach 
utworzonych przez PKP S.A., ale w dalszej treści wskazuje, 
że obowiązek ten dotyczy również sprzedaży pozostałych 
składników majątkowych tej spółki, przez co należy 
rozumieć ogół jej aktywów. Tym samym obowiązek 
przekazywania do FWP 15% „(…) środków finansowych 
pochodzących z każdej sprzedaży akcji lub udziałów (…)” 
może dotyczyć także spółek, których PKP S.A. nie 
utworzyła, lecz przejęła w drodze komercjalizacji p.p. PKP.  
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74. Prawidłowość 
sprawozdań 
finansowych 
w wybranych 
państwowych 
jednostkach 
budżetowych oraz 
ksiąg rachunkowych 
stanowiących 
podstawę ich 
sporządzenia 
(dział: finanse 
publiczne)  
P/14/014 

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

Doprecyzowanie art. 35b ust. 1 pkt 3 
ustawy o rachunkowości tak, aby 
z treści tego przepisu, w powiązaniu 
ze zdaniem pierwszym art. 35b ust. 1 
wyraźnie wynikało, że wartość 
należności aktualizuje się 
uwzględniając stopień 
prawdopodobieństwa ich zapłaty, 
w odniesieniu do należności 
kwestionowanych przez dłużników, 
niezależnie od oceny ich sytuacji 
majątkowej i finansowej.  

Niezrealizowany Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) przewiduje, 
że rachunkowość podmiotów prowadzących księgi powinna 
opierać się na kilku nadrzędnych zasadach rachunkowości, 
do których w szczególności należą: − zasada wiernego 
i rzetelnego obrazu, wyrażona w art. 4 ust. 1 ustawy; − zasada 
ostrożnej wyceny, wyrażona w art. 7 ustawy; − zasada 
memoriału, wyrażona w art. 6 ustawy. Każdy zapis w księgach 
rachunkowych jednostki powinien być dokonywany 
(i dokumentowany) z uwzględnieniem nadrzędnych zasad 
rachunkowości. W przeciwnym przypadku księgi rachunkowe 
nie mogą być uznane za prowadzone zgodnie z ustawą. 
Zastosowanie wykładni językowej do przepisu art. 35b ust. 1 
pkt 3 ustawy o rachunkowości, bez powiązania jego treści 
z innymi przepisami tej ustawy, wydaje się nieuprawnione. 
NIK wskazuje zatem na potrzebę podjęcia działań mających 
na celu doprecyzowania przepisów art. 35b ust. 1 pkt 3 ustawy 
o rachunkowości tak, aby z treści tego przepisu, w powiązaniu 
ze zdaniem pierwszym art. 35b ust. 1 wyraźnie wynikało, 
że wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień 
prawdopodobieństwa ich zapłaty, w odniesieniu do należności 
kwestionowanych przez dłużników, niezależnie od oceny ich 
sytuacji majątkowej i finansowej. W tym bowiem przypadku 
ryzyko braku zapłaty i jego poziom wynika przede wszystkim 
z oceny zasadności kwestionowania długu, a nie stanu 
majątkowo--finansowego dłużnika. Doprecyzowanie przepisu 
może nastąpić poprzez zamianę w art. 35b ust.1 pkt 3 ustawy 
o rachunkowości spójnika „oraz” na „lub”. 

75. Prawidłowość 
sprawozdań 
finansowych 
w wybranych 
państwowych 
jednostkach 
budżetowych oraz 
ksiąg rachunkowych 
stanowiących 
podstawę ich 
sporządzenia 
(dział: finanse 
publiczne)  
P/14/014 

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

Doprecyzowanie postanowień art. 26 
ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości 
dotyczących terminu przeprowadzenia 
inwentaryzacji aktywów w drodze 
uzyskania potwierdzenia salda, w taki 
sposób, aby z przepisu wynikało, 
że inwentaryzacja ta powinna być 
przeprowadzona na dzień przypadający 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
końcem roku obrotowego i nie później 
niż w dniu kończącym ten rok, jednak 
bez wskazania, iż inwentaryzacja 
w drodze potwierdzenia salda ma 
zostać zakończona fizycznie do 15 dnia 
następnego roku oraz doprecyzowanie 
postanowień art. 26 ust. 3 ustawy 
o rachunkowości o wskazanie terminu 
przeprowadzenia inwentaryzacji 
aktywów i pasywów drogą porównania 
danych ksiąg rachunkowych 
z odpowiednimi dokumentami 
i weryfikacji wartości tych składników 
w taki sposób, aby z przepisu wynikało, 
że inwentaryzacja na dzień bilansowy 
powinna być przeprowadzona 
w terminie umożliwiającym 
sporządzenie sprawozdania 
finansowego na podstawie ksiąg 
rachunkowych uwzględniających 
zweryfikowane wartości aktywów 
i pasywów. 

Niezrealizowany Literalne brzmienie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy 
o rachunkowości może wskazywać, że inwentaryzacja 
aktywów jednostki, w tym prowadzona w drodze weryfikacji 
dokumentacji oraz potwierdzeń sald, powinna zostać 
zakończona (faktycznie) do 15. dnia następnego roku 
obrotowego (czyli w przypadku jednostek budżetowych do 
15 stycznia kolejnego roku). Zauważyć należy, 
że rachunkowość obejmuje okresowe ustalanie 
i sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu 
aktywów i pasywów (art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości). 
Oznacza to, że jej celem jest ustalenie rzeczywistego stanu, 
a w przypadku niezgodności z księgami rozliczenie różnic 
(w tym roku, na który przypadał termin inwentaryzacji – art. 
27 ust. 2 ustawy o rachunkowości), tak aby dane wykazane 
w księgach odzwierciedlały stan faktyczny i pozwoliły na 
sporządzenie rzetelnych sprawozdań. O ile środki trwałe 
czy zapasy w normalnych okolicznościach powinny być na 
bieżąco w miarę kompletnie ujęte w księgach rachunkowych 
31 grudnia każdego roku obrotowego i zakończenie ich 
inwentaryzacji do 15. dnia kolejnego roku obrotowego, 
nie powinno rodzić większych problemów, o tyle 
księgowanie i rozliczanie operacji gospodarczych danego 
roku dotyczących innych aktywów (w szczególności 
rozliczenie dotacji i podobnych tytułów rozrachunków, 
rozliczenia międzyokresowe) w normalnych okolicznościach 
najprawdopodobniej zostanie zakończone dużo później niż 
15. dnia kolejnego roku. Tak więc inwentaryzacja drogą 
weryfikacji dokumentów, przeprowadzona w okresie do 
15. dnia kolejnego roku, wprawdzie może ujawnić błędne lub 
niekompletne księgowania, tym niemniej nie ujawni 
rzeczywistego i wiarygodnego stanu aktywów. 
Uwzględniając cel inwentaryzacji i racjonalność działania 
jednostek zobowiązanych do jej przeprowadzenia, istotą 
przepisu powinno być przeprowadzenie inwentaryzacji 
aktywów drogą weryfikacji lub potwierdzenia salda według 
stanu na dzień bilansowy, w terminie umożliwiającym 
sporządzenie sprawozdania finansowego, jednak w okresie, 
gdy operacje gospodarcze danego roku obrotowego ujęte są
w księgach w miarę kompletnie, a stany aktywów i pasywów 
wynikające z ksiąg można uznać za rzeczywiste. 
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76. Prawidłowość 
sprawozdań 
finansowych 
w wybranych 
państwowych 
jednostkach 
budżetowych oraz 
ksiąg rachunkowych 
stanowiących 
podstawę ich 
sporządzenia 
(dział: finanse 
publiczne)  
P/14/014 

Rozporządzenie 
Ministra Finansów 
z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie 
szczególnych zasad 
rachunkowości oraz 
planów kont dla 
budżetu państwa, 
budżetów jednostek 
samorządu 
terytorialnego, 
jednostek 
budżetowych, 
samorządowych 
zakładów 
budżetowych, 
państwowych 
funduszy celowych 
oraz państwowych 
jednostek 
budżetowych 
mających siedzibę 
poza granicami 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 289, ze zm.)  

Określenie w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla 
budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych 
zakładów budżetowych, państwowych 
funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej kryteriów 
przesądzających o ujęciu w księgach 
rachunkowych jednostki budżetowej 
akcji i udziałów w spółkach z udziałem 
Skarbu Państwa oraz sposobów 
zapewnienia kompletności ujęcia 
udziałów i akcji będących własnością 
Skarbu Państwa w księgach 
rachunkowych. 

Niezrealizowany Zdaniem NIK definicja aktywów zawarta w art. 3 ust. 1 
pkt 12 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) 
wskazuje, że wartość udziałów lub akcji spółek powinna 
być ujmowana w księgach rachunkowych i wykazywana 
w sprawozdaniach finansowych jednostek, 
które sprawują kontrolę (w rozumieniu ustawy 
o rachunkowości) nad tymi składnikami aktywów. 
Niedopuszczalne jest, aby składniki te nie były ujęte 
w księgach rachunkowych i nie były wykazywane 
w sprawozdaniu finansowym żadnej jednostki. 
Wyniki kontroli wskazują, że problematyka ujmowania 
w księgach rachunkowych wartości udziałów i akcji 
spółek Skarbu Państwa jest niejednokrotnie złożona 
i skomplikowana, gdyż umowy będące podstawą 
nabycia lub objęcia udziałów i akcji zawierają zapisy 
dzielące wykonywanie praw majątkowych 
i korporacyjnych między różne organy, przyznając tym 
samym każdemu z tych organów częściowy nadzór nad 
spółkami. 

77. Pomoc społeczna 
dla uchodźców 
(dział: administracja 
publiczna)  
P/14/049 

Ustawa z dnia 
12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2015 r. 
poz. 163, ze zm.)  

Podjęcie inicjatywy legislacyjnej 
dotyczącej zmian ustawy o pomocy 
społecznej, pozwalających na 
wdrożenie rekomendacji zawartych 
w planie wdrażania dla dokumentu 
Polityka migracyjna Polski – stan 
obecny i postulowane działania. 

Niezrealizowany W dokumencie pn. Polityka migracyjna Polski – stan 
obecny i postulowane działania, przyjętym przez Radę 
Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r., zawarto 12 
rekomendacji, których adresatem jest ministerstwo do 
spraw zabezpieczenia społecznego. Dziewięć 
rekomendacji (z tego jedna z terminem wdrożenia 
do końca 2015 r.) zawierało postanowienia, że w celu 
wdrożenia rekomendacji konieczne jest dokonanie 
zmian ustawy o pomocy społecznej (w celu poprawy 
systemu funkcjonowania pomocy dla uchodźców). 
Minister Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi 
na wystąpienie pokontrolne poinformował, że podjęcie 
inicjatywy legislacyjnej w sprawie wprowadzenia zmian 
w ustawie o pomocy społecznej planowane jest 
po przyjęciu przez Radę Ministrów dokumentu 
programowego Polska polityka integracji cudzoziemców 
– założenia i wytyczne (2016 r.) 

78. Funkcjonowanie 
grupy kapitałowej 
PKP 
(dział: transport)  
P/13/083 

Ustawa z dnia 
8 września 2000 r. 
o komercjalizacji, 
restrukturyzacji 
i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa 
państwowego Polskie 
Koleje Państwowe 
(Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1160, ze zm.)  

Doprowadzenie do jednoznaczności 
brzmienia przepisu art. 63 ust. 2 ustawy 
z dnia 8 września 2000 r. 
o komercjalizacji, restrukturyzacji 
i prywatyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego "Polskie Koleje 
Państwowe", w zakresie dotyczącym 
pojęcia „innych składników majątkowych” 
PKP S.A., nakładającego obowiązek 
przekazywania 15% środków 
finansowych uzyskanych ze sprzedaży 
tych składników do Funduszu Własności 
Pracowniczej PKP.  

Niezrealizowany Przepis art. 63 ust. 2 ustawy o PKP, nakłada obowiązek 
przekazywania do Funduszu Własności Pracowniczej PKP 
15% „(…) środków finansowych pochodzących z każdej 
sprzedaży akcji lub udziałów spółek utworzonych przez PKP 
S.A., sprzedaży nieruchomości i praw z nimi związanych 
oraz innych składników majątkowych tej spółki, 
z wyłączeniem środków trwałych o niskiej jednostkowej 
wartości początkowej, w rozumieniu przepisów 
o rachunkowości”. Przepis ten wzbudza poważne 
wątpliwości interpretacyjne, ponieważ w pierwszej części 
ustala, że na rzecz FWP mają być odprowadzane środki 
pochodzące ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach 
utworzonych przez PKP S.A., ale w dalszej treści wskazuje, 
że obowiązek ten dotyczy również sprzedaży pozostałych 
składników majątkowych tej spółki, przez co należy 
rozumieć ogół jej aktywów. Tym samym obowiązek 
przekazywania do FWP 15% „(…) środków finansowych 
pochodzących z każdej sprzedaży akcji lub udziałów (…)” 
może dotyczyć także spółek, których PKP S.A. nie 
utworzyła, lecz przejęła w drodze komercjalizacji p.p. PKP.  
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79. Kształcenie 
na studiach 
doktoranckich 
(dział: szkolnictwo 
wyższe)  
P/15/025 

Ustawa z dnia  
27 lipca 2012 r. – 
Prawo o szkolnictwie 
wyższym 
(Dz.U. z 2005 r. 
poz. 572, ze zm.)  

Podjęcie działań legislacyjnych 
umożliwiających dokonywanie przez 
Polską Komisję Akredytacyjną odrębnej 
oceny jakości kształcenia na studiach 
III stopnia (studiach doktoranckich) 
w podstawowych jednostkach szkół 
wyższych, instytutach naukowych PAN, 
instytutach badawczych oraz innych 
jednostkach naukowych prowadzących 
kształcenie na tego typu studiach.  

Niezrealizowany Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Polska 
Komisja Akredytacyjna może oceniać kwestie 
kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych 
jedynie przez jednostki organizacyjne szkół wyższych 
i tylko w ramach oceny instytucjonalnej. 

80. Postępowania 
administracyjne 
związane z budową 
i funkcjonowaniem 
stacji bazowych 
telefonii komórkowej 
(dział: budownictwo, 
lokalne planowanie 
i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo, 
środowisko)  
P/14/092 

Ustawa z dnia  
7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 290)  

Podjęcie przez Prezesa Rady Ministrów 
inicjatywy legislacyjnej mającej na celu 
dookreślenie przepisów prawa 
budowlanego w sposób jednoznacznie 
wskazujący na to, czy budowę lub 
rozbudowę stacji bazowych telefonii 
komórkowej (SBTK) należy prowadzić 
na podstawie pozwolenia na budowę, 
czy zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych, z jednoczesnym 
zapewnieniem: – przeprowadzenia 
oceny przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej, 
powstającego lub poszerzającego się 
obszaru oddziaływania SBTK, mogącego 
negatywnie wpływać na możliwość 
zagospodarowania terenu w otoczeniu 
stacji; − wyeliminowania możliwości 
powstawania SBTK, jako urządzeń 
o wysokości do trzech metrów, bez 
przeprowadzania oceny oddziaływania 
na możliwość zagospodarowania terenu 
znajdującego się w otoczeniu stacji. 

Niezrealizowany  

81. Postępowania 
administracyjne 
związane z budową 
i funkcjonowaniem 
stacji bazowych 
telefonii komórkowej 
(dział: środowisko)  
P/14/092 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. 
w sprawie 
przedsięwzięć 
mogących znacząco 
oddziaływać na 
środowisko  
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 71)  

Podjęcie przez Prezesa Rady Ministrów 
inicjatywy legislacyjnej w zakresie 
doprecyzowania uregulowań 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko poprzez 
określenie, że sformułowanie 
„pojedyncza antena” należy rozumieć 
także jako „układ antenowy” pracujący 
na tym samym lub zbliżonym kierunku 
promieniowania (azymucie). 

Niezrealizowany  

82. Postępowania 
administracyjne 
związane z budową 
i funkcjonowaniem 
stacji bazowych 
telefonii komórkowej 
(dział: środowisko)  
P/14/092 

Akt prawa 
powszechnie 
obowiązującego,  ale 
bez konkretnego 
wskazania 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do 
Prezesa Rady Ministrów o określenie 
w przepisach prawa formy i układu 
przekazywanych wyników badania pól 
elektromagnetycznych, o których mowa 
w art.122a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niezrealizowany  
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79. Kształcenie 
na studiach 
doktoranckich 
(dział: szkolnictwo 
wyższe)  
P/15/025 

Ustawa z dnia  
27 lipca 2012 r. – 
Prawo o szkolnictwie 
wyższym 
(Dz.U. z 2005 r. 
poz. 572, ze zm.)  

Podjęcie działań legislacyjnych 
umożliwiających dokonywanie przez 
Polską Komisję Akredytacyjną odrębnej 
oceny jakości kształcenia na studiach 
III stopnia (studiach doktoranckich) 
w podstawowych jednostkach szkół 
wyższych, instytutach naukowych PAN, 
instytutach badawczych oraz innych 
jednostkach naukowych prowadzących 
kształcenie na tego typu studiach.  

Niezrealizowany Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Polska 
Komisja Akredytacyjna może oceniać kwestie 
kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych 
jedynie przez jednostki organizacyjne szkół wyższych 
i tylko w ramach oceny instytucjonalnej. 

80. Postępowania 
administracyjne 
związane z budową 
i funkcjonowaniem 
stacji bazowych 
telefonii komórkowej 
(dział: budownictwo, 
lokalne planowanie 
i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo, 
środowisko)  
P/14/092 

Ustawa z dnia  
7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 290)  

Podjęcie przez Prezesa Rady Ministrów 
inicjatywy legislacyjnej mającej na celu 
dookreślenie przepisów prawa 
budowlanego w sposób jednoznacznie 
wskazujący na to, czy budowę lub 
rozbudowę stacji bazowych telefonii 
komórkowej (SBTK) należy prowadzić 
na podstawie pozwolenia na budowę, 
czy zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych, z jednoczesnym 
zapewnieniem: – przeprowadzenia 
oceny przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej, 
powstającego lub poszerzającego się 
obszaru oddziaływania SBTK, mogącego 
negatywnie wpływać na możliwość 
zagospodarowania terenu w otoczeniu 
stacji; − wyeliminowania możliwości 
powstawania SBTK, jako urządzeń 
o wysokości do trzech metrów, bez 
przeprowadzania oceny oddziaływania 
na możliwość zagospodarowania terenu 
znajdującego się w otoczeniu stacji. 

Niezrealizowany  

81. Postępowania 
administracyjne 
związane z budową 
i funkcjonowaniem 
stacji bazowych 
telefonii komórkowej 
(dział: środowisko)  
P/14/092 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. 
w sprawie 
przedsięwzięć 
mogących znacząco 
oddziaływać na 
środowisko  
(Dz.U. z 2016 r. 
poz. 71)  

Podjęcie przez Prezesa Rady Ministrów 
inicjatywy legislacyjnej w zakresie 
doprecyzowania uregulowań 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko poprzez 
określenie, że sformułowanie 
„pojedyncza antena” należy rozumieć 
także jako „układ antenowy” pracujący 
na tym samym lub zbliżonym kierunku 
promieniowania (azymucie). 

Niezrealizowany  

82. Postępowania 
administracyjne 
związane z budową 
i funkcjonowaniem 
stacji bazowych 
telefonii komórkowej 
(dział: środowisko)  
P/14/092 

Akt prawa 
powszechnie 
obowiązującego,  ale 
bez konkretnego 
wskazania 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do 
Prezesa Rady Ministrów o określenie 
w przepisach prawa formy i układu 
przekazywanych wyników badania pól 
elektromagnetycznych, o których mowa 
w art.122a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niezrealizowany  

 
 

Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

83. Restrukturyzacja 
Poczty Polskiej S.A. 
a dostępność usług 
pocztowych 
(dział: łączność)  
P/14/035 

Ustawa z dnia 
5 września 2008 r. 
o komercjalizacji 
państwowego 
przedsiębiorstwa 
użyteczności 
publicznej "Poczta 
Polska" 
(Dz.U. Nr 180, 
poz. 1109, ze zm.)  

Dokonanie zmiany podmiotu 
sprawującego nadzór właścicielski nad 
Pocztą Polską S.A., poprzez zdjęcie 
tego obowiązku z ministra właściwego 
do spraw łączności, co zostało 
określone w art. 8 ust. 4 przywołanej 
ustawy o komercjalizacji państwowego 
przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej „Poczta Polska”. 

Niezrealizowany Zgodnie z obowiązującymi przepisami minister właściwy 
do spraw łączności, tj. Minister Administracji i Cyfryzacji, 
tworzy politykę gospodarczą państwa w stosunku do rynku 
usług pocztowych, sprawuje nadzór nad działalnością 
Prezesa UKE (który jest organem regulacyjnym 
w obszarze rynku usług pocztowych) i jednocześnie pełni 
funkcję organu sprawującego nadzór właścicielski nad 
działalnością Poczty Polskiej S.A., która jest operatorem 
dominującym na przedmiotowym rynku, reprezentując na 
walnym zgromadzeniu tej spółki Skarb Państwa, który jest 
jej jedynym akcjonariuszem. W ocenie NIK sytuacja taka 
może powodować konflikt interesów, ponieważ ten sam 
minister, który kształtuje politykę państwa w obszarze 
rynku usług pocztowych i nadzoruje działalność regulatora 
tego rynku, jest równocześnie reprezentantem Skarbu 
Państwa, jako akcjonariusza Poczty Polskiej SA. 
Oznacza to, że minister właściwy do spraw łączności musi 
realizować sprzeczne ze sobą cele. Z jednej strony 
powinien on mieć na uwadze osiąganie przez tę spółkę 
zadowalających wyników ekonomiczno-finansowych, 
a z drugiej – zapewniać warunki dla rozwoju wolnej 
konkurencji na rynku usług pocztowych, w tym poprzez 
ograniczanie dominującej pozycji Poczty Polskiej SA 
na tym rynku oraz wspieranie pozostałych, 
tj. alternatywnych operatorów pocztowych.  

84. Restrukturyzacja 
Poczty Polskiej S.A. 
a dostępność usług 
pocztowych 
(dział: łączność)  
P/14/035 

Ustawa z dnia 
23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe 
(Dz.U. poz. 1529, 
ze zm.)  

Rozszerzenie w ustawie z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
uprawnień Prezesa UKE o możliwość 
badania jakości i dostępności usług 
pocztowych świadczonych przez 
operatorów alternatywnych. 

Niezrealizowany W aktualnym stanie prawnym Prezes UKE nie ma 
obowiązku badania jakości innych usług – poza jakością 
powszechnych usług pocztowych operatora 
wyznaczonego oraz dostępnością do tych usług, w tym 
dla osób niepełnosprawnych – świadczonych przez 
operatora wyznaczonego, a także – poza trybem 
skargowym – badania jakości i dostępności do usług 
świadczonych przez operatorów alternatywnych. 
Tak ograniczony zakres badań w znacznym stopniu 
zniekształca, zdaniem NIK, rzeczywisty obraz stanu 
rynku pocztowego, m.in. dlatego, że np. w 2013 r. 
71 operatorów alternatywnych prowadziło działalność 
w segmencie usług wchodzących w zakres usług 
powszechnych, a 55 z nich uczestniczyło w całym 
procesie realizacji usług pocztowych. W związku z tym, 
przedstawiane corocznie przez Prezesa UKE Ministrowi 
Administracji i Cyfryzacji raporty o jakości usług 
oraz stanie rynku pocztowego, a także sprawozdania 
z działalności Prezesa UKE, choć opracowywane były 
zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, to nie 
prezentowały, w ocenie NIK, rzeczywistego stanu rynku 
pocztowego, ze względu na ograniczony przedmiotowo 
i podmiotowo zakres badań oraz kontroli jakości 
i dostępności świadczonych usług pocztowych. 
W obowiązujących przepisach nie określono bowiem 
żadnych wymogów dotyczących rozmieszczenia i czasu 
pracy placówek pocztowych operatorów alternatywnych. 
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Lp. 
Tytuł kontroli 

(dział administracji 
rządowej) 

Akt prawny 
lub problem, 

który należy ująć 
w akcie prawnym 

Treść wniosku  
de lege ferenda 

Stan realizacji 
wniosku Uwagi 

85. Restrukturyzacja 
Poczty Polskiej S.A. 
a dostępność usług 
pocztowych 
(dział: łączność)  
P/14/035 

Rozporządzenie 
Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 
29 kwietnia 2013 r. 
w sprawie warunków 
wykonywania usług 
powszechnych przez 
operatora 
wyznaczonego 
(Dz.U. poz. 545)  

W rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 
2013 r. w sprawie warunków 
wykonywania usług powszechnych 
przez operatora wyznaczonego zmienić 
treść § 24 ust. 1 w brzmieniu „Jedna 
stała placówka pocztowa operatora 
wyznaczonego, licząc średnio w skali 
kraju, przypada na 6.000 mieszkańców 
na terenie gmin miejskich i gmin 
miejsko-wiejskich” na: „Jedna stała 
placówka pocztowa operatora 
wyznaczonego przypada na nie więcej 
niż 6 000 mieszkańców na terenie gmin 
miejskich i gmin miejsko-wiejskich”. 

Niezrealizowany W § 24 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
wykonywania usług powszechnych przez operatora 
wyznaczonego określono sposób rozmieszczenia 
placówek pocztowych operatora wyznaczonego, 
zgodnie z którym średnio w skali kraju na terenie gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich jedna placówka pocztowa 
powinna przypadać na 6000 mieszkańców, natomiast 
w gminach wiejskich – jedna taka placówka na 85 km2 
powierzchni. Ten sposób rozmieszczenia placówek był 
konsekwencją realizacji przyjętych przez Radę Ministrów 
założeń do projektu ustawy – Prawo pocztowe z 2012 r., 
w tym dotyczącego odejścia od określania w sposób 
sztywny minimalnej liczby placówek, jakie powinny być 
uruchomione na terenie kraju przez operatora 
wyznaczonego i określenia wyłącznie wskaźników 
charakteryzujących sposób ich rozmieszczenia. 
W praktyce oznaczało to, że minimalna liczba placówek 
będzie wynikała w sposób pośredni z tych wskaźników. 
W konsekwencji przyjęcia takiego rozwiązania, operator 
wyznaczony – spełniając ogólny warunek utrzymania 
średnio w skali kraju jednej placówki pocztowej na 6000 
mieszkańców na terenie gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich – może nie zapewniać dostępności 
przestrzennej do usług powszechnych na terenie dużych 
miast. Ewidentnym tego przykładem była działalność 
aktualnego operatora wyznaczonego  
(tj. Poczty Polskiej SA ), który zmniejszając liczbę 
placówek (z 8384 w 2012 r. do 7724 na koniec  
I poł. 2014 r.), dopuścił do tego, by w niektórych 
miastach powyżej 200 tys. mieszkańców liczba ludności 
przypadającej na jedną placówkę pocztową znacznie 
przekraczała 6 tys. osób. Podejmowane zaś przez 
Pocztę Polską SA działania doraźne tylko łagodziły,  
ale nie likwidowały kolejek oraz zbyt długiego czasu 
oczekiwania klientów na obsługę w placówkach 
pocztowych w takich miastach. 

86. Wykonywanie zadań 
publicznych przez 
spółki tworzone 
przez jednostki 
samorządu 
terytorialnego 
(dział: administracja 
publiczna, 
gospodarka)  
P/14/019 

Ustawa z dnia 
20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce 
komunalnej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 
573 )  

Znowelizowanie ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej w zakresie zmiany art. 1 
ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 3 tej ustawy 
określających pojęcie użyteczności 
publicznej w odniesieniu do wszystkich 
szczebli jednostek samorządu 
terytorialnego, a także przesłanki 
tworzenia i przystępowania przez gminy 
do spółek prawa handlowego poza 
sferą użyteczności publicznej poprzez 
ich doprecyzowanie. 

Niezrealizowany  

87. Wykonywanie zadań 
publicznych przez 
spółki tworzone 
przez jednostki 
samorządu 
terytorialnego 
(dział: administracja 
publiczna, 
gospodarka, rozwój 
regionalny)  
P/14/019 

Ustawa z dnia 
5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie 
województwa 
(Dz.U. z 2016 r., 
poz. 486)  

Podjęcie prac nad nowelizacją 
przepisów prawa w celu doprowadzenia 
do spójności przepisów art. 13 ust. 2 
oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa, a także art. 4b oraz 4c 
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 
w odniesieniu do przekazywania 
samorządowi województwa akcji lub 
udziałów spółki z udziałem Skarbu 
Państwa.  

Niezrealizowany  

 
1/ stan prawny na dzień 30 kwietnia  2016 r. 
 




