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Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 1999 r.
I. Ogólne informacje o Najwyższej Izbie Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli, wypełniając obowiązek wynikający z art. 204 ust. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada Sejmowi Sprawozdanie z działalności
Najwyższej Izby Kontroli w 1999 r.
Jak co roku niniejszy dokument zawiera ogólne informacje o Najwyższej Izbie Kontroli –
o podstawach prawnych działalności NIK, jej organizacji, wykonaniu budżetu Izby w 1999 r.,
współpracy międzynarodowej NIK z innymi organami kontroli.
W rozdziale poświęconym działalności kontrolnej NIK omówione zostały między
innymi: realizacja planu pracy Izby na 1999 r., uczestnictwo NIK w procesie legislacyjnym,
kierowanie zawiadomień do organów ścigania.
W odrębnej części dokumentu przedstawiono ważniejsze ustalenia oraz oceny wyrażone
w informacjach o wynikach kontroli, przekazanych Sejmowi RP w okresie od 1 stycznia 1999 r.,
dotyczących w szczególności:
−
−
−
−
−
−
−

gospodarowania środkami publicznymi,
procesów wdrażania reform systemowych państwa,
procesów restrukturyzacji i prywatyzacji,
realizacji nadzoru i kontroli przez organy państwa,
procesów integracyjnych,
bezpieczeństwa państwa i obywateli,
działalności państwa w sferze społecznej.

Specjalną uwagę Izba poświęciła problemowi korupcji. Na podstawie informacji
o wynikach kontroli, głównie przeprowadzonych w roku 1999, opracowana została analiza
systemowa zatytułowana Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby
Kontroli.
Problematykę objętą poszczególnymi kontrolami NIK w wielu przypadkach
przyporządkować można kilku priorytetom. Przykładowo, zagadnienia dotyczące
gospodarowania środkami publicznymi obecne są praktycznie we wszystkich kontrolach
prowadzonych przez Izbę. NIK wielokrotnie i w trakcie różnych tematycznie badań wskazuje na
aspekt niewystarczającego nadzoru lub kontroli nad realizacją określonych zadań.
Wykonanie niektórych kontroli nie mieści się w ramach jednego roku kalendarzowego.
Sprawozdanie obejmuje zatem zarówno kontrole rozpoczęte jeszcze w 1998 r., wyniki których
opracowane zostały i przedstawione Sejmowi w roku ubiegłym, jak i kontrole przeprowadzone
w 1999 r., których ustalenia zaprezentowane zostały w roku bieżącym.
Uzupełnienie Sprawozdania stanowią załączniki – wykaz przesłanych Marszałkowi
Sejmu informacji o wynikach kontroli, opracowane na podstawie tych dokumentów syntetyczne
opracowania zawierające najważniejsze ustalenia, oceny i wnioski NIK, oraz wykaz
przeprowadzonych kontroli doraźnych.
Sprawozdanie, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli, zatwierdzone zostało uchwałą Kolegium NIK z dnia 9 czerwca
2000
r
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I.

OGÓLNE INFORMACJE O NAJWYŻSZEJ IZBIE KONTROLI

1.

Podstawy prawne działalności Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli działa na podstawie przepisów art. 202-207 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Zgodnie z Konstytucją, Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli
państwowej podległym Sejmowi. Przepisy Konstytucyjne regulują zakres uprawnień kontrolnych
NIK w odniesieniu do różnego rodzaju podmiotów, obowiązki Izby wobec Sejmu, a także
pozycję oraz ochronę prawną Prezesa NIK.
Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli określa zadania i zakres działania NIK, organizację
Izby, a także zawiera regulacje dotyczące postępowania kontrolnego. Odrębny rozdział
poświęcony jest pracownikom NIK.
Najwyższa Izba Kontroli podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na
wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej
inicjatywy.
Zakres uprawnień kontrolnych ma charakter obligatoryjny lub fakultatywny. Najwyższa
Izba Kontroli:
−
kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego,
państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, z punktu
widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności;
−
może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób
prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, pod względem legalności,
gospodarności i rzetelności;
−
może kontrolować działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów
gospodarczych (przedsiębiorców) w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki
państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa,
pod względem kryterium legalności i gospodarności.
Kontrolując wymienione jednostki, Najwyższa Izba Kontroli bada w szczególności
wykonanie budżetu państwa oraz realizację ustaw i innych aktów prawnych w zakresie
działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej tych jednostek.
W ustawie o NIK zamieszczono również zamknięty katalog instytucji, w odniesieniu do
których zawężony został zakres przedmiotowy kontroli, obejmujący jedynie wykonanie budżetu,
gospodarkę finansową i majątkową. Ograniczenie to dotyczy: Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Trybunału Konstytucyjnego,
Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego, Sądu Najwyższego,
Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
Wspomnianemu ograniczeniu nie podlegają kontrole NIK, przeprowadzane w niektórych
z wymienionych Instytucji, o ile podejmowane są one na zlecenie Sejmu. W przypadku
sformułowania takiego zlecenia, NIK bada działalność Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii
Sejmu, Kancelarii Senatu, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Podobnie, NIK bada całokształt działalności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej – na wniosek Prezydenta RP oraz Kancelarii Senatu – na wniosek Senatu.
Do ustawowych obowiązków Najwyższej Izby Kontroli wobec Sejmu należy
przedkładanie:
−
−
−
−
−
−

−

analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,
opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów,
informacji o wynikach kontroli zleconych przez Sejm lub jego organy,
informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz innych ważniejszych kontroli,
wniosków w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych
z działalnością organów wykonujących zadania publiczne,
wystąpień zawierających wynikające z kontroli zarzuty, dotyczące działalności osób
wchodzących w skład Rady Ministrów kierujących urzędami centralnymi, Prezesa
Narodowego Banku Polskiego i osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK,
sprawozdania z działalności w roku ubiegłym.

Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli całościowo reguluje procedury związane z szeroko
rozumianym postępowaniem kontrolnym, obejmującym nie tylko działania podejmowane przez
kontrolera w toku kontroli prowadzonej w jednostce, w tym zwłaszcza postępowanie dowodowe,
ale również problematykę związaną z realizacją wyników kontroli. Należy podkreślić, że
zapewniając kontradyktoryjność postępowania kontrolnego, przepisy ustawy gwarantują
kontrolowanemu uczestnictwo w prowadzonym postępowaniu, w tym zwłaszcza uprawniają do
zgłaszania zastrzeżeń co do ustaleń opisanych w protokole kontroli, a także do ocen, uwag
i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
W wydanym na podstawie upoważnienia ustawowego zarządzeniu Prezesa Najwyższej
Izby Kontroli z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie postępowania kontrolnego, uregulowane zostały
zadania pracowników NIK nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne w postępowaniu
kontrolnym oraz szczegółowe zasady przygotowywania kontroli, dokumentowania
poszczególnych czynności kontrolnych, sporządzania protokołu kontroli, wystąpienia
pokontrolnego i informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli, a także prowadzenia
postępowania w sprawie rozpatrywania zastrzeżeń.
Uchwalona 23 grudnia 1994 r. ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli była kilkakrotnie
nowelizowana. Wprowadzane zmiany miały na celu dostosowanie jej przepisów do regulacji
konstytucyjnych lub wynikających z innych ustaw.

*
*

*

W 1999 r. dokonano zmiany organizacji wewnętrznej Najwyższej Izby Kontroli.
Zarządzeniem Nr 10 Marszałka Sejmu z dnia 16 lipca 1999 r. Najwyższej Izbie Kontroli nadany
został nowy statut. Niektóre jego postanowienia stanowią realizację postulatów Komisji do
Spraw Kontroli Państwowej, wyrażonych w opinii przedstawionej Marszałkowi Sejmu.
Zmniejszeniu uległa liczba departamentów niekontrolnych oraz określono, w sposób
bardziej szczegółowy, zakres kompetencji jednostek organizacyjnych NIK. Utworzono między
innymi Departament Samorządu Terytorialnego - jednostkę zajmującą się problematyką
funkcjonowania systemu samorządu terytorialnego oraz Departament Strategii Kontrolnej, do
którego zadań należy między innymi opracowanie strategii działalności NIK oraz prace nad
metodyką kontroli.

W 1999 r. Prezes Najwyższej Izby Kontroli wydał również 30 zarządzeń, ustalających
między innymi:
−
−
−

szczegółową organizację wewnętrzną oraz właściwości jednostek organizacyjnych NIK,
regulamin pracy, określający organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa
i obowiązki pracodawcy i pracowników,
organizację ochrony informacji niejawnych oraz wykaz stanowisk i rodzajów prac
zleconych, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do takich informacji.

Pozostałe zarządzenia Prezesa NIK dotyczyły w szczególności: organizacji kancelarii
tajnej, sprawozdawczości wewnętrznej, okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników
mianowanych, etatyzacji w jednostkach organizacyjnych NIK, ustalenia maksymalnych
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Izby, regulaminu
premiowania pracowników obsługi.

2.

Organizacja Najwyższej Izby Kontroli

2.1.

Skład Kierownictwa NIK

W 1999 roku Kierownictwo NIK funkcjonowało w składzie:
–

Prezes NIK

-

Janusz Wojciechowski

–

Wiceprezesi NIK

-

Jacek Jezierski

-

Piotr Kownacki – odwołany z pełnionej
funkcji z dniem 3.08.1999 r. w związku ze
złożoną rezygnacją
Jacek Uczkiewicz
Zbigniew Wesołowski
Józef Mikosa

–

2.2.

Dyrektor Generalny

-

Skład Kolegium NIK

Zarządzeniem Nr 9 z dnia 29 grudnia 1998 r., Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej powołał nowe Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. W skład tego organu weszli:
1) przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych:
− Zbigniew Cieślak – profesor nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim,
− Krystyna Gawlikowska-Hueckel – doktor nauk ekonomicznych w Uniwersytecie

Gdańskim,
− Oktawia Górniok – profesor nauk prawnych w Uniwersytecie Śląskim,
− Tomasz Grzegorczyk – profesor nauk prawnych w Uniwersytecie Łódzkim (odwołany
w dniu 30 kwietnia 1999 roku na mocy zarządzenia Nr 7 Marszałka Sejmu w sprawie
odwołania członków Kolegium NIK),
− Adam Lipowski – profesor nauk ekonomicznych w Instytucie Nauk Ekonomicznych
PAN w Warszawie,

− Alicja Elżbieta Pomorska – profesor nauk prawnych w UMCS w Lublinie

(od 1.08.1999 r. doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli),
− Ryszard Szawłowski – dr nauk prawnych (emerytowany profesor nauk prawnych

Uniwersytetu w Calgary w Kanadzie).
2) dyrektorzy jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli i doradcy Prezesa
Najwyższej Izby Kontroli:
− dr Andrzej Kram – doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
− Barbara Matosiuk – doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
− Bogusław Mozga – doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (od dnia 28.09.1999 roku
−

−
−

−

2.3.

– dyrektor Departamentu Strategii Kontrolnej),
dr Dorota Safjan – dyrektor Departamentu Zdrowia i Kultury Fizycznej Najwyższej
Izby Kontroli (odwołana 30 kwietnia 1999 roku na mocy zarządzenia Nr 7 Marszałka
Sejmu w sprawie odwołania członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli),
Stanisław Sikora – dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie,
Tomasz Staniszewski – dyrektor Departamentu Organizacyjnego Najwyższej Izby
Kontroli (od dnia 20.07.1999 roku – dyrektor Departamentu Prawnego) – Sekretarz
Kolegium,
Marek Zająkała – doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (od 1 lutego 2000 r.
dyrektor Departamentu Pracy i Spraw Socjalnych).

Jednostki organizacyjne NIK

Organizacja Najwyższej Izby Kontroli jest jednostopniowa, a wchodzące w jej skład
departamenty i delegatury są jednostkami równorzędnymi.
Według obowiązującego do 30 lipca 1999 r. statutu Najwyższej Izby Kontroli,
jednostkami organizacyjnymi NIK było: 20 departamentów (13 z nich wykonywało
w szczególności zadania w zakresie postępowania kontrolnego, 7 – zadania w zakresie obsługi
funkcjonowania Izby) oraz 17 delegatur.
Na mocy zarządzenia Nr 10 Marszałka Sejmu z dnia 16 lipca 1999 r. w sprawie nadania
statutu Najwyższej Izbie Kontroli, dokonano zmian w strukturze organizacyjnej NIK. Polegały
one na zniesieniu następujących jednostek organizacyjnych:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Departamentu Administracji Publicznej,
Departamentu Gospodarki i Integracji Europejskiej,
Departamentu Ochrony Środowiska i Budownictwa,
Departamentu Planowania i Koordynacji,
Departamentu Informacji i Analiz Systemowych
Delegatury NIK w Koszalinie.
Równocześnie utworzone zostały:
Departament Administracji i Integracji Europejskiej,
Departament Gospodarki,
Departament Ochrony Informacji Niejawnych,
Departament Ochrony Środowiska,
Departament Samorządu Terytorialnego,
Departament Strategii Kontrolnej.

Aktualnie struktura organizacyjna NIK przedstawia się następująco:

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Jednostki organizacyjne NIK wykonujące zadania kontrolne w zakresie
postępowania kontrolnego

Departament Administracji
i Integracji Europejskiej
Departament Budżetu
Państwa
Departament Edukacji,
Nauki i Kultury

Delegatura w Białymstoku

Jednostki
Departament Prawny

Delegatura w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

Departament Strategii
Kontrolnej

Delegatura w Katowicach
Delegatura w Kielcach

Departament Finansów
i Bankowości
Departament Gospodarki
Departament Kontroli
Doraźnych

Delegatura w Krakowie
Delegatura w Lublinie
Delegatura w Łodzi
Delegatura w Olsztynie

Departament Obrony
Narodowej i
Bezpieczeństwa Państwa

Delegatura w Opolu

Departament Ochrony
Środowiska

Delegatura w Rzeszowie

Delegatura w Poznaniu

Delegatura w Szczecinie
Departament Pracy i Spraw
Socjalnych
Departament Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Departament Samorządu
Terytorialnego
Departament Skarbu
Państwa i Prywatyzacji
Departament Transportu,
Gospodarki Morskiej
i Łączności
Departament Zdrowia
i Kultury Fizycznej

Jednostki organizacyjne NIK
wykonujące zadania w zakresie
organizacji i obsługi jej
funkcjonowania

Departament Gospodarczy

Departament Kadr
i Szkolenia

Delegatura w Warszawie
Delegatura we Wrocławiu
Delegatura w Zielonej
Górze

Departament Ochrony
Informacji Niejawnych
Departament
Organizacyjny
Departament
Rachunkowości

2.4.

Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli

2.4.1. Zatrudnienie w NIK
Planowana liczba etatów Najwyższej Izby Kontroli na 1999 r. wynosiła 1675 i
była analogiczna jak w latach 1997 i 1998.
Na początku stycznia 1999 r. pracownicy zatrudnieni byli na 1655,4 etatach (w tym
osoby na urlopach bezpłatnych i wychowawczych zajmowały 12,5 etatów).
Średniomiesięczne zatrudnienie w 1999 r. wyniosło 1659,55 etatów (bez osób na ww.
urlopach).
W 1999 r. zmieniono strukturę organizacyjną Izby. Do nowej struktury organizacyjnej
dostosowano stan zatrudnienia dokonując przeniesień 502 pracowników.
Stan etatowy i struktura zatrudnienia na koniec 1999 r. (bez osób na urlopach
bezpłatnych i wychowawczych) przedstawiały się następująco:
−
5 etatów (0,30%) – kierownictwo NIK;
−
1232,2 etatów (73,6%) – pracownicy
nadzorujący i wykonujący czynności kontrolne, tj.: dyrektorzy i wicedyrektorzy jednostek
organizacyjnych, doradcy Prezesa NIK, doradcy prawni, ekonomiczni i techniczni oraz
główni specjaliści kontroli państwowej, specjaliści kp., starsi inspektorzy kp., inspektorzy
kp. i młodsi inspektorzy kp.;
−
437,9 etatów (26,1%) – pracownicy
administracji i obsługi, tj.: zapewniający obsługę w zakresie spraw: osobowych i
szkoleniowych, płacowych, księgowych, kancelaryjno-biurowych oraz technicznych,
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania departamentów kontrolnych i delegatur oraz
wykonujący zadania związane między innymi ze współpracą ze środkami masowej
informacji oraz z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów na płaszczyźnie
międzynarodowej.
Struktura organizacyjna NIK na koniec 1999 r. przedstawiała się następująco:
−
14
departamentów
kontrolnych
i
2
departamenty wspomagające postępowanie kontrolne,
−
5 departamentów funkcjonalnych,
−
16 delegatur.
Na podstawie mianowania zatrudnionych było 1078 osób nadzorujących lub
wykonujących czynności kontrolne.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli w 1999 r. mianował 115 pracowników nadzorujących
lub wykonujących czynności kontrolne oraz awansował 221 pracowników, w tym 26
pracowników administracyjnych.
Struktura wykształcenia wyższego (wg kierunku) pracowników nadzorujących
i wykonujących czynności kontrolne kształtowała się, jak niżej:

16%

30%

30%

24%

- prawnicze
i administracyjne
- ekonomiczne
- techniczne
i rolnicze
- pozostałe

W tej grupie pracowników 64 osoby posiadały tytuły doktora nauk, 24 ukończyły więcej
niż jeden fakultet, zaś 24 pracowników NIK jest absolwentami Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej.
Struktura wieku pracowników nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne wg
stanu na 31.12.1999 r. przedstawiała się następująco:

12%

6%

13%

- do 30 lat
- od 31 do 40 lat
- od 41 do 50 lat

37%

- od 51 do 60 lat
32%

- powyżej 60 lat

Podstawową grupę pracowniczą stanowiły osoby o wieloletnim doświadczeniu i stażu
pracy w NIK.
Z pracy w NIK w 1999 r. odeszły ogółem 94 osoby, zatrudnione na 91,1 etatach, tj.:
−

1 osoba ze stanowiska wiceprezesa NIK,

−

36 osób z departamentów kontrolnych,
w tym: 33 ze stanowisk kontrolerskich i 3 – administracyjnych,
15 osób z departamentów funkcjonalnych
w tym: 5 ze stanowisk kontrolerskich i 10 – administracyjnych i obsługi,
42 osoby z delegatur NIK,
w tym: 34 pracowników ze stanowisk kontrolerskich i 8 – administracyjnych i obsługi.

−
−

Tryb odejścia z pracy był następujący:
−
odwołanie ze stanowiska wiceprezesa NIK w związku ze
złożoną rezygnacją,
−
na mocy porozumienia stron (31 osób),
−
w związku z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty
(43 osoby),
−
wskutek upływu terminu, na jaki umowa została zawarta
(12 osób),
−
bez
wypowiedzenia
z
winy
pracownika
–
nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy (1 osoba),
Ponadto z 6 pracownikami stosunek pracy wygasł w związku z ich zgonem.
W 1999 r. przyjęto do pracy w NIK ogółem 126 osób, które zostały zatrudnione na
124,3 etatach, tj. na stanowiskach:
−
kontrolerskich 88 osób,
−
administracyjnych i obsługi 38.

Struktura wieku nowo przyjętych pracowników nadzorujących lub wykonujących
czynności kontrolne przedstawia się następująco:
−
−
−
−
−

do 30 lat
od 31 do 40 lat
od 41 do 50 lat
od 51 do 60 lat
powyżej 60 lat

29,6%
26,1%
23,9%
18,2%
2,2%

Osoby w wieku do 40 lat stanowiły 55,7%.
Struktura zatrudnienia nowo przyjętych pracowników, według kierunku wykształcenia,
przedstawia się następująco:
−
−
−
−

prawnicze i administracyjne
36,4%
ekonomiczne
13,7%
techniczne, rolnicze i pokrewne
23,8%
inne wykształcenie wyższe
26,1%

-

Wśród pracowników nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne zatrudniono:
4 osoby z tytułem doktora nauk, 1 osobę z ukończonymi dwoma fakultetami oraz 3 osoby, które
ukończyły Krajową Szkołę Administracji Publicznej.
W IV kwartale 1999 r., zgodnie z zarządzeniem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, z dnia
8 czerwca 1995 r. w sprawie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych
NIK, przeprowadzono oceny kwalifikacyjne pracowników mianowanych za okres ostatnich
trzech lat.
Spośród 1050 pracowników mianowanych ocenie poddano 885 osoby, tj. 84,3%. Z oceny
zwolniono 165 osób (na podstawie § 5 ww. zarządzenia Prezesa NIK), tj. osoby, którym do
osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało mniej niż 2 lata, a także osoby zatrudnione w NIK od
1 stycznia 1999 r. i później, które przepracowały mniej niż 1 rok. Wystawiono 881 ocen
pozytywnych i 4 oceny negatywne, tj. 0,45% wszystkich ocen.
Od ocen odwołało się 15 pracowników, w tym od ocen negatywnych 2 osoby. Komisja
do spraw ocen kwalifikacyjnych, powołana zarządzeniem Nr 24/99 Prezesa Najwyższej Izby
Kontroli z dnia 23 września 1999 r. rozpatrzyła odwołania w I kwartale br. Komisja podtrzymała
7 ocen (w tym 2 negatywne), oraz podwyższyła 7 ocen. W międzyczasie 1 osoba wycofała
odwołanie od oceny kwalifikacyjnej. Prezes Najwyższej Izby Kontroli zatwierdził
rozstrzygnięcia Komisji.
2.4.2. Szkolenie zawodowe pracowników NIK w 1999 r.
W 1999 r. pracownicy uczestniczyli w różnych formach szkolenia i dokształcania
zawodowego, zorganizowanego przez Departament Kadr i Szkolenia, w tym:
−
−
−

w aplikacji kontrolerskiej
osoby,
w specjalistycznych formach doskonalenia zawodowego
w formach szkolnych
105 osób,

-

124

1781 osób,
-

−

w szkoleniach organizowanych przez inne instytucje
osób.

-

175

W stosunku do 1998 r. nastąpił wzrost liczby przeszkolonych pracowników o 122%.
Aplikacja kontrolerska
Zgodnie z art. 68 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli pracownicy nadzorujący
i wykonujący czynności kontrolne podlegają obowiązkowi ukończenia aplikacji
kontrolerskiej, w terminie do 3 lat od daty ich zatrudnienia.
W 1999 r. szkoleniem z zakresu aplikacji objęto 123 pracowników kadry kontrolerskiej
i 1 pracownika Komendy Głównej Straży Granicznej. Celem aplikacji kontrolerskiej było
przygotowanie pracowników NIK do należytego wykonywania lub nadzorowania czynności
kontrolnych.
Zajęcia w ramach szkolenia teoretycznego trwają 3 semestry i obejmują swym zakresem 400
godzin.
Przedmiotem szkolenia były następujące zagadnienia:
−
system kontroli w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz wybrane zagadnienia kontroli państwowej w innych krajach,
−
organizacja i zadania Najwyższej Izby
Kontroli jako naczelnego organu kontroli państwowej,
−
postępowanie kontrolne,
−
wybrane problemy niektórych gałęzi prawa,
−
rachunkowość, w tym analiza bilansu i
sprawozdawczości finansowej,
−
wybrane zagadnienia ekonomii i systemu
gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej,
−
finanse publiczne,
−
elementy informatyki, ze szczególnym
uwzględnieniem zastosowań informatyki w rachunkowości,
−
elementy psychologii i socjologii.
Szkolenie w ramach aplikacji kontrolerskiej prowadzone jest w formie wykładów i zajęć
praktycznych (ćwiczeń). Poszczególne bloki tematyczne kończone są zaliczeniem, a każdy
semestr testem pisemnym, sprawdzającym wiadomości z postępowania kontrolnego oraz
ćwiczeniami praktycznymi przewidzianymi w programie aplikacji kontrolerskiej.
W 1999 r. do egzaminów kontrolerskich przystąpiło 90 osób, z tego: 86 ukończyło
aplikację, 3 dopuszczono do egzaminu w 2000 roku, natomiast 1 nie zdała egzaminu powtórnie.
Część praktyczną aplikacji, polegającą na wykonywaniu w ramach obowiązków
służbowych zleconych zadań kontrolnych, aplikanci realizowali w swoich departamentach
i delegaturach, pod nadzorem opiekunów i kadry kierowniczej. W 1999 r. funkcję opiekunów
pełniło 74 doświadczonych pracowników kontrolerskich.
Program szkolenia z zakresu aplikacji kontrolerskiej był modyfikowany. W 1999 r.
zmniejszono z 6 do 5 liczbę seminariów organizowanych dla poszczególnych grup
szkoleniowych, co pozwoliło na skrócenie czasu trwania aplikacji oraz dostosowanie tematyki
szkolenia do bieżących potrzeb, wynikających w szczególności ze zmian przepisów prawa.
Inne formy szkolenia
W ramach doskonalenia zawodowego pracowników NIK w 1999 r. zorganizowano
25 szkoleń, w których uczestniczyły łącznie 1044 osoby:

−

−
−
−
−

−

−
−

6 szkoleń na temat ustawy o finansach publicznych z udziałem 417 pracowników NIK;
przedmiotem tego szkolenia były w szczególności: zasady ogólne finansów publicznych,
państwowy dług publiczny, budżet państwa, budżet jednostki samorządu terytorialnego,
odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz metodyka kontroli
wykonania budżetu państwa w świetle ustawy o finansach publicznych;
2 seminaria na temat kontroli wykonania budżetu państwa w 1998 i 1999 r., z udziałem 160
uczestników kontroli (głównie koordynatorów kontroli);
3 szkolenia na temat zamówień publicznych, zorganizowane wspólnie z Urzędem Zamówień
Publicznych, w których uczestniczyło łącznie 73 pracowników NIK;
2 seminaria z zakresu ochrony informacji niejawnych, w których uczestniczyło 70 osób;
szkolenie z udziałem 65 pracowników NIK - głównie doradców prawnych, którego tematyka
obejmowała dyscyplinę finansów publicznych, ogólne zasady finansów publicznych,
wybrane zagadnienia budżetu państwa oraz podstawowe zagadnienia związane z ochroną
informacji niejawnych;
2 szkolenia dotyczące przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz na temat
działalności spółek prawa handlowego i cywilnego, w których uczestniczyło 45
pracowników NIK; celem tego szkolenia było zapoznanie pracowników NIK z aktualnymi
przepisami regulującymi ochronę obrotu gospodarczego, możliwościami ich wykorzystania
w praktyce kontrolerskiej oraz zasadami działania i metodami kontroli działalności spółek
prawa handlowego i cywilnego;
szkolenie z zakresu problematyki finansowo-księgowej, z udziałem 40 pracowników NIK;
8 narad szkoleniowo-zawodowych, zorganizowanych z inicjatywy kierownictw pięciu
departamentów NIK – uczestniczyło w nich 174 pracowników; tematyka narad była ściśle
powiązana z tematami kontroli.

Ponadto w 1999 r. zorganizowano:
− szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w którym uczestniczyło
107 pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-obsługowych;
− szkolenie pracowników departamentów i Delegatury NIK w Warszawie w zakresie
wprowadzonych nowych wersji oprogramowania Microsoft, obejmujące szkolenie wstępne
dla 263 pracowników (wprowadzenie do użytkowania komputerów w systemie MS Windows
NT Workstation) oraz szkolenia podstawowe i uzupełniające dla 367 pracowników (na temat
systemu operacyjnego Windows NT, edytora tekstów Word 8.0 i arkusza kalkulacyjnego
Excel 8.0);
− 2 szkolenia na temat „Technicznych aspektów oraz różnych technik używania aplikacji ALC
for Windows w procesach kontrolnych” oraz „Używanie aplikacji ACL for Windows do
wykrywania defraudacji”.
W 1999 r. pracownicy NIK podnosili również kwalifikacje zawodowe uczestnicząc
w szkolnych formach nauki i w szkoleniach organizowanych przez inne instytucje. Na studia
podyplomowe uczęszczało 68 pracowników, z tego 22 zatrudnionych w departamentach i 46
w delegaturach NIK. Kierunki studiów były dostosowane do potrzeb zawodowych pracowników
nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne. Obejmowały zagadnienia finansów,
bankowości, rachunkowości, podatków, ubezpieczeń, zarządzania bankiem komercyjnym,
a także funkcjonowania administracji publicznej po reformie 1999 r. oraz integracji europejskiej;
Ponadto 90 osób korzystało ze szkolenia zagranicznego – np. w Europejskim Trybunale
Audytorów w Luksemburgu oraz 58 doskonaliło naukę języków obcych.
Równocześnie 116 pracowników uczestniczyło w kursach i seminariach
organizowanych między innymi przez: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajową Szkołę

Administracji Publicznej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Centrum Europejskie
Uniwersytetu Warszawskiego.

3.

Wykonanie budżetu Najwyższej Izby Kontroli w 1999 r.
3.1.

Uwagi ogólne

Na podstawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych określonej przez Ministra
Finansów, Najwyższa Izba Kontroli w 1999 roku realizowała budżet w ramach działu i rozdziału
oznaczonych w klasyfikacji budżetowej następująco:
Część 02
Dział 99
Rozdział 9911

Najwyższa Izba Kontroli
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Najwyższa Izba Kontroli nie prowadziła gospodarki pozabudżetowej.
Zgodnie z treścią art. 67 ust. 4 i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.), Prezes NIK jest dysponentem
głównym środków, uchwalonych dla części 02 w budżecie państwa. W 1999 r. Prezes NIK
przekazał 43% środków finansowych do delegatur – dysponentów trzeciego stopnia.
Gospodarka finansowa NIK prowadzona jest na podstawie przepisów prawa
wynikającego między innymi z:
−
−

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, Nr 1014 ze zm.),
ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, (Dz.U. z 1998 r. Nr 119,
poz. 773),
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.),
innych przepisów określających zasady gospodarki finansowej państwowych jednostek
budżetowych.

−
−

3.2. Dochody
Zrealizowane w 1999 r. dochody wyniosły 1.016 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej z dnia 17 lutego 1999 r. były wyższe o 616 tys. zł, tj. o 154%.
Na dochody odprowadzone do budżetu państwa w roku sprawozdawczym złożyły się
następujące tytuły wpłat:
Lp.

Tytuł dochodów

1

2

Kwota
w tys. zł
3

1. Niewykorzystane środki inwestycyjne przekazane na dochód w związku z
likwidacją z dniem 31.12.1999 r. rachunku bankowego

342

2. Wynajem sal wykładowych i sprzedaż miejsc noclegowych w Ośrodku
Szkoleniowym NIK w Goławicach

186

3. Rozliczenia z pracownikami i kontrahentami wyegzekwowane w ramach
rozrachunków

165

4. Sprzedaż składników majątkowych wycofanych z eksploatacji (w tym

126

głównie samochodów)
5.

Odszkodowania z tytułu szkód w składnikach majątkowych rozliczone z
firmami ubezpieczającymi za lata poprzednie

68

6. Czynsze za wynajem lokali i wyposażenie

64

7. Odpłatność za korzystanie z samochodów służbowych do celów
prywatnych

36

8. Odsetki naliczone pracownikom i kontrahentom z tytułu nieterminowego
uregulowania należności

19

9. Sprzedaż dwumiesięcznika „Kontrola Państwowa”

10

- stałe pozycje dochodów
- pozycje dochodów nieregularnych
Dochody zwiększone o 154% w stosunku do założeń dotyczą głównie pozycji, które
z uwagi na nieregularny charakter są nieprzewidywalne na etapie opracowywania projektu
budżetu. Z uwagi na fakt, że tytuły dochodów nieregularnych stanowią blisko 93% wpływów
ogółem, roczne budżety NIK, po stronie dochodowej, są właściwie nieporównywalne. Na
przykład w odniesieniu do dochodów pozyskiwanych przez Ośrodek Szkoleniowy NIK należy
stwierdzić, że nie prowadzi on działalności dochodowej. Wynajęcie sal wykładowych bądź
sprzedaż miejsc noclegowych w Ośrodku może mieć miejsce wyłącznie w przerwach
wynikających z harmonogramu działalności szkoleniowej. Ośrodek nie prowadzi działalności
usługowej, pozabudżetowej na rzecz innych podmiotów.

3.3.

Wydatki

Zgodnie z ustawą budżetową na 1999 rok, budżet NIK po stronie wydatków zamykał się
kwotą 173.235 tys. zł. Na sfinansowanie wydatków w 1999 roku Izba otrzymała z Ministerstwa
Finansów w 43 transzach łącznie kwotę 159.985 tys. zł. Środki przekazywane były na rachunek
bankowy NIK sukcesywnie, z częstotliwością dekadową w każdym miesiącu.
Zrealizowane wydatki wyniosły 157.385 tys. zł, to jest 90,85% wielkości określonej
w ustawie budżetowej. Na niewykorzystanie środków w wysokości 15.850 tys. zł złożyły się:
−

blokada środków w kwocie 11.500 tys. zł, dokonana przez Prezesa NIK w trybie art. 100
ustawy o finansach publicznych,

−

przeniesienie wydatków nie wygasających z upływem 1999 roku, w kwocie 1.750 tys. zł –
które w trybie art. 102 ustawy o finansach publicznych ujęte zostały w planie finansowym
wydatków, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia
1999 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 1999 roku nie wygasają z upływem
roku budżetowego,

−

rezerwa środków w kwocie 2.600 tys. zł, powstała z odchylenia w realizacji poszczególnych
pozycji wydatków rodzajowych w stosunku do wielkości prognozowanych.

Nadwyżka środków pieniężnych w wysokości 2.600 tys. zł, zwrócona została na
rachunek Ministerstwa Finansów w obowiązującym terminie.
Decyzja Prezesa NIK w sprawie blokady środków podjęta była na podstawie wyników
realizacji budżetu za trzy kwartały i po zweryfikowaniu dalszych potrzeb Izby pod kątem
zracjonalizowania wydatków i zaoszczędzenia środków budżetowych.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

W rezultacie analizy, ograniczeniem objęte zostały wydatki dotyczące między innymi:
(w tys. zł)
podróży służbowych zagranicznych ................................................................................ 1.150
zakupu materiałów i sprzętu biurowego ............................................................................. 300
zakupu artykułów gospodarczych ....................................................................................... 530
prasy, czasopism i innych wydawnictw ............................................................................. 100
usług komunalnych ............................................................................................................. 450
usług konserwacyjno-remontowych ................................................................................ 1.130
usług telekomunikacyjnych ............................................................................................... 600
usług drukarsko-introligatorskich ....................................................................................... 400
prac zlecanych doraźnie na warunkach umowy-zlecenia
bądź umowy o dzieło ......................................................................................................... 100
usług niematerialnych ..................................................................................................... 1.470
w tym: wydatki na szkolenia ....................... 230
wydatki związane z obsługą
delegacji zagranicznych .................. 740
zakupów majątkowych i ubezpieczeń tych środków ................................................... 1.470
składek z tytułu ubezpieczenia w ZUS ........................................................................ 3.800

Blokada środków odnosząca się do ostatniej z wymienionych pozycji była obligatoryjna,
w związku z art. 19 i 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych.
Za wydatki nie wygasające z upływem 1999 roku w NIK uznane zostały, zgodnie
z treścią art. 102 ustawy o finansach publicznych – dwa niżej wymienione tytuły wydatków, co
do których przyczyny opóźnienia w realizacji, spowodowane były nie zakończonymi
procedurami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych:
(w tys. zł)
− remont pomieszczeń sutereny w budynku centrali NIK
oraz ich adaptacja z przeznaczeniem na cele użytkowe ................................................. 1.550
− wydatki na informatyzację NIK .......................................................................................... 200

Przestrzegając zasad postępowania, określonych w art. 96 ustawy o finansach
publicznych, w roku sprawozdawczym Prezes NIK dokonał przesunięcia środków w wysokości
401.320 zł, z paragrafu 17 dodatkowe wynagrodzenia roczne na paragraf 11 wynagrodzenia
osobowe. Wymieniona kwota dotyczyła różnicy między planem i wykonaniem dodatkowych
rocznych wynagrodzeń (dawniej trzynastek), powstałej w wyniku odliczenia z podstawy
rocznego dochodu pracowników, wartości dniówek nieprzepracowanych z powodu choroby.
Kompensata środków polegająca na zmniejszeniu jednej i zwiększeniu drugiej pozycji
wydatków rodzajowych, nastąpiła w obrębie tej samej grupy środków uchwalonych w budżecie
na wynagrodzenia osobowe bez naruszenia ich globalnej kwoty.

Uwzględniając decyzje Prezesa NIK dotyczące: blokady środków, przeniesienia
części wydatków na rok 2000 oraz przemieszczenia środków między paragrafami, budżet
NIK w roku 1999 był realizowany w granicach kwot określonych w układzie
wykonawczym.
Wydatki Najwyższej Izby Kontroli w 1999 r. w układzie rodzajowym - wg planu
i wykonania ilustruje poniższe zestawienie:
w tysiącach złotych
Wyszczególnienie
wydatków

§
11
17
21
28
29
31
35
36
37
39
40
41
42
43
67
69
72
84

Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Materiały i wyposażenie
Energia
Usługi materialne
Usługi niematerialne
Kary i odszkodowania
Różne opłaty i składki
Składki na Ubezpieczenia Społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na ZFŚS
Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
Składki do organizacji międzynarodowych
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek
budżetowych
Fundusz dyspozycyjny
Ogółem:

Budżet
po
zmianach
104.510
5.199
140
4.900
1.980
5.162
1.496
11.604
7.489
706
19.369
2.590
869
123

Wykonanie
104.487
5.199
94
4.476
775
3.618
1.093
7.415
5.595
32
436
15.544
2.255
869
101

Nominalny
wskaźnik
wykonania
100,0
100,0
67,1
91,3
39,1
70,1
73,1
63,9
74,7
61,8
80,3
87,1
100,0
82,1

11
7.000

9
5.300

81,8
75,7

87
173.235

87
157.385

100,0
90,9

Struktura wydatków zrealizowanych w 1999 r. była następująca:
81,0%
11,7%
3,4%
3,3%
0,6%

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi z tytułu składek na ZUS i Funduszu Pracy,
-wydatki rzeczowe (ogólnoadministracyjne),
- zakupy majątkowe o charakterze inwestycyjnym,
- wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Stosownie do podziału zadań i etatów na jednostki organizacyjne, realizacja wydatków
w 1999 r. przebiegała w następujących proporcjach:

Wydatki 16
delegatur NIK 43%
(67 799tys.zł)
Wydatki centrali
rozliczane łącznie
z Delegaturą NIK
w Warszawie 57%
(89 586 tys. zł)

Udział jednostek organizacyjnych NIK w wydatkach zrealizowanych w 1999 roku na tle
liczby zatrudnionych przedstawia poniższa tabela:

Lp.
1
I
II

*/

Wyszczególnienie
2
Centrala
delegatury
w tym:
Białystok
Bydgoszcz
Gdańsk
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Ogółem

Przeciętna
liczba
zatrudnionych
3
825,3
834,3
44,8
47,0
46,4
65,2
45,0
35,0
53,0
57,0
69,4
39,0
39,4
50,4
41,2
38,0
72,2
58,8
32,5
1.659,6

Wydatki
w tys. zł
4
89.586 */
67.799
3.573
4.089
4.174
5.973
4.640
2.742
4.622
4.737
6.133
3.519
3.200
4.425
3.883
3.307
5.827
2.955
157.385

% udziału
w globalnej kwocie
wydatków
5
56,9
43,1
5,3
6,0
6,2
8,8
6,8
4,1
6,8
7,0
9,0
5,2
4,7
6,5
5,7
4,9
8,6
4,4
100,0

Z uwagi na oszczędności etatowe, wydatki związane z działalnością Delegatury NIK w Warszawie są
ewidencjonowane i rozliczane wspólnie z Centralną NIK.

Poziom wydatków budżetowych NIK w ujęciu nominalnym i realnym – uwzględniającym
wskaźnik inflacji na przestrzeni ostatnich czterech lat, kształtował się następująco:

Wykonanie
budżetu
w tys. zł

Rok

1
1996
1997
1998
1999

Nominalny wskaźnik
Średnioroczny
wzrostu (porówn.
wskaźnik inflacji
do roku poprzedniego) ogłaszany przez GUS

2
117.763
131.103
154.799
157.385

3
1,52
1,11
1,18
1,02

Realny wskaźnik
wzrostu/spadku wydatków
(porówn. do roku
poprzedniego)

4
19,9
14,9
11,8
7,3

5
1,27
0,97
1,06
0,95

Z powyższych danych wynika, że wydatki związane z funkcjonowaniem NIK w ujęciu
realnym – uwzględniającym wzrost cen towarów i usług – od 1997 r. zmalały przeciętnie o 2%.

W ostatnich latach zmniejszeniu uległy wydatki na remonty, wyposażenie oraz zakupy
majątkowe, co ilustruje poniższa tabela:

Lp.
1
1.
2.
3.

Rodzaj
wydatku
2
Remonty
Wyposażenie
Zakupy
majątkowe
Razem

1996
kwota
w tys.zł

1997

% udział
w budżecie

kwota
w tys.zł

1998

% udział
w budżecie

kwota
w tys.zł

% udział
w budżecie

1999
kwota
w tys.zł

% udział
w budżecie

3
9.382
1.371
9.371

4
8,0
1,2
8,0

5
6.671
980
7.453

6
5,1
0,7
5,7

7
3.649
948
15.814

8
2,4
0,6
10,2

9
3.794
677
5.300

10
2,4
0,4
3,4

20.124

17,2

15.104

11,5

20.411

13,2

9.771

6,2

Malejące wydatki w zakresie prac remontowo-budowlanych są wynikiem zakończenia
dużego fragmentu robót zabezpieczających infrastrukturę budowlano-techniczną w budynku
będącym siedzibą centrali NIK i części delegatur. Na przykład, w budynku przy ul. Filtrowej 57,
w okresie ostatnich czterech lat dokonano: całkowitej wymiany stolarki okiennej, kapitalnego
remontu dachu i wymiany blacharki, sieci elektrycznej, instalacji kanalizacyjnej, wymieniono
i zmodernizowano węzeł cieplny, odświeżono elewację budynku, naprawiono i częściowo
wymieniono posadzki, zainstalowano okablowanie strukturalne i sieć komputerową,
przeprowadzano sukcesywnie remonty pomieszczeń biurowych, piwnicznych i poddaszy.
Podobnie, wyremontowano lub znacząco zmodernizowano budynki lub lokale biurowe
zajmowane między innymi przez delegatury NIK: we Wrocławiu, Kielcach, Koszalinie,
Rzeszowie, Szczecinie, Katowicach, Bydgoszczy, Krakowie i Lublinie.

Strukturę budżetu w latach 1998-1999, w ujęciu kwotowym i procentowym pokazuje
poniższa tabela:

Lp.

Grupa wydatków

1

2

1998 – wykonanie
wydatki struktura
w tys. zł
w%
3
4

1999 – wykonanie
wydatki
struktura
w tys. zł
w%
5
6

Nominalny
wskaźnik
wzrostu
7

1.

Wynagrodzenia osobowe

80.533

52,0

109.686

69,7

136,2x1/

2.

Pochodne od wynagrodzeń
§§ 41-42

36.654

23,7

17.799

11,3

48,6x2/

3.

Wydatki rzeczowe –
ogólnoadministracyjne

16.680

10,8

18.480

11,7

110,8

4.

Zakupy majątkowe
o charakterze inwest. § 72

15.814

10,2

5.300

3,4

33,5

Podróże służbowe krajowe
i zagraniczne §§ 28-29

4.367

2,8

5.251

3,3

120,2

751

0,5

869

0,6

115,7

154.799

100,0

157.385

100,0

101,7

5.
6.

Odpis na ZFS § 43

Ogółem
x1/

Nominalny wzrost wynagrodzeń w 1999 r. uwzględnia ubruttowienie płac, które zgodnie z ustawą z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wynosiło 123,0164% wynagrodzenia należnego
wg stanu na dzień 1 stycznia 1999 r.

x2/

Wykonanie budżetu z tytułu naliczania składek ubezpieczeniowych na rzecz ZUS od stycznia 1999 r.
zmienione zostało ww. ustawą o ubezpieczeniu społecznym.

Omówienie poszczególnych grup wydatków
1) Wynagrodzenia osobowe §§ 11-17
Plan po
zmianach
a) wynagrodzenia osobowe § 11
b) dodatkowe roczne wynagrodzenie § 17
razem

Wykonanie
w tys. zł

%
wykonania

104.510

104.487

100

5.199

5.199

100

109.686

100

109.709

1a)
Fundusz wynagrodzeń osobowych, klasyfikowany w § 11, w układzie szczegółowych
składników wypłat był następujący:
(w tys. zł)
a) płace i nagrody ........................................................................................................ 101.269
b) gratyfikacje jubileuszowe ............................................................................................ 2.173
c) odprawy emerytalne ..................................................................................................... 1.045
Razem

104.487

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty wynosił:
wg stanu na dzień
31 grudnia 1999 r.

przeciętne miesięczne
zatrudnienie w roku

w centrali NIK

838,8

825,3

w delegaturach

836,3

834,3

1.675,1

1.659,6

razem

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 1999 roku:
−
−

wyliczone z poz. a (płace i nagrody) .............................................................. 5.085 zł/etat
wyliczone ze wszystkich składników funduszu wynagrodzeń
............... 5.247 zł/etat

Wysokość funduszu wynagrodzeń, stan zatrudnienia pracowników NIK i przeciętne płace
w wielkościach nominalnych w latach 1998 i 1999 ilustruje poniższa tabela:

Lp.

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

Wyszczególnienie

2
Płace i nagrody
Gratyfikacje jubileuszowe
Odprawy emerytalne
Razem poz. 1-3
Przeciętny miesięczny stan
zatrudnienia w roku
Przeciętna miesięczna płaca
w zł/etat.
a) wyliczona z poz. 1
b) wyliczona z poz. 4

Wykonanie w tys. zł
1998 r.
1999 r.
3
73.284
1.662
819
75.765
1.653

4
101.269
2.173
1.045
104.487
1.659,6

3.694
3.820

5.085
5.247

Nominalny
wskaźnik
wzrostu
5
138,2
130,7
127,6
137,9
100,4

137,6
137,3

Dane liczbowe, dotyczące wykonania płac za 1999 rok uwzględniają
ubruttowienie wynagrodzeń zastosowane od 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 110 ust. 1
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wskaźnik
ubruttawiający płace wynosił 123,0164.
1b)

Wydatki w pozycji dodatkowe roczne wynagrodzenia wyniosły:
wg budżetu

plan po zmianie

wykonanie

5.600

5.199

5.199

(w tys. zł)
% wykonania
100

Rozbieżność pomiędzy wielkością wykonaną i zapisaną w budżecie 401 tys. zł
dotyczy wyłączenia z podstawy dochodowej pracowników, od której nalicza się świadczenia,
wynagrodzeń i zasiłków chorobowych za czas absencji chorobowej.

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych i układem
wykonawczym budżetu, kwota 401 tys. zł została przeniesiona – na podstawie decyzji Prezesa
NIK – do paragrafu 11 wynagrodzenia osobowe.
Podstawą do naliczania i wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia jest ustawa
z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek
sfery budżetowej.
2) Pochodne od wynagrodzeń
plan
Składki do ZUS i na Fundusz Pracy

(w tys. zł)
% wykonania

Wykonanie
21.959

17.799

81,0

Stosunkowo duże odchylenie w realizacji wydatków, w stosunku do założeń
planu, wynika ze zmiany zasad w naliczaniu składek ubezpieczeniowych na ZUS.
Nowum systemu ubezpieczeń społecznych wprowadzonego na podstawie ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w praktyce spowodowało:
−
−
−

obniżenie o 50% wysokości stopy procentowej składek płaconych w ciężar kosztów
pracodawcy,
zaniechanie naliczania składek emerytalnych i rentowych, w przypadku osiągnięcia przez
pracownika dochodu równego 30-krotności przeciętnej płacy krajowej,
przesunięcie terminu płatności składek na płatność z dołu, tj. do 8 dnia następnego miesiąca.
Najwyższa Izba Kontroli wszystkie trzy rodzaje składek na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe, wypadkowe odprowadzała w ustawowych terminach.

3) Wydatki rzeczowe - ogólnoadministracyjne
plan
26.818

wykonanie
18.480

(w tys. zł)
% wykonania
68,9

Niższe niż planowane nakłady na wydatki ogólnoadministracyjne były między innymi
wynikiem samoograniczenia, w postaci blokady środków, wprowadzonej na podstawie
decyzji Prezesa NIK.
Wydatki poniesione na utrzymanie i obsługę działalności podstawowej Izby były niższe o
8.338 tys. zł. W całym budżecie NIK omawiana grupa wydatków w 1999 r. stanowiła 11,7%.
Wysokość nakładów na przestrzeni ostatnich 4 lat ilustrują następujące dane liczbowe:
Rok
1996
1997
1998
1999

Poniesione wydatki
ogólnoadministracyjne w tys. zł
18.701
17.336
16.680
18.480

Procentowy udział w globalnym
budżecie NIK
15,9
13,2
10,8
11,7

Rzeczowy zakres wydatków obejmuje dużą liczbę różnorodnych pozycji
rodzajowych, które generalnie dotyczą utrzymania w stałej sprawności technicznej budynków,
lokali biurowych, maszyn i urządzeń, opłacania czynszów, zakupu materiałów biurowych,
czystościowych, konserwacyjno-gospodarczych, części zamiennych i paliwa dla środków
transportu, zakupu usług komunalnych, materialnych oraz dokonywanie opłat między innymi
z tytułu: podatków, ubezpieczeń majątkowych, składek z tytułu członkostwa
w międzynarodowych organizacjach zrzeszających instytucje kontrolne itd.
W omawianej grupie największe wydatki poniesiono na:
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

(w tys. zł)
prace konserwacyjne i roboty remontowo-budowlane ............................................... 4.460
czynsze za wynajem lokali biurowych ....................................................................... 2.245
usługi telekomunikacyjne i opłaty radiofoniczne ....................................................... 2.230
materiały kancelaryjno-biurowe, gospodarcze, środki czystości, sprzęt
i wyposażenie lokali biurowych, materiały i części komputerowe ......................... ... 2.150
energia elektryczna, cieplna, woda i kanalizacja i inne komunalne ............................ 1.287
usługi komputerowe ..................................................................................................... 1.003
szkolenia ......................................................................................................................... 920
wynagrodzenia za pracę zleconą na podstawie umowy zlecenia bądź o dzieło ....................791
w tym:
− biegli i specjaliści powoływani do procesów kontroli ......................... 134
prenumerata dzienników urzędowych, zakup książek, prasy i czasopism fachowych ................... 699
wydatki na BHP i recepcyjne ......................................................................................... 503
paliwo, części zamienne do samochodów, naprawy i przeglądy samochodowe ..................... 482
ubezpieczenia majątkowe ............................................................................................... 436
wydatki związane z obsługą delegacji zagranicznych łącznie z tłumaczeniami ...................... 399
usługi transportowe i inne np. monitoring obiektów ...................................................... 288
usługi drukarsko-introligatorskie .................................................................................... 263
podatki, opłaty i składki członkowskie .......................................................................... 111.
W strukturze wydatków ogólnoadministracyjnych największy udział (24%) stanowiły
nakłady na konserwację i roboty remontowo-budowlane.
Nakłady poniesione w ostatnich czterech latach na remonty i modernizację obiektów
bądź wynajmowanych lokali biurowych w podziale na jednostki organizacyjne NIK, obrazuje
poniższe zestawienie:
(w tys. zł)
Lp.
1.
2.

1996

1997

1998

1999

Obiekty administrowane przez:
centralę NIK
delegatury

6.897
2.485

5.304
1.367

2.925
724

2.684
1.110

Razem

9.382

6.671

3.649

3.794

W okresie 1996-1999 częściowo odnowiono i zmodernizowano stan techniczny
obiektów 10 delegatur NIK, ponosząc na ten cel nakłady w wysokości:
(w tys. zł)
Delegatura NIK w Szczecinie ........................................... 1.015
Delegatura NIK w Koszalinie ........................................... 781
Delegatura NIK w Bydgoszczy ......................................... 624
Delegatura NIK w Katowicach .......................................... 550
Delegatura NIK w Rzeszowie ........................................... 464
Delegatura NIK w Białymstoku ........................................ 405
Delegatura NIK w Kielcach .............................................. 355
Delegatura NIK we Wrocławiu ........................................ 328
Delegatura NIK w Krakowie ............................................ 302
Delegatura NIK w Lublinie .............................................. 284
4) Zakupy majątkowe o charakterze inwestycyjnym
plan

wykonanie
7.000

(w tys. zł)
% wykonania
5.300

75,7
Rzeczowy plan zadań inwestycyjnych włączony do budżetu NIK na 1999 rok dotyczył
podziału wydatków na:
(w tys. zł)
−
−
−

informatykę
zakup sprzętu i wyposażenia technicznego
zakup środków transportu

4.924
1.072
1.004

W wyniku:
−

−
−

realizacji postanowień art. 191 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
dotyczącego likwidacji z dniem 31 grudnia 1999 r. wydzielonego rachunku bankowego dla
środków na finansowanie inwestycji,
blokady środków w wysokości 1.300 tys. zł wprowadzonej decyzją Prezesa NIK,
przeniesienia wydatków nie wygasających z 1999 r. na rok 2000 w kwocie 200 tys.zł,

rozliczenie nakładów na inwestycje w roku sprawozdawczym było następujące:
(w tys. zł)
1) stan środków na r-ku bankowym na dzień 1.I.1999 r.
(pozostałość z lat ubiegłych) ................................................................................

7.231

2) odpis na wydatki inwestycyjne w ciężar budżetu 1999 r. .................................

5.300

3) odsetki z oprocentowania środków na r-ku bankowym ......................................

246

razem środki
wydatkowano w 1999 r.

12.777
12.435

Stosownie do pisma Ministerstwa Finansów nr BP4-513-155/99 z dnia 10 grudnia 1999 r.
w sprawie zasad rozliczenia środków inwestycyjnych w związku z likwidacją rachunku
bankowego, różnicę środków w wysokości 342 tys. zł (12.777 tys. zł – 12.435 tys. zł),
przeniesiono na subkonto dochodów budżetowych.
Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym w kwocie 12.435 tys. zł dotyczą:
−
−
−
−
−

(w tys. zł)
zakupu urządzeń komputerowych i oprogramowania ...........................................7.140
zakupu środków transportu ................................................................................... 1.090
zakupu lokalu biurowego dla Delegatury NIK w Zielonej Górze ........................ 1.196
zakupu sprzętu technicznego biurowego ................................................................ 528
nakładów na adaptację i modernizację obiektów .................................................. 2.481
w tym: instalacje antywłamaniowe i przeciwpożarowe,
klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń,
instalacja jednego dźwigu osobowego,
zakup i montaż biobloku w Ośrodku Szkoleniowym NIK
modernizacja lokalu biurowego zakupionego w 1998 r.
dla Delegatury NIK w Kielcach.

5) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne §§ 28-29
plan

wykonanie

krajowe

4.900

4.476

zagraniczne

1.980

775

6.880

5.251

(w tys. zł)
% wykonania
91,3
39,1 */
76,3

*/ W ramach programu oszczędnościowego w roku 1999 wydatki na podróże służbowe zagraniczne zostały
ograniczone o kwotę 1.150 tys. zł.

Środki na podróże służbowe, sklasyfikowane w §§ 28 i 29 budżetu w warunkach
Najwyższej Izby Kontroli należą – poza wynagrodzeniami – do grupy wydatków związanych
bezpośrednio z wykonaniem zadań ustawowych.
Zrealizowane wydatki w tej grupie stanowią 3,3% wartości całego budżetu NIK.
Nominalny wzrost w stosunku do wydatków z 1998 r. wynosi 120,2%.
W odniesieniu do wydatków związanych z delegacjami służbowymi na terenie
kraju, były one realizowane w oparciu o stawki diet i zasady zwrotu kosztów, uregulowane
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad
ustalania oraz należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze
kraju (Dz.U. Nr 69, poz. 454) z uwzględnieniem przepisów zawartych w art. 78 ustawy z dnia
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, uprawniających pracowników nadzorujących lub
wykonujących czynności kontrolne do pobierania diet podwyższonych o 100% w stosunku do
diety krajowej.

Stawki diet i innych kosztów rozliczane w okresie sprawozdawczym były następujące:
−
−
−

diety ................................................ 24,00 zł/za dobę,
ryczałt noclegowy ........................... 18,00 zł/za dobę,
ryczałt dojazdowy ............................. 2,40 zł/za dobę.

Wydatki na podróże służbowe krajowe poniesione w 1999 roku w układzie
jednostek organizacyjnych i w podziale na pozycje kosztów rodzajowych ilustrują następujące
dane:
(w tys. zł)
Delegatura
1
Centrala (łącznie
z delegaturą warszawską)
delegatury - w tym:
Białystok
Bydgoszcz
Gdańsk
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Wrocław
Zielona Góra
Ogółem

Przejazdy
2
796
1.024
43
72
55
92
54
56
70
63
105
50
44
80
69
41
90
40
1.820

Diety
3
251

Noclegi
4
881

Razem
5
1.928

825
50
52
31
83
40
35
56
75
50
52
47
52
40
36
87
39
1.076

699
35
7
7
18
10
13
40
32
9
71
105
83
1
55
131
82
1.580

2.548
128
131
93
193
104
104
166
170
164
173
196
215
110
132
308
161
4.476

Na wydatki poniesione w związku ze służbowymi wyjazdami zagranicznymi – podobnie
jak w latach ubiegłych – złożyły się wyjazdy na kontrolę polskich placówek zagranicznych oraz
wyjazdy związane ze współpracą międzynarodową i kontaktami NIK z organami kontroli innych
krajów.
Wydatki poniesione z tytułu wyjazdów zagranicznych, w układzie rzeczowym,
kształtowały się następująco:
(w tys. zł)
− diety ............................................... 146
− noclegi ........................................... 269
− przejazdy ....................................... 295
− inne wydatki ...............................
65
Razem

775

Delegacje służbowe zagraniczne dotyczyły:
−

wyjazdów związanych z kontrolami prowadzonymi równolegle z pracownikami urzędów
kontroli z Czech, RFN, Litwy, Słowacji – koszt: 28 tys. zł,

−

wyjazdów na kontrole biur radcy handlowego i Przedstawicielstwa RP przy wspólnotach
Europejskich w Belgii, Portugalii, Italii, Czechach i Kanadzie – koszt: 136 tys. zł,

−

szkolenia, wymiana ekspertów z krajów Austria, Belgia, Norwegia, Wlk. Brytania, Kanada –
koszt: 79 tys. zł,

−

oficjalne wizyty, udział w kongresach, seminariach, sympozjach, spotkaniach, konferencjach
z tytułu członkostwa w międzynarodowej organizacji EUROSAI i INTOSAI –
koszt: 532 tys. zł
W ramach poszukiwania oszczędności w wydatkowaniu środków budżetowych, wydatki
planowane na wyjazdy zagraniczne, zostały ograniczone decyzją Prezesa w sprawie blokady
środków o kwotę 1.150 tys. zł.
Rozliczanie kosztów delegacji zagranicznych dokonywane było na podstawie
rozporządzenia z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności
przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 89
z 1998 r. poz. 568).

6) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
plan

wykonanie

869

869

(w tys. zł)
% wykonania
100

Wydatek zrealizowany był zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335).
Środki uzyskane z odpisu dokonanego w ciężar § 43 budżetu NIK, odprowadzane były
sukcesywnie na wyodrębniony rachunek bankowy i wykorzystywane zgodnie z zasadami
regulaminu będącego załącznikiem do zarządzenia Nr 12/94 Prezesa Najwyższej Izby
Kontroli z dnia 29 lipca 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych w NIK.
W roku sprawozdawczym odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego i emeryta wynosił
567,41 zł. Odpis wyliczony był wskaźnikiem 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 1998 r., które wg publikacji GUS
wynosiło 1.296,94. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 5 ww. ustawy, w odpisie naliczono środki
w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na pomoc socjalną dla
emerytów i rencistów uprawnionych do opieki ze strony NIK.
Odpis na ZFŚS w wysokości 869 tys. zł podzielony był dla pracowników i emerytów wg
klucza zatrudnienia:
w centrali
466 tys. zł,
w delegaturach 403 tys. zł.

4.

Informatyzacja NIK

W roku 1999 Najwyższa Izba Kontroli zrealizowała największe, od rozpoczęcia procesu
informatyzacji w 1994 r., przedsięwzięcia informatyczne, tak pod względem wagi i złożoności
techniczno-organizacyjnej wykonanych prac, jak i wysokości poniesionych na te cele nakładów
finansowych. Prowadzone działania wynikały z decyzji Rady do Spraw Informatyzacji NIK.
Najważniejszym ze zrealizowanych zadań była generalna modernizacja i rozbudowa
platformy sprzętowej i systemowej, przeprowadzona dla urządzeń centralnych (serwery, routery)
oraz dla urządzeń końcowych (komputery PC stacjonarne i przenośne, drukarki, skanery).
Przyczyną podjęcia w ubiegłym roku tego trudnego i kosztownego zadania były z jednej strony
obniżenie się przepustowości sieci i wydajności systemów informatycznych w związku ze
wzrastającą liczbą użytkowników i rosnącym obciążeniem sieci, techniczne wyeksploatowanie
się dotychczas użytkowanego sprzętu i oprogramowania, po pięcioletnim okresie jego
funkcjonowania, jak również konieczność zabezpieczenia systemów komputerowych NIK przed
„problemem roku 2000”.
Do bardzo ważnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ubiegłym roku należy też
zaliczyć kontynuację prac nad docelowym systemem wspomagania działalności merytorycznej
NIK (projekt systemu KONTROLA) oraz pełne podłączenie sieci komputerowej NIK do sieci
INTERNET.
Istotne znaczenie dla usprawnienia pracy kontrolerów w jednostkach kontrolowanych
miały zrealizowane w 1999 r. zakupy kolejnej partii komputerów przenośnych, wyposażonych
w system informacji prawnej LEX, oraz pierwszej partii drukarek przenośnych. Komputery
przenośne istotnie ułatwiają opracowywanie zebranych w jednostkach materiałów kontrolnych
a system LEX jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi kontrolerskich.
Ponadto, do użytku oddano kilka nowych systemów, w tym unikalny, opracowany przez
informatyków Izby, system przeszukiwania wystąpień i informacji o wynikach kontroli.
Wszystkie zrealizowane w 1999 r. prace z zakresu informatyzacji NIK – tak
modernizacja dotychczas eksploatowanych systemów, jak udostępnienie nowego sprzętu
i oprogramowania – wpłynęły istotnie na poprawienie warunków realizacji zadań kontrolnych.
Rozbudowa i modernizacja sieci, serwerów i oprogramowania systemowego pozwoliły
zainstalować i udostępnić nowoczesne oprogramowanie użytkowe (w tym nową wersję MS
Office, bazy ogólnoinformacyjne, samouczki), co w powiązaniu ze zwiększoną liczbą stanowisk
dostępu do sieci umożliwia sprawniejszą komputerowo wspomaganą realizację zadań
kontrolnych w Izbie.
Udostępnienie pełnotekstowej bazy wystąpień i informacji pokontrolnych, pozwalającej
w sposób szybki i wieloaspektowy przeszukiwać zbiory dotychczas stworzonych dokumentów
kontrolnych jest bardzo użyteczne dla programowania kontroli, opracowywania jej wyników
oraz dla prac analitycznych (np. Raport NIK dotyczący korupcji). Pełne podłączenie NIK do
sieci INTERNET umożliwiło pracownikom kontrolnym szeroki, bezpośredni, bardzo pomocny
dla procesu kontrolnego dostęp do zasobów informacyjnych zgromadzonych w bazach
internetowych, w tym również do baz Kancelarii Sejmu. Pracownicy NIK mają dzięki temu
bieżący dostęp do stenogramów z posiedzeń Sejmu, sprawozdań z posiedzeń jego komisji oraz
do obszernych baz obowiązujących i projektowanych aktów prawnych. Łączność z siecią
Internet wykorzystywana jest w procesie programowania kontroli m.in. przez dostęp do
specjalistycznych stron internetowych i prasy (np. „Rzeczpospolita”). Poczta elektroniczna
pozwala na szybką, efektywną wymianę informacji pomiędzy uczestnikami procesu kontrolnego
i wspólną pracę nad projektami dokumentów.

Obecnie wszystkie dokumenty, są opracowywane i tworzone w NIK przy użyciu
technologii komputerowej. Również proces zarządzania pracami Izby w znacznym stopniu
wspomagany jest techniką komputerową.
Podkreślić należy, że przebieg procesu informatyzacji NIK – w tym podejmowanie przez
Izbę wszystkich ważniejszych przedsięwzięć informatycznych – opiniowany przez Radę ds.
Informatyzacji NIK, powołaną przez Prezesa NIK i składającą się z dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz doradców. Ponadto przy podejmowaniu ważniejszych decyzji Izba
występowała o sporządzenie zewnętrznych ekspertyz technicznych.
Aktualnie w NIK nadal wykorzystywany jest system PILOT, który stanowi pilotażową
wersję projektowanego, docelowego systemu KONTROLA. W systemie PILOT gromadzone są
dane związane z planowaniem i przebiegiem kontroli wykorzystywane również do
sprawozdawczości i oceny działalności kontrolnej jednostek organizacyjnych NIK.
System PILOT służy w szczególności do wspomagania prac w zakresie
przygotowywania okresowych i operacyjnych planów pracy, bieżącego nadzoru nad przebiegiem
prowadzonych kontroli oraz realizacji postępowania kontrolnego.
Generalna modernizacja i rozbudowa platformy sprzętowo-systemowej
W związku z wyczerpaniem się możliwości eksploatacyjnych dotychczas użytkowanego
w Izbie sprzętu i oprogramowania, jak również ze względu na brak odporności niektórych
urządzeń i systemów na „problem roku 2000”, w ciągu ubiegłego roku w centrali i wszystkich
delegaturach przeprowadzona została kompleksowa modernizacja platformy sprzętowosystemowej. Wykonane prace uwzględniły zarówno istotny wzrost liczby użytkowników
systemów komputerowych NIK, zwiększone wymagania techniczne (zapotrzebowanie na zasoby
systemowe) nowych wersji systemów użytkowych, jak również zwiększone wymogi
bezpieczeństwa odnośnie systemów komputerowych i przechowywanych w nich danych.
W zakres zrealizowanych prac weszły:
a) pełna modernizacja sprzętu PC i jego oprogramowania: wszystkie stare komputery
stacjonarne PC 486 wymienione zostały na sprzęt najnowszej generacji (Pentium III
500 MHz), a pozostałe stanowiska PC (zakupywane od 1996 r. Pentia 133 MHz i 166 MHz)
oraz najstarsze komputery przenośne poddane zostały gruntownej rozbudowie (między
innymi rozszerzenia pamięci, instalacja kart dźwiękowych, stacji CD-ROM).
Przeprowadzona modernizacja sprzętu umożliwiła zainstalowanie na wszystkich
eksploatowanych 1200 szt. komputerów PC stacjonarnych i przenośnych, nowego
jednolitego oprogramowania – systemu operacyjnego MS Windows NT/MS Windows’98
oraz pakietu MS Office 97;
b) generalna modernizacja sieci lokalnej w centrali NIK:
−

zainstalowano nowy wydajny serwer sieciowy i nowe oprogramowanie sieciowe Novell
NetWare v.4.11 – odporne na problem roku 2000 i umożliwiające zwiększenie liczby
równoczesnych użytkowników sieci. Wraz z instalacją nowej wersji oprogramowania
sieciowego, zmieniono zasady pracy w sieci, co miało na celu zwiększenie
bezpieczeństwa systemów i dostosowanie pracy sieci NIK do nowych uregulowań
z zakresu bezpieczeństwa danych;
− zainstalowano nowe urządzenia sieciowe i oprogramowanie komunikacyjne (w tzw.
standardzie FastEthernet), co umożliwiło znaczne zwiększenie przepustowości sieci
lokalnej (a zatem zwiększyło szybkość komunikacji w sieci), umożliwiło lepsze
zarządzanie pracą sieci oraz podniosło poziom jej bezpieczeństwa,

−

przeprowadzono reorganizację
strukturalnego budynku,

−

rozbudowano centralne serwery bazodanowe i przeprowadzono pełną modernizację
instalacji urządzeń w serwerowni NIK;

i

uporządkowanie

przełącznic

okablowania

c) modernizacja urządzeń do obsługi komunikacji w sieci rozległej NIK: w delegaturach
wymieniono, a w centrali rozbudowano nieodporne na „problemy Roku 2000” urządzenia
obsługujące transmisję danych w sieci rozległej NIK (tzw. routery), polepszając
jednocześnie przepustowość tej sieci i zwiększając możliwości zarządzania nią;
d) wymiana systemu INFORMIX: ze względu na niepełną odporność na „problem Roku
2000” wcześniej eksploatowanych wersji systemów operacyjnych serwerów
i oprogramowania bazodanowego INFORMIX, we wszystkich lokalizacjach NIK dokonano
wymiany tego oprogramowania.
Projekt systemu KONTROLA
W 1999 r. kontynuowane były prace nad projektem docelowego systemu wspomagania
działalności merytorycznej NIK – systemu KONTROLA.
Określenie wymagań funkcjonalne względem systemu i odbiór poszczególnych etapów
prac projektowych pod względem merytorycznym spoczywa na specjalnie powołanym w NIK
Zespole Konsultacyjnym ds. systemu KONTROLA, składającym się z przedstawicieli
wszystkich grup przyszłych użytkowników systemu. Za kształt technologiczny i poprawność
techniczną przyszłego systemu odpowiada zespół informatyków NIK, wspierany przez
powoływanych przez NIK ekspertów zewnętrznych. Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu
odbieranych od wykonawcy prac projektowych Izba zaangażowała w 1999 r., wybranego
w drodze przetargu, audytora zewnętrznego.
W lipcu ub. r. zakończone zostały prace nad specyfikacją wymagań do systemu
KONTROLA. Do końca 1999 r. trwały bardzo intensywne prace nad Projektem Wstępnym
systemu KONTROLA, składającym się z pięciu modeli (model technologii, model interfejsu
użytkownika, model aplikacji, model danych i model procesów).
Podłączenie NIK do sieci INTERNET
W 1999 r. zrealizowane zostało pełne podłączenie sieci NIK (centrali i delegatur) do sieci
INTERNET, z własnym serwerem poczty elektronicznej, własnym serwerem www
i rozbudowanym systemem zabezpieczeń przed włamaniami zewnętrznymi (trzypoziomowy
system tzw. „zapory ogniowej”, sukcesywnie uzupełniany). Dzięki przyjętej architekturze
instalacji możliwe jest korzystanie z serwisów internetowych przez wszystkich użytkowników
sieci komputerowej NIK, ze wszystkich stanowisk sieciowych PC, z jednoczesnym
zagwarantowaniem bezpieczeństwa wewnętrznych systemów komputerowych Izby. Od lipca
ub.r. strona internetowa NIK utrzymywana jest na urządzeniach własnych NIK.

Rozbudowa i modyfikacje systemów użytkowych NIK
W 1999 r. zrealizowano i wdrożono nowe systemy użytkowe: pełnotekstowy system
umożliwiający przeszukiwanie tekstów wystąpień i informacji o wynikach kontroli (system
dostępny w centrali i delegaturach NIK) i elektroniczną książkę telefoniczną pracowników NIK
(system dostępny w centrali NIK). Zakupiono i przygotowano do udostępnienia w sieci lokalnej
NIK – poprzez zainstalowany w tej sieci serwer baz CD – szereg baz na nośnikach CD-ROM
(między innymi samouczki oprogramowania Mocrosoft i obsługi komputera PC, słowniki
językowe).
W związku z istotnymi zmianami niektórych wymagań użytkowych (z tytułu wejścia
w życie reformy ubezpieczeń społecznych, zmian podziału administracyjnego kraju, zmiany
struktury organizacyjnej NIK) oraz ze względu na wcześniej opisane konieczne zmiany
oprogramowania systemowego i narzędziowego, w 1999 r. konieczne było kilkukrotne
dokonywanie głębokich modyfikacji i reinstalacji eksploatowanych w NIK systemów
użytkowych (systemu PILOT, systemów kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych i in.).
Dodatkowe zakupy sprzętu i oprogramowania zrealizowane w 1999 r.
W 1999 r. w NIK zakupiono kolejną dużą partię (192 szt. komputerów przenośnych,
stanowiących podstawowe narzędzie pracy kontrolerów w jednostkach kontrolowanych, oraz
pierwszą partię (70 szt.) drukarek przenośnych, przeznaczonych do wykorzystania przez
kontrolerów w czasie pracy w terenie. Zakupione komputery przenośne – jak wszystkie
wcześniej przekazywane do użytku – wyposażone zostały w system wyszukiwania informacji
prawnej LEX.
Zakupiono też i zainstalowano w sieciach lokalnych NIK: 100 szt. dodatkowych
stanowisk PC (Pentium III 500 MHz) i 67 szt. drukarek laserowych. Wszystkie delegatury NIK
zostały wyposażone w drukarki formatu A3.
Zakupiono też i zainstalowano na wszystkich serwerach Novell NetWare i MS Windowst
NT oraz na wszystkich stanowiskach PC stacjonarnych i przenośnych nowe wersje
oprogramowania antywirusowego (3 komplementarne rodzaje programów pracujących w tle,
stanowiących pełne zabezpieczenie danych przed zawirusowaniem). Ponadto zakupiono
i wdrożono nowe wersje współpracującego ze skanerami oprogramowania OCR.

*
*

*

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione w 1999 r. na zakup sprzętu komputerowego,
oprogramowania i usług w zakresie informatyzacji wyniosły 7.140 tys. zł. Wszystkie
postępowania o zamówienie publiczne z zakresu informatyzacji zrealizowane zostały w trybach
zgodnych w przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych. Uzyskiwane we wszystkich
postępowaniach ostateczne ceny zakupu produktów i usług były bardzo korzystne dla NIK –
kształtowały się z reguły na znacznie niższym poziomie niż aktualnie obowiązujące ceny
rynkowe. W rezultacie zrealizowana lista zamówień, pod względem rzeczowym, znacznie
przekroczyła plan zakupów inwestycyjnych przyjęty na 1999 r.

5.

Współpraca międzynarodowa NIK
5.1.

Cele strategiczne i ich realizacja

Kontakty zagraniczne NIK, realizowane w roku ubiegłym, były zgodne z ustalonymi
przez Prezesa NIK kierunkami rozwoju współpracy międzynarodowej Izby na lata 1999-2001.
Kierunki te w pełni uwzględniają priorytety polskiej polityki zagranicznej i wewnętrznej,
skupione wokół realizacji procesów transformacyjnych w gospodarce i osiągnięcia gotowości
struktur administracyjnych do przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Długofalowym zadaniem NIK jest dostosowanie polskich metod i procedur kontrolnych
do wymogów Unii. Podstawowy warunek realizacji tego założenia stanowi zapoznanie się
z normami i praktyką w zakresie kontroli państwowej, przyjętymi w krajach członkowskich,
a następnie rozpoczęcie procesu ich adaptacji do warunków polskich i ewentualne
rozpropagowanie przyjętych metod adaptacyjnych wśród krajów naszego regionu. Do realizacji
tego celu prowadzi właściwie ukierunkowana działalność szkoleniowa, obejmująca kadrę
kierowniczą i pracowników kontroli.
Stałemu wzbogacaniu warsztatu kontrolerskiego NIK służy również uczestnictwo
w międzynarodowych kontrolach koordynowanych oraz wymiana doświadczeń. Wymiana ta
realizowana jest poprzez przygotowywanie przez NIK obcojęzycznych materiałów
informacyjnych. Upowszechniane są również informacje na temat zagranicznych organów
kontroli, struktur, procedur i metod kontrolnych – w postaci artykułów publikowanych na
łamach wydawnictw NIK, głównie Biuletynu Informacyjnego i Kontroli Państwowej, trafiając tą
drogą do szerokich kręgów pracowników Izby, a także do zainteresowanych czytelników spoza
naszej instytucji.
Kolejne zadanie, realizowane równolegle, to propagowanie na arenie międzynarodowej tych
dziedzin kontroli zewnętrznej, w których Izba ma duże doświadczenie i może poszczycić się
znacznymi osiągnięciami. Należy w tym miejscu nadmienić, iż w ubiegłym roku
przeprowadzona na zlecenie Komisji UE ocena stopnia przygotowania NIK do zadań
wynikających z członkostwa w Unii wypadła najlepiej na tle wszystkich najwyższych organów
kontroli państw Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto, w 1999 r., po raz pierwszy w historii
Izby Prezes NIK został rekomendowany do kandydowania na kontrolera zewnętrznego
organizacji międzynarodowej. Najwyższa Izba Kontroli ubiegała się o funkcję Kontrolera
Zewnętrznego UNESCO. Pomimo iż funkcję tę powierzono Audytorowi Generalnemu Kanady,
sam fakt kandydowania Polski należy uznać za wyróżnienie i istotny element polityki
zagranicznej naszego kraju realizowanej na forum ONZ.
W minionym roku tematyka współpracy międzynarodowej obejmowała m.in.
zagadnienia dotyczące zmian w funkcjonowaniu najwyższych organów kontroli w kontekście
integracji europejskiej (wraz z implikacjami przyjęcia i zastosowania acquis communautaire),
zarządzania finansami publicznymi, kontroli budżetowej, kontroli prywatyzacji,
przeciwdziałania korupcji, kontroli ochrony środowiska, wykorzystania technik informatycznych
w pracy kontrolnej, itp.
W roku 1999, w ramach współpracy międzynarodowej, w Najwyższej Izbie Kontroli
przebywało łącznie 141 osób (w 1998 r. 121), uczestnicząc:
−
−
−

w szkoleniach, seminariach, konferencjach – 116 osób,
wymianie ekspertów – 11 osób,
wizytach oficjalnych – 14 osób.

W tym okresie, w ramach współpracy międzynarodowej, za granicę wyjechało łącznie
128 osób (w 1998 r. 105), biorąc udział:
−
−
−

w szkoleniach, seminariach, konferencjach – 90 osób,
wyjazdach ekspertów – 12 osób,
wizytach oficjalnych – 26 osób.

W 1999 r. współpraca zagraniczna NIK koncentrowała się na działalności szkoleniowej
pracowników nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne. Jedną z podstawowych form
tych szkoleń była wymiana doświadczeń w czasie seminariów i konferencji. Kontakty na
poziomie kierownictw organów kontrolnych służyły strategicznym ustaleniom dotyczącym
kształtu i kierunków przyszłej współpracy.

5.2.

Charakterystyka poszczególnych obszarów współpracy:

5.2.1. Organizacje międzynarodowe zrzeszające najwyższe organy kontroli i ich grupy
robocze
INTOSAI (Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli)
Rok 1999 to okres wdrażania postanowień ostatniego Kongresu INTOSAI z 1998 r.,
poprzez działania dziewięciu Grup Roboczych tej organizacji. Do najważniejszych wydarzeń
ubiegłego roku można zaliczyć fakt, iż Najwyższa Izba Kontroli została gospodarzem
VI Spotkania Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli Prywatyzacji, które odbyło się
w Warszawie, z udziałem przedstawicieli 20 najwyższych organów kontroli z państw
o najszerszych doświadczeniach prywatyzacyjnych. W czasie tego spotkania m.in. rozpoczęto
prace nad nowymi standardami kontroli INTOSAI, dotyczącymi kontroli przedsięwzięć
koncesjonowanych przez państwo oraz regulatorów rynku.
Innym istotnym wydarzeniem dla NIK, jako koordynatora Grupy Roboczej INTOSAI
ds. Kontroli Ochrony Środowiska na Europę, było opracowanie, a następnie przyjęcie
w Warszawie w kwietniu 1999 r., przez europejskich subkoordynatorów Grupy, strategii jej
działań, zmierzających do utworzenia w ramach struktur Europejskiej Organizacji Najwyższych
Organów Kontroli Grupy Roboczej, zajmującej się zagadnieniami kontroli ochrony środowiska
w Europie.
W 1999 r. NIK została również członkiem Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli
EDP (elektronicznego przetwarzania danych), włączając się w prace nad przygotowaniem
seminarium tej Grupy nt. kontroli inwestycji informatycznych. Seminarium ma odbyć się w
2001 roku, w Słowenii.
EUROSAI (Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli)
Niezależność – niepodważalny element efektywnej działalności Najwyższych Organów
Kontroli – pod takim hasłem odbył się na przełomie maja i czerwca 1999 r. IV Kongres
EUROSAI w Paryżu. NIK uczestniczyła w pracach przygotowawczych do tego Kongresu, co
wiązało się m.in. z przyznaną Prezesowi NIK rolą sprawozdawcy jednego z wiodących tematów
Kongresu – Kontrola kontrolerów. Na tym też Kongresie został doceniony wkład Polski
w rozwój międzynarodowych kontroli ochrony środowiska i NIK została przewodniczącą,
utworzonej z inicjatywy Izby, Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Ochrony Środowiska.

Grupa obecnie liczy 25 członków, a jej prace w 1999 r. związane były z rozpoczęciem
równolegle przeprowadzanych kontroli międzynarodowych realizacji wybranych konwencji dot.
ochrony środowiska (m.in. Konwencji Helsińskiej dot. ochrony czystości wód Morza
Bałtyckiego, Konwencji OSPAR dot. Morza Północnego oraz umów dotyczących ochrony
czystości wód w delcie Dunaju).
Kongres w Paryżu zamykał również sześcioletnią kadencję NIK, jako członka Komitetu
Zarządzającego EUROSAI. Prezes NIK będzie jednak nadal zapraszany na posiedzenia Zarządu
EUROSAI, a to m.in. w wyniku wyboru NIK do Komitetu Organizacyjnego V Kongresu
EUROSAI w Moskwie w 2001 r. oraz w związku z decyzją Kongresu dotyczącą ustanowienia
pod przewodnictwem Izby ww. Grupy Roboczej EUROSAI.
5.2.2.
Europejska oraz NATO

Unia

ETO (Europejski Trybunał Obrachunkowy)
W 1999 r. współpraca dwustronna obejmowała wymianę doświadczeń kontrolnych
i szkolenie. Współpraca w dziedzinie wymiany doświadczeń koncentrowała się na zagadnieniach
kontroli programowania PHARE. Zakończono też wieloletnią współpracę w ramach
przeprowadzonej równolegle – niezależnie przez NIK, jak i przez ETO – kontroli finansowania
współpracy transgranicznej. Ponadto NIK i ETO wymieniły roczne plany kontroli wykorzystania
środków PHARE.
We wrześniu ubiegłego roku kontroler NIK rozpoczął pięciomiesięczny staż w ETO (był
to pierwszy w historii ETO przedstawiciel najwyższego organu kontroli spoza Unii
Europejskiej), zaś w listopadzie grupa kontrolerów NIK uczestniczyła w szkoleniu
zorganizowanym z inicjatywy ETO w Brukseli, którego tematem były wybrane zagadnienia
dotyczące zarządzania i kontroli funduszy UE.
W październiku 1999 r. w Pradze odbyło się już drugie Spotkanie Prezesów Najwyższych
Organów Kontroli Krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Cypru, Malty oraz ETO (pierwsze
miało miejsce, z inicjatywy NIK i ETO, w Warszawie, w 1998 r.). Podczas spotkania w Pradze
rozpatrzono i przyjęto Zalecenia dotyczące funkcjonowania najwyższych organów kontroli
w kontekście integracji europejskiej, obejmujące podstawy prawne, przyjęcie i wdrażanie
standardów kontroli, kwalifikacje pracowników, zarządzanie, wewnętrzne struktury
organizacyjne oraz rolę w ocenie i stymulowaniu rozwoju kontroli wewnętrznej. Projekt tego
dokumentu został opracowany przez dwunastu przedstawicieli-ekspertów najwyższych organów
kontroli krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pracujących pod przewodnictwem NIK i we
współpracy z ETO.
Niezależnie od tych działań, Prezes NIK uczestniczył w stałych konsultacjach pomiędzy
Prezesami najwyższych organów kontroli państw z pierwszej grupy kandydatów do rozszerzenia
UE, polegających na wypracowaniu zbliżonych stanowisk wobec problemów harmonizacji
standardów kontroli zewnętrznej.
IBAN (Międzynarodowa Rada Rewidentów NATO)
Reprezentanci NIK wzięli udział w dorocznym spotkaniu IBAN z przedstawicielami
najwyższych organów kontroli krajów członkowskich NATO na temat planów kontroli funduszy
NATO. Należy podkreślić, że w ubiegłym roku, po raz pierwszy w historii tych spotkań,
kontrolerzy NIK reprezentowali Polskę nie na zasadach obserwatorów, ale pełnoprawnych
uczestników spotkania z prawem głosu. W 1999 r. kontrolerzy Departamentu Obrony Narodowej
i Bezpieczeństwa Państwa NIK uczestniczyli w zajęciach z zakresu zarządzania i kontroli
finansów NATO w ramach wewnętrznych szkoleń IBAN.

5.2.3. Kontakty bilateralne
Rok 1999 był okresem dalszej realizacji programów wynikających z postanowień umów
o współpracy dwustronnej, podpisanych z innymi najwyższymi organami kontroli, lub też
z ustaleń dokonanych w trakcie bezpośrednich spotkań najwyższego kierownictwa tych
organów. W minionym roku odbywało się też wiele spotkań roboczych w ramach wymiany
ekspertów lub przy okazji międzynarodowych kontroli koordynowanych
Kraje Unii Europejskiej
W 1999 r. doszło do dwustronnych spotkań roboczych Prezesa NIK z szefami
narodowych urzędów kontroli: Anglii, Grecji, Danii, Francji, Niemiec oraz Szwecji. Każde
z tych spotkań służyło wymianie doświadczeń, dot. w szczególności kontroli funduszy UE,
kontaktów z ETO, jak również prezentacji prac dostosowawczych w NIK do standardów kontroli
zewnętrznej, funkcjonujących w UE.
Głównym tematem rozmów z szefami najwyższych organów kontroli Niemiec, Danii
i Szwecji była problematyka wspólnej kontroli przestrzegania postanowień Konwencji
Helsińskiej, dot. ochrony wód Bałtyku. W roku ubiegłym dyskutowano również założenia
współpracy przy kontroli Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego stacjonującego
w Szczecinie (w skład którego wchodzą żołnierze z Danii, Niemiec i Polski). Kwestie kontroli
równoległych wydatków na wspólne inwestycje obronne omówiono też z Kontrolerem
i Audytorem Generalnym Anglii oraz Walii. W czasie tego spotkania zaakceptowano
szczegółowy plan szkoleń dla pracowników NIK w Anglii na rok 2000. Sprawa szkoleń
z udziałem najwyższego organu kontroli Grecji rozważana była pod kątem wspólnych
przedsięwzięć na rzecz Izby Obrachunkowej Bułgarii.
Ponadto, w 1999 r. realizowano równolegle z Federalną Izbą Obrachunkową Niemiec
kontrolę ochrony powietrza oraz rozpoczęto przygotowania do równoległej kontroli parków
narodowych, która ma zostać przeprowadzona wspólnie z Anglią. Z Austrią kontynuowano
wymianę ekspertów. W 1999 r. tematem tej wymiany było przygotowanie austriackiego
Trybunału Obrachunkowego do przystąpienia Austrii do UE oraz kontrole prywatyzacji.
Ponadto, z najwyższymi organami kontroli z Anglii, Danii i Szwecji dokonano wymiany
informacji dot. metodyki kontroli wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i
wybranych zagadnień ochrony środowiska.
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej
W 1999 r. Prezes NIK spotykał się z kierownictwem narodowych organów kontroli
Bułgarii, Czech, Litwy, Rosji, Ukrainy oraz Węgier. Podobnie jak to miało miejsce przy
kontaktach z tymi organami z krajów UE, głównym tematem rozmów była współpraca pod
kątem procesów integracyjnych.
W ubiegłym roku na uwagę zasługują kontakty realizowane pomiędzy Najwyższą Izbą
Kontroli a Najwyższym Urzędem Kontrolnym Republiki Czeskiej. Prezesi NIK oraz
Najwyższego Urzędu Kontrolnego Republiki Czeskiej spotkali się kilkakrotnie na forum
międzynarodowym oraz podczas wizyt w Warszawie i Pradze. W wyniku tych spotkań
dokonano zacieśnienia współpracy eksperckiej w dziedzinie ochrony środowiska oraz
zastosowania i kontroli systemów elektronicznego przetwarzania danych.
W czerwcu z wizytą oficjalną w Warszawie gościł Prezes Urzędu Kontroli Państwowej
Republiki Litewskiej. Podczas spotkania podpisano polsko-litewski komunikat dotyczący
wyników kontroli równoległej wód granicznych. W Wilnie odbyło się robocze spotkanie
ekspertów zajmujących się kontrolą ochrony środowiska. W 1999 roku zorganizowano,
w ramach rządowego programu pomocy Państwom Bałtyckim, dwa cykle seminariów. Pierwsze

z nich, poświęcone kontroli finansowania deficytu budżetu państwa odbyło się w czerwcu –
w Warszawie, zaś drugie, którego przedmiotem była kontrola finansowania budowy
i eksploatacji dróg, ochrony środowiska oraz badań naukowych i edukacji, zorganizowane
zostało w Wilnie, w grudniu.
NIK w ubiegłym roku gościła również przedstawicieli estońskiego najwyższego urzędu
kontroli. Celem spotkań było zapoznanie się z procesem rekrutacji i szkolenia kontrolerów Izby.
Kontakty z Rosją poświęcone były przede wszystkim kwestiom pomocy NIK przy
organizacji V Kongresu EUROSAI w Moskwie, w 2001 r. Z przedstawicielami Izby
Obrachunkowej Bułgarii omawiane były głównie formy pomocy szkoleniowej. Współpraca ze
Słowacją ogniskowała się wokół kontroli przejść granicznych oraz współpracy transgranicznej.
Kontrola ta realizowana była równolegle przez delegaturę NIK w Krakowie oraz ekspozyturę
słowackiego odpowiednika Izby w Bańskiej Bystrzycy. Ponadto, Prezes NIK przebywał na
Ukrainie, na zaproszenie Prezesa Ukraińskiej Izby Obrachunkowej i UNDP, w celu wygłoszenia
dla pracowników ukraińskiej Izby wykładu, poświęconego roli NIK w procesach reform.
Inne kierunki współpracy
W ramach rozwoju i doskonalenia użycia informatycznych narzędzi kontroli, na początku
1999 r., Izba nawiązała kontakty z Urzędem Kontrolera i Audytora Generalnego Indii, który
przewodniczy Grupie Roboczej INTOSAI ds. EDP. Ponadto dwóch pracowników NIK odbyło
szkolenie w Kanadzie, w zakresie wykorzystania technologii informatycznej w procesie kontroli.
W 1999 r. NIK podpisała porozumienie o współpracy z Trybunałem Obrachunkowym
Maroka. Wymianę doświadczeń z Trybunałem zapoczątkował temat – kontrola prywatyzacji.
W ubiegłym roku, w ramach wizyt studyjnych, Najwyższą Izbę Kontroli odwiedziły: dwie
grupy parlamentarne z Norwegii i Szwecji oraz grupa prawników i urzędników państwowych
z Ukrainy. Z problematyką przeciwdziałania zjawiskom korupcji zapoznała się również
delegacja Ministerstwa Kontroli Chin.
5. 3 Znaczenie współpracy międzynarodowej
Działalność międzynarodowa NIK służy przede wszystkim wymianie doświadczeń,
osiąganiu większej sprawności Izby, szczególnie w zakresie rozwoju metodologii kontroli,
podnoszeniu kwalifikacji i wiedzy swoich pracowników. Służy też zbliżaniu metodyki kontroli
Izby do stosowanej przez najwyższe organy kontroli krajów UE. Niezwykle przydatne są
np. standardy INTOSAI dot. kontroli prywatyzacji, z powodzeniem stosowane w bieżącej
praktyce NIK.
NIK poprzez docenianą na arenie międzynarodowej aktywność przekazuje obraz Polski
jako kraju o sprawnym i stale udoskonalanym systemie kontroli zewnętrznej, co jest np. jednym
z podstawowych warunków naszego członkostwa w UE.
Zaangażowanie NIK w międzynarodowe kontrole równoległe pozwala na rozszerzenie
i wzbogacenie podejmowanych tematów kontroli przez NIK. Pozwala to na objęcie działalnością
kontrolną Izby zagadnień, których bez współpracy z partnerami zagranicznymi nie można
byłoby w pełni zbadać. Najczęściej NIK stosuje tego typu kontrole przy badaniu zagadnień
ochrony środowiska i współpracy transgranicznej.

6.

Działalność wydawnicza NIK

Kontrola Państwowa
Dwumiesięcznik Kontrola Państwowa, propagujący szeroko pojętą problematykę
kontroli, wydawany jest przez Najwyższą Izbę Kontroli od 1956 r. Obecny nakład pisma
wynosi1000 egzemplarzy.
W 1999 r. pierwsze dwa numery czasopisma poświęcono osiemdziesiątej rocznicy
utworzenia Najwyższej Izby Kontroli. Numer jubileuszowy składał się z dwóch zeszytów,
wydanych w specjalnej szacie graficznej i w nakładzie 2500 egzemplarzy. W pierwszym
zeszycie zamieszczono materiały historyczne: fotokopie dokumentów powołania Izby, poczet
prezesów NIK w latach 1919 – 1999, fragmenty sprawozdania NIK z okresu międzywojennego
oraz artykuły dotyczące aktualnych problemów działalności Izby w dobie transformacji
ustrojowej. Drugi zeszyt zawierał teksty przepisów konstytucyjnych i ustaw o Najwyższej Izbie
Kontroli od lutego 1919 r. do grudnia 1998 r. W kolejnym numerze Kontroli Państwowej
zamieszczono materiały z sesji jubileuszowej poświęconej 80-leciu Najwyższej Izby Kontroli.
W pozostałych numerach Kontroli Państwowe” w 1999 r. opublikowano około 90
artykułów, w tym 15 omawiających wyniki poszczególnych kontroli, 8 poświęconych kontroli
w innych krajach. W wydanych w roku ubiegłym poszczególnych numerach czasopisma wiele
uwagi poświęcono systemom kontroli w krajach Unii Europejskiej oraz współpracy organów
kontroli – w kontekście przystąpienia Polski do Unii.
Prezentowano też wyniki niektórych kontroli, dot. między innymi wykorzystania pomocy
Unii Europejskiej dla Polski ze środków PHARE, realizacji rządowego programu pobudzania
eksportu, przebiegu procesu prywatyzacyjnego.
Na życzenie Czytelników zamieszczano także materiały historyczne dotyczące NIK, jej
prezesów, bardziej znaczących okresów z działalności NIK oraz wspomnienia długoletnich
pracowników. Każdy numer czasopisma zawierał prezentacje i sygnały o nowościach
wydawniczych najbardziej przydatnych w działalności kontrolnej oraz aktualizujących wiedzę
o poszczególnych dziedzinach funkcjonowania państwa.
Kontrola Państwowa jest rozpowszechniana w drodze prenumeraty, wymiany
z wydawcami fachowych pism ekonomicznych i prawniczych. Czasopismo nieodpłatnie – poza
członkami Kolegium i pracownikami NIK – otrzymują: Sejm, Senat, ministrowie
i wojewodowie, marszałkowie sejmików samorządowych, regionalne izby obrachunkowe.
„Kontrola Państwowa” jest wysyłana do Biblioteki Narodowej, bibliotek instytutowych
i akademickich, za granicę – do najwyższych organów kontroli, z którymi NIK współdziała
w ramach EUROSAI i INTOSAI. Stanowi pismo poszukiwane przez studentów, którzy traktują
ją jako źródło aktualnej i historycznej wiedzy o Najwyższej Izbie Kontroli.
Biuletyn Informacyjny
Wydawnictwo to, wydawane w jednorazowym nakładzie 630 egzemplarzy, przeznaczone
jest do użytku służbowego. Zamieszcza głównie materiały o charakterze szkoleniowoinstruktażowym oraz informuje pracowników NIK o najważniejszych wydarzeniach
w działalności Izby. W 1999 r. ukazało się 6 zeszytów Biuletynu Informacyjnego.
Na zasadniczy kształt pisma składają się stałe rubryki tematyczne mające swe odbicie
w bieżącym funkcjonowaniu NIK. Zamieszczane są w nich między innymi informacje dot.
bieżącej działalności kontrolnej NIK, orzecznictwa w sprawach wystąpień pokontrolnych,
wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania prawne.

Biuletyn Informacyjny dociera do wszystkich departamentów i delegatur NIK, dostępny
jest także w bibliotece i czytelni Najwyższej Izby Kontroli.
Biuletyn Najwyższej Izby Kontroli
Jest to pozycja przeznaczona dla odbiorców zewnętrznych, zainteresowanych pracą,
planami i wynikami oraz efektami kontroli prowadzonych przez NIK. Biuletyn otrzymują
między innymi Prezydent RP i Premier, rozsyłany jest też do posłów, senatorów, ministrów
i kierowników urzędów centralnych, wojewodów, prezesów regionalnych izb obrachunkowych.
Biuletyn Najwyższej Izby Kontroli przesyłany jest również do przeszło stu bibliotek –
publicznych i uczelnianych oraz zainteresowanych redakcji i dziennikarzy.
Wydawnictwo to nie ma ustalonego rytmu wydawniczego. Od 1996 r. wydano łącznie 10
zeszytów, z czego w 1999 r. ukazały się dwa numery Biuletynu, każdy w nakładzie 950
egzemplarzy.
Pierwszy z nich poświęcony został w całości kontrolom organów samorządu
terytorialnego. Założeniem tego opracowania było przedstawienie działania samorządów
w podstawowych dziedzinach ich funkcjonowania przez pryzmat ustaleń poczynionych przez
NIK w trakcie postępowań kontrolnych.
W numerze tym przedstawione między innymi zostały wyniki badania powiązań
finansów gmin z budżetem państwa na przestrzeni ostatnich czterech lat.
Drugi z wydanych w 1999 r. zeszytów zawierał Zalecenia w sprawie funkcjonowania
najwyższych organów kontroli w kontekście integracji europejskiej. Jest to dokument
przygotowany przez – pracującą pod przewodnictwem NIK – Grupę Roboczą złożoną
z przedstawicieli najwyższych organów kontroli: Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii,
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.
Przedstawia on zasady planowania i prowadzenia kontroli, odwołujące się do ogólnie przyjętych
w krajach Unii Europejskiej standardów postępowania kontrolnego i organizacji organów
kontroli.
Objęcie przewodnictwa przez NIK nad pracami związanymi z tym dokumentem nałożyło
na Izbę obowiązek upowszechnienia przyjętego tekstu pośród wszystkich zainteresowanych
najwyższych organów kontroli i międzynarodowych instytucji kontrolnych. Stąd specjalny
charakter tej edycji Biuletynu Najwyższej Izby Kontroli zawierającego oryginalny tekst
dokumentu w języku angielskim i jego tłumaczenie na język polski.
Biuletyn Najwyższej Izby Kontroli cieszy się znacznym zainteresowaniem wśród
odbiorców, o czym świadczy korespondencja napływająca z bibliotek oraz od indywidualnych
czytelników.

*
*

*

W Najwyższej Izbie Kontroli w ubiegłym roku przygotowane zostały również
opracowania dotyczące kontroli w zakresie ochrony środowiska w Polsce, a także informatory
o działalności Izby w języku angielskim.

7.

Jubileusz 80-lecia Najwyższej Izby Kontroli

W 1999 r. minęło 80 lat od utworzenia – dekretem Naczelnika Państwa Józefa
Piłsudskiego z 7 lutego 1919 r. – Najwyższej Izby Kontroli Państwa. Obchody Jubileuszu – nad
którymi honorowy patronat objął Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – zainaugurowała
uroczysta sesja popularnonaukowa poświęcona historii kontroli państwowej. Sesja odbyła się
2 marca 1999 r. w Sali Kolumnowej Sejmu, uczestniczyli w niej Marszałek Sejmu RP Maciej
Płażyński, Marszałek Senatu RP Alicja Grześkowiak, reprezentujący Prezydenta RP Minister
Ryszard Kalisz oraz Prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Czeskiej i jednocześnie
Prezes EUROSAI Lubomir Volenik, zaproszeni goście ze świata polityki i nauki oraz
pracownicy Najwyższej Izby Kontroli.
Sesję otworzył i obradom przewodniczył Prezes Najwyższej Izby Kontroli – Janusz
Wojciechowski. Po wystąpieniach honorowych gości wygłoszono cztery referaty problemowe
związane z jubileuszem. Profesor Ryszard Szawłowski mówił o „Początkach kontroli
państwowej na ziemiach polskich”, prof. Lech Garlicki o „Narodzinach i kształtowaniu się
kontroli państwowej w niepodległej Polsce”, prof. Zbigniew Witkowski o „Pozycji ustrojowej
i zadaniach NIK w okresie 80-lecia”, a prof. Adam Lipowski o „Kontroli państwowej wobec
transformacji gospodarki polskiej”. Kontynuacją tego tematu była wypowiedź Prezesa Lubomira
Volenika, który mówił między innymi o zadaniach czekających organy kontroli w związku
z kandydowaniem naszych krajów do Unii Europejskiej.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski przyjął w Pałacu
Prezydenckim i udekorował orderami i wysokimi odznaczeniami państwowymi grupę
zasłużonych pracowników Najwyższej Izby Kontroli. Na okolicznościowym posiedzeniu
Kolegium NIK, 11 marca 1999 r., odznaczenia państwowe wręczał pracownikom Prezes Janusz
Wojciechowski.
Jubileusz NIK uczczono specjalnym wydaniem dwóch numerów dwumiesięcznika
Kontrola Państwowa, zamieszczających zarówno materiały historyczne dotyczące NIK, jak
i z obchodów jubileuszu. Ukazała się także, wydana przez Dom Wydawniczy Bellona, książka
Ryszarda Szawłowskiego „Najwyższe państwowe organy kontroli w Polsce w XIX wieku”.
Książkę tę, stanowiącą historyczne studium kontroli państwowej, wstępem opatrzył Prezes NIK
– Janusz Wojciechowski.
Dla upamiętnienia 80-lecia kontroli państwowej w Polsce został również wybity
okolicznościowy medal. Prezes NIK Janusz Wojciechowski wręczał medal wraz
z jubileuszowym wydaniem Kontroli Państwowej obecnym i emerytowanym pracownikom
Najwyższej Izby Kontroli podczas licznych spotkań, które odbyły się w departamentach
i delegaturach.
Na ręce Prezesa Janusza Wojciechowskiego nadesłano wiele listów gratulacyjnych od
kierowników urzędów centralnych, rektorów uczelni oraz najwyższych organów kontroli
z innych krajów.

II.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

1.

Plan pracy NIK i jego realizacja

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izby Kontroli, NIK
wykonuje swoje zadania na podstawie okresowych planów pracy, które przedkłada Sejmowi;
może też przeprowadzać kontrole doraźne.
Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 1999 r., ustalony przez Kolegium NIK w dniu 11
marca 1999 r., zawierał 239 kontroli, w tym 40 kontroli rozpoczętych w 1998 r., 125 kontroli
wykonania budżetu państwa w 1998 r. i 74 innych kontroli przewidzianych do realizacji w roku
ubiegłym.
Po dokonanych w trakcie roku przez Kolegium NIK zmianach, plan pracy NIK
w ostatniej wersji (z dnia 15 grudnia 1999 r.) obejmował 234 kontrole. Niezależnie od 125
kontroli wykonania budżetu państwa w 1998 r., zawierał on 36 innych kontroli zakończonych
w ciągu roku, oraz 33 kontrole przewidziane do zakończenia w 2000 r.
W trakcie trwania roku, z planu pracy NIK skreślonych zostało 13 kontroli,
wprowadzono zaś do niego 8.
Należy podkreślić, że plan pracy NIK obejmuje prawie wyłącznie tzw. kontrole
koordynowane, a więc kontrole wykonywane według jednego programu przez więcej niż
jedną jednostkę organizacyjną NIK. Podaną w planie pracy NIK liczbę kontroli należy
więc bardziej rozumieć jako liczbę zadań kontrolnych, w ramach których realizowanych
jest wiele kontroli jednostkowych.
Oprócz kontroli przeprowadzanych z własnej inicjatywy, Najwyższa Izba Kontroli
w roku ubiegłym podjęła i przeprowadzała 14 kontroli na zlecenie organów Sejmu, oraz 6
kontroli na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
Przedmiotem kontroli zleconych przez Sejm lub jego organy były:
1.

Działania administracji publicznej w celu minimalizacji skutków problemu „Roku 2000” na
funkcjonowanie sfery publicznej w Polsce.

2. Likwidacja dotychczasowych i utworzenie nowych struktur wojewódzkich administracji
publicznej.
3.

Likwidacja urzędów rejonowych i utworzenie administracji samorządowej w powiatach.

4.

Planowanie i przepływ środków na prowadzenie działalności kulturalnej przez instytucje
kultury przejęte od 1 stycznia 1999 r. do prowadzenia przez samorządy powiatowe
i wojewódzkie.

5.

Realizacja Harmonogramu działań implementacyjnych Narodowej Strategii Integracji.

6.

Realizacja ustawy Prawo energetyczne.

7.

Realizacja zadań w zakresie zaopatrzenia Polski w gaz ziemny.

8.

Wykorzystanie dotacji na zadania państwowe udzielane jednostkom niepaństwowym przez
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w 1998 i 1999 r.

9.

Stosowanie preferencji krajowych na dostawy pojazdów użytkowych.

10. Sposób realizacji przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
11. Działalność Oddziału Terenowego oraz Zamiejscowego ds. Osadnictwa Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa w Szczecinie.
12. Prywatyzacja spółek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
13. Realizacja ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach
własnościowych w przemyśle cukrowniczym.
14. Wywiązywanie się Stoczni Gdynia S.A. z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.
Kontrole przeprowadzone przez NIK na wniosek Prezesa Rady Ministrów obejmowały:
1.

Działalność statutowa oraz prawidłowość przygotowania i realizacja programu naprawczego
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

2.

Działalność spółek z udziałem mienia Skarbu Państwa wniesionego przez b. Ministra
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

3. Prywatyzacja Banku Handlowego w Warszawie S.A.
4.

Zawieranie umów i kształtowanie się kosztów osobowych w państwowym przedsiębiorstwie
użyteczności publicznej „Poczta Polska”.

5.

Finansowanie działalności PP Polskie Koleje Państwowe w latach 1998-1999.

6.

Prawidłowość przeprowadzenia przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Polskie Koleje
Państwowe” przetargu na wybór dostawcy składu szybkich pociągów z wychylnym
nadwoziem.

W 1999 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie występował do NIK z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli.
Plan pracy NIK na 1999 r. określał siedem priorytetowych kierunków badań kontrolnych,
w ramach których prowadzona była większość kontroli Izby. Były to:
−
−
−
−
−
−
−

gospodarowanie środkami publicznymi,
procesy wdrażania reform systemowych państwa,
procesy restrukturyzacji i prywatyzacji,
realizacja nadzoru i kontroli przez organy państwa,
procesy integracyjne,
bezpieczeństwo państwa i obywateli,
działalność państwa w sferze społecznej.

W 1999 r., jak co roku, szczególnym zadaniem Izby były kontrole wykonania budżetu
państwa oraz założeń polityki pieniężnej. W roku ubiegłym zakończono 194 tematy kontroli,
z czego 125 tematów dotyczyło tematów wykonania budżetu państwa, zaś 69 – pozostałych
kontroli planowych. Poniższy diagram przedstawia procentowy udział liczby tematów kontroli
dotyczących wykonania budżetu państwa oraz pozostałych tematów kontroli planowych.
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planowe

Dla przeprowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa, biorąc pod uwagę niezwykle
napięte i nieprzekraczalne terminy dla sporządzenia i przedłożenia Sejmowi Analizy wykonania
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, konieczny jest szczególny wysiłek organizacyjny
Izby. Świadczy o tym fakt, że na przygotowanie, przeprowadzenie czynności kontrolnych oraz
realizację wyników kontroli wykonania budżetu państwa, NIK poświęciła 16% ogólnego czasu
pracy, jaki mieli do wykorzystania pracownicy Izby. Strukturę wykorzystania czasu pracy na
poszczególne rodzaje kontroli przedstawia poniższy diagram:
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Zrealizowane kontrole planowe, przeprowadzone w ramach przyjętych priorytetów
działalności kontrolnej Izby w roku ubiegłym, obejmowały praktycznie wszystkie dziedziny
poddane ustawowej kontroli NIK. Tak więc, wyłączywszy kontrole wykonania budżetu państwa,
strukturę tematyczną kontroli zrealizowanych w roku ubiegłym, pogrupowanych tematycznie
według dziedzin określonych w ustawie o działach administracji rządowej, przedstawia poniższy
diagram:
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W 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli prowadziła również kontrolne doraźne dotyczące
361 tematów, w tym 5 kontroli doraźnych koordynowanych, 163 skargowych, 50
rozpoznawczych, 67 sprawdzających oraz 76 innych. Zestawienie kontroli doraźnych stanowi
załącznik nr 3 do Sprawozdania.

W 1999 r., w porównaniu do roku poprzedniego, nieznacznie wzrosła liczba
przeprowadzonych kontroli jednostkowych. Pewnej zmianie uległa struktura rodzajowa
skontrolowanych jednostek. W roku ubiegłym, w porównaniu do roku 1998 znacząco zwiększyła
się liczba kontrolowanych organów samorządu terytorialnego oraz samorządowych osób
prawnych. Zmianę tę wiązać należy z wprowadzoną reformą administracyjną kraju
i wyodrębnieniem nowych jednostek samorządu terytorialnego, jak również z przeprowadzoną,
na szeroką skalę, kontrolą wynagrodzeń członków zarządów i diet radnych jednostek samorządu
terytorialnego. Dane porównawcze dot. liczby przeprowadzonych kontroli obrazują poniższe
diagramy:
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Podobnie jak w 1998 r., w roku ubiegłym liczba wystąpień pokontrolnych kierowanych
przez NIK była większa od liczby jednostek objętych kontrolą. Wynika to z faktu, że Najwyższa
Izba Kontroli, niezależnie od wystąpienia przekazywanego kierownikowi jednostki
kontrolowanej, w razie potrzeby może przekazywać wystąpienie pokontrolne także
kierownikowi jednostki nadrzędnej oraz właściwym organom państwowym lub samorządowym.
Liczbę wystąpień pokontrolnych skierowanych do poszczególnych kategorii adresatów w latach
1998-1999 ilustruje poniższe zestawienie.

Adresaci wystąpień
Ogółem, w tym:
Prezes Rady Ministrów
Prezes Narodowego Banku Polskiego
Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych
Wojewodowie i kierownicy organów stopnia wojewódzkiego
Pozostali kierownicy jednostek kontrolowanych

1998 r.
4968
13
4
250
630
4071

1999 r.
4913
6
5
275
387
4240

W przypadku, gdy wyniki kontroli wskazywały na występowanie nieprawidłowości,
Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniach pokontrolnych, formułowała uwagi oraz wnioski
w sprawie ich usunięcia. Wnioskowała również o dokonanie zmian legislacyjnych. W 1999 r.,
Najwyższa Izba Kontroli sformułowała łącznie 66 wniosków de lege ferenda.
Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli uprawnia Izbę do prezentowania, w wystąpieniach
pokontrolnych, ocen wskazujących na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia
funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości. Możliwość taka nie
dotyczy pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a także jednostek organizacyjnych
i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców), wykorzystujących majątek lub środki
państwowe lub komunalne, a także wywiązujących się ze zobowiązań finansowych na rzecz
państwa. Podkreślić należy, że ocena o której wyżej mowa, może stanowić podstawę do
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika lub
wypowiedzenia albo odwołania go z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.
W 1999 r. w wystąpieniach pokontrolnych NIK sformułowała takie oceny w odniesieniu
do 55 pracowników (w 1998 r. – w stosunku do 62 pracowników). Na podstawie tych ocen
konsekwencje służbowe zostały wyciągnięte wobec 24 osób (w 1998 r. wobec 19). Należy
dodać, że w związku z ustaleniami przeprowadzonych kontroli, w 1999 r. różnego rodzaju
konsekwencje służbowe wyciągnięte zostały w stosunku do 191 osób (w 1998 r. – w stosunku do
310 osób).
Przepisy ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli dają możliwość kierownikom jednostek
kontrolowanych do zgłaszania zastrzeżeń, zarówno do protokołów kontroli, jak też do wystąpień
pokontrolnych. Uprawnienie to stanowi realizację zasady kontradyktoryjności kontroli.
Zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych rozpatrywane są przez komisję odwoławczą
lub rozstrzygającą (w przypadku odmowy przez Prezesa NIK zatwierdzenia Uchwały komisji
odwoławczej). W odniesieniu do wystąpień pokontrolnych przekazywanych przez Prezesa lub
wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, zastrzeżenia zgłasza się do Kolegium NIK, którego to
uchwała jest ostateczna.

Liczba zastrzeżeń zgłoszonych do protokołów kontroli oraz wystąpień pokontrolnych
przedstawiona jest w poniższym zestawieniu:
Liczba protokołów, do których zgłoszono zastrzeżenia
Liczba wystąpień, do których zgłoszono zastrzeżenia,
w tym:
– skierowane do dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK
– skierowane do Kolegium NIK

1998 r.

1999 r.

57
216

55
212

183
33

163
49

Wynikiem kontroli NIK są również stwierdzone efekty finansowe obejmujące kwoty
wydatkowane z naruszeniem przepisów prawa, uszczuplenia w dochodach oraz inne
nieprawidłowości o charakterze finansowym.
Największe stwierdzone przez NIK nieprawidłowości finansowe dotyczyły
nieegzekwowanych należności budżetowych, niezapłaconych podatkowych zobowiązań
wymagalnych, wydatków dokonywanych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Ich
wielkość ilustruje poniższy diagram:

(w tysiącach zł)

700 018

822 716

- dotyczące
budżetu państwa

3 020 599
2 051 881

1998

- dotyczące
pozostałych
kategorii

1999

Jednostki organizacyjne NIK stwierdziły w 1999 r. także inne nieprawidłowe wydatki
i straty obejmujące między innymi kwoty wydatkowane w wyniku podejmowanych działań,
uznanych przez Izbę za niecelowe lub niegospodarne. Ich wielkość ilustruje poniższy diagram:

(w tysiącach zł)

254 065

188 184
- dotyczące
pozos tałych
kategorii
- dotyczące
budżetu pańs twa

407 398

1998

463 064

1999

Działalność kontrolna NIK przyniosła w 1999 r. spowodowała odzyskanie określonych
kwot. Ich wielkość ilustruje poniższy diagram:
(w tysiącach zł)

63 944
- dotyczące
pozostałych
kategorii

127 225
294 458
160 313

1998

1999

- dotyczące
budżetu
państwa

Konstytucyjne usytuowanie pozycji prawnej Najwyższej Izby Kontroli – jako naczelnego
organu kontroli państwowej – implikuje określone uprawnienia Izby wobec organów kontroli,
rewizji, inspekcji działających w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, które
w ramach współpracy z NIK są zobowiązane do:
−
−
−

przeprowadzania określonych kontroli wspólnie pod kierownictwem NIK
udostępniania Najwyższej Izbie Kontroli, na jej wnioski, wyników przeprowadzanych
kontroli
przeprowadzania kontroli doraźnych na zlecenie Izby

Poniższe zestawienie ukazuje, w ilu przypadkach NIK korzystała z wymienionych
uprawnień.

86
54
65
158

43
45

1998

1999

W 1999 roku NIK współdziałała z Państwową Inspekcją Pracy na podstawie
porozumienia zawartego w 1995 r. Współpraca polegała na przekazywaniu informacji
o podejmowanych działaniach dotyczących obszaru ochrony pracy, a także sprawozdań
z działalności – zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. NIK i PIP udostępniały sobie
wzajemnie materiały z przeprowadzonych kontroli, między innymi na temat problematyki
wynagrodzenia za pracę, umów o pracę, zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Na wniosek NIK
inspektorzy PIP przeprowadzili kontrole w 22 zakładach pracy, w tym w zakładach
budowlanych i zatrudniających osoby niepełnosprawne. Część z tych kontroli wynikała
z potrzeby zbadania zasadności skarg pracowniczych zgłoszonych do NIK.
Ważnym obszarem współdziałania była – i jest nadal – problematyka zagrożeń
związanych z azbestem i oceną skuteczności przepisów ustawy o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest. Siedem delegatur NIK i właściwe okręgowe inspektoraty pracy ściśle
współdziałają w tym zakresie.
W lutym 2000 r. Prezes Najwyższej Izby Kontroli i Główny Inspektor Pracy zawarli
porozumienie określające zasady współpracy na szczeblu centralnym oraz pomiędzy
delegaturami NIK i okręgowymi inspektoratami pracy mające na celu zacieśnienie
współdziałania i sprawniejsze rozwiązywanie problemów stanowiących przedmiot wspólnego
zainteresowania obu organów.

2.

Działalność Kolegium NIK

W 1999 roku Kolegium NIK obradowało na 22 posiedzeniach, w trakcie których po
rozpatrzeniu przedłożonych dokumentów i opracowań:
uchwaliło:
−
−
−
−
−
−
−
−

plan pracy NIK na I kwartał 1999 rok;
plan pracy NIK na 1999 rok;
pozytywną opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów w zakresie wykonania
ustawy budżetowej za 1998 rok,
projekt budżetu Najwyższej Izby Kontroli na 2000 rok,
plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2000 rok,
zmiany w planie pracy na 1999 rok,
projekt statutu Najwyższej Izby Kontroli,
regulamin posiedzeń Kolegium Najwyższej Izby Kontroli,

a ponadto:
−

podjęło uchwałę o przedłożeniu Sejmowi wniosku o rozpatrzenie zagadnień dotyczących
aktualnej sytuacji w transporcie.

zatwierdziło:
−
−

analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 1998 roku,
sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 1998 roku.

rozpatrzyło:
− również

zastrzeżenia do 53 wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.
W przypadku 20 wystąpień odrzuciło zastrzeżenia w całości, w przypadku 27 częściowo
uwzględniło zastrzeżenia, natomiast w przypadku 6 wystąpień pokontrolnych zastrzeżenia
w całości uwzględniło.

Uchwalając plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2000 rok Kolegium podkreśliło
między innymi, iż kontynuacja przebudowy państwa, zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa,
poprawa gospodarowania majątkiem publicznym, dokończenie procesów prywatyzacyjnych,
a szczególnie zwiększenie skuteczności działań zapobiegających korupcji i zwalczających tę
niezwykle groźną w skutkach patologię społeczną, to zadania, które w istocie wyznaczają
priorytety w działalności kontrolnej Izby na najbliższe kilka lat.
Nie przypadkiem więc wśród przyjętych priorytetowych kierunków kontroli na lata 20002002 znalazły się między innymi finanse publiczne, wdrażanie reform ustrojowych,
bezpieczeństwo wewnętrzne, działania antykorupcyjne. Takie założenia stały się podstawą
konstrukcji planu pracy NIK na 2000 rok, który obejmuje 75 tematów kontroli, w tym kontrolę
wykonania budżetu państwa.
Kolegium opracowało też projekt statutu Najwyższej Izby Kontroli - uwzględniający
nową strukturę organizacyjną Izby - który na wniosek Prezesa NIK został nadany zarządzeniem
Marszałka Sejmu w dniu 16 lipca 1999 r.

Jedno z posiedzeń Kolegium zostało w części poświęcone jubileuszowi 80-lecia
Najwyższej Izby Kontroli (dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 r.
utworzona została Najwyższa Izba Kontroli Państwa, powołana do „stałej a wszechstronnej
kontroli dochodów i wydatków państwowych, prawidłowości administrowania majątkiem
państwa oraz wykonania budżetu”). Poprzedziło je wręczenie orderów i odznaczeń państwowych
grupie zasłużonych pracowników Izby.

3.

Uczestnictwo Najwyższej Izby Kontroli w procesie legislacyjnym oraz
współpraca z Parlamentem

W roku 1999, Najwyższa Izba Kontroli uczestniczyła we wszystkich fazach procesu
legislacyjnego w trakcie prac nad rządowymi inicjatywami legislacyjnymi i projektami aktów
wykonawczych do ustaw w sprawach mogących oddziaływać na zakres kompetencji
kontrolnych NIK, a także wynikających z wniosków przedstawianych w informacjach
o wynikach kontroli.
Przedstawiciele Izby brali też udział w konferencjach uzgadniających oraz
w posiedzeniach Komisji Prawniczej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W niektórych
sprawach stanowisko Izby przedkładane było na piśmie właściwym członkom Rady Ministrów.
Z uwagi na wejście w życie nowego prawa regulującego kompleksowo zagadnienia
finansów publicznych, tj. ustawy o finansach publicznych, Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła
szereg uwag i propozycji do następujących aktów wykonawczych do tej ustawy. Dotyczyły one:
−

−

−

projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie właściwości i trybu powoływania
organów orzekających oraz szczegółowych zasad postępowania w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (z art. 175-178 ustawy),
projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przypadków, w których nie stosuje się
ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki
samorządu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansów publicznych (z art. 51 ust. 2
ustawy),
projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie emitowania obligacji skarbowych
oferowanych na rynkach zagranicznych – w kontekście opracowania zasad sporządzenia
rachunku opłacalności finansowania deficytu budżetowego z tych źródeł (z art. 55 ustawy).

Najwyższa Izba Kontroli zajmowała także stanowisko w odniesieniu do niektórych
rządowych projektów ustaw, przed ich skierowaniem do Sejmu, a mianowicie:
−
−

−
−

w sprawie projektu ustawy o dostosowaniu aktów normatywnych organów administracji
rządowej do Konstytucji,
w sprawie projektu ustawy o giełdach towarowych, w zakresie dostępu NIK do wiadomości
stanowiących tajemnicę zawodową na warunkach analogicznych do dostępu do tajemnic
rynku papierów wartościowych,
w sprawie projektu ustawy o organizacji Skarbu Państwa, w zakresie finansowania
działalności projektowanych nowych organów,
w sprawie projektu ustawy o udzielaniu pomocy ze środków publicznych, w zakresie
dostosowania właściwości kontrolnej Izby do regulowanego przez nią obszaru,

−

w sprawie projektu nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych w odniesieniu do
przedmiotowego zakresu spraw podlegających ustawie, katalogu wyłączeń, zasad publikacji
ogłoszeń, potrzeby uzupełnienia trybu postępowania i uregulowania statusu umów
wieloletnich.

W roku 1999, w związku z udziałem Prezesa NIK lub upoważnionych przez niego
wiceprezesów w posiedzeniach Rady Ministrów, do Izby wpłynęły projekty 1000 dokumentów
rządowych, w tym 175 projektów ustaw i 248 projektów rozporządzeń Rady Ministrów. Podczas
udziału w posiedzeniach Rady Ministrów, Prezes NIK przedstawiał wnioski wynikające
z przeprowadzonych kontroli, odnoszące się do zagadnień regulowanych w rozpatrywanych
projektach aktów prawnych, w tym także wnioski i uwagi natury legislacyjnej.
Na forum parlamentu przedstawiciele Izby uczestniczyli w pracach legislacyjnych
prowadzonych w komisjach sejmowych, w tym w wielu komisjach nadzwyczajnych,
powołanych do opracowania szczególnie istotnych zagadnień.
Podczas udziału w 169 posiedzeniach komisji parlamentarnych w 1999 r.,
przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli zgłaszali uwagi i przedstawiali stanowiska zarówno
w odniesieniu do materii objętych kontrolą Izby, jak i problemów wskazywanych podczas
wcześniejszych faz procesu legislacyjnego.
W ramach reformy prawa podatkowego przedstawiciele NIK brali udział w pracach nad
projektami następujących aktów prawnych:
−
−
−
−
−

kodeksu karnego skarbowego i przepisów wprowadzających kks,
ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odrzuconej w wyniku veta Prezydenta),
ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
W związku z wnioskami Izby wynikającymi z kontroli realizacji ustaw:

−
−
−

o zagospodarowaniu przestrzennym (brak nowych planów miejscowych mimo bliskiego
ustawowego terminu wygaśnięcia mocy obowiązującej planów dotychczasowych),
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,

przedstawiciele Izby zgłaszali problemy, udzielali wyjaśnień i przedkładali propozycje
sformułowane w Informacjach NIK w tych sprawach w trakcie prac nad projektami nowelizacji
tychże ustaw (uchwalono je 22 i 23 grudnia 1999 r.).
Izba uczestniczyła w 1999 r. w pracach komisji parlamentarnych, rozpoczętych jeszcze
w 1998 r., a dotyczących projektów, do których zgłaszano uwagi i propozycje, między innymi
do:
−
−
−
−
−
−

ustawy o Prokuratorii Generalnej,
ustawy o ochronie informacji niejawnych,
ustawy o domach składowych, zmianie kc i kpc,
ustawy o języku polskim,
ustawy o badaniach i certyfikacji,
ustawy Prawo działalności gospodarczej.

Najwyższa Izba Kontroli uczestniczyła także w pracach parlamentarnych rozpoczętych
w 1999 r., a dotyczących:
−
−
−
−
−
−

spółdzielczości,
spółdzielni mieszkaniowych,
zmiany kpc i ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
opłaty skarbowej i opodatkowania czynności cywilno-prawnych,
reprywatyzacji nieruchomości i niektórych ruchomości przejętych przez państwo i gminę
Warszawa,
wynagradzania osób pełniących niektóre funkcje publiczne.

*
*

*

W 1999 r. przedstawiciele jednostek organizacyjnych NIK uczestniczyli łącznie w 820
posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. Oprócz udziału w posiedzeniach komisji, na
których rozpatrywane były projekty ustaw, przedstawiciele NIK prezentowali również wyniki
przeprowadzonych kontroli – w tym kontroli wykonania budżetu państwa przez poszczególnych
dysponentów części budżetowych.
Niektóre posiedzenia komisji sejmowych poświęcone były również ocenie działalności
poszczególnych departamentów kontrolnych NIK.
Najwyższa Izba Kontroli stale współpracuje z Komisją do Spraw. Kontroli Państwowej
Sejmu. W 1999 r. w 16 posiedzeniach komisji uczestniczyli prezesi lub wiceprezesi NIK.
Ponadto Prezes NIK uczestniczył w posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej do Opracowania
Stanowiska Komisji w Sprawach Organizacyjnych i Kadrowych Najwyższej Izby Kontroli.
W roku ubiegłym Najwyższa Izba Kontroli przekazała Komisji między innymi:
−
spis proponowanych tematów kontroli do planu pracy NIK na 1999 rok oraz Uchwałę
Kolegium NIK z dnia 13 stycznia 1999 r. w przedmiocie planu pracy NIK na I kwartał
1999 r.,
−
projekt Statutu Najwyższej Izby Kontroli wraz z pisemnym uzasadnieniem,
−
informacje o bieżącej działalności kontrolnej NIK w jednostkach samorządu terytorialnego
i wstępnie określonych zadaniach Izby w warunkach wzrostu znaczenia samorządu
terytorialnego,
−
informacje o kontrolach samorządu terytorialnego przeprowadzonych przez NIK
przygotowaną w 1996 r. w trakcie prac nad projektem Konstytucji RP,
−
informacje o zawiadomieniach o przestępstwie przekazanych przez NIK do organów
ścigania w latach 1994-1998 oraz o przebiegu i sposobie zakończenia postępowań karnych
przeprowadzonych w tych sprawach,
−
informacje o kontrolach doraźnych przeprowadzonych przez jednostki organizacyjne NIK
w latach 1998 – I półrocze 1999 r.
Ponadto w I kwartale 1999 r. w Najwyższej Izbie Kontroli przygotowano, a następnie
przekazano Komisji opracowania dotyczące:
−
metodologii kontroli wykonania budżetu państwa,
−
roli kontroli państwowej w dziedzinie sądownictwa,
−
dostosowania metodyki kontroli Najwyższej Izby Kontroli do zaleceń Unii Europejskiej.

4.

Kierowanie wniosków o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych

Postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wszczęte po
1 stycznia 1999 r., są prowadzone według przepisów ustawy o finansach publicznych.
W porównaniu z poprzednio obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budżetowe
dotyczącymi postępowania o naruszenie dyscypliny budżetowej, nowa ustawa o finansach
publicznych odmiennie reguluje pozycję procesową Najwyższej Izby Kontroli w tym
postępowaniu. Pod rządami Prawa budżetowego, Izba przekazywała zawiadomienia
o naruszeniu dyscypliny budżetowej, do właściwych komisji orzekających. Zgodnie z przepisem
art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Najwyższa Izba Kontroli kieruje do
przewodniczącego właściwej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych wniosek o ukaranie lub zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych. W terminie 30 dni od otrzymania tego wniosku przewodniczący komisji wszczyna
postępowanie, lub też wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, na które to
postanowienie, stronom (czyli rzecznikowi i obwinionemu) oraz składającemu wniosek
o ukaranie (w tym Izbie) przysługuje zażalenie. W porównaniu z poprzednimi uregulowaniami,
Izba zyskuje więc istotne uprawnienie do bezpośredniego wnoszenia wniosków o ukaranie oraz
zaskarżania postanowień o odmowie wszczęcia postępowania.
Wprawdzie NIK nie uzyskała statusu oskarżyciela, jednakże wniosek o ukaranie
złożony przez Izbę jest dla rzecznika dyscypliny finansów publicznych wiążący.
Nowe regulacje prawne obligują więc pracowników Najwyższej Izby Kontroli nie tylko
do szczególnie wnikliwego badania i oceny każdego ujawnionego przypadku naruszenia
dyscypliny finansów publicznych, gromadzenia dowodów, ale również do dokonywania
kwalifikacji czynu, także co do winy sprawcy (umyślna lub nieumyślna), jak i kary
przewidzianej przepisami ustawy. Kierowany przez Izbę wniosek o ukaranie musi bowiem
zawierać:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby, której zarzuca się naruszenie dyscypliny
finansów publicznych oraz inne dane niezbędne do ustalenia jej tożsamości,
wskazanie miejsca wykonywania pracy, adresu pracodawcy i zajmowanego stanowiska,
określenie zarzucanego czynu, ze wskazaniem czasu, miejsca i okoliczności jego
popełnienia, oraz wskazanie naruszonego przepisu prawa,
jeżeli wystąpił uszczerbek dochodów jednostki sektora finansów publicznych (lub szkoda) –
szacunkowe określenie ich wysokości,
wskazanie dowodów, w tym świadków, z podaniem imion i nazwisk oraz adresów ich
zamieszkania,
informację, czy zarzut dotyczy czynu popełnionego umyślnie czy nieumyślnie,
informację, czy obwiniony był przed popełnieniem zarzucanego czynu karany za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych lub dyscypliny budżetowej,
określenie, jakiej kary będzie domagał się rzecznik dyscypliny za zarzucony obwinionemu
czyn,
jeżeli wniosek dotyczy kierownika jednostki – nazwę i adres jednostki nadrzędnej,
jeżeli zarzucany czyn stanowi równocześnie przestępstwo – informację, czy przedstawione
zarzuty są przedmiotem postępowania karnego lub karnego skarbowego.

W 1999 r., częściowo uległ zmianie katalog czynów, jak również zmieniły się przepisy
prawa materialnego, stanowiące podstawę do kwalifikowania czynów jako naruszenie
dyscypliny finansów publicznych. Przykładowo, obowiązujące od 1 stycznia 1999 r. przepisy
z zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego nie przewidują obowiązku jednoczesnego
z wypłatą wynagrodzeń – pobrania, odprowadzenia, opłacenia świadczeń i składek (d. składki
FUS i FP).
W tym przypadku, nie każde naruszenie dyscypliny budżetowej mogło być
kwalifikowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych, gdyż na podstawie art.142
ustawy o finansach publicznych zastosowanie odpowiednie ma art. 2 kodeksu wykroczeń, (jeżeli
w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia wykroczenia, stosuje się
ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest
względniejsza dla sprawcy).
Przedstawione wyżej zmiany w obowiązujących przepisach miały wpływ na liczbę
kierowanych przez NIK wniosków o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
W 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli przekazała przewodniczącym właściwych komisji
orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 167 wniosków
o ukaranie (którymi objęto łącznie 268 osób), z czego delegatury przekazały 130 wnioski, zaś
departamenty – 37 (dla porównania, w 1998 r. NIK skierowała 341 zawiadomień o naruszenie
dyscypliny budżetowej, z czego 303 przekazały delegatury, 38 – departamenty).
Podobnie jak w minionych latach, zarzuty naruszania dyscypliny finansów publicznych
kierowano głównie przeciwko kierownikom jednostek organizacyjnych oraz ich zastępcom,
a w dalszej kolejności głównym księgowym tych jednostek. Wnioski dotyczyły również
pracowników odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych.
Analiza kierowanych w 1999 r. wniosków o ukaranie wykazała, że najczęściej
powtarzające się przypadki naruszania dyscypliny finansów publicznych dotyczyły:
1) błędnego stosowania bądź niestosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
(art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych, d. art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy –
Prawo budżetowe). Zarzuty z tego tytułu przypisano 116 osobom, kierując 73 wnioski
o ukaranie. W 1999 r. była to najliczniejsza grupa naruszeń dyscypliny finansów
publicznych, ujawnionych podczas kontroli. Naruszenia zasad, form bądź trybu
postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, polegały najczęściej na:
−

udzielaniu zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki, pomimo braku przesłanek
określonych w art. 71 ust. 1 pkt 1-7 ustawy o zamówieniach publicznych,

−

nieprawidłowościach w dokumentowaniu udzielanego zamówienia publicznego, bądź
braku takiej dokumentacji,

−

niezastosowaniu żadnego z trybów postępowania, określonych w ustawie
o zamówieniach publicznych, mimo obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 1 i 4 ust. 1 tej
ustawy,

−

odstępowaniu od przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, mimo braku
okoliczności zezwalających na zastosowanie innego trybu, aniżeli przetarg
nieograniczony;

2) przekraczania zakresu upoważnień do zaciągania zobowiązań obciążających budżet
(art. 138 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, d. art. 57 ust. 1 pkt 8 ustawy – Prawo
budżetowe). Zarzuty takie postawiono wobec 66 osób, kierując 28 wniosków o ukaranie.
Podobnie jak w poprzednich latach wnioski dotyczyły przede wszystkim działalności
jednostek służby zdrowia i szkolnictwa;
3) niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych otrzymanych z rezerwy
budżetowej oraz dotacji z budżetu lub z funduszu celowego (art. 138 ust. 1 pkt 4 ustawy
o finansach publicznych, d. art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo budżetowe). Zarzuty
sformułowano względem 30 osób – skierowano 14 wniosków o ukaranie;
4) wykazania w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi
z ewidencji księgowej (art. 138 ust.1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych). Zarzuty
przypisano 19 osobom – skierowano z tego tytułu 11 wniosków o ukaranie;
5) zaniechania ustalania należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub
innej jednostki sektora finansów publicznych, a także pobranie, ustalenie lub dochodzenie
jej w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia oraz niezgodnym
z przepisami jej umorzeniu lub dopuszczeniu do przedawnienia (art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych, d. art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budżetowe). Zarzuty te
skierowano wobec 5 osób – przekazano z tego tytułu 5 wniosków o ukaranie;
6) wypłacania wynagrodzeń w jednostce sektora finansów publicznych bez jednoczesnego
wykonania, wynikającego z ustaw szczególnych, a ciążącego na pracodawcy, obowiązku
pobrania, odprowadzenia lub opłacenia świadczeń lub składek (art. 138 ust. 1 pkt 8 ustawy
o finansach publicznych, d. art. 57 ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo budżetowe). Zarzuty
dotyczyły 8 osób. Skierowano z tego tytułu 5 wniosków o ukaranie, przy czym wnioski te
dotyczyły również naruszenia dyscypliny finansów publicznych z art. 138 ust. 1 pkt 2, 3 i 7
ustawy o finansach publicznych;
7) naruszania zasad udzielania dotacji z budżetu (art. 138 ust. 1 pkt 9 ustawy o finansach
publicznych, d. art. 57 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo budżetowe). Zarzuty przypisano 10
osobom – skierowano 4 wnioski o ukaranie;
8) przekraczania zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych
(art. 138 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, d. art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo
budżetowe). Zarzuty z tego tytułu sformułowano względem 17 osób – skierowano 4 wnioski
o ukaranie.
9) przekraczania uprawnień do dokonania zmian w budżecie lub w planie jednostki
budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej lub
funduszu celowego (art. 138 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, d. art. 57 ust. 1 pkt
3 ustawy – Prawo budżetowe) – zarzuty te podniesiono w stosunku do 13 osób – skierowano
5 wniosków o ukaranie;
10) zaniechania przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji lub dokonanie inwentaryzacji
w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym (art. 138 ust. 1 pkt 13 ustawy o finansach
publicznych). Zarzuty sformułowano wobec 6 osób – skierowano 3 wnioski o ukaranie;
11) niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków funduszu celowego (art. 138
ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych). Zarzuty podniesiono wobec 3 osób –
skierowano 1 wniosek o ukaranie;

12) niedokonania pełnej i terminowej wpłaty do budżetu przez zakład budżetowy lub
gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej (art. 138 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych). Zarzuty sformułowano względem 2 osób – skierowano 1 wniosek o ukaranie;
13) przeznaczania dochodów uzyskanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone
w tej jednostce (art. 138 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych). Zarzuty z tego tytułu
przypisano 1 osobie, skierowano 1 wniosek o ukaranie.
Ponadto w 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli przekazała do przewodniczących właściwych
komisji orzekających 12 wniosków o ukaranie, które dotyczyły naruszenia dyscypliny finansów
publicznych z art. 138 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych.
Jednocześnie wskazać należy, że w 1999 r. nie ujawniono przypadków naruszenia
dyscypliny finansów publicznych określonych w:
−

art. 138 ust.1 pkt 11 (dopuszczenie się zwłoki w regulowaniu zobowiązań jednostki sektora
finansów publicznych powodującej uszczuplenie środków publicznych wskutek zapłaty
odsetek za opóźnienie w zapłacie),

−

pkt 15 (zaniechanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych
zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionym naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych),

−

pkt 16 (zawinionej zwłoce w złożeniu przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych
wniosku o ukaranie oraz zawinionej zwłoce w prowadzeniu przez komisję orzekającą
postępowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych),

−

pkt 17 (zwłoce lub zaniechaniu wykonania prawomocnego orzeczenia komisji orzekającej
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

W ubiegłym roku nie ujawniono też przypadków naruszeń dyscypliny finansów publicznych
z art. 138 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
Z wymienionych powyżej czynów będących naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych, cztery z nich (art. 138 ust. 1 pkt 11, 16 i 17 oraz ust. 2) to przypadki
zakwalifikowane do naruszeń dyscypliny dopiero przez ustawę o finansach publicznych.

*
*

*

Większość postępowań prowadzonych w sprawach skierowanych przez NIK w 1999 r.
nie zostało jeszcze zakończonych. Z ogólnej liczby 167 wniosków o ukaranie skierowanych
w 1999 r., tylko 19 postępowań zostało zakończonych (w tym jedno – postanowieniem
o umorzeniu).
W sprawach rozstrzygniętych w 1999 r., 12 osób uznano winnymi naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, w tym wobec 2 osób odstąpiono od wymierzenia kary, karą upomnienia
ukarano 8 osób, karą nagany – 1 osobę, karą pieniężną – 1 osobę. Sześć osób objętych
wnioskami o ukaranie zostało uniewinnionych .

5.

Kierowanie zawiadomień o przestępstwach lub wykroczeniach

W 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli przekazała organom powołanym do ścigania
przestępstw lub wykroczeń 74 zawiadomienia (którymi objęto łącznie 157 osób – w tym 133
osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych), z czego 11 przekazały delegatury i 63 –
departamenty. Organom ścigania przekazano 70 zawiadomień o przestępstwie
(67 do prokuratury, 3 do urzędu skarbowego ) oraz kolegiom ds. wykroczeń 4 zawiadomienia
o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. Dla porównania, w 1998 r. NIK skierowała 132
zawiadomienia o popełnieniu przestępstw lub wykroczeń.
Najwięcej zawiadomień, podobnie jak w 1998 r., dotyczyło ujawnionych w toku kontroli
przestępstw niegospodarności, określonych w art. 296 kk. Tego rodzaju zawiadomień
skierowano 27, a w 1998 r. nieznacznie więcej tj. 30. Na przykład w toku kontroli jednej
z kopalń węgla kamiennego w woj. katowickim ujawnione zostały fakty uzasadniające
podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1 i 3 kk, powodującego wielką szkodę
majątkowa w mieniu tej kopalni w wysokości 770.672.800 zł. Prokuratura Okręgowa umorzyła
śledztwo, a Sąd Rejonowy nie uwzględnił zażalenia Najwyższej Izby Kontroli i utrzymał
w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu śledztwa.
Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach skierowała do prokuratury
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ujawnionego w toku kontroli kopalni Wapienia,
w zakresie wykorzystania dotacji budżetowych do produkcji i pozysku nawozów wapniowych
ze źródeł krajowych, polegającego na niedopełnieniu ciążących obowiązków i wyrządzeniu
znacznej szkody w mieniu tej kopalni w wysokości 366.936,19 zł. W następstwie tego
zawiadomienia zostało wszczęte śledztwo przez prokuraturę.
W porównaniu z 1998 r. zwiększeniu uległa liczba ujawnionych przestępstw
popełnianych na szkodę spółek prawa handlowego (art. 300 i 482 kh) – 16 zawiadomień,
podczas gdy w 1998 r. – 11, a także zawiadomień obejmujących przestępstwa polegające na
przedstawianiu przed sądem nieprawdziwych danych odnośnie dokonania wpłat na kapitał
zakładowy (akcyjny) spółek (art. 302 § 1 i 484 § 1 kh). W 1999 r. skierowano 16 zawiadomień
dotyczących tych przestępstw, podczas gdy w 1998 r. – tylko 3.
Zmniejszeniu natomiast uległa grupa ujawnionych przestępstw, polegających na
poświadczaniu nieprawdy w dokumentach lub fałszowaniu dokumentów (art. 271 kk i 270 kk) –
12 ujawnionych przypadków – niekiedy w zbiegu z innymi przestępstwami, podczas gdy
w 1998 r. – 28.
Również zmniejszyła się liczba, określonych w art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości,
przestępstw polegających nieprowadzeniu ksiąg rachunkowych, prowadzeniu tych ksiąg wbrew
przepisom ustawy lub zamieszczaniu w nich nierzetelnych danych, albo sporządzaniu
sprawozdań finansowych niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarciu w nich nierzetelnych
danych. Tego rodzaju zawiadomień skierowano do organów ścigania w 1999 r. 12, natomiast w
1998 r. – 31. Dodatkowo podnieść trzeba, że ustawą z dnia 10 września 1999 r. Przepisy
wprowadzające Kodeks karny skarbowy uchylony został art. 77 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Obecnie czyn polegający na nie prowadzeniu księgi lub nierzetelnym prowadzeniu księgi
określony został w art. 60 i 61 kodeksu karnego skarbowego, który obowiązuje od dnia 17
października 1999 r.
Spośród innych przestępstw, ujawnionych w wyniku prowadzonych kontroli, wymienić
trzeba przestępstwa polegające na przedłożeniu dokumentów stwierdzających nieprawdę w celu
wyłudzenia kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego,
określonego w art. 297 § 1 kk. Takich zawiadomień skierowano 6 (w 1998 r. – 5).

Na przykład, Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze w toku kontroli
jednej z gmin, skierowała zawiadomienie do prokuratury o wyłudzenie kredytu preferencyjnego
w wysokości 600.000 zł z Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu Odział w Zielonej Górze.
Kredyt ten przeznaczony był na usuwanie skutków powodzi, a w celu jego uzyskania
przedłożono nierzetelne pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne
znaczenie dla uzyskania tego kredytu. W tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
umorzyła postanowieniem śledztwo. Na postanowienie to Najwyższa Izba Kontroli złożyła
zażalenie do Prokuratury Apelacyjnej, które zostało uwzględnione i postępowanie jest w toku
Najwyższa Izba Kontroli przekazała również (podobnie jak w 1998 r.) 4 zawiadomienia
o popełnieniu przestępstwa określonego jako samowola budowlana – art. 90 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Jedno zawiadomienie obejmowało przestępstwo określone w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, polegające na przekazywaniu niezgodnych ze stanem
faktycznym danych statystycznych.
Natomiast 6 zawiadomień dotyczyło tzw. przestępstwa urzędniczego, określonego
w art. 231 kk, polegającego na nadużyciu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez
funkcjonariusza publicznego. Podnieść trzeba, że w 1998 r. tylko 1 zawiadomienie dotyczyło
wymienionego przestępstwa.
Na przykład, Delegatura Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu skierowała do
Prokuratury Rejonowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jakie zostało
ujawnione w toku kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze. Prokuratura Okręgowa
postanowieniem umorzyła śledztwo. Z uwagi na to, że interesy strony pokrzywdzonej
reprezentuje Syndyk Masy Upadłościowej, Najwyższej Izbie Kontroli nie przysługiwało
zażalenie.
Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku,
w wyniku kontroli
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, skierowała zawiadomienie do
Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, określonego w art. 231 kk.
Do Urzędu Skarbowego skierowano 3 zawiadomienia, w tym 2 zawiadomienia
obejmowały przestępstwo w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych określone
w art.120 ustawy karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r., natomiast 1 zawiadomienie
dotyczyło przestępstwa z art.107 § 1, aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 10 września 1999 r.
Kodeks karny skarbowy.
Pojedyncze zawiadomienia dotyczyły innych przestępstw między innymi określonych
w art. 483 k.h (niezgłoszenie upadłości spółki), 276 kk (niszczenie lub ukrycie dokumentu, przez
osobę, która nie ma prawa nim wyłącznie rozporządzać), 286 kk (doprowadzenie innej osoby do
niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej), 188 kk
(wznoszenie obiektu budowlanego na terenie objętym ochroną ze względów przyrodniczych lub
krajobrazowych) i 284 kk (przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej).
Ujawnione nieprawidłowości, będące wykroczeniami, dotyczyły wyłącznie czynów
określonych w art. 93 pkt. 7 i 8 ustawy – Prawo budowlane (użytkowanie obiektu budowlanego
bez zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz niedokonywanie kontroli obiektów
budowlanych) – 4 zawiadomienia.

W toku prowadzonych kontroli stwierdzono i zgłoszono organom ścigania straty
w mieniu w łącznej wysokości około 973.445.725 zł.
Spośród spraw przekazanych w 1999 r. organom powołanym do ścigania przestępstw lub
wykroczeń, do dnia 31 grudnia 1999 r. zakończonych zostało łącznie 20 postępowań, w tym 5
spraw zakończyło się wniesieniem aktów oskarżenia, np. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli
w Białymstoku, w wyniku kontroli wykonania budżetu Wojewody, skierowała do prokuratury
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na posłużenia się
podrobionymi dokumentami w celu wyłudzenia dotacji tj. z art. 297 §1 kk w zb. z art. 270 § 1
kk w zw. z art. 11 § 2 kk; Prokuratura Rejonowa skierowała akt oskarżenia do Sądu
Rejonowego, w następstwie którego w przedmiotowej sprawie zapadł wyrok skazujący.
W wyniku ustaleń kontroli, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim przez Delegaturę
Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach, skierowano zawiadomienie do prokuratury
o podejrzenie popełnienia przestępstwa z art.297 § 1 kk, polegającego na przedłożeniu
dokumentu zawierającego nieprawdę, w celu wyłudzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; Prokuratura Rejonowa skierowała,
w przedmiotowej sprawie, akt oskarżenia do Sądu Rejonowego
W 10 sprawach wydano decyzje umarzające postępowania karne (5 postanowień
o umorzeniu postępowania wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu i 5 postanowień
o umorzeniu postępowania karnego wobec braku znamion czynu zabronionego lub stwierdzenia,
że czynu nie popełniono) w 4 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania
przygotowawczego, a w 1 sprawie zapadło orzeczenie kolegium ds. wykroczeń o ukaraniu
obwinionego.
W 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli została powiadomiona przez organy powołane do
ścigania przestępstw lub wykroczeń o wydaniu 110 decyzji kończących postępowania
prowadzone w wyniku wniesienia przez NIK zawiadomień (przekazywanych również w latach
wcześniejszych), w tym o wniesieniu 23 aktów oskarżenia (w 1998 r. – 31), 4 decyzjach
warunkowo umarzających postępowania karne (w 1998 r. – 11), 70 decyzjach umarzających
postępowanie karne, a spośród nich o 47 postanowieniach o umorzeniu postępowania wobec
braku znamion czynu zabronionego i 23 postanowieniach o umorzeniu postępowania wobec
znikomej społecznej szkodliwości czynu (w 1998 r. łącznie 55 decyzji o umorzeniu
postępowania), 8 postanowieniach o odmowie wszczęcia postępowania karnego (w 1998 r. – 9)
oraz o 3 postanowieniach urzędu skarbowego o dobrowolnym poddaniu się karze (w 1998 r. –
1 orzeczenie urzędu skarbowego).
Kolegia ds. wykroczeń w 1999 r. wydały 2 orzeczenia o ukaraniu obwinionych za
popełnione wykroczenia, wskazane w zawiadomieniach (w 1998 r. – 10 orzeczeń).
Na postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia złożono 7 zażaleń, z których
2 zostały uwzględnione, 1 zażalenie nie zostało uwzględnione, a 4 zażalenia nie zostały
rozpoznane. Natomiast na postanowienia o umorzeniu dochodzenia złożono łącznie 40 zażaleń,
z których 9 uwzględniono, a 4 nie zostały uwzględnione. Natomiast pozostałe postępowania są
w toku.
Należy podkreślić, że nie wszystkie decyzje o umorzeniu postępowania lub odmowie
wszczęcia postępowania zostały zaskarżone, gdyż nie zawsze Najwyższa Izba Kontroli posiadała
legitymację procesową do wykonywania praw pokrzywdzonego na podstawie art. 49 § 4 kpk.

Podnieść trzeba, że w porównaniu z rokiem 1998, w 1999 r. zwiększyła się liczba
wydanych przez organy ścigania decyzji kończących postępowania. Organy ścigania
powiadomiły Izbę o wydaniu łącznie 110 takich decyzji, podczas gdy w 1998 r. o 97 decyzjach
kończących postępowania. Wzrosła przy tym liczba postępowań zakończonych umorzeniem
postępowania (w 1999 r. – 70, a w 1998 r. – 55 ) oraz nieznacznie zmniejszyła się liczba decyzji
odmawiających wszczęcia dochodzenia (w 1998 r. – 9, a w 1999 r. – 8).
Analizując podjęte przez organy ścigania w 1999 r. decyzje i porównanie z decyzjami
podjętymi w 1998 r. podnieść trzeba, że skuteczność zawiadomień przekazywanych organom
ścigania uległa pogorszeniu. W 1999 r. na 70 decyzji umarzających postępowanie i 8 decyzji
odmawiających wszczęcia dochodzenia, 23 sprawy zakończone zostały wniesieniem aktów
oskarżenia, 4 postanowieniami o warunkowym umorzeniu postępowania, 1 sprawa –
3 decyzjami urzędu skarbowego o dobrowolnym poddaniu się karze oraz 2 sprawy orzeczeniami
kolegiów ds. wykroczeń o ukaraniu obwinionych (dla porównania w 1998 r. na 55 decyzji
umarzających postępowanie i 9 decyzji o odmowie wszczęcia postępowania, było 31 aktów
oskarżenia, 11 postanowień o warunkowym umorzeniu postępowania, 1 decyzja urzędu
skarbowego o ukaraniu, a w 10 sprawach kolegium ds. wykroczeń ukarało obwinionych za
popełnienie wykroczenia).
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 1999 r. kontrolę w Fundacji „ANIMALS”
w Warszawie, kontrolę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żyrardowie, a także kontrolę
Urzędu Miejskiego w Łomży w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. W wyniku tej kontroli ujawnione zostały fakty
uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstw i w 2000 roku skierowano 3 zawiadomienia
do prokuratur.

6.

Występowanie Prezesa NIK z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego

W 1999 r. Prezes Najwyższej Izby Kontroli, na podstawie art. 191 ust. 1 pkt. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 11 pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, wystąpił z 1 wnioskiem do Trybunału
Konstytucyjnego, dotyczącym stwierdzenia niezgodności z Konstytucją ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim oraz wydanych na jej podstawie uchwał organów
NBP: Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP.
We wniosku Prezes NIK zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o wydanie
orzeczenia stwierdzającego niezgodność z Konstytucją przepisów ustawy o Narodowym Banku
Polskim, które upoważniły Radę Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP do wydania aktów
wykonawczych, tj. przepisów art. 12 ust. 2, art. 23 ust. 4, art. 40 i 41 ust. 2 oraz art. 46 pkt. 1 i 2
oraz niezgodności z Konstytucją uchwał wydanych przez te organy na podstawie ww. przepisów.
W uzasadnieniu wniosku podniesione zostało, że zgodnie z art. 87 ust. 1 i 92 ust. 1 Konstytucji,
aktami wykonawczymi do ustawy mającymi charakter powszechnie obowiązujący, mogą być
wyłącznie rozporządzenia wydawane przez organy wskazane w Konstytucji. Wśród tych

organów nie wymieniono NBP, jego Zarządu ani też Rady Polityki Pieniężnej, a ponadto akty
wykonawcze organów NBP posiadają formę uchwał. W myśl art. 93 Konstytucji, uchwały mogą
być źródłem jedynie prawa wewnętrznego, nakładać obowiązki i ustanawiać uprawnienia tylko
w stosunku do jednostek organizacyjnych podległych organowi wydającemu akty normatywne
tego prawa. Natomiast kwestionowane we wniosku upoważnienia, zawarte w ustawie o NBP i
wydane na jej podstawie akty wykonawcze dotyczą również sfery praw i obowiązków jednostek
nie podlegających Narodowemu Bankowi Polskiemu, między innymi banków komercyjnych.
Prezes NBP, ustosunkowując się do treści wniosku Prezesa NIK, nie podzieliła
przedstawionego w nim stanowiska odnośnie niekonstytucyjności wskazanych przepisów ustawy
o Narodowym Banku Polskim i wydanych na jej podstawie aktów prawnych podnosząc, że ocena
tych przepisów dokonana została bez jednoczesnego uwzględnienia treści art. 227 Konstytucji,
zamieszczonego w rozdziale – Finanse publiczne, którego przepisy statuują szczególną pozycję
ustrojową Narodowego Banku Polskiego. Prezes NBP podkreśliła, że w świetle Konstytucji RP
Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa, posiadającym własne i wyłączne
uprawnienia, a wszystkie zakwestionowane we wniosku Prezesa NIK przepisy ustawy o NBP
i wydane na ich podstawie akty wykonawcze mieszczą się w zakresie określonym przepisami
art. 227 Konstytucji.
W odpowiedzi na powyższe stanowisko Prezes Najwyższej Izby Kontroli stwierdził
między innymi, iż nie można zgodzić się z poglądem, aby na gruncie Konstytucji, z samej
pozycji ustrojowej danego organu i jego własnych i wyłącznych uprawnień przyznanych w
określonej sferze można było wnioskować o jego dalszych, wykraczających poza tę sferę
uprawnieniach, które w przepisach Konstytucji są bezpośrednio regulowane i wyraźnie
reglamentowane. Takimi konstytucyjnie określonymi i ściśle reglamentowanymi uprawnieniami,
są uprawnienia do stanowienia prawa powszechnie obowiązującego, które przysługują wyłącznie
podmiotom wskazanym w ustawie zasadniczej, wśród których nie ma NBP ani jego organów.
Prezes NIK stwierdził ponadto, że wyinterpretowanie uprawnień prawotwórczych NBP
z obowiązku realizacji zadań przypisanych przepisami art. 227 Konstytucji, burzyłoby całą
konstrukcję ustalonego w ustawie zasadniczej systemu źródeł prawa, bowiem Konstytucja nie
dopuszcza możliwości domniemania kompetencji do stanowienia przepisów prawa powszechnie
obowiązującego z kompetencji określających zadania danego podmiotu.
Wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją
niektórych przepisów ustawy o NBP i wydanych na jej podstawie aktów prawnych, nie został
jeszcze rozpoznany przez Trybunał Konstytucyjny.

7.

Podawanie do wiadomości publicznej wyników kontroli NIK

Zapisany w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli obowiązek i prawo Prezesa NIK do
informowania opinii publicznej o pracach NIK, wypełniane były przy założeniach, że jawność
pracy instytucji państwowej jest zasadą jej działania w państwie demokratycznym,
a jednocześnie wspomaga skuteczność wypełniania funkcji Izby. Te przesłanki określają zadania
Sekcji Rzecznika Prasowego, która organizuje i koordynuje współpracę NIK ze środkami
masowego przekazu. Do zadań tych należy:
−
−

upowszechnianie wiedzy o NIK, jej zadaniach i sposobie funkcjonowania,
udostępnianie opinii publicznej wyników przeprowadzonych kontroli,

−
−

sporządzanie analiz prasowych dla potrzeb departamentów kontrolnych i kierownictwa Izby,
codzienne przedstawianie kierownictwu Izby informacji prasowych na temat działalności
NIK (przegląd prasy centralnej i terenowej).
W działaniach informacyjnych przestrzegano następujących zasad wynikających

z ustawy:
−

informacje o wynikach kontroli (z wyjątkiem opatrzonych klauzulą tajne lub zastrzeżone)
udostępnia się opinii publicznej dopiero po przekazaniu ich właściwym adresatom,

−

akta kontroli nie są udostępniane prasie.
Informacji o wynikach kontroli i działalności Izby udzielano w formie:

−

wywiadów i wypowiedzi Prezesa NIK i członków kierownictwa Izby dla konkretnych
audycji radiowych i telewizyjnych, agencji i redakcji prasowych,

−

konferencji prasowych i briefingów Prezesa NIK i członków kierownictwa Izby,

−

codziennie aktualizowanej strony internetowej,

−

udostępniania dziennikarzom sporządzanych w NIK informacji o wynikach
przeprowadzonych kontroli i działań kontrolnych Izby, planowanych do realizacji
w przyszłości.
Liczba publikacji dotyczących Najwyższej Izby Kontroli w 1999 r. wzrosła

w porównaniu z rokiem ubiegłym. Prasa zamieściła 4542 informacje i artykuły dotyczące pracy

103
1313

74
1340

Wywiady i wypowiedzi
członków kierownictwa
NIK jako instytucja
Tematyka kontrolna

2887

1998

3128

1999

NIK (w 1998 r. – 4303).
W roku 1999 odbyło się 51 konferencji prasowych i spotkań kierownictwa Izby
z dziennikarzami. Uczestniczyło w nich 702 dziennikarzy, czego wynikiem było 873 publikacji,
o 143 więcej niż w roku ubiegłym. Ponadto prowadzono systematyczną współpracę ze stacjami
telewizyjnymi i rozgłośniami radiowymi, w których popularyzowano efekty pracy NIK, zasady
jej funkcjonowania, zakres kompetencji oraz usytuowanie w systemie naczelnych organów
państwowych. Wyjątkowo intensywne było zaangażowanie Izby w upowszechnianie wiedzy o
zagrożeniach korupcją.

Podobnie jak w latach poprzednich, największe zainteresowanie prasy wzbudziły
ustalenia kontroli z szeroko pojętej dziedziny ochrony zdrowia. Łącznie tematyka ta opisywana
była w 236 publikacjach.
Najwięcej artykułów powstało na temat nieprawidłowości finansowych w Państwowym
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, polegających na nieprawidłowym
gospodarowaniu i wykorzystaniu środków PFRON, przeznaczonych na rehabilitację i tworzenie
nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (103)1. Tak duża liczba publikacji
spowodowana została także toczącą się przez kilka miesięcy dyskusją sejmową nad
projektowanym przez Ministerstwo Finansów wprowadzeniem systemu dotacji zamiast ulg
podatkowych dla zakładów pracy chronionej. Ministerstwo powoływało się na ustalenia NIK,
twierdząc, że Izba udowodniła bezzasadność przyznawania ulg w sytuacji niewykorzystywania
ich na potrzeby niepełnosprawnych. W komentarzach prasowych powtarzały się stwierdzenia, że
chociaż NIK od kilku lat negatywnie ocenia sposób wydatkowania środków PFRON, a kolejne
osoby kierujące funduszem nie wyciągają z tych zaleceń odpowiednich wniosków.
Oburzenie wzbudziła wysokość ujawnionych przez NIK kontraktów menedżerskich,
zawartych przez ministerstwo z szefami niektórych samodzielnych jednostek służby zdrowia
(70). Prasa opisywała ustalenia kontroli, najbardziej podkreślając całkowitą bezkarność osób
odpowiedzialnych za marnotrawstwo finansów publicznych. W następnym miesiącach
informowano o próbach renegocjacji wysokości zarobków, podejmowanych przez sejmiki
wojewódzkie pod wpływem sugestii NIK.
Kontrola dokonywania zakupów i wykorzystania aparatury medycznej w szpitalach
zaowocowała 63 publikacjami. Były to teksty dwojakiego rodzaju: omówienia ustaleń kontroli
oraz swoiste „śledztwa dziennikarskie”, prowadzone najczęściej przez dziennikarzy prasy
terenowej. Dotyczyły one marnotrawstwa i ograniczonej dostępności do specjalistycznego
sprzętu medycznego.
Prasa nadała rozgłos także ustaleniom zawartym w „Analizie wykonania budżetu
państwa i zadań polityki pieniężnej w 1998 r.”. Spośród 201 artykułów, które ukazały się na
przełomie czerwca i lipca ub. roku, większość dotyczyła właśnie nieprawidłowości w realizacji
budżetu poszczególnych dysponentów. Najbardziej bulwersującym przykładem okazało się
wykonanie budżetu państwa przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Ponadto,
opisywano zarzuty wobec innych resortów – skarbu państwa, kultury i sztuki, pisano też
o niewykorzystaniu funduszy na wspomaganie rolnictwa. Prasa odnotowała również
rozbieżności pomiędzy NIK a NBP, dotyczące wyników finansowych banku. W tytułach
lokalnych najczęściej umieszczano analizy wykonania budżetów wojewódzkich – szczególnie
dużo miejsca poświęciła im prasa na terenach, gdzie NIK negatywnie oceniła sposób realizacji
wydatków przez wojewodów.

1

W nawiasach podano liczbę artykułów poruszających dany temat.

Ponadto, spośród podanych w 1999 r. do wiadomości publicznej, najbardziej nagłośnione
przez media zostały ustalenia następujących kontroli: nieprawidłowości popełnionych w
szczecińskim oddziale AWRSP w latach 1992 – 95 (98), organizacji czasu wolnego od zajęć
szkoleniowych wśród żołnierzy służby zasadniczej (68), stanu przygotowań administracji
państwowej i samorządowej do problemu roku 2000 (63), funkcjonowania Specjalnych Stref
Ekonomicznych (49), realizacji inwestycji centralnej Terminal Samochodowy Koroszczyn (32)
oraz poboru mandatów nakładanych przez uprawnione organy administracji (27).
Wspomnieć także należy o zrealizowanej w 1999 r. kontroli kosztów osobowych
funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, której wyniki Izba opublikowała na
początku następnego roku. Na ten temat napisano w pierwszym kwartale 2000 r. wyjątkowo
dużo artykułów – 133. Dziennikarze podawali przykłady najwyższych diet radnych i podkreślali
uznaniowy sposób ich ustalania i niejednokrotnie brak powiązania z efektami pracy. Większość
publicystów z uznaniem przyjęła postulaty NIK i uchwalenie przez Sejm ustawy o ograniczeniu
zarobków w państwowych jednostkach gospodarczych i w samorządach. Pojawiały się też głosy
przeciw – niektórzy obawiali się, że obniżenie pensji może zniechęcić do działalności
samorządowej najlepszych fachowców.
W artykułach dotyczących NIK jako instytucji państwowej najczęściej pisano
o współpracy z parlamentem, a szczególnie z sejmową Komisją Kontroli Państwowej. Prasa
informowała o opracowaniu projektu uchwały krytykującej pracę NIK. Większość tytułów
prasowych uznała zarzuty wobec Izby za nieuzasadnione.
Pod koniec roku pojawiły się informacje o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie
wzmocnienia kontroli państwowej prowadzonej przez NIK. Na łamach prasy członkowie
kierownictwa podkreślali, że Izba spełnia wymagane standardy. Ponadto pisano o ustalaniu
planu pracy na rok 2000 i obszarach życia gospodarczego i społecznego, którymi Izba zajmie się
w sposób szczególny. Dużo miejsca poświęcono zaangażowaniu się NIK w walkę z korupcją.
Dziennikarze w zdecydowanej większości rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi
przepisami przedstawiali działalność NIK i wyniki kontroli. Zaledwie w 10 przypadkach
konieczne było wysłanie do redakcji sprostowań.
Otwartość instytucji państwowej i stopień poinformowania obywateli o jej pracy wpływa
na poziom aprobaty jej działalności. Przeprowadzone w styczniu 2000 r. badanie CBOS2
wykazało, że notowania NIK utrzymują się na dość wysokim poziomie – 58% respondentów
pozytywnie ocenia działalność Izby. Osób źle oceniających pracę NIK jest dużo mniej – 16 %.

2

Oceny działalności instytucji publicznych, CBOS, luty 2000

8.

Rozpatrywanie skarg, listów i wniosków skierowanych do NIK
Informacje ogólne

W 1999 r. do jednostek organizacyjnych NIK wpłynęło 7495 skarg, listów
i wniosków. W okresie tym do Centrali NIK nadesłano 5121 skarg, w tym do Wydziału (Sekcji)
Skarg i Wniosków wpłynęło 4734 skarg, a do departamentów – 387.
W latach 1998 – 1999 wpływ korespondencji skargowej skierowanej do Najwyższej Izby
Kontroli utrzymywał się na podobnym, bardzo wysokim poziomie.
W rozbiciu na delegatury i departamenty kontrolne, wpływ
i wniosków – w stosunku do roku poprzedniego – przedstawia się następująco:

skarg,

1998 r.

1999 r.

różnica w %
1999 r. : 1998 r.

delegatury

2559

2374

92,8%

departamenty

299

387

129,4%

Wydział Skarg i Wniosków

4767

4734

99,3%

ogółem w NIK

7625

7495

98,3%

listów

Liczba skarg, listów i wniosków, kierowanych do NIK w latach 1998 i 1999, w podziale
na kategorię autorów korespondencji skargowej, ilustruje poniższe zestawienie:

Typ pisma

Skargi indywidualne
skargi zbiorowe
pisma skierowane
przez posłów na Sejm RP
skargi anonimowe

Liczba
w1998 r.

Liczba
w1999 r.

5327
371
148

Procentowy
wskaźnik w
ogólnej liczbie
skarg
69,9%
4,9%
1,9%

1755

23,0%

%
1999 r.
1998 r.

5138
355
236

Procentowy
wskaźnik
w ogólnej
liczbie skarg
68,8%
4,7%
3,1%

96,5%
95,7%
159,5%

1566

20,9%

89,2%

Korespondencję skargową skierowaną do NIK w 1999 r. – w podziale na poszczególne
województwa – przedstawia poniższe zestawienie:
L.p.

Województwo

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

Mazowieckie
Śląskie
Dolnośląskie
Lubelskie
Wielkopolskie
Małopolskie
Łódzkie
Podkarpackie
Kujawsko-Pomorskie
Pomorskie
Zachodniopomorskie
Podlaskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Lubuskie
Opolskie
Pozostałe
w tym: z zagranicy
Razem

Liczba skarg
1788
833
621
507
469
476
379
344
351
337
279
234
222
198
153
142
162

Udział
procentowy
23,86%
11,11%
8,29%
6,76%
6,26%
6,35%
5,06%
4,59%
4,68%
4,50%
3,72%
3,12%
2,96%
2,64%
2,04%
1,89%
2,16%

7495

100,00%

Skarg zgłoszonych do Izby po raz pierwszy wpłynęło 6482, tj. 86,5% ogólnej liczby pism
skargowych (w 1998 r. tzw. pierwotne skargi stanowiły 83,6% korespondencji skargowej).
Pozostałych 1013 skarg (13,5%) skierowały osoby, które już wcześniej prowadziły
korespondencję z jednostkami organizacyjnymi NIK Ponowne kierowanie do NIK skarg
spowodowane było przede wszystkim niewłaściwym – w odczuciu skarżących – załatwieniem
ich przez organy, którym sprawy przekazane zostały do zbadania, bądź stanowiły uzupełnienie
skargi wcześniejszej.
W okresie sprawozdawczym we wszystkich jednostkach organizacyjnych NIK przyjęto
ogółem 2146 osób zgłaszających skargi osobiście (w roku poprzednim do NIK zgłosiło się
osobiście

1534

interesantów).

Osobom

tym

udzielano

porad

prawnych

w zakresie

obowiązujących przepisów, a także informowano o możliwościach załatwienia przedstawianych
spraw, niejednokrotnie bardzo skomplikowanych z punktu widzenia prawnego.

Z powyższych danych wynika, iż coraz bardziej popularną wśród skarżących formą
kontaktów z NIK są osobiste zgłoszenia. Fakt ten spowodowany jest zarówno pogarszającą się
sytuacją materialną obywateli (obawa przed kosztami w kancelariach adwokackich – co często
podkreślane jest przez skarżących) jak również „zagubieniem się” – jak to ujmują skarżący –
w „labiryncie przepisów prawnych”.

Problematyka skarg, listów i wniosków
Najliczniejszą grupę stanowiły skargi, listy i wnioski informujące o szeroko pojętych
nadużyciach gospodarczych i finansowych oraz marnotrawstwie mienia społecznego. Spośród
1951 zakwalifikowanych do tej grupy – 1609 skarg informowało o nadużyciach.
Z porównania wpływu skarg informujących o nadużyciach w latach 1998-1999 wynika,
iż procentowy wskaźnik skarg dot. tego tematu, w obydwu latach utrzymywał się na podobnym
poziomie. W 1998 r ponad 28% ogółu skarg zawierało zarzuty występowania nadużyć,
natomiast w 1999 r. spośród ogólnej liczby 7495 skarg – zarzuty tego rodzaju zawierało ponad
21% skarg skierowanych do NIK (1609 pism skargowych).
Spośród 1609 skarg informujących o nadużyciach, 879 z nich (54%) było podpisanych.
Skargi anonimowe, w liczbie 739, stanowiły 46% korespondencji dotyczącej tej problematyki.
Analiza treści skarg, wniosków i listów skierowanych do Najwyższej Izby Kontroli
w roku 1999 wykazuje, że w ramach grupy zaklasyfikowanej jako „nadużycia” ujmowane były
zarzuty dot. między innymi:
− korupcji, czyli przyjmowania lub żądanie przez pracownika instytucji państwowej lub
społecznej korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za wykonanie czynności urzędowej
lub za naruszenie prawa,
− nepotyzmu, czyli faworyzowania krewnych przy przydzielaniu stanowisk przez osoby
wpływowe,
− niezgodnego ze stanem faktycznym ewidencjonowania danych dotyczących rozliczeń
z budżetem państwa w ramach otrzymanych dotacji,
− fałszowania faktur i rachunków inwestycyjnych,
− zawierania kontraktów, ze świadomością, że podmiot nie będzie w stanie wypełnić
zobowiązań umownych,
− transferowania dużych sum pieniędzy przez zarządzających dużymi przedsiębiorstwami
i instytucjami państwowymi do firm prywatnych, w których zatrudniani są lub byli wyżsi
urzędnicy tych firm lub instytucji,
− prowadzenia w postępowaniach o zamówienia publiczne, procedur związanych
z udzielaniem zamówień publicznych w taki sposób, aby umowa mogła być zawarta z firmą
faworyzowaną,
− wykorzystania i umożliwienia wykorzystania kredytów preferencyjnych niezgodnie
z przeznaczeniem.
− nierzetelnego wykonywania kontroli przez skorumpowanych pracowników odpowiednich
organów kontroli lub nadzoru.
W grupie skarg informujących o nadużyciach gospodarczych i finansowych dominowały
sprawy dotyczące działalności:
− przedsiębiorstw i spółek – 461 skarg informujących między innymi o niewłaściwych
działaniach
kierownictwa państwowych zakładów, takich jak: wyprzedaż przez
przedsiębiorstwa państwowe środków trwałych i materiałów po zaniżonych cenach,
łapownictwo, korupcja;

−

−

−

placówek związanych z ochroną zdrowia i pomocy społecznej – 326 skarg zawierających
między innymi zarzuty niewłaściwego wykorzystywania dotacji budżetowych, łapownictwa i
korupcji;
instytucji celnych i finansowych, jak również organów wymiaru sprawiedliwości – 178 skarg
informujących między innymi o dowolności w podejmowaniu decyzji w sprawach
o wydawanie różnego rodzaju koncesji, pozwoleń i zezwoleń;
organów i urzędów samorządu terytorialnego – 211 skarg informujących o nadużyciach
popełnianych przez pracowników urzędów miast i gmin (83 skargi), nadużyciach
wynikających z działalności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (59 skarg) jak
również nieprawidłowej działalności w tym zakresie zarządów i rad miast i gmin (55 skarg).
Na uwagę zasługuje ponad 40 procentowy wzrost – w porównaniu do 1998 r. – tego rodzaju
korespondencji skargowej;

−

placówek naukowo-kulturalnych i szkolnictwa – 126 skarg w których zawarto między
innymi zarzuty niewłaściwego wykorzystywania dotacji budżetowych, niezgodnego z
prawem działania członków kierownictwa tych placówek;

−

zakładów spółdzielczych – 110 skarg zawierających przede wszystkim zarzuty
wykorzystywania stanowisk i nadmiernego bogacenia się osób należących do ścisłego
kierownictwa głównie spółdzielni mieszkaniowych, kwestionujących rzetelność
i gospodarność działań zarządów spółdzielni, oraz wskazujących na przypadki korupcji
i nadużyć finansowych.

Następną, co do liczby skarg, grupę – 1136 (ponad 15% ogółu) stanowiły pisma
zawierające krytykę funkcjonowania organów i urzędów administracji rządowej oraz
samorządu terytorialnego (w 1998 r. zarejestrowano 1315 skarg z tego zakresu).
W grupie tej wyodrębniono skargi na urzędy i organy administracji rządowej – 421 skarg
(37% w tej grupie) i administrację samorządową – 992 skargi (87% w tej grupie).
Biorąc pod uwagę fakt, iż w jednej skardze zawarte były niekiedy zarzuty w stosunku do
kilku urzędów, liczby te nie mogą się bilansować.
W skargach na funkcjonowanie administracji rządowej najczęściej podnoszone zarzuty
dotyczyły:
−
−
−

procesów decyzyjnych, w tym łamania przepisów prawa proceduralnego,
przewlekłości prowadzonych postępowań administracyjnych, uchybiania wyznaczonym
w kpa terminom;
opieszałości w przekazywaniu akt do NSA w związku z zaskarżeniem decyzji, jak również
niewykonywanie wyroków NSA.

W kategorii tej szczególnie liczną grupę stanowią skargi dotyczące nadzoru budowlanego
wszystkich szczebli.
Listy i skargi dotyczące funkcjonowania organów administracji samorządowej
koncentrowały się wokół nieprawidłowości w funkcjonowaniu zarówno organów samorządu
terytorialnego, jak i pracy samych urzędów. Zarzuty dotyczyły między innymi:
−
−
−
−
−

braku kompetencji wyrażającego się wadliwością podejmowanych decyzji,
prywaty oraz wykorzystywania stanowiska dla osiągania osobistych korzyści ,
nieprawidłowości w gospodarce finansowej gmin,
niezgodnego z wyznaczonym celem wykorzystywania dotacji budżetowych,
nieprawidłowego szacowania kosztów inwestycji komunalnych.
Wśród autorów skarg na działalność zarządów gmin bardzo często występowali radni,
którzy jako przedstawiciele społeczności lokalnych, podnosili między innymi utrudnianie

sprawowania kontroli społecznej, poprzez blokowanie dostępu do informacji o wynikach
kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontroli.
Problemy wynikające z niewłaściwego gospodarowania lokalami podnoszono
w 646 skargach, listach i wnioskach (8,6% ogółu).
W tej grupie skarg najczęściej zgłaszano zarzuty nieprawidłowości występujących
w budownictwie i gospodarce komunalnej (365 skarg) jak również sygnalizowano prowadzenie
niewłaściwej gospodarki lokalami, głównie spółdzielczymi (158 skarg).
Przedmiotem korespondencji skargowej w sprawach gospodarowania lokalami
komunalnymi były zarzuty związane z brakiem nowych inwestycji w zakresie budownictwa
komunalnego, przydzielaniem mieszkań komunalnych niezgodnie z zasadami i regulaminami
przydziałów. Ta grupa zarzutów dotyczyła samej polityki gospodarowania zasobami
komunalnymi prowadzonej przez zarządy gmin, natomiast pozostałe koncentrowały się wokół
sposobu sprawowania zarządu nieruchomościami przez podległe gminom jednostki
organizacyjne.
W skargach dotyczących lokali spółdzielczych wskazywano głównie na brak kontroli
działalności zarządów spółdzielni, przewidzianej przepisami prawa spółdzielczego. Spółdzielcy
podkreślali niewykorzystywanie przez rady nadzorcze uprawnień kontrolnych wobec działań
zarządu, małą skuteczność postępowań lustracyjnych prowadzonych przez związki rewizyjne
spółdzielczości oraz trudności w dochodzeniu swoich roszczeń wobec spółdzielni
w postępowaniu przed sądem powszechnym.
Na uwagę zasługuje systematyczny wzrost – w porównaniu do lat ubiegłych – napływu
korespondencji skargowej, której przedmiotem jest sposób gospodarowania lokalami
zakładowymi. Obok zarzutów dotyczących nieuzasadnionego wzrostu opłat czynszowych,
wysokości kosztów eksploatacyjnych, braku polityki remontowej w przypadkach zniszczonych
zasobów mieszkaniowych problemem najczęściej pojawiającym się było wyzbywanie się przez
zakłady lokali mieszkalnych – często całych osiedli – drugą sprzedaży bądź przekazywania
innym podmiotom, z pominięciem interesów najemców tych lokali.
Blisko 12% ogółu korespondencji skargowej (896 skarg), stanowiły pisma w których
krytycznie odnoszono się do działalności organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania, jak
również funkcjonowania zakładów karnych. W porównaniu do roku poprzedniego
odnotowano ponad 29-procentowy wzrost tego rodzaju skarg.
W skargach z zakresu działalności organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania
zarzucano głównie popełnianie uchybień proceduralnych w toku postępowań sądowych,
kwestionowano decyzje organów prokuratorskich w sprawie odstępowania od czynności
przygotowawczych, sygnalizowano trudności w uzyskaniu rewizji wyroku sądowego.
Podkreślano również, iż organy ścigania, a w szczególności prokuratura, nie podejmują spraw
sygnalizowanych w składanych doniesieniach lub umarzają je z przyczyn formalnych, bez
merytorycznego rozpoznania – oczekując pełnego przedstawienia dowodów przez osoby
składające doniesienie. W grupie tej coraz częściej pojawiają się skargi na sposób prowadzenia
postępowań sądowych, związanych ze sporami o własność gruntów rolnych.
Wśród pism skargowych, zawierających krytyczne uwagi pod adresem funkcjonowania
zakładów karnych – których autorami byli głównie skazani – krytyce poddawano opiekę
zdrowotną w zakładach karnych, uznając ją za niedostateczną bądź niewłaściwą.
Funkcjonowanie systemu emerytalno-rentowego, ochrony zdrowia i opieki społecznej
było przedmiotem 620 pism skargowych (8,3% ogólnej liczby skarg). W porównaniu do 1998 r.
nastąpił ponad 19-procentowy wzrost liczby tego rodzaju skarg.

W grupie skarg z zakresu ochrony zdrowia (317 pism skargowych) krytyce poddawano
jakość usług medycznych świadczonych przez placówki służby zdrowia (ZOZ, szpitale), sposób
zawierania umów o udzielaniu świadczeń zdrowotnych zawieranych przez spółki z kasami
chorych, nieprawidłowości w przeprowadzaniu przetargów na dostawy sprzętu medycznego,
nadmierne i nieuzasadnione zróżnicowanie wynagrodzeń między kierownictwem ZOZ
a personelem lekarskim, nepotyzm i protekcjonizm wśród kierownictwa kas chorych.
Wskazywano niejednokrotnie na nieprawidłowości w działaniu jednostek powstałych na styku
z różnego rodzaju prywatnymi organizacjami, takimi jak stowarzyszenia i fundacje.
W zakresie świadczeń ZUS i KRUS (299 skarg) najczęściej poruszanymi problemami
były: wymiary emerytur i rent oraz tryb ich przyznawania, przewlekłe załatwianie spraw
emerytalno-rentowych.
W skargach związanych problemowo z szeroko rozumianą opieką

społeczną (587

skarg) najczęściej pojawiającą się tematyką było niewłaściwe gospodarowanie przez gminne
organy funduszami przeznaczonymi na pomoc społeczną, niewłaściwą pracą miejskich
i gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz nieodpowiedni stosunek do interesantów
(arogancja pracowników, ośmieszanie wnoszących prośby, przydzielanie okresowych zasiłków
osobom po znajomości przy równoczesnym odmawianiu pomocy osobom potrzebującym).
Korespondencja skargowa dotycząca spraw kombatanckich poruszała głównie problemy
wynikające z przewlekłości postępowań w sprawie odszkodowań za pracę przymusową w III
Rzeszy, jak również opóźnień w wypłacaniu przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” II
raty pomocy pieniężnej dla uprawnionych.
Przedmiotem 405 skarg i listów (5,4% ogółu) były problemy wynikające
ze stosunku pracy (w porównaniu do 1998 r. – wzrost o 11%). Skarżono się między innymi na
nieprzestrzeganie przez pracodawców przepisów prawa pracy, nierespektowanie prawomocnych
orzeczeń sądowych, nieprzestrzeganie przepisów w zakresie odpraw pieniężnych należnych
w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, nieprzestrzeganie przepisów bhp., trudności
w uzyskaniu świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
W odniesieniu do rynku pracy podkreślano niewystarczającą liczbę ofert składanych
bezrobotnym przez rejonowe biura pracy, sygnalizowano również trudności w uzyskaniu pracy
przez osoby, które utraciły prawo do pobierania zasiłku.
Nieprawidłowości występujące w transporcie i łączności były przedmiotem
228 skarg, listów i wniosków (3% ogółu). W ostatnich latach w napływie korespondencji z tego
zakresu daje się zaobserwować tendencję spadkową.
W tej grupie skarg nadal jednak znaczny udział ma korespondencja zawierająca
krytyczne uwagi pod adresem Telekomunikacji Polskiej S.A. Podobnie jak w latach ubiegłych,
zarzucano Spółce wykorzystywanie pozycji monopolistycznej. Krytyce poddawano zarówno
sposób naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, jak nierzetelne – zdaniem skarżących –
rozpatrywanie przez zakłady telekomunikacyjne w terenie i dyrekcje okręgowe, wnoszonych
skarg i reklamacji.

Problemy wynikające z funkcjonowania systemu finansowego, w tym zwłaszcza
kredytowego, były przedmiotem 227 skarg, listów i wniosków (3% ogólnej liczby skarg).
Podnoszono w nich przede wszystkim problem polityki kredytowej banków uznając ją za zbyt
liberalną w stosunku do znajomych kierownictw (chodziło głównie o banki spółdzielcze),
natomiast za zbyt obostrzoną w odniesieniu do pozostałych klientów.
W sprawach związanych z kredytami mieszkaniowymi kwestionowano przede
wszystkim stosowane formy ich spłaty, krytykowano między innymi zbyt wysokie stopy
oprocentowania, informowano o trudnościach w uzyskaniu decyzji odnośnie odroczenia terminu
spłaty lub wstrzymania egzekucji komorniczych.
W zakresie spraw skarbowych podnoszono problemy wynikające z nieprawidłowego
naliczania podatków przez urzędy skarbowe, unikania płacenia podatków przez niektóre
podmioty gospodarcze i osoby fizyczne podlegające opodatkowaniu z mocy prawa, nadmiernego
przedłużania w postępowań podatkowych wszczętych w wyniku kontroli skarbowej.
Stosunkowo niewielki odsetek skarg skierowanych do NIK (2,6% ogółu – 194 skargi)
stanowiła korespondencja, w której kwestionowano prawidłowość przebiegu procesów
przekształceń własnościowych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że znaczna liczba skarg
zaliczonych do takich grup problemowych jak nadużycia czy sprawy pracownicze, miała swoje
źródło w dokonujących się przekształceniach własnościowych. W przeciwieństwie do innych
grup skarg, których autorami były osoby indywidualne, ze skargami z zakresu przekształceń
własnościowych występowały przede wszystkim grupy pracowników prywatyzowanych
przedsiębiorstw, organy samorządu pracowniczego oraz organizacje związkowe.
Wśród głównych grup problemowych najmniejszą grupę stanowiły skargi na niewłaściwe
gospodarowanie ziemią (112 skarg), stanowiące jedynie 1,5% całości korespondencji
skargowej.
Sposób postępowania z korespondencją skargową, zasadność skarg i efekty przeprowadzonych
kontroli skargowych

W toku kontroli i w wyniku postępowań wyjaśniających sprawdzono zasadność 496
skarg (w tym w wyniku kontroli zbadano 231 skargi). Dalsze 156 skarg zakwalifikowano
do zbadania w terminach późniejszych. Brak możliwości merytorycznego zbadania
zasadności wszystkich kierowanych do Izby skarg, jak również fakt, iż przedstawione w
nich nieprawidłowości dotyczą sfer podlegających kontroli innych organów kontrolnych,
powodowały przekazywanie ich organom właściwym do ich merytorycznego załatwienia.
(organy kontroli skarbowej, PIH, PIP, RIO, spółdzielcze związki rewizyjne, rzecznicy
praw konsumenckich, pacjenta, obywatelskich itp., urzędy nadzoru i kontroli ubezpieczeń
społecznych, zdrowotnych, urzędy nadzoru bankowego). W powyższy sposób w 1999 r.
załatwiono 1719 skarg i listów (23% korespondencji skargowej)
W przypadkach, kiedy NIK nie otrzymała informacji na temat ostatecznego sposobu
załatwienia przekazanych skarg, występowano z pismami monitującymi do jednostek, którym
skargi zostały przekazane do zbadania. W 1999 r. NIK wystosowała 140 takich monitów.
Na zbadanych przez NIK i inne organy 1005 pism skargowych, ich zasadność
została potwierdzona w 409 przypadkach (40,7% skarg zbadanych), natomiast zarzuty
zawarte w 596 pismach skargowych okazały się nieuzasadnione (59,3% skarg zbadanych).
W wyniku zakończonych w 1999 r. kontroli skargowych ujawniono straty
o łącznej wartości przekraczającej 76,6 mln zł. W stosunku do osób winnych zaniedbań,
niegospodarności i marnotrawstwa mienia, w kierowanych wystąpieniach pokontrolnych
wnioskowano o zastosowanie przewidzianych prawem sankcji.
W wyniku kontroli skargowych 10 spraw, w których stwierdzono fakty noszące
znamiona przestępstw, przekazano organom ścigania. Ponadto 39 skarg NIK przekazała

organom ścigania do zbadania uznając, że opisane w nich fakty wskazują na możliwość
zaistnienia przestępstwa.
W sytuacjach, kiedy charakter zawartych w skargach zarzutów nie kwalifikował ich do
przekazania organom właściwym do ich załatwienia z uwagi na brak precyzji w określeniu istoty
nieprawidłowości lub wskazania jednostek, w których nieprawidłowości występują, Izba
udzielała skarżącym wyjaśnień, które mogły być pomocne zainteresowanym przy załatwianiu
przedstawionych przez nich spraw. W ten właśnie sposób w 1999 r. załatwiono 2501 skarg
i listów (ponad 33% ogólnej liczby skarg).
Kierowane do NIK skargi anonimowe lub nadsyłane do jej wiadomości, po
zarejestrowaniu i stosownym zakwalifikowaniu odkładano do akt. Są one przechowywane
i udostępniane jednostkom organizacyjnym NIK planującym kontrolę określonych zjawisk.

III.
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Uwagi ogólne

Wyniki kontroli, zaprezentowane w Sprawozdaniu z działalności
Najwyższej Izby Kontroli w 1999 r., w pełni uzasadniają ponowienie
ostrzeżeń formułowanych przez Izbę już w latach ubiegłych, że brak dbałości
o porządek prawny stanowi poważne niebezpieczeństwo dla funkcjonowania
państwa i jego struktur.
Niewywiązywanie się organów władzy publicznej z wydawania
odpowiednich aktów normatywnych, tolerowanie luk w prawie oraz brak
skuteczności w egzekwowaniu obowiązków określonych w przepisach,
pociąga za sobą pogłębiające się zjawisko „erozji prawa”, a przez część
obywateli uznawane jest za przyzwolenie do niestosowania, omijania, a nawet
lekceważenia istniejących norm prawnych.
Negatywny, dla obywateli, przykład nieprzestrzegania przepisów
stanowi działalność organów państwa w zakresie tworzenia prawa. Od wielu
lat Izba wskazuje na problem niewydawania, bądź wydawania ze znacznym
opóźnieniem aktów wykonawczych do ustaw. Brak tych uregulowań
powoduje, że system prawny nie funkcjonuje należycie, zaś istotne
postanowienia ustaw niejednokrotnie nie mogą być realizowane. Wywołuje to
u obywateli poczucie niepewności co do treści obowiązującego prawa,
naruszając tym samym konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa
prawnego. Ma to też wpływ na powstanie zjawiska ograniczania zaufania do

państwa ze strony obywateli. Stan ten sprzyja także powstawaniu
mechanizmów korupcjogennych, na co wskazała NIK w odrębnym
dokumencie przekazanym Sejmowi.

Drugim, obok braku dbałości o porządek prawny, niebezpieczeństwem
dla funkcjonowania państwa, jest niezadowalająca efektywność niektórych
organów administracji i słabość kontroli wewnętrznej - brak skuteczności
i sprawności w wykonywaniu obowiązków, w tym w zakresie sprawowania
nadzoru i kontroli.
Powtarzające

się

przypadki

nieprawidłowości

w

pozyskiwaniu

dochodów budżetowych oraz swoistego „wycieku” pieniędzy z sektora
publicznego umożliwiała rażąca niesprawność lub opieszałość organów
państwa. W 1999 r. obniżył się zarówno wskaźnik skuteczności egzekwowania
podatków, jak również skuteczności egzekucyjnej dla zaległości podatkowych.
Wyniki

kontroli

restrukturyzacji

i

prywatyzacji

wykazały,

że

zasadniczym problemem jest brak spójnej polityki państwa w tej dziedzinie
oraz niewyznaczenie jasnych celów prywatyzacji w odniesieniu do
poszczególnych przedsięwzięć. Brak jednoznacznej koncepcji konsekwentnie
wcielanej w życie oraz częste zmiany planów powodowały przedłużanie się
procesów prywatyzacji, co nierzadko oznaczało pogłębianie się trudności
finansowych przedsiębiorstwa.
Nieefektywne okazały się również działania administracji w zakresie
wdrażania reform systemowych państwa. Wyniki kontroli NIK wskazały, że
reformy w sferze służby zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych nie zostały
należycie przygotowane i wprowadzone w życie.

1.

Gospodarowanie środkami publicznymi
W 1999 roku działalność kontrolna NIK w sferze finansów publicznych, podobnie
jak w latach poprzednich, koncentrowała się głównie na badaniu wykonania budżetu
państwa, zaś dokonana analiza realizacji założeń polityki pieniężnej miała na celu ocenę
działań NBP w zakresie regulacji podaży pieniądza i popytu na kredyt oraz ocenę
współpracy banku centralnego i rządu w zakresie ograniczania inflacji. Badania,
realizowane w ramach kontroli budżetowej, uzupełniane były przez inne kontrole, których
tematyka obejmowała prawidłowość wydatkowania środków publicznych oraz
gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Wyniki tych kontroli omówione zostały
w pewnym zakresie w przygotowanej przez Izbę Analizie wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 1999 r.
W minionych latach przez NIK kontrolowane były między innymi: funkcjonowanie
przedsiębiorstw państwowych oddanych w zarządzanie osobom fizycznym lub prawnym,
wymiar i pobór podatków i opłat przez gminy, stan zabezpieczenia interesów Skarbu
Państwa oraz państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie ich współpracy
z podmiotami prywatnymi, działalność spółek radiofonii publicznej w zakresie
gospodarowania majątkiem, realizacja przez urzędy kontroli skarbowej zadań ustawowych
w zakresie rozliczeń z budżetem spółek prawa handlowego, efektywność zakupu maszyn
i urządzeń oraz technologii w górnictwie węgla kamiennego, działalność organów
skarbowych w stosunku do dłużników Skarbu Państwa w latach 1995-1997, działalność
administracji celnej w zakresie dozoru i dokonywania odpraw celnych z uwzględnieniem
towarów przewożonych tranzytem i wyprowadzanych ze składów celnych, realizacja
dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 1995-1997.
W równie szerokim zakresie gospodarowanie środkami publicznymi kontrolowane
było w roku 1999.
Wyniki kontroli gospodarowania środkami publicznymi, wskazały między innymi na
ograniczoną sprawność organów państwa w zakresie pozyskiwania należnych dochodów
budżetowych. Wskazywanym przez Izbę problemem było również stosowanie – na
szeroką skalę – ulg, umorzeń oraz zaniechań poboru podatków. NIK kilkakrotnie zwracała
również uwagę na problematykę zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa – zarówno w
spółkach, jak też w funkcjonowaniu różnego rodzaju agencji, czego spektakularnym
przykładem jest działalność Terenowego Oddziału Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa w Szczecinie. Izba wskazywała ponadto na istotne, z punktu widzenia
ekonomicznego i społecznego, deformacje w organizacji zbytu węgla, źle przygotowane i
prowadzone przedsięwzięcia inwestycyjne, czego przykładem była budowa Terminalu
Samochodowego Koroszczyn, czy też przygotowania do wprowadzenia szybkich
pociągów z wychylnym nadwoziem. Powstawaniu wielu nieprawidłowości sprzyjał
niedostateczny nadzór ze strony właściwych organów, a także brak lub niejednoznaczność
regulacji prawnych.

W opracowanym w NIK w roku ubiegłym dokumencie pt. Podatki w świetle wyników
kontroli NIK wskazano na liczne wady polskiego systemu podatkowego. Za najistotniejsze
z nich uznano: brak stabilności, skomplikowane rozwiązania podatkowe, nadmierny fiskalizm
oraz wielość ulg podatkowych – w tym niedookreślone przez prawo warunki ich przyznawania.
W efekcie niedostateczna była sprawność ustalania i poboru podatków, utrzymywał się wysoki
poziom zaległości podatkowych, wiele do życzenia pozostawiała egzekucja tych zobowiązań.
NIK szczególnie negatywnie oceniła zbyt częste zmiany przepisów podatkowych,
wydawanie aktów wykonawczych z mocą wsteczną, brak kompleksowych nowelizacji ustaw
podatkowych. Np. w latach 1995-1997 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
zmieniana była 13-krotnie, a ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 11-krotnie.
Niektóre interpretacje Ministra Finansów przekazywane organom skarbowym, były po ich
wydaniu w istotny sposób zmieniane kolejnymi interpretacjami. Takie działania komplikowały
prawo podatkowe, utrudniały pracę stosownych organów i nie sprzyjały poprawności stosowania
prawa.
Wskaźnik zaległości podatkowych do dochodów podatkowych budżetu państwa obniżył
się z 11,5% w 1992 r. do 6,0% w 1997 r. i 5,4% w 1998 r. Rachunkowo, malejący wskaźnik tych
zaległości pozornie świadczył o poprawie dyscypliny podatkowej. W rzeczywistości na tę relację
wpłynęło zmniejszenie zaległości między innymi w wyniku zniesienia niektórych podatków
(podatku obrotowego i podatku od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń),
przeprowadzanej restrukturyzacji zadłużenia największych dłużników budżetu (od marca 1993 r.
do marca 1996 r.), którym zmniejszono zaległości podatkowe w drodze postępowania
ugodowego z bankami oraz bezpośredniego umarzania zaległości. Według szacunkowych
danych, organy skarbowe objęły w latach 1994-1996 postępowaniem oddłużeniowym zaległości
na kwotę 0,9 mld zł.
Izba zwracała uwagę, iż organy podatkowe zaniedbywały dochodzenia należności
budżetowych, zwłaszcza z nowo wprowadzanych podatków. Powtarzały się takie negatywne
zjawiska, jak opóźnienia w ustalaniu zaległości, mały zakres tytułów wykonawczych, rzadko
stosowane zabezpieczenia majątkowe. Sporadycznie doprowadzano do ustanawiania hipoteki
przymusowej, bądź orzekano o odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe
oraz odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółek. W latach 1996-1997 utrzymywała
się niska egzekucyjność zaległości podatkowych, wynosząca ok. 45%.
Ulgi podatkowe – między innymi w formie odliczeń, zwolnień, zaniechania poboru
podatku, odraczania terminów płatności – znacząco pomniejszały dochody budżetu państwa,
zarazem niejasne przepisy i częste ich zmiany, stanowiące podstawę do stosowania ulg,
prowadziły do coraz większej niestabilności podatków. Systemowe ulgi podatkowe nadmiernie
komplikowały w analizowanym okresie prawo podatkowe, były przy tym nazbyt liczne i przez
to traciły swój walor motywacyjny. Z kolei ulgi uznaniowe dodatkowo różnicowały status
i pozycję podatników. Zdarzały się bowiem liczne przypadki udzielania ulg, które nie były
uzasadnione sytuacją ekonomiczną wnioskodawców, natomiast często przyznawano je jedynie w
wyniku zaleceń Ministra Finansów. Najwięcej ulg systemowych wprowadzono do podatku
dochodowego od osób fizycznych. W 1997 r. ustawodawca dopuszczał 125 zwolnień w tym
podatku, a w podatku dochodowym od osób prawnych ponad 40 zwolnień. Kwota ulg w obu
tych podatkach zwiększyła się z 7,2 mld zł w 1995 r. do ok. 10 mld zł w 1996 r.

Wyniki kontroli w latach 1997-1998 wskazywały na niewystarczający nadzór Ministra
Finansów i izb skarbowych nad działalnością podległych urzędów m. in. pomijano problematykę
zabezpieczeń na majątku podatnika, Ministerstwo Finansów nie kontrolowało podległych
organów skarbowych w przedmiocie postępowania z dłużnikami. Ściągalność zaległości
podatkowych spadła w 1997 r. do poziomu 43,9% z 47,8% w 1996 r.
Poważną słabością systemu podatkowego był brak kompletnego zintegrowanego systemu
informacji podatkowej. Nie zakończono bowiem prac – trwających od 10 lat -nad budową
systemu POLTAX.
Kontrola wykonania budżetu państwa w 1999 r. wykazała, że zaległości podatkowe na
koniec ubiegłego roku wzrosły o 29,6% w stosunku do 1998 r. Ich relacja do dochodów
podatkowych wzrosła z 5,4% w 1998 r. do 7,1% w 1999 r. Obniżył się równocześnie wskaźnik
objęcia tytułami egzekucyjnymi zaległości podatkowych – z 54,1% w 1998 r. do 49,3%
w 1999 r., a także wskaźnik ściągalności egzekucyjnej zaległości podatkowych – z 50,1%
w 1998 r. do 44,4% w 1999 r.
Problematyka uzyskiwania dochodów budżetowych była również przedmiotem kontroli
realizacji ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych, ze szczególnym
uwzględnieniem dochodów budżetu państwa z opłat i podatku od gier (zał. 2, str. 11)*.
Stwierdzone w jej wyniku nieprawidłowości dot. zarówno działalności w poczynaniach
Ministerstwa Finansów, jak też podmiotów prowadzących ośrodki gier.
Ustalono, że Ministerstwo Finansów udzielało ulg podatkowych wymienionym
podmiotom, kierując również odpowiednie zalecenia do organów skarbowych. W wyniku
realizacji tych zaleceń, w latach 1996-1997 urzędy skarbowe wydały decyzje o umorzeniu
zaległości oraz zaniechaniu poboru podatku od gier w łącznej wysokości 32,3 mln zł, a ponadto
rozłożyły na raty spłatę zaległości na kwotę 10,9 mln zł, mimo że wspierane ulgami podmioty
uzyskiwały dodatnie wyniki finansowe.
Obniżenie dochodów budżetu państwa spowodowane zostało również wydaniem przez
Ministra Finansów zgody na uruchomienie odrębnych salonów gier w tych samych obiektach.
Zmniejszenie liczby automatów losowych w jednym salonie i przeniesienie ich do innego
umożliwiało naliczenie podatku od gier według niższych stawek podatkowych. W wyniku
wydania czterech takich decyzji, w I półroczu 1998 r. spółki „Bingo Centrum” i „Filmotechnika”
zapłaciły podatek niższy o ponad 300 tys. zł od kwoty należnej w przypadku wspólnego
rozliczenia działalności salonów gier.
Nienależne natomiast przychody, z kolei ze szkodą dla grających, osiągał „Totalizator
Sportowy” Spółka z o.o., który za uczestnictwo w trzech z czterech prowadzonych gier
liczbowych pobierał dodatkową opłatę w wysokości 2 groszy od każdego zakładu, mimo że
opłata ta nie była przewidziana w zatwierdzonych regulaminach gry. Zdaniem Najwyższej Izby
Kontroli, podstawą takiej praktyki nie mogła być ani długoletnia tradycja, ani koszty ponoszone
na druk blankietów do gry (jak argumentował Totalizator), tym bardziej że opłata pobierana była
od każdego zakładu bez względu na liczbę wykorzystanych blankietów, a nawet wówczas, gdy
grający w ogóle z nich nie korzystał, zlecając zawarcie zakładów przy użyciu terminala metodą
„chybił-trafił”.

*

Numer strony załącznika nr 2, zawierającego syntetyczne skróty informacji o wynikach kontroli, omówionych
w Rozdziale III.

Uchybienia o charakterze formalnym polegały między innymi na opóźnieniach
w rozpatrywaniu wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie gier. Ponadto, Ministerstwo
Finansów nie analizowało owych wniosków dostatecznie wnikliwie, zwłaszcza jeśli chodziło
o zgodność struktury własności kapitału z wymogami ustawy. Nie przestrzegano również
wymogu, aby równocześnie z wydaniem zezwolenia zatwierdzony został regulamin gier,
co powodowało, że podmioty rozpoczynały działalność nie mając takiego regulaminu.
Przestrzeganiu prawa nie sprzyjała przewlekła procedura wydawania świadectw
homologacyjnych dopuszczających do eksploatacji urządzenia do gier oraz świadectw rejestracji
określających okres, podmiot i miejsce ich użytkowania. W rezultacie 9 spośród 14 badanych
podmiotów użytkowało te urządzenia bez wymaganych świadectw. Dodatkowym problemem
była niejednoznaczność przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ogólnych
warunków urządzania gier losowych i zakładów wzajemnych, co umożliwiało kontrolowanym
jednostkom dowolne ich interpretowanie. Ustalono jednocześnie, że Ministerstwo Finansów nie
egzekwowało przestrzegania prawa przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.
Świadczył o tym fakt, że naruszenia ustawy karnej skarbowej stwierdzono w 26 na 39 kontroli
przeprowadzonych przez Departament Gier Losowych, ale tylko w 3 przypadkach departament
ten poinformował o nieprawidłowościach właściwe urzędy skarbowe i wnioskował o wszczęcie
postępowania karnego skarbowego.
Wyniki kontroli wykonywania obowiązków przez przedstawicieli Skarbu Państwa
w spółkach prawa handlowego (zał. 2, str. 62) dały podstawy do ogólnie pozytywnej oceny
NIK, dot. organizacyjnego przygotowania resortu do pełnienia funkcji właścicielskich
w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Opracowane zostały między innymi procedury
powoływania reprezentantów Skarbu Państwa do rad nadzorczych spółek oraz określone
obowiązki reprezentantów Skarbu Państwa w radach nadzorczych tych podmiotów. Obowiązki
te były jednak egzekwowane w niedostatecznym stopniu, jak również niewłaściwy były nadzór
MSP nad realizacją zadań wykonywanych przez tych reprezentantów.
Baza danych o kandydatach na członków rad nadzorczych zawierała informacje
niekompletne i nieaktualne. Stosowanie niewłaściwych procedur przejmowania
i ewidencjonowania akcji oraz udziałów Skarbu Państwa nie pozwalało na prowadzenie
rzetelnego ich wykazu, zgodnego ze stanem faktycznym. W nadzorze właścicielskim
sprawowanym przez Ministra SP i jego przedstawicieli popełniano błędy, czego konsekwencją
były wadliwe decyzje organizacyjne i gospodarcze, między innymi wyrażenie zgody na sprzedaż
mienia Skarbu Państwa po zaniżonych cenach, angażowanie środków spółek Skarbu Państwa
w nieefektywne przedsięwzięcia, brak reakcji na złą sytuację ekonomiczną spółek. Delegaturom
resortu zbyt późno przekazywano pełnomocnictwa do udziału w walnych zgromadzeniach
i instrukcje do głosowania. Niedotrzymywanie terminów walnych zgromadzeń spowodowało
opóźnienia w wypłacie dywidend, a brak w statutach blisko 30% spółek zmian wymaganych
ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych – nieotrzymanie przez
pracowników należnych im akcji oraz wygaśnięcie mandatów członków rad nadzorczych.
Z ustaleń kontroli wynikało, że wpływy z tytułu dywidend w spółkach z częściowym
udziałem Skarbu Państwa, uzyskiwane przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych
i Ministerstwo Skarbu Państwa, pochodziły od niewielkiego odsetka spółek. W 1997 r.
dywidendy takie wpłynęły ze 130 (38,1%), a do 30 czerwca 1998 r. – z 57 spółek (niespełna
7%). Na niskim poziomie utrzymywała się rentowność środków zaangażowanych
w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa. Dodać należy, że Minister Skarbu Państwa nie
dysponował informacjami o globalnej rentowności kapitału SP zaangażowanego
w wymienionych spółkach.

Stwierdzono ponadto, że w ciągu 2 lat od powołania urzędu, Minister Skarbu Państwa nie
przedstawił Radzie Ministrów projektu rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych
zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.
W sposób niezadowalający wywiązywała się z powierzonych jej zadań Korporacja
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE S.A.). Wykazała to kontrola realizacji ustawy
o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych
(zał. 2, str. 21).
Utworzonej w 1990 r. Korporacji powierzono udzielanie krajowym przedsiębiorstwom
ochrony ubezpieczeniowej, na wypadek poniesienia strat w związku z realizacją kontraktu
eksportowego.
W latach 1995-1997, w ramach działalności prowadzonej na rachunek własny, KUKE
S.A. ubezpieczyła kontrakty eksportowe o wartości 256-371 mln USD, co stanowiło około
1,11%-1,45% wartości polskiego eksportu. Należy podkreślić, że skala tej działalności,
w stosunku do ogólnej wartości polskiego eksportu, była niższa niż odsetek transakcji
ubezpieczanych przez analogiczne instytucje nie tylko w Europie Zachodniej, ale także na
Węgrzech czy w Czechach. Wprawdzie z działalności komercyjnej Korporacja osiągnęła w tym
okresie zysk netto, to jednak największy wpływ na jego wielkość miał ponaddwukrotny wzrost
przychodów z lokat, które w 1997 r. przekroczyły 20 mln zł. Jednocześnie Skarb Państwa
w latach 1995-1997 przekazał Korporacji, na podniesienie kapitału akcyjnego, środki
w wysokości 50,3 mln zł, co stanowiło 76,5% wzrostu kapitałów własnych KUKE S.A. w tym
okresie. W ocenie NIK, korzystne wyniki finansowe osiągnięte przez Korporację w latach 19961997, uzyskane zostały w znacznej mierze dzięki jej dokapitalizowaniu środkami Skarbu
Państwa, nie zaś na skutek poprawy wyników osiąganych z działalności ubezpieczeniowej
prowadzonej na zasadach komercyjnych.
W okresie o którym mowa, ubezpieczenia prowadzone w imieniu Skarbu Państwa
stanowiły jedynie 6,23%-16,9% ogółu dokonanych przez Korporację ubezpieczeń. W ramach
działalności własnej ubezpieczała ona głównie transakcje na rynkach o małym ryzyku (Europa
Zachodnia, USA), natomiast w ramach ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa
prawie cała jej działalność przypadała na państwa b. ZSRR i kraje rozwijające się.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli wymienione wskaźniki, a także niski stopień
wykorzystania corocznego limitu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń
kontraktów eksportowych świadczą o tym, że środki Skarbu Państwa zaangażowane
w dokapitalizowanie Korporacji nie spowodowały zakładanego rozwoju ubezpieczeń
gwarantowanych, ani znaczącego zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej kontraktów
eksportowych na rynkach o wysokim ryzyku.
W ocenie Izby w sposób niedostateczny sprawowany był przez Ministra Finansów nadzór
właścicielski oraz nadzór merytoryczny nad działalnością KUKE S.A. Ustalono między innymi,
że pracownicy Ministerstwa ani razu nie kontrolowali Korporacji w zakresie prowadzenia
ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa, do czego byli upoważnieni
rozporządzeniem Rady Ministrów. Pozbawiło to resort możliwości weryfikacji otrzymywanych
danych, a także utrudniło dokonywanie okresowych ocen działalności Korporacji.
Przeprowadzona na wniosek Prezesa Rady Ministrów kontrola działalności spółek
z udziałem mienia Skarbu Państwa wniesionego przez b. Ministra Współpracy
Gospodarczej z Zagranicą (zał. 2, str. 65) wykazała, że w tworzeniu owych podmiotów nie
został należycie zabezpieczony interes publiczny.

Najwyższa Izba Kontroli w szczególności krytycznie oceniła działania b. Ministra
WGzZ, który występując w imieniu Skarbu Państwa wniósł akcje spółek giełdowych do
utworzonych wcześniej firm: Polskiego Funduszu Gwarancyjnego S.A. i Międzynarodowej
Korporacji Gwarancyjnej Sp. z o.o. Z kolei 67% udziałów tej ostatniej Minister WGzZ wniósł do
Spółki z o.o. Chemia Polska, utworzonej przez Polski Fundusz Gwarancyjny S.A. Powstał w ten
sposób zamknięty trójkąt trzech spółek posiadających wzajemnie większościowe pakiety
udziałów (akcji), a Skarb Państwa, stając się mniejszościowym udziałowcem dwóch spośród
nich, utracił możliwość decydowania o sposobie dysponowania i wykorzystania wniesionego
majątku, mimo że był i pozostał jedynym dostarczycielem kapitału do wymienionych spółek.
Dokonane operacje doprowadziły do rozproszenia posiadanych przez Skarb Państwa akcji
spółek handlu zagranicznego notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych,
spowodowały utratę kontroli Skarbu Państwa nad spółkami, do których wniesiono majątek
o łącznej wartości 545 mln zł, a także uniemożliwiły utworzenie Funduszu Gwarancji
Eksportowych w ramach Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i wyposażenie tego
funduszu w środki finansowe pochodzące ze sprzedaży wspomnianych akcji.
Podkreślenia wymaga, że opisane działania podjęte zostały wbrew stanowisku Premiera
oraz Rady Ministrów, która zobowiązała Ministra WGzZ, by do czasu rozpatrzenia analizy
obowiązujących wówczas zasad poręczeń i ubezpieczeń kredytów eksportowych oraz
kompleksowej propozycji zmian w tym zakresie, nie podejmował żadnych działań związanych
z systemem poręczeniowo-gwarancyjnym.
Rada Ministrów w dniu 17 grudnia 1996 r. podjęła uchwałę w sprawie likwidacji
Polskiego Funduszu Gwarancyjnego S.A. i Międzynarodowej Korporacji Gwarancyjnej oraz
wniesienia środków owych spółek do KUKE S.A. Uchwała ta nie została zrealizowana,
ponieważ Skarb Państwa nie posiadał akcji pierwszej ze spółek, nie mógł zatem wnioskować
o jej likwidację, zaś w przypadku drugiej spółki 33,2% udziałów nie wystarczało do
samodzielnego przegłosowania takiej decyzji. Dopiero w lipcu 1998 r. Departament Funduszy
Kapitałowych MSP opracował koncepcję podwyższenia kapitału Międzynarodowej Korporacji
Gospodarczej Sp. z o.o. drogą wniesienia aportu w postaci udziałów Skarbu Państwa w spółce
Chemia Polska Sp. z o.o.
Opinia publiczna informowana była przez media o nieproporcjonalnie wysokich
wynagrodzeniach niektórych członków zarządów lub dietach radnych jednostek
samorządu terytorialnego. W wyniku kontroli wynagrodzeń członków zarządów i diet radnych
jednostek samorządu terytorialnego (zał. 2, str. 7). Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że
nieprecyzyjne, niewłaściwie skonstruowane przepisy umożliwiły tworzenie się zarówno
„kominów” płacowych, jak i niczym nie uzasadnionych dysproporcji w pobieranych
wynagrodzeniach. W czerwcu 1999 r., spośród 943 członków zarządów – 631 (67%)
pobierało wynagrodzenie przekraczające 7 tys. zł, w tym 192 (20%) powyżej 10 tys. zł, a 7
(0,7%) – powyżej 15 tys. zł. W tym samym czasie zakładane na 1999 r. średnie miesięczne
wynagrodzenie wojewodów i wicewojewodów z dwudziestoletnim stażem pracy wynosiło
odpowiednio 9.051 zł i 8.380 zł.
Największy wpływ na wysokość miesięcznego wynagrodzenia miał dodatek
służbowy. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych, ustalające wysokość dodatku służbowego w maksymalnej wysokości 40%
wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego, z możliwością jego podwyższenia „w szczególnie
uzasadnionych przypadkach”, przyczyniły się w praktyce do przyjęcia takiej interpretacji,
w wyniku której dodatek ten stał się w praktyce głównym składnikiem wynagrodzenia
członków zarządów. Z możliwości tej korzystano na tak szeroką skalę, że wyjątek stał się
regułą, a dodatek służbowy nie przekraczający 40% wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego otrzymywało tylko 3,6% członków zarządów.

Wśród powodów uzasadniających przyznanie dodatku w podwyższonej wysokości,
pracodawcy wymieniali najczęściej charakter i rozmiar zadań powierzonych
poszczególnym członkom zarządu, „poziom inflacji”, wysokość wynagrodzeń członków
zarządów innych jednostek samorządu, ograniczenie możliwości dodatkowego
zatrudnienia, nienormowany czas pracy, dyspozycyjność, czy też obszar funkcjonowania
jednostki i liczbę ludności. Ta ostatnia okoliczność traktowana była wyjątkowo
subiektywnie,
powoływano
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na
nią
zarówno
w 400-tysięcznym Szczecinie, jak i w liczącym 47 tysięcy mieszkańców Ciechanowie. Z kolei
wynagrodzenie członków samorządów w miejscowościach o zbliżonej liczbie ludności było
mocno zróżnicowane. Przykładowo wynagrodzenie marszałka województwa KujawskoPomorskiego wynosiło 14,9 tys. zł, zaś marszałka liczącego również około 2,1 mln
mieszkańców województwa Podkarpackiego – 9,8 tys. zł.
Rażącym dysproporcjom w wysokości diet radnych gmin sprzyjał natomiast brak
przepisów ograniczających ich górny pułap, w odróżnieniu od diet przysługujących
radnym powiatu lub województwa, których maksymalna wysokość określona została
w rozporządzeniach ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W rezultacie
najwyższe diety wypłacane radnym województw i powiatów były znacznie niższe od diet
wypłacanych radnym gmin i miast na prawach powiatu.
Najwyższa Izba Kontroli, po przeprowadzeniu badań w 252 jednostkach samorządu
terytorialnego i analizy wynagrodzenia 943 członków zarządów stwierdziła, że przypadki
obniżenia płacy na wniosek zainteresowanego były bardzo nieliczne. W czerwcu 1999 r.
tylko 72 osoby (7,6%) otrzymały niższe wynagrodzenie niż pobierane wcześniej, z tego 35
osób na własny wniosek. W przypadku 335 osób (35%) wynagrodzenie nie uległo zmianie,
a płace pozostałych podwyższono.
Na innego rodzaju nieprawidłowości wskazały wyniki kontroli wykorzystania dotacji
budżetowych do produkcji i pozysku nawozów wapniowych ze źródeł krajowych (zał. 2,
str. 56). W Polsce wapnowania wymaga prawie 70% użytków rolnych, a udział gleb kwaśnych i
bardzo kwaśnych, najwyższy w Europie, wzrósł w ciągu ostatnich ośmiu lat z 55% do 59%. Stąd
konieczność stosowania znacznych ilości nawozów wapniowych i dotowanie ich zużycia
z budżetu państwa.
W okresie od początku 1996 do połowy 1998 roku wypłacono w postaci dotacji
budżetowej ogółem producentom nawozów wapniowych oraz izbom rolniczym 394,8 mln zł.
Z dokonanej analizy wynikało jednak, że ilość dotowanych nawozów wapniowych i wapniowomagnezowych dostarczonych według ewidencji i dokumentów sprzedaży producentom rolnym,
przekraczała w niektórych latach nawet o ponad 44% zużycie tego rodzaju nawozów w całym
rolnictwie. „Nadwyżka” ta była rezultatem niewłaściwego rozliczania dotacji przez zakłady
produkujące lub pozyskujące nawozy. Na produkcję wymienionej „nadwyżki” izby skarbowe
wypłaciły w 1996 r. ponad 43 mln zł, zaś w 1997 r. – ponad 47 mln zł. W tym czasie 42
podmioty otrzymały dotacje do nawozów o wyższej zawartości tlenku wapnia (dotowany jest
czysty składnik nawozowy), niż określona w atestach dopuszczających je do obrotu handlowego.
Producenci pobierali też dotacje pomimo nieprzedstawiania dokumentów potwierdzających
sprzedaż nawozów rolnictwu oraz do nawozów zakupionych przez jednostki nie uprawiające
użytków rolnych. Stwierdzono nawet przypadki pobierania dotacji przekraczających całkowity
koszt produkcji nawozów wraz z naliczonym zyskiem.
Wprowadzenie od 1997 r. systemu naliczania kwot dotacji od czystego składnika,
uniezależnienie stawek dotacji od kosztów wytwarzania i sprzedaży oraz przyznanie prawa do
pobierania dotacji wyłącznie podmiotom produkującym bądź pozyskującym nawozy wapniowe

sprawiły, iż część środków budżetowych przeznaczonych na odkwaszanie użytków rolnych
przechwytywali producenci nawozów i lokalne kopalnie. Zdaniem NIK, sytuację tę mogłoby
zmienić wypłacanie dotacji bezpośrednio producentom rolnym, zgodne z rozwiązaniami
stosowanymi przy subsydiowaniu rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, wprowadzone
w 1998 r. również w kilku województwach w Polsce.
W ocenie NIK, powstanie większości nieprawidłowości spowodowane było
nieskutecznym nadzorem ze strony Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej nad rozdysponowywaniem środków budżetowych przeznaczonych
na dotacje do nawozów. Ministerstwo Finansów ewidencjonowało tylko wydatki, nie wymagając
bardziej szczegółowych informacji od izb skarbowych. Te zaś, mimo istniejących podejrzeń
naruszania prawa, nie angażowały w dostatecznym stopniu organów kontroli skarbowej do
kontroli podmiotów ubiegających się o dotacje.
Wyniki kontroli organizacji zbytu węgla kamiennego (zał. 2, str. 84) wskazały na
daleko posuniętą deformację mechanizmów rynkowych w tej dziedzinie. Dopuszczenie do
rażącej nadprodukcji węgla w stosunku do możliwości zbytu stało się jedną z głównych
przyczyn obniżki ceny na ten nośnik energii, co powodowało narastanie strat ponoszonych przez
kopalnie. Wprowadzanie dodatkowych upustów cen, wydłużanie okresu spłaty należności za
dostarczony węgiel, rezygnowanie z odsetek a nawet redukowanie części należności głównych,
a także dopuszczanie do tworzenia „łańcuszków” pośredników przy sprzedaży węgla wielkim
odbiorcom, miało charakter korupcjogenny i przyczyniało się do pogłębienia trudności tego
sektora.
Stwierdzono, że w latach 1996-1997 nie został zrealizowany rządowy program
dostosowania górnictwa do warunków gospodarki rynkowej, zakładający między innymi
zmniejszenie wydobycia węgla ze 135 mln ton w 1995 r. do 130 mln ton w 1996 i 128 mln ton w
1997 r. Wbrew przyjętym zamierzeniom w wymienionym okresie nastąpił wzrost wydobycia
węgla, osiągając pułap 137 mln ton. Niewykonanie założeń programowych nie spotkało się
jednak z przeciwdziałaniem Ministra Gospodarki, który program opracował, jak też Ministra
Skarbu Państwa, który w tym czasie reprezentował Skarb Państwa w spółkach węglowych.
Trudna sytuacja producentów węgla pozwalała natomiast na osiąganie wysokich zysków
pośrednikom. Spółki węglowe, zawierając umowy z pośrednikami, korzystały z udzielanych
przez nich pożyczek i gwarancji finansowych, w zamian udzielały im upustów i wydłużały
terminy spłaty należności. I tak, tylko w Rudzkiej Spółce Węglowej S.A., na skutek sprzedaży
węgla pośrednikom ze zwiększonym upustem ceny, w latach 1996-1997 uzyskano przychody
niższe o 30,2 mln zł.
Pomimo spadku sprzedaży węgla w kraju i na eksport, sytuacja ekonomiczna
skontrolowanych pośredników była dobra, głównie dzięki wzrostowi udzielanych im rabatów,
zwanych w rozliczeniach „marżami”. Sprzedaż węgla po cenach niższych od kosztów produkcji
powodowała przerzucenie na producenta całego ryzyka handlowego oraz ewentualnych strat,
natomiast gwarantowała zyski pośrednikom. Mechanizm ten nie wymuszał więc na nich
obniżania kosztów własnych. Przykładowo, największy eksporter – „Węglokoks” S.A. –
uzyskiwał marże wyższe od określonych w umowach z przedsiębiorstwami górniczymi,
rekompensując sobie w ten sposób skutki sprzedaży węgla na eksport po coraz niższych cenach.
Średnia marża tego pośrednika w latach 1996-1997 wzrosła ponadpięciokrotnie, podczas gdy
cena zbytu węgla wyrażona w dolarach zmniejszyła się w tym czasie o 1%.
Bardzo wysoki wzrost zapasów w 1997 r. pogłębił negatywne skutki nasycenia węglem
rynku wewnętrznego i w rezultacie w 1998 r. nastąpiło zmniejszenie popytu na ten surowiec
o 20%, w stosunku do roku poprzedniego. Do spadku wydobycia węgla kamiennego
doprowadziły dopiero działania podjęte przez Ministra Gospodarki w roku 1998.

Kontrola organizacji poboru należności budżetowych z tytułu nakładania grzywien
w drodze mandatów (zał. 2, str. 10) pozwoliła określić skalę uszczupleń dochodów budżetu
państwa, w wyniku opieszałości w egzekwowaniu tzw. mandatów kredytowanych. W 22
objętych badaniem województwach (według starego podziału administracyjnego) wyniosły one
prawie 66 mln zł. Przyczyną takiego stanu była rażąca niesprawność organów państwa,
a szczególnie urzędów wojewódzkich, w dochodzeniu należnych kwot. Należy podkreślić przy
tym, że wpływy z tego rodzaju grzywien stanowiły, poważną pozycję w przychodach
kontrolowanych województw, sięgając 11% ich dochodów budżetowych. NIK zwróciła również
uwagę na pozafinansowy aspekt nieegzekwowania nałożonych kar: sytuacja taka prowadzi do
osłabienia autorytetu państwa i stanowi, w mniemaniu części społeczeństwa, milczące
przyzwolenie na naruszanie porządku prawnego.
Stwierdzono, że urzędy wojewódzkie nie były przygotowane do przejęcia z dniem
1 stycznia 1995 r. ewidencji i windykacji grzywien. W rezultacie, po upływie roku od tej daty
należności z tytułu nie uiszczonych mandatów kredytowanych wynosiły 7,8 mln zł, zaś na
koniec I półrocza 1998 r. przekroczyły 93 mln zł.
Podstawową przyczynę piętrzenia się zaległości stanowiła niedostateczna obsada
kadrowa komórek organizacyjnych zajmujących się w urzędach wojewódzkich windykacją
mandatów, brak dostatecznego nadzoru, a także niski stopień skomputeryzowania ewidencji
wystawionych mandatów kredytowanych. Wyniki kontroli wskazały jednocześnie, że w połowie
badanych urzędów wystąpiły nieprawidłowości w gospodarowaniu bloczkami mandatowymi,
polegające głównie na wydawaniu dużej ich liczby bez rozliczenia bloczków wydanych
wcześniej, co utrudniało weryfikację okresowych informacji przesyłanych przez organy
uprawnione do karania mandatami. Jednocześnie urzędy wojewódzkie nie korzystały
z posiadanych uprawnień i możliwości dyscyplinowania zarówno jednostek Policji, jak
i urzędów skarbowych.
W rezultacie opóźnienia w ewidencjonowaniu mandatów karnych kredytowanych
i wszczynaniu postępowania windykacyjnego systematycznie narastały. Co trzeciego mandatu
kredytowanego nie egzekwowano w ogóle, a egzekucję pozostałych prowadzono z dużą zwłoką,
co często powodowało przedawnienie należności. Liczba nie wystawionych tytułów
wykonawczych w okresie 1996 r. – I połowa 1998 r. wzrosła ponadtrzykrotnie, a łączna wartość
nie zapłaconych mandatów – trzynastokrotnie. W niektórych urzędach opóźnienia
w wystawianiu tytułów wykonawczych przekraczały dwa lata.
Mandatami karnymi kredytowanymi, przede wszystkim za wykroczenia w ruchu
drogowym, karani byli również przebywający czasowo w Polsce obcokrajowcy. Nie uiszczone
przez nich mandaty urzędy wojewódzkie traktowały jako należności nieściągalne, lub umarzały
je wychodząc z założenia, że koszty postępowania egzekucyjnego przekroczą wysokość
dochodzonej należności.
Brak centralnego rejestru komputerowego, a także obowiązujące przepisy prawne nie
dawały organowi administracyjnemu możliwości zastosowania środków egzekucyjnych wobec
cudzoziemców, którzy uchylali się od uiszczenia nałożonych na nich grzywien. W 1996 r.
zapłacili oni średnio 30% wartości mandatów, rok później 25%, a w I półroczu 1998 roku –
28,5%. W efekcie większość sprawców wykroczeń ukaranych mandatem kredytowanym nie
poniosła żadnej odpowiedzialności, zaś budżet państwa nie uzyskał należnych mu dochodów.

Kontrola funkcjonowania szkół mistrzostwa sportowego, finansowanych przez
Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki (zał. 2, str. 81), pozwoliła stwierdzić występowanie w tej
dziedzinie szeregu nieprawidłowości. Polegały one w szczególności na nieokreśleniu przez
Prezesa UKFiT szczegółowych zasad finansowania tego rodzaju szkół, mimo że na potrzebę
określenia takich zasad Izba zwracała uwagę już w 1996 r., po zakończeniu wcześniejszych
kontroli. Stwierdzono również znaczne, nie mające związku z profilem kształcenia sportowego,
zróżnicowanie w finansowaniu szkół – w 1998 r. w przeliczeniu na jednego ucznia
dofinansowanie w szkołach publicznych wyniosło 4,2 tys. zł, zaś w niepublicznych – 23,7 tys.
zł. Wydatki szkół niepublicznych prawie w całości opłacane były ze środków UKFiT, mimo że
zgodnie z ich statutami źródłami dochodów powinno być również czesne, środki związków
sportowych, darowizny oraz środki własne. W latach 1995-1998 miały miejsce przypadki
tworzenia i finansowania przez UKFiT wyjątkowo kosztownych szkół niepublicznych
o niewielkiej liczbie uczniów. Za szkoły publiczne zostały uznane i dofinansowane przez UKFiT
internaty, a więc jednostki, które nie spełniały warunków określonych w ustawie o systemie
oświaty. W połowie skontrolowanych szkół publicznych ze środków UKFiT finansowano nie
tylko szkolenie sportowe oraz zakup sprzętu sportowego i szkoleniowego, ale także wydatki
związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczniów oraz zakupem leków i odżywek.
Wiele z wymienionych nieprawidłowości spowodowanych było brakiem odpowiedniego
nadzoru. W przypadku związków sportowych nadzór ten był bardzo zróżnicowany, najczęściej
zresztą niezadowalający. Np. Polski Związek Lekkiej Atletyki pośredniczył jedynie
w przekazywaniu szkołom środków finansowych oraz w ich rozliczaniu. Z kolei UKFiT nie
podjął między innymi działań w celu wprowadzenia w życie przepisów określających
funkcjonowanie szkół i klas sportowych, nie określił szczegółowych zasad finansowania szkół
publicznych, zaś w latach 1995-1998 nie przeprowadził ani jednej kontroli działalności szkół lub
realizacji zadań przez związki sportowe.
Wyniki kontroli działalności inwestycyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (zał. 2, str. 51) wykazały, iż regulacje zawarte w ustawie o ubezpieczeniu
społecznym rolników były na tyle nieprecyzyjne, że stwarzały możliwości różnej, niekiedy
wręcz przeciwstawnej interpretacji jej przepisów, przede wszystkim dotyczących
funkcjonowania funduszy Kasy i gospodarowania ich środkami finansowymi.
W latach 1995-1997 Kasa prowadziła 74 zadania inwestycyjne, polegające głównie na
budowie nowych obiektów oraz rozbudowie, adaptacji lub modernizacji już istniejących. Przy
realizacji tego rodzaju zadań dokonywano rozszerzenia zakresu robót i zmian terminu ich
zakończenia. Powodowało to wydłużenie cyklu inwestycyjnego średnio o jedną trzecią oraz
wzrost kosztów, co świadczyło o nierzetelnym planowaniu i niedostatecznym nadzorze nad
procesem inwestycyjnym, sprawowanym przez Biuro Administracji i Inwestycji Centrali Kasy.
Przed nabyciem nieruchomości nie dokonywano ich pełnej oceny użytkowej. Zakupione obiekty,
będące w złym stanie technicznym, wymagały wydatkowania znacznych kwot na doprowadzenie
ich do właściwego stanu technicznego.
Stwierdzono również, że działalność inwestycyjną prowadzono ze środków funduszu
składkowego, co było niezgodne z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, która nie
przewidywała wydatków na ten cel. Także inwestycje funduszu składkowego, będącego
odrębnym podmiotem prawnym, były częściowo finansowane ze środków funduszu
administracyjnego, co było niezgodne z prawem. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
stanowi bowiem, że fundusz administracyjny jest przeznaczony wyłącznie na finansowanie
kosztów obsługi ubezpieczenia, z wyjątkiem kosztów pokrywanych ze środków funduszu
składkowego lub funduszu prewencji i rehabilitacji.

Zdaniem Izby, nieprawidłowości związane z prowadzeniem inwestycji przez Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego spowodowane były w dużej mierze niedostatecznym
nadzorem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nad działalnością Prezesa Kasy oraz
zbyt powierzchownym analizowaniem planu finansowo-rzeczowego KRUS przed jego
zatwierdzeniem.
Liczne nieprawidłowości stwierdzono w wyniku kontroli działalności Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej (zał. 2, str. 37). Występowały one zarówno w zakresie administrowania
powierzonym mieniem, prowadzenia inwestycji i remontów, jak i wypłaty ekwiwalentów
pieniężnych w zamian za rezygnację z kwater przez osoby uprawnione.
Powtarzające się uchybienia przy przydzielaniu kwater polegały na nieprzestrzeganiu,
przez dyrektorów oddziałów terenowych Agencji, kolejności zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych żołnierzy zawodowych, przydzielaniu kwater o powierzchni mieszkalnej
większej od przysługującej normy, a także przydzielaniu ich żołnierzom, którzy uzyskali pomoc
finansową na budownictwo mieszkaniowe i tym samym wykorzystali już uprawnienia do
kwatery.
Według zasad określonych w przepisach o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
co najmniej 80% zasobu mieszkaniowego przeznacza się na potrzeby żołnierzy zawodowych
w służbie stałej, następnie żołnierzy nie posiadających kwatery w danym garnizonie, a w dalszej
kolejności żołnierzy oczekujących na poprawę warunków mieszkaniowych lub na przydział
kwatery zastępczej. Zasady te nie były jednak przestrzegane. Przykładowo w Oddziale
Terenowym nr 1 WAM w Warszawie, w latach 1996-1997 tylko 44% zasobu mieszkaniowego
przeznaczono dla żołnierzy zawodowych, w oddziałach terenowych WAM w Gdańsku 72%, zaś
w Gdyni – 74,7%.
Stwierdzono, że w 1996 r. Prezes Agencji z funduszu rezerwowego nie wydzielił
żadnych środków na modernizację i remonty zasobu mieszkaniowego. W 1997 r. przeznaczył na
ten cel kwotę zaspokajającą 4,5% potrzeb, nie licząc kosztów dociepleń budynków oraz
remontów i wymiany instalacji gazowych. Również oddziały terenowe WAM na bieżące
utrzymanie zasobu mieszkaniowego przekazywały niewielką część opłat czynszowych, co nie
mogło zaspokoić nawet w minimalnym stopniu potrzeb w tym zakresie.
Zarówno w przypadku najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, jaki i obrotu
powierzonymi nieruchomościami, Agencja w niedostatecznym stopniu dbała o interesy Skarbu
Państwa. Stwierdzono między innymi, że na skutek zbyt niskich i nie zmienianych przez dłuższy
czas stawek, zaniżone zostały wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych. Szczególnie
jaskrawym przykładem braku dbałości o interesy Skarbu Państwa była sprzedaż terenu
uzbrojonego w Poznaniu o powierzchni 20 tys. m2 wraz z budynkami za 1.872 tys. zł, podczas
gdy zdaniem NIK Agencja powinna uzyskać za niego co najmniej 5.253 tys. zł.
Kontrola ujawniła również uchybienia i nieprawidłowości, zarówno w finansowaniu
działalności Agencji, zwłaszcza w zakresie wykorzystania dotacji budżetowej na zadania własne,
jak też w ustalaniu rocznych wyników finansowych.

Pozbawione racjonalnych podstaw okazały się zabiegi PKP o wprowadzenie do
eksploatacji na polskich trasach kolejowych nowoczesnych pociągów osiągających prędkość do
250 km/godz. Kontrola prawidłowości przeprowadzenia przez przedsiębiorstwo państwowe
„Polskie Koleje Państwowe” przetargu na wybór dostawcy składów szybkich pociągów
z wychylnym nadwoziem (zał. 2, str. 75) ujawniła, że całe przedsięwzięcie nie miało rzetelnego
ekonomicznego i technicznego uzasadnienia, a postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę 16 takich pociągów przeprowadzone zostało z rażącym naruszeniem
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Przygotowania do wprowadzenia szybkich pociągów z wychylnym nadwoziem na
linii kolejowej E-65 (z Gdyni przez Warszawę do Katowic), zarząd PKP rozpoczął w
drugiej połowie 1996 r. W tym samym roku podjęta została uchwała o modernizacji
wymienionej linii, a następnie o przeprowadzeniu przetargu na dostawę taboru.
Podejmując owe uchwały, zarząd PKP kierował się wynikami analizy, z której wynikało, że
przedsięwzięcie będzie opłacalne. Analiza ta w znacznym stopniu opierała się na
materiałach przekazanych przez firmę Fiat Ferroviaria, późniejszego uczestnika i
zwycięzcę przetargu.
Po przeprowadzeniu przetargu, zarząd PKP podjął w lipcu 1998 r. uchwałę w
sprawie akceptacji wybranego dostawcy taboru. Nie został przed tym dokonany nowy
rachunek opłacalności, a był on konieczny, ponieważ faktyczna cena zakupu składu
pociągu oferowanego przez wybranego dostawcę była o 75% wyższa od przyjętej w analizie
z 1996 r. Ponadto zarząd PKP w trakcie przetargu zmienił warunki kontraktu i przeniósł
na dostawcę obowiązek zorganizowania i utrzymania zaplecza naprawczo-obsługowego,
którego szacunkowy koszt wynosił 48 mln zł.
Podkreślenia wymaga fakt, iż w żadnej fazie prac nad tym przedsięwzięciem PKP
nie były przygotowane do jego sfinansowania, przedsiębiorstwo notowało w tym czasie
znaczne straty, sięgające w 1998 r. 1 mld zł, a podjęta decyzja nie uwzględniała realnych
możliwości PKP i budżetu państwa, ani stanu zaawansowania prac nad przygotowaniem
infrastruktury. Przystosowanie linii kolejowej E-65 do eksploatacji szybkich pociągów
wymagało bowiem zaangażowania kolejnych środków w wysokości ok. 4,3 mld zł.
Tymczasem prace modernizacyjne do końca 1999 r. wykonane zostały w niespełna 20
procentach, w tym na odcinku Gdynia-Warszawa – w 1,7%. W tej sytuacji jedynym
logicznym wyjściem, wnioskowanym przez NIK, było odstąpienie od realizacji nierealnego
projektu.
Niezależnie od merytorycznych przesłanek, stawiających pod znakiem zapytania
sens realizacji projektu, przetarg na wybór dostawcy składów szybkich pociągów z
wychylnym nadwoziem przeprowadzony został z naruszeniem przepisów ustawy o
zamówieniach publicznych.
W sporządzonej specyfikacji Zamawiający nieprecyzyjnie opisał przedmiot
zamówienia. Wadliwe sformułowanie treści specyfikacji spowodowało, że członkowie
komisji przetargowej oceniali oferty w sposób mało zobiektywizowany. W rezultacie
różnice w ocenach spełnienia tego samego wymogu przez poszczególne oferty sięgały nawet
8 punktów w 10-punktowej skali, co miało zasadnicze znaczenie dla wyniku przetargu,
bowiem o zwycięstwie oferty Fiat Ferroviaria nad Adtranz Pafawag zadecydowała
przewaga 1,9 punktu.
Każdy z oferentów złożył ofertę zawierającą liczne odstępstwa od wymagań
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty te zamawiający przyjął i
poddał ocenie, mimo iż zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych powinien je odrzucić.
Ustalono ponadto, że komisja przetargowa pozwoliła na uzupełnianie treści ofert już po ich
otwarciu. Dokumentacja przetargowa prowadzona była nierzetelnie i niestarannie, a
komisja nie zadbała o pisemne udokumentowanie opinii wypowiadanych przez ekspertów

w trakcie oceny ofert. W rezultacie uzasadnienie wyboru dostawcy było niepełne i mało
przekonywające.
Zarząd PKP był informowany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
o nieprawidłowym przebiegu przetargu. Na naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach
publicznych oraz możliwość powstania niepowetowanej szkody w mieniu PKP wskazała
również w grudniu 1998 r. Najwyższa Izba Kontroli. Mimo to zarząd PKP kontynuował
działania zmierzające do zawarcia umowy na dostawę pociągów. Uchwałę o unieważnieniu
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, o którym mowa, podjął
dopiero 7 grudnia 1999 r.
Liczne nieprawidłowości ujawniła kontrola działalności Oddziału Terenowego Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa w Szczecinie oraz Zamiejscowego Zespołu ds. Osadnictwa w
Biurze Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (zał. 2, str. 33). Polegały one
głównie na gospodarowaniu mieniem publicznym w sposób niewłaściwy. W transakcjach,
zawieranych ze spółkami powiązanymi personalnie lub kapitałowo z Oddziałem, nie zostały
w dostatecznym stopniu zabezpieczone interesy Skarbu Państwa. Spółki te osiągały
korzyści kosztem mienia Agencji, co pozbawiło ją części należnych dochodów.
W latach 1996-1997 podejmowano decyzje umożliwiające spółkom ROLMARK i
ZARR (Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) przejmowanie długów
Oddziału i cesje jego wierzytelności, co spowodowało utratę przez Agencję korzyści na
kwotę przekraczającą 950 tys. zł. Rozliczeń finansowych dokonywano w sposób
oznaczający w praktyce udzielenie spółkom ze środków Agencji wieloletniego
nieoprocentowanego kredytu.
Spółce MAROL, utworzonej przez pracowników Oddziału, zlecano wykonywanie
usług geodezyjnych i wycen majątkowych. Płacone honoraria określane były w
sporządzanych umowach przez dyrektora lub zlecającego pracownika, bez przedstawienia
przez wykonawcę wstępnej kalkulacji i bez porównania z cenami proponowanymi przez
inne podmioty wykonujące takie usługi. Spółka MAROL sama nie realizowała zleceń, lecz
zatrudniała uprawnionych rzeczoznawców, pobierając od Oddziału wynagrodzenia
przewyższające znacznie, niekiedy nawet dziesięciokrotnie, kwoty płacone rzeczywistym
wykonawcom tych usług.
W umowach dzierżawy i sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa różnym podmiotom utworzonym przez pracowników Oddziału ustalano
korzystniejsze warunki, niż zezwalały na to wytyczne prezesa AWRSP. W procesie
zagospodarowania mienia Zasobu wielokrotnie naruszano zasady prawidłowego
organizowania przetargów, przeprowadzając je w sposób umożliwiający swobodny wybór
oferenta. Po otwarciu ofert w rozmowach z oferentami komisja przetargowa sugerowała
dokonywanie zmian podstawowych elementów ofert – wysokości czynszu, sposobu i
terminu wykupu majątku, formy zabezpieczenia należności.
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na fakt uzyskiwania korzyści przez
kierownictwo Oddziału z tytułu pełnienia funkcji w organach wspomnianych spółek.
Spółki te, pomimo zainwestowania w nie znacznych funduszy Agencji (między innymi w
ZARR – 1.720.000 zł), nie przynosiły zysków i nie wypłacały akcjonariuszom dywidend,
zapewniały jednak wynagrodzenia pracownikom i członkom statutowych organów. Np.
w Zachodniopomorskim Rolno-Spożywczym Centrum Hurtowym S.A. wydatki na
wynagrodzenia wielokrotnie przewyższały uzyskiwane dochody – w 1997 r. przychody
wynosiły 4.106 zł, tymczasem wydatki przekroczyły 140 tys. zł, w tym wynagrodzenia
zarządu pochłonęły 30.000 zł, a rady nadzorczej – 40.353 zł. Z tych właśnie spółek 4 osoby
zatrudnione w Oddziale na kierowniczych stanowiskach pobrały w latach 1993-1998
wynagrodzenia w łącznej wysokości 192.106 zł. Spółki te, prowadząc działalność w

niewielkim tylko zakresie, zapewniały miejsca w radach nadzorczych pracownikom
Oddziału.
Nie przyniosło spodziewanych efektów wznowienie, po kilkumiesięcznej przerwie,
wstrzymanej w kwietniu 1990 r. budowy kopalni „Budryk”. Wręcz przeciwnie –
spowodowało konieczność poniesienia nakładów wielokrotnie większych niż zapowiadane,
a do tego niewspółmiernych do osiągniętych rezultatów. Jak ujawniła kontrola
prawidłowości programowania i finansowania budowy kopalni węgla kamiennego „Budryk”
w Ornontowicach (zał. 2, str. 83), Rada Ministrów, podejmująca decyzję o wznowieniu
wstrzymanej inwestycji, została wprowadzona w błąd. Decyzja ta, jak również
rekomendacja Ministra Przemysłu oraz pozytywna ocena Ministra – Kierownika
Centralnego Urzędu Planowania, opierały się na nieprawdziwych informacjach
przedstawionych przez dyrektora KWK „Budryk”. Wynikało z nich, że kopalnia
dysponuje 400 mln ton węgla najwyższej jakości, jest w stanie z powodzeniem spłacić
nakłady inwestycyjne, inwestycja stworzy nowe miejsca pracy dla górników
z likwidowanych przedsiębiorstw górniczych, budowa została daleko zaawansowana, a do
jej zakończenia, w wyniku opracowania nowego modelu kopalni, pozwalającego na
skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów budowy, wystarczą nakłady nie przekraczające 230
mln zł, zamiast przewidywanych poprzednio 454,5 mln zł.
Stwierdzono, że argumentacja ta, mająca decydujący wpływ na podjęcie decyzji
o wznowieniu inwestycji, nie miała oparcia w rzeczywistości. Do końca 1997 r. kopalnia nie
osiągnęła nawet połowy docelowej zdolności wydobywczej (9.600 zamiast 20.000 ton węgla na
dobę), produkowała węgiel energetyczny zamiast koksowego, w miejsce planowanego na rok
1998 zysku brutto w wysokości 748,7 tys. zł, pierwsze półrocze tegoż roku zamknęła
dwumilionową stratą, poniesione nakłady zbliżały się do 850 mln zł i należało się liczyć
z koniecznością wydatkowania dalszych 216-267 mln zł, na dodatek spośród 3000 przyjętych
pracowników, tylko co trzeci był zatrudniony wcześniej w górnictwie. W związku z brakiem
środków finansowych na spłatę długu przez kopalnię, zobowiązania zaciągnięte przez KWK
„Budryk” przejął na siebie, z tytułu udzielonych gwarancji, Skarb Państwa. W sytuacji
nadprodukcji węgla kamiennego i niewykorzystania mocy produkcyjnych w pozostałych
kopalniach, decyzja o wznowieniu budowy KWK „Budryk” była błędna.
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła fakt, iż Minister Przemysłu nie poddał
należytej weryfikacji informacji zawartych we wniosku o wznowienie inwestycji. Nie zapewnił
też przeprowadzenia rzetelnego rachunku kosztów, uwzględniającego między innymi skutki
zaniechania budowy kopalni, spadek popytu na węgiel, a także możliwość wykorzystania złoża
w Ornontowicach przez sąsiadujące kopalnie. Wskutek tego Rada Ministrów podjęła decyzję
w oparciu o niepełne, bądź nieprawdziwe dane.
Kontrola realizacji inwestycji centralnej Terminal Samochodowy Koroszczyn
(zał. 2, str. 88) wykazała, że znaczne środki publiczne (do końca 1998 r. z budżetu państwa
przeznaczono na budowę terminalu wraz z drogą prowadzącą do przejścia granicznego Kukuryki
dotacje w wysokości 108,6 mln zł) zaangażowane zostały w przedsięwzięcie źle przygotowane,
obarczone licznymi błędami zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji.
Budowę terminalu, składającego się z części finansowanych ze środków budżetowych
przeznaczonej do prowadzenia kontroli granicznej oraz części komercyjnej, finansowanej ze
środków spółki Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. w Warszawie, zlokalizowano
w odległości 5 kilometrów od przejścia drogowego w Kukurykach, poza jego zasięgiem
terytorialnym. Dla inwestycji finansowanej ze środków budżetowych nie opracowano i nie
zatwierdzono założeń techniczno-ekonomicznych, co uniemożliwiło prawidłowe określenie
prognozowanych kosztów oraz utrudniało planowanie finansowania budowy.

Umowa o wzajemnych obowiązkach stron, podpisana w imieniu Skarbu Państwa przez
Wojewodę Bialskopodlaskiego z inwestorem części komercyjnej terminalu była niekorzystna dla
Skarbu Państwa. Nie określono w niej pełnego zakresu infrastruktury technicznej terminalu
przeznaczonej na wspólne potrzeby inwestora budżetowego i komercyjnego, a świadczenia stron
zostały ustalone nieekwiwalentnie – z uszczerbkiem dla interesów Skarbu Państwa.
Niekorzystne dla inwestora budżetowego okazały się też zawarte w umowie postanowienia
ograniczające swobodę dysponowania przez Skarb Państwa obiektami części służbowej TSK,
sfinansowanymi ze środków budżetowych.
Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie, po przeprowadzeniu kontroli realizacji inwestycji
TSK, zakwestionował legalność decyzji o pozwoleniu na budowę. Uchybienia formalne
popełnione przy ich wydawaniu nie dawały jednak – w ocenie NIK – wystarczających podstaw
do ich uchylenia. Podobnie, Zespół powołany przez Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego – po dokonaniu wizji lokalnej w styczniu 1999 r. oraz przeanalizowaniu
dokumentów budowy – uznał, że realizacja inwestycji jest zgodna z regulacjami Prawa
budowlanego. Stwierdził ponadto, że względy techniczno-użytkowe uzasadniają konieczność jak
najszybszego doprowadzenia do pełnego użytkowania obiektów TSK.
Mimo dokonanych uzgodnień projektu budowlanego, organy administracji celnej nie
wyrażały zgody na wykorzystanie wybudowanych obiektów TSK na swoje potrzeby, zgłaszając
liczne zastrzeżenia do rozwiązań funkcjonalnych i poziomu zabezpieczenia terminalu przed
możliwością popełniania przestępstw celnych. Również organy Straży Granicznej odmawiały
zagospodarowania pomieszczeń terminalu.
Zdaniem Izby, negatywne oceny przygotowania do realizacji budowy części budżetowej
terminalu oraz umów i porozumień zawartych przez Wojewodę Bialskopodlaskiego
z inwestorem części komercyjnej TSK nie powinny być powodem do kwestionowania
przydatności obiektów dla służb kontroli granicznych, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę
dotychczasowy udział administracji celnej w realizacji budowy TSK, wysokość poniesionych
nakładów oraz aktualne warunki techniczne do prowadzenia tych kontroli. Wybudowane obiekty
powinny zostać wykorzystane do poprawienia skuteczności granicznych kontroli celnych,
weterynaryjnych, sanitarnych i fitosanitarnych – po zrealizowaniu wniosków zwiększających
szczelność systemu ewidencji i kontroli ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających
z Polski.
Kontrola nabycia nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na siedzibę Oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi (zał. 2, str. 35) ujawniła niegospodarne
i nielegalne działania ówczesnego dyrektora Oddziału, co spowodowało szkodę w mieniu
ZUS w wysokości co najmniej 18.416,8 tys. zł. Do jej powstania przyczynił się także brak
należytego nadzoru ze strony Biura Inwestycji Centrali ZUS, którego dyrektor dopuścił do
zawarcia transakcji rażąco niekorzystnej dla ZUS.
Stwierdzono, że 15 kwietnia 1999 r., na stanowisko dyrektora Oddziału ZUS w
Łodzi powołana została osoba, która poprzednio wykonywała usługi doradcze na rzecz
firmy „Infolex”. W osiem dni po objęciu przez nią stanowiska, do Oddziału ZUS w Łodzi
wpłynęła oferta „Infolexu” z propozycją nabycia, za kwotę 25.040 tys. zł, nieruchomości
przy ul. Rydza Śmigłego, składającej się z działki o powierzchni ok. 15 tys. m2, budynków
produkcyjnego i administracyjnego, kotłowni, trzech magazynów oraz innych budowli.

Oferent w dniu złożenia oferty nie był właścicielem nieruchomości. Ustalono
bowiem, że 16 kwietnia 1999 r. podpisał on przedwstępną umowę kupna nieruchomości od
firmy Próchnik S.A. za 9.496 tys. zł. Firma ta poszukiwała nabywcy od kilku miesięcy,
między innymi drogą ogłoszeń prasowych, ale Oddział PZU w Łodzi nie wykazał wówczas
zainteresowania ową nieruchomością.
Ówczesny dyrektor Oddziału ZUS zaakceptował proponowaną cenę. Ustalono ją
metodą dochodową, która ma zastosowanie do określenia wartości nieruchomości
przynoszącej lub mogącej przynieść dochód, zamiast metody kosztorysowej, zgodnie w
którą Próchnik S.A. wycenił nieruchomość na 10.500 tys. zł. Działanie takie doprowadziło
do zawyżenia jej wartości o 15.540 tys. zł. Ówczesny dyrektor Oddziału ZUS wyraził
ponadto zgodę na sukcesywne przejmowanie zakupionej nieruchomości do końca 1999 r.
Do tego czasu wszystkie przychody z eksploatacji obiektu przez dotychczasowych
najemców miały stanowić przychód firmy „Infolex”. W rezultacie firma ta pozyskała
dochody z tytułu czynszu w kwocie 950 tys. zł.
Należy dodać, że nieokreślenie w umowie kupna-sprzedaży dokładnego przedmiotu
transakcji spowodowało, że „Infolex” odrębnie zaoferował Oddziałowi ZUS nabycie za
kwotę 290.620 zł instalacji klimatyzacyjnej, komputerowej łącznicy telefonicznej oraz
systemu antywłamaniowego, które to urządzenia i instalacje nabył od Próchnika S.A. w
ramach ceny ustalonej za całą nieruchomość. Ponadto w straty spisana została kwota 1,9
mln zł, wydatkowana na opracowanie dokumentacji technicznej, związanej z prowadzoną
wcześniej inwestycją, zaniechaną po dokonaniu transakcji.
Analizując opłacalność przedsięwzięcia, ówczesny dyrektor Oddziału ZUS wykazał
koszty adaptacji jedynie części pomieszczeń. Określił je na niespełna 16 mln zł, podczas gdy
adaptacja wszystkich budynków w kilka miesięcy później oszacowana została na kwotę
przekraczającą 34,5 mln zł. Należy dodać, że w przypadku zagospodarowania
nieruchomości
w sposób
przewidziany
programem
funkcjonalno-użytkowym,
niewykorzystane pozostawałoby około 3000 m2 powierzchni użytkowej.
Podkreślenia wymaga, że działania ówczesnego dyrektora Oddziału stanowiły
również naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, zabraniających
uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie takiego zamówienia osobom, które w ciągu
ostatnich trzech lat pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem. W tej sytuacji
Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Prokuratury Okręgowej w Łodzi zawiadomienie o
uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego dyrektora łódzkiego
oddziału ZUS.

*
*

*

W roku 1999 Najwyższa Izba Kontroli badała również między innymi: wykorzystanie
środków z rezerwy budżetu państwa, realizację inwestycji finansowanych z budżetu państwa
poza wykazem inwestycji centralnych, wykorzystanie środków budżetowych na scalanie
i wymianę gruntów, wykorzystanie środków publicznych przez Polski Związek Niewidomych,
nabywanie aparatury i materiałów laboratoryjnych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
wykorzystanie środków budżetowych na organizację i funkcjonowanie izb rolniczych. Aktualnie
trwa realizacja wyników tych kontroli.

Na rok 2000 zaplanowane zostały do realizacji kontrole dotyczące między innymi:
prawidłowości finansowania ze środków budżetu państwa zadań zleconych do wykonania
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, działalności organów skarbowych
w zakresie zabezpieczania i egzekucji zaległości budżetowych, organizacji odpraw celnych,
wykorzystania środków budżetowych przez Policję w kontekście zmian organizacyjnych
i etatowych w Policji, wykorzystanie środków gminnych funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, działalności Agencji Rynku Rolnego na rynku produktów rolnych
w 1999 r., gospodarowania środkami publicznymi przez wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, wykorzystania przez PKO BP i spółdzielnie mieszkaniowe
środków budżetowych przeznaczanych w latach 1996-1999 na pomoc państwa w spłacie
kredytów mieszkaniowych, funkcjonowania systemu rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych w 1999 r. i I półroczu 2000 r., budowy autostrad w Polsce, egzekwowania
zobowiązań wynikających z umów dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa.

2.

Procesy wdrażania reform systemowych państwa
Problematyka wdrażania czterech reform systemowych – administracji
publicznej, służby zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz oświaty – stanowi nowy
kierunek kontroli NIK. Badania kontrolne, prowadzone już w początkowych etapach
tych reform, mogą najbardziej przyczynić się do ujawnienia słabych punktów,
poprawy niedoskonałych jeszcze w wielu przypadkach rozwiązań i wyeliminowania
zaistniałych nieprawidłowości.
Mając na względzie dwa cele – badanie czy reformy przebiegają zgodnie
z przyjętymi założeniami i wskazywanie niezbędnych zmian – Najwyższa Izba
Kontroli, jeszcze w 1998 roku zbadała wykorzystanie kredytu Banku Światowego
przeznaczonego na restrukturyzację systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz
funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w ramach konsorcjów zdrowia, a w
1999 roku zakończyła cztery kolejne kontrole.
Zdaniem NIK, wdrażanie reform systemowych państwa było nienależycie
przygotowane – zarówno w sferze służby zdrowia, na co wskazały wyniki kontroli
tworzenia i funkcjonowania samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, a także –
realizacji świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawieranych z podmiotami
niepublicznymi, jak też w sferze ubezpieczeń społecznych – co potwierdziła kontrola
realizacji Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS.
W związku z wprowadzaną reformą systemu oświaty, NIK sygnalizowała brak
odpowiednich działań administracji mających na celu pomoc w przygotowaniu kadry
nauczycielskiej do realizacji nowych zadań.
Jedną z przyczyn znacznych utrudnień we wdrażaniu reform było niewydawanie
przez upoważnione organy aktów wykonawczych do ustaw.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że proces przekształceń dokonywanych w
systemie służby zdrowia nie został właściwie przygotowany, zaś trudności, na jakie
napotkała reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych w początkowym okresie jej
wdrażania, były w znacznym stopniu konsekwencją wieloletnich zaniedbań, przede

wszystkim ze strony Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz wojewodów,
ponoszących odpowiedzialność za stan, dostępność i organizację ochrony zdrowia na swoim
terenie.
Kontrola tworzenia i funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej (zał. 2, str. 78) wykazała, że 1 stycznia 1999 r. jednostki te nie były
przygotowane do wzięcia na siebie zadań, jakie stawiała przed nimi reforma. Wprawdzie
powołanie samodzielnych publicznych zoz przewidywała ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o
zakładach opieki zdrowotnej, jednak do 1996 r. ta forma działania i finansowania zakładów
praktycznie nie była stosowana. Dopiero rozpoczęcie przygotowań do zreformowania
systemu ochrony zdrowia oraz przeznaczenie przez państwo na ten cel znacznych środków,
dało impuls do usamodzielniania się publicznych zoz i przekształcania ich w jednostki
posiadające osobowość prawną. Tylko takie jednostki mogły bowiem zawierać umowy z
kasami ubezpieczeniowymi, co stanowiło podstawę do zrefundowania kosztów wykonanych
świadczeń zdrowotnych.
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła nieprzygotowanie zakładów do
funkcjonowania w warunkach samodzielności finansowej, oraz fakt, że przewidziany przez
ustawodawcę relatywnie długi okres przeznaczony na przekształcenie zakładów z jednostek
budżetowych w samodzielne placówki nie został należycie wykorzystany do wprowadzenia
w organizacji i strukturze ochrony zdrowia niezbędnych zmian.
Wyniki kontroli wskazały w szczególności na brak przemyślanej koncepcji
wykorzystania środków z budżetu państwa, przeznaczonych na wsparcie procesu reform,
czego konsekwencją było wolne tempo przekształceń systemowych w okresie
poprzedzającym wprowadzenie reformy.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej samodzielnie decydował o wielkości dotacji
z rezerw celowych budżetu dla poszczególnych zakładów, a nawet osób fizycznych, zaś
udział wojewodów został sprowadzony do funkcji pośrednika pomiędzy poszczególnymi
zakładami a Ministerstwem.
Minister ZiOS nie podjął także konsekwentnych działań w sprawie zadłużenia zoz,
działających w formie zakładów budżetowych. Prowadzone akcje oddłużania tych
zakładów nie tylko nie zahamowały narastania zobowiązań, ale wręcz przeciwnie –
sankcjonowały powszechną w zoz praktykę zaciągania zobowiązań nie mających pokrycia
w ich planach finansowych. Tempo przekształceń było wolne również z tego względu, że
wojewodowie nie byli zainteresowani usamodzielnianiem zadłużonych zakładów, na nich to
bowiem, jako na reprezentantach Skarbu Państwa, spoczywał obowiązek przejęcia
zobowiązań finansowych zakładów uzyskujących osobowość prawną. Skutkiem
usamodzielnienia zakładów, dokonanego bez ich uprzedniego organizacyjnego i
strukturalnego przygotowania, było dalsze utrzymywanie się tendencji do zaciągania
zobowiązań nie mających pokrycia w uzyskiwanych dochodach.
Nie została też przezwyciężona zasadnicza wada poprzedniego sposobu finansowania
systemu ochrony zdrowia, jaką było finansowanie zasobów, a nie rzeczywiście udzielanych
świadczeń zdrowotnych. Umowy zawierane przez wojewodów z samodzielnymi zoz, na ogół
tylko w sposób formalny zmieniały poprzedni system finansowania tych zakładów. Nie ulegała
bowiem zmianie wysokość przekazywanych środków, nie była ona też wynikiem
przewidywanego zapotrzebowania na określone świadczenia. Za zjawisko w dalszej
perspektywie szczególnie groźne dla funkcjonowania samodzielnych placówek, Izba uznała
niedokonywanie odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów działalności zakładów, nie
pozwalające na odtworzenie z własnych środków zużywającego się majątku trwałego.
Kolejnym przejawem zaniedbań było niezrealizowanie przez Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej upoważnień do wydania szeregu aktów wykonawczych do ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej, dotyczących organizacji i funkcjonowania rejestrów usług medycznych. O braku

systematycznie wprowadzanej w życie koncepcji świadczy z kolei podjęcie w czerwcu 1998 r.
decyzji o zmianie założeń technicznego sposobu rejestracji tych usług, co spowodowało
wstrzymanie prowadzonych przez wojewodów prac nad wdrożeniem systemu rejestracji usług
medycznych.
Stosunkowo krótki okres działalności samodzielnych zoz nie pozwolił na sformułowanie
pogłębionych ocen skuteczności dokonanych zmian dla poprawy ich kondycji finansowej
i sprawności działania, jakkolwiek odnotowania wymagają również pozytywne tendencje
w postaci racjonalizacji zatrudnienia i wzrostu wysokości średniej płacy w połowie
skontrolowanych zakładów, które rozpoczęły samodzielną gospodarkę przed 1998 r.
Zaniedbania, o podobnym charakterze, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła badając
realizację świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawieranych z podmiotami
niepublicznymi (zał. 2, str. 80). Z poczynionych ustaleń wynikało, iż organy administracji
publicznej nie zagwarantowały ubezpieczonym obywatelom równomiernego dostępu do usług
zdrowotnych. Przyczyną tego stanu, podobnie jak w przypadku tworzenia samodzielnych zoz,
było nieefektywne wykorzystanie, okresu lat 1993-1998 – do budowania warunków rozwoju
sieci podmiotów zapewniających osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem społecznym,
należnych im świadczeń zdrowotnych.
Szansę na stworzenie spójnego systemu podstawowej opieki zdrowotnej, która nie została
w praktyce wykorzystana, stanowiła możliwość przekazywania zadań publicznych zakładów
opieki zdrowotnej podmiotom niepublicznym, zdolnym przejąć od nich zadania lub uzupełnić
ich sieć. W rzeczywistości rozwiązania takie miały ograniczony zasięg i zastosowano je tylko
w 8 spośród 20 skontrolowanych województw. Wzrost liczby zawieranych umów z podmiotami
niepublicznymi odnotowano dopiero w latach 1997-1998.
Istotnym utrudnieniem w reformowaniu podstawowej opieki zdrowotnej był brak
ustawowego określenia zakresu i standardów usług medycznych, finansowanych ze środków
publicznych, a także niewydanie przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej niezbędnych aktów
wykonawczych do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Pod względem legislacyjnym nie
został także należycie przygotowany proces wdrażania systemu rejestracji usług medycznych.
System ten, przejęty z dniem 1 stycznia 1999 r. przez kasy powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego, miał być jednym z warunków racjonalnego gospodarowania środkami
publicznymi przeznaczonymi na finansowanie usług medycznych w reformowanym systemie
ochrony zdrowia.
Negatywny wpływ na decyzje wprowadzające nowe rozwiązania miał brak,
przeznaczonego dla wojewodów i innych organizatorów opieki zdrowotnej, systemu mierników
zapotrzebowania na usługi zdrowotne i wyceny ich wartości, umożliwiającego jednolite
szacowanie kosztów opieki zdrowotnej w całym kraju.
Wykonywanie przez podmioty niepubliczne usług zdrowotnych na podstawie zawartych
umów nie było należycie kontrolowane. Brakiem właściwego nadzoru należałoby tłumaczyć
również fakt, iż w wielu przypadkach koszty działalności podmiotów niepublicznych były
przerzucane na publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Działo się tak wówczas, kiedy lokale,
wyposażenie i aparatura medyczna były udostępniane niepublicznym zoz nieodpłatnie lub za
opłatą jedynie symboliczną. Wypaczało to ideę świadczenia usług przez podmioty niepubliczne.
O ile wykorzystanie środków publicznych na realizacje umów o świadczenia zdrowotne
w poszczególnych województwach nie budziło istotnych uwag NIK, to formułowane były one w
odniesieniu do sposobu rozdysponowania w 1998 r. rezerwy celowej w wysokości 150 mln zł,
przeznaczonej na uzupełnienie środków na wprowadzenie systemu zawierania oraz finansowania

umów o realizację świadczeń zdrowotnych. Środki te podzielone zostały według niejasnych
zasad, bez wymaganej dokumentacji, z licznymi błędami formalnymi, w wielu przypadkach
w wysokości przekraczającej wnioskowane kwoty.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli wskazała
na konieczność wypracowania mechanizmów uniemożliwiających na przyszłość powstawanie
sygnalizowanych uchybień i nieprawidłowości, a także zdecydowanego przyspieszenia prac nad
projektami aktów wykonawczych związanych z reformą systemu ochrony zdrowia. Ich brak
utrudniał bowiem wprowadzenie w życie reformy i stał się jedną z przyczyn trudności, na jakie
natrafiła jej realizacja.
Mając na względzie przygotowywaną reformę oświaty, NIK przeprowadziła kontrolę
organizacji i finansowania doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli (zał. 2,
str. 16).
W roku szkolnym 1996/97, w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych było 578 tys.
nauczycieli, z których około 69% posiadało wykształcenie wyższe, 7% legitymowało się
wykształceniem średnim, zaś około 23% – ukończeniem studium nauczycielskiego (na wsi,
w dwóch ostatnich przypadkach – odpowiednio: 9% i 30%). Około 22% nauczycieli
przedmiotów ogólnokształcących nie miało odpowiednich kwalifikacji kierunkowych, ponadto
19% nauczycieli z wykształceniem średnim nie posiadało wymaganych uprawnień
pedagogicznych.
Z ustaleń kontroli wynika, że zainteresowaniu nauczycieli podwyższaniem posiadanych
umiejętności, wzrastającemu wraz ze zbliżaniem się zapowiadanej reformy systemu oświaty
(w latach 1997-1998 w różnych formach doskonalenia i dokształcania zawodowego
uczestniczyło około 42% ogółu nauczycieli), nie towarzyszyło odpowiednie wsparcie finansowe
i organizacyjne Ministra Edukacji Narodowej, kuratoriów oświaty i dyrektorów szkół.
Najwyższa Izba Kontroli, podobnie jak w przypadku reformy służby zdrowia,
szczególnie krytycznie oceniła zwłokę w wydaniu niektórych aktów wykonawczych. Minister
Edukacji Narodowej nie przygotował bowiem, mimo upływu dwóch lat od wejścia w życie
art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, rozporządzenia regulującego tryb i zasady wykorzystania
wyodrębnionych w budżecie państwa środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Brak
wymienionych przepisów spowodował, że wydatki na te cele były niższe w roku 1997 o 49%,
a w 1998 – o 45% od poziomu określonego w Karcie Nauczyciela.
Brak ostatecznych rozstrzygnięć Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych
założeń przygotowania ogółu nauczycieli do pracy w zreformowanej szkole podstawowej i nowo
tworzonych gimnazjach, a także niewydanie przepisów normujących nowe zasady
funkcjonowania szkół, był z kolei przyczyną utrudnień w uruchomieniu procedury tzw. grantów
– środków przeznaczonych na przygotowanie kadr oświatowych do nowych zadań dydaktycznowychowawczych, wynikających z wdrażanej od września 1999 r. reformy strukturalnoprogramowej.
Mając na względzie niedostateczne przygotowanie części kadry nauczycielskiej do
sprostania nowym zadaniom i związaną z tym konieczność usprawnienia systemu doskonalenia
nauczycieli, Izba krytycznie oceniła wstrzymanie w grudniu 1997 r. wizytacji prowadzonych
przez MEN w kuratoriach oświaty, między innymi w zakresie problematyki dokształcania
i doskonalenia nauczycieli. Nie były też, zdaniem NIK, wypełniane w sposób prawidłowy
i zgodny z obowiązującymi przepisami obowiązki Ministra Edukacji Narodowej, dotyczące
sprawowania nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi placówkami
doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania.

Z wprowadzaną reformą ubezpieczeń społecznych związana była również kontrola
realizacji Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (zał. 2, str. 54). Jej ustalenia
wskazały, że w przygotowaniach ZUS do wdrożenia tej reformy popełniono wiele błędów.
Warunkiem uruchomienia reformy było wprowadzenie ewidencji indywidualnego
ubezpieczenia. Przyjęty przez Sejm w kwietniu 1996 r. Program reformy ubezpieczeń
społecznych zakładał, że ZUS rozpocznie przygotowania do stworzenia systemu ewidencji
w grudniu 1996 r., a pierwsze konta będą zakładane począwszy od 1 stycznia 1998 r.
Przewidywano również przekształcenie ZUS z centralnego organu administracji państwowej
w zakład prawa publicznego wyposażony w osobowość prawną. Na przeszkodzie realizacji
postanowień tego dokumentu stanął jednak zarówno brak aktów prawnych regulujących
utworzenie i funkcjonowanie nowego systemu ubezpieczeń społecznych, jak i nieprzygotowanie
ZUS pod względem merytorycznym, organizacyjnym i kadrowym. Wprawdzie w maju 1996 r.
ZUS przedstawił opracowanie pod nazwą Kompleksowy System Informatyczny ZUS (KSI ZUS).
Koncepcja realizacji, jednak w ocenie Najwyższej Izby Kontroli jego przydatność była znikoma.
Dokument ten nie zawierał założeń systemu informatycznego KSI ani szacunkowego kosztu
realizacji tego przedsięwzięcia. Stanowił jedynie zbiór ogólnych tez dotyczących oczekiwań
ZUS związanych z przyszłą koncepcją systemu.
Pomimo braku wspomnianej koncepcji, podstawowych aktów prawnych, oraz
ostatecznych rozstrzygnięć co do źródeł finansowania tego przedsięwzięcia, a także
nierozstrzygniętego statusu prawnego ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w lipcu 1996 r.
wszczął, a następnie przeprowadził postępowanie o zamówienie publiczne na wybór generalnego
realizatora inwestycji i podjął decyzję o realizacji Kompleksowego Systemu Informatycznego.
ZUS nie ustrzegł się również błędów na etapie zawierania umowy z wybranym
wykonawcą – spółką Prokom Investments S.A. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli umowa ta nie
chroniła w wystarczającym stopniu interesu ZUS i zawierała postanowienia niekorzystne dla
Zakładu. Dotyczyły one przede wszystkim zaliczek wpłacanych na poczet opłat licencyjnych za
oprogramowanie użytkowe, które jeszcze nie powstało, zakupu oprogramowania narzędziowego
Informix, mimo braku odpowiedniej platformy sprzętowej niezbędnej do ich użytkowania,
a także ustalenia odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie
zobowiązań zawartych w umowie na kwotę nie przekraczającą 10,5 mln zł (ok. 1,5% wartości
kontraktu).
Z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy - Prawo
budżetowe został podpisany w kwietniu 1998 r. Aneks nr 2 do umowy o zaprojektowanie
i wykonanie dla ZUS Kompleksowego Systemu Informatycznego. Do umowy wprowadzono
między innymi zapisy dot. I i II filaru ubezpieczeń społecznych, a także zasadniczo
zmodyfikowano koncepcję przetwarzania danych – ze struktury rozproszonej na strukturę ściśle
scentralizowaną. W zaistniałej sytuacji należało więc wszcząć nowe postępowanie o zamówienie
publiczne, ponieważ zarówno Aneks nr 2 jak i tzw. tekst jednolity umowy były w istocie
zupełnie nowymi umowami.
Dokonując negatywnej oceny działalności ZUS, Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła
jednak od zgłoszenia wniosku w sprawie wystąpienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do
sądu o stwierdzenie nieważności Aneksu nr 2 oraz tekstu jednolitego umowy. Izba wzięła pod
uwagę przede wszystkim groźbę dodatkowych znacznych opóźnień w pracach nad
Kompleksowym Systemem Informatycznym oraz zakładaniu kont w ZUS, a tym samym we
wprowadzaniu całej reformy systemu ubezpieczeń społecznych.

Uchwałą Kolegium NIK z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie informacji o wynikach kontroli
realizacji Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS, kwestie oceny postępowania komisji
przetargowej Zakładu przy wyborze ofert ze szczególnym uwzględnieniem firmy Prokom
Software, oceny działalności kierownictwa ZUS w zakresie przygotowania i podpisania Aneksu
nr 2 do umowy oraz pełnej oceny prawidłowości wynajęcia przez ZUS zewnętrznej obsługi
prawnej do zawieranego kontraktu – będą przedmiotem odrębnej kontroli doraźnej.

*
*

*

W roku 1999 Izba rozpoczęła też kontrole: likwidacji dotychczasowych i utworzenia
nowych struktur wojewódzkich administracji publicznej, likwidacji urzędów rejonowych
i utworzenia administracji samorządowej w powiatach, funkcjonowania samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej w warunkach reformy administracji publicznej
oraz realizacji zadań związanych z utworzeniem gimnazjów. Aktualnie opracowywane są
wyniki tych kontroli.
W planie pracy NIK na rok 2000 przewidziane zostały między innymi kontrole:
realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwo Pracy i Polityki
Socjalnej zadań w zakresie reformy ubezpieczeń społecznych, realizacji przez samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej umów o wykonywanie świadczeń zdrowotnych w
ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, nadzoru nad realizacją powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego, sprawowanego przez Urząd Nadzoru Ubezpieczeń
Zdrowotnych, realizacji zadań i kompetencji trzech szczebli samorządu terytorialnego i
wojewodów w wybranych dziedzinach.

3.

Procesy restrukturyzacji i prywatyzacji
Przedmiotem stałego zainteresowania NIK są przekształcenia własnościowe,
zachodzące w polskiej gospodarce. Działalność kontrolna Izby w tym zakresie wynika
między innymi z podatności tego procesu na różnego rodzaju zjawiska o charakterze
korupcyjnym. W ostatnich latach skontrolowane zostały między innymi: przebieg
prywatyzacji jednostek handlu zagranicznego, przekształcenia własnościowe
w jednostkach podległych Ministrowi Kultury i Sztuki, przekształcenia własnościowe
w przemyśle tytoniowym, prywatyzacja Domów Towarowych „Centrum” S.A.,
restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe Fabryki Samochodów Osobowych
S.A. w Warszawie, proces restrukturyzacji i prywatyzacji PZU S.A., działalność
organów administracji rządowej w zakresie zawierania i realizacji umów z firmami
doradczymi w procesie prywatyzacji, przekształcenia w morskich stoczniach
remontowych. Kontrole te wykazały, że procesy restrukturyzacji i prywatyzacji
toczyły się w wielu przypadkach zbyt wolno, w ich toku miały miejsce różne
uchybienia i nieprawidłowości.

Wyniki kontroli restrukturyzacji i prywatyzacji wskazały na trudności, na jakie
napotyka ten proces. Najważniejszym, a jednocześnie zasadniczym problemem wydaje się
przede wszystkim brak spójnej polityki państwa w tej dziedzinie, prowadzonej zgodnie i
wytrwale przez wszystkich uczestników przekształceń własnościowych.
Brak jednorodnej koncepcji konsekwentnie wcielanej w życie, wielokrotne zmiany
planów oraz powtarzające się modyfikacje w ich realizacji, powodowały przedłużanie się
procesów prywatyzacji. Dla wielu firm oznaczało to pogłębianie się ich trudności
finansowych, wzrost niespłaconych wierzytelności, a nawet utratę szansy na uzdrowienie
sytuacji. W miarę upływu czasu spadała bowiem wartość przedsiębiorstwa, pogarszała się
jego rynkowa pozycja, zatem trudniej było znaleźć nabywcę.
Niekiedy okazywało się, że poprzedzający prywatyzację proces restrukturyzacji,
nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, przeznaczone na ten środki zostały zużyte, zaś
przedsiębiorstwo praktycznie pozostawało w punkcie wyjścia. Narosłe w tym czasie straty
obciążały w konsekwencji budżet państwa.
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na fakt, iż zainteresowane resorty
częstokroć zachowywały bierną postawę wobec występujących nieprawidłowości, godząc
się na poczynania niezgodne z prawem lub narażające na szwank interes Skarbu Państwa.
Ustalenia kontroli działalności Agencji Prywatyzacji (zał. 2, str. 63) wykazały, że jej
działalność prowadzona była w bardzo ograniczonym zakresie. W czasie pierwszych 2 lat
swojego istnienia Agencja sprywatyzowała zaledwie 13 spółek, z czego tylko w trzech
przypadkach samodzielnie wyłoniła nabywcę. W ocenie NIK, sytuacja ta spowodowana
była jednak nieprawidłowościami w działalności Ministerstwa Skarbu Państwa.
Agencja Prywatyzacji została utworzona 1 października 1996 r., ale statut nadano
jej dopiero po 6 miesiącach, prezes powołany został w lipcu 1997 r., a rada nadzorcza – w
czerwcu 1998 r. Strategia Ministra Skarbu Państwa wobec Agencji była niekonsekwentna,
a prowadzona za jej pośrednictwem polityka prywatyzacyjna – niespójna. Przez około 7
miesięcy nie przekazywano Agencji upoważnień do prywatyzacji spółek, zaś udzielone
wcześniej zostały wycofane. Jednocześnie Ministerstwo Skarbu Państwa kontynuowało
procesy prywatyzacyjne w odniesieniu do spółek, do prywatyzacji których upoważniona
została Agencja. W listopadzie 1997 r., po przyjęciu do Agencji 30 pracowników (na 80
zaplanowanych etatów), decyzją Ministra Skarbu Państwa dalszy ich nabór zawieszono.
Stwierdzono przy tym, że Sprawozdanie z działalności Agencji Prywatyzacji za rok 1997
zostało przez MSP przekazane Komitetowi Rady Ministrów dopiero w 7,5 miesiąca od daty
otrzymania.
Stosunkowo niewiele uwag NIK formułowała w odniesieniu do działalności samej
Agencji. W latach 1997-1998 Agencja otrzymała dotację budżetową w wysokości 2.644.tys.
zł. Poza nielicznymi uchybieniami dotacje te wykorzystano w sposób prawidłowy.
Prywatyzacja 13 spółek została przeprowadzona przez Agencję prawidłowo, a
należne kwoty za zbyte akcje(udziały) w terminie przekazano na rachunek MSP. W
zdecydowanej większości przypadków Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła sposób
realizacji procesów prywatyzacyjnych spółek oraz 31 przetargów na nabycie
akcji/udziałów 20 spółek, wybór doradcy i procedury zlecania wykonania analiz
przedprywatyzacyjnych dla 39 spółek oraz działania dotyczące 27 spółek wytypowanych do
sprzedaży w trybie rokowań.

Skala zadań statutowych realizowanych przez Agencję była determinowana liczbą
upoważnień do prywatyzacji przedsiębiorstw i spółek udzielanych przez Ministra Skarbu
Państwa. Ustalenia kontroli wskazały na pilną potrzebę określenia przez MSP jednolitej
strategii wobec Agencji i konsekwentnej jej realizacji.
Konsekwencji zabrakło również w przypadku PKP. Kontrola realizacji ustawy z dnia
6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe (zał. 2, str. 73)
wykazała, że zawarte w niej przepisy dotyczące gospodarki finansowej przedsiębiorstwa
nie zostały wcielone w życie, podobnie jak postanowienia w sprawie nadzoru Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej nad przedsiębiorstwem i wdrażania zmian
organizacyjnych w PKP.
Wspomniana ustawa zobowiązywała Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej,
Ministra Finansów oraz Zarząd PKP do zawarcia umowy regulującej sposób finansowania
przedsiębiorstwa z budżetu państwa oraz zasady rozliczeń z tego tytułu. Projekt umowy
przygotowywano jednak przez kilka miesięcy, jeszcze dłużej trwało jego uzgadnianie
pomiędzy zainteresowanymi stronami. W rezultacie umowa została podpisana w styczniu
1998 r., a zmiany w dotowaniu PKP mogły nastąpić w dwa lata po wejściu w życie ustawy.
Nie oznaczało to jednak, że umowa została zrealizowana. Integralną jej część
stanowił protokół podpisywany corocznie przed wejściem w życie ustawy budżetowej.
Projekt protokołu, uzgodniony przez Ministra TiGM, Ministra Finansów oraz zarząd PKP,
miał stanowić podstawę do określenia w projekcie ustawy budżetowej wysokości dotacji,
precyzował także między innymi zakres rzeczowy, wysokość środków pieniężnych
przeznaczonych na inwestycje i likwidację nieczynnych linii kolejowych, rodzaje i wartość
robót związanych z utrzymaniem linii kolejowych, koszt 1 pociągokilometra, wysokość
dotacji do przewozów pasażerskich oraz sposób rozliczania się przez PKP ze środków
pieniężnych otrzymywanych z budżetu państwa na dany rok budżetowy. Takiego
protokołu przedstawiciele Skarbu Państwa i PKP ani razu nie uzgodnili i nie podpisali.
Zmiana systemu rozliczeń nie była możliwa i z tego względu, że przedsiębiorstwo, mimo
iż zobowiązywały je do tego przepisy zawarte w ustawie o PKP, nie wyodrębniło w ramach
prowadzonej rachunkowości i nie przedłożyło Ministrowi Transportu i Gospodarki Morskiej
oraz Ministrowi Finansów ewidencji przychodów i kosztów wykonywania przewozów
pasażerskich oraz ewidencji kosztów linii kolejowych z podziałem na koszty budowy,
utrzymania, prowadzenia ruchu i administrowania owymi liniami. Nie istniała zatem możliwość
określenia wysokości dotacji przedmiotowej, która miała stanowić różnicę między sumą
uzasadnionych kosztów krajowych przewozów pasażerskich z narzutem zysku, a kwotą
przychodów uzyskiwanych za te przewozy.
W rezultacie w 1998 roku dotacja przedmiotowa ustalona została ustawą budżetową na
560.000 tys. zł i przekazywana została w tej kwocie przedsiębiorstwu. Z pobieżnych szacunków
przedkładanych Ministrowi TiGM przez Zarząd PKP wynikało jednak, że kwota dotacji ta
powinna wynosić 3.778.128 tys. zł.
W latach 1997-1998 Zarząd i Rada PKP, mimo braku podstaw prawnych, przeprowadziły
w przedsiębiorstwie głębokie zmiany organizacyjne. Zlikwidowane zostały dyrekcje okręgowe
i podległe im jednostki, powołano zaś w to miejsce sektory infrastruktury, przewozów
pasażerskich i towarowych oraz trakcji i zaplecza warsztatowego. Niezbędną do tego zmianę
statutu, określającego zgodnie z ustawą o PKP organizację i szczegółowy zakres działania
przedsiębiorstwa, Minister TiGM zatwierdził dopiero w 5 miesięcy później, sankcjonując
dokonaną wcześniej reorganizację. Nie przyczyniła się ona jednak do poprawy sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa i usprawnienia jego zarządzania, ponieważ zmiany nie zostały
odpowiednio przygotowane i konsekwentnie wprowadzone w życie.

Działając na podstawie art. 44 ustawy o PKP, umożliwiającego wydzielenie
z przedsiębiorstwa jednostek organizacyjnych lub zorganizowanych części mienia, Minister
Transportu i Gospodarki Morskiej podjął próbę wydzielenia z PKP infrastruktury kolejowej.
Próba ta wszakże nie powiodła się, tak na skutek sprzeciwu związków zawodowych, jak
i z powodu braku zdecydowanego poparcia dla tej koncepcji ze strony rządu.
Realizując nadal tę koncepcję, w Ministerstwie TiGM opracowano projekt ustawy
o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji PKP, zakładający – zgodnie z wytycznymi
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów – wydzielenie infrastruktury. Projekt ten, do czasu
zakończenia kontroli w końcu stycznia 1999 r., nie został przedłożony przez Prezesa Rady
Ministrów do rozpatrzenia Sejmowi. W tym czasie Sejm pracował nad poselskim projektem
ustawy, nie przewidującym wydzielenia infrastruktury.
Niewykonanie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o PKP, umożliwiających
między innymi określenie dotacji niezbędnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, było
jedną z przyczyn jej nowelizacji. Rozdział dotyczący gospodarki finansowej został z dniem
1 stycznia 1999 r. uchylony. Obecnie przewoźnicy kolejowi nie zawierają ze Skarbem
Państwa umowy, określającej zasady finansowania ich działalności z budżetu państwa, lecz
otrzymują dotację przedmiotową na wyrównanie przychodów utraconych z tytułu
obowiązujących ulg w krajowych przewozach pasażerskich.
Nierozwiązanie powyższych problemów przyczyniło się do dalszego pogorszenia
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Rok 1998 PKP zamknęły stratą w wysokości
1.345.091,8 tys. zł, zaś zobowiązania wyniosły 4.347.512,4 tys. zł, w tym zobowiązania z
tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych – 693.207,6 tys. zł.
Kontrola wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie
realizacji procesu restrukturyzacji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec”
S.A. (zał. 2, str. 24) wykazała, że podjęte działania nie przyniosły spodziewanych rezultatów.
Pomimo udzielonej pomocy w wysokości 137.119 tys. zł, restrukturyzacja zakładu nie
doprowadziła do uzyskania dodatniego wyniku finansowego. Przyczynił się do tego w głównej
mierze fakt, że 69% ogólnej kwoty pomocy (95.601 tys. zł) przeznaczone zostało na
uregulowanie zaległych zobowiązań wobec budżetu i ZUS. Na zmianę produkcji, prace
badawczo-rozwojowe oraz promocję produktów WSK wydatkowała 18.137 tys. zł, co okazało
się niewystarczające do uruchomienie produkcji nowych wyrobów. Ponadto program
restrukturyzacji opierał się na nierealnych podstawach, przewidywał bowiem uruchomienie
produkcji, na którą nie było zamówień, zakładał też otrzymanie przez zakład znacznej pomocy
finansowej ze strony rządu, na co nie było żadnej gwarancji.
Spośród 10 tematów prac badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków własnych
oraz pochodzących z budżetu, zakończono trzy. Zamówienia wpłynęły tylko na samolot
pasażersko-transportowy krótkiego startu i lądowania. Pozostałe produkty nie wzbudziły
zainteresowania potencjalnych nabywców.
Badania NIK ujawniły również, że w procesie restrukturyzacji WSK „PZL-Mielec” S.A.
miały miejsce nieprawidłowości i przypadki naruszenia przepisów.
Niezależnie od dotacji i umorzeń w ramach ugody bankowej, Urząd Skarbowy w Mielcu
umorzył zobowiązania WSK w wysokości 19.625 tys. zł, w tym 13.361 tys. zł. odsetek za
zwłokę od podatku dochodowego od osób fizycznych. Decyzja taka motywowana była między
innymi pismem Ministra Finansów, zalecającym umorzenie zaległości zobowiązań podatkowych
zakładu – po przekazaniu przez WSK Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. majątku o wartości

równej kwocie umorzonych zobowiązań. Zdaniem NIK, zalecenie Ministra Finansów nie miało
podstawy prawnej i naruszało zasadę legalizmu w działalności organów administracji
państwowej. Po wtóre, ustawa o zobowiązaniach podatkowych nie zawierała uregulowań
umożliwiających uzależnienie ich umorzenia od przekazania majątku dłużnika osobie trzeciej.
Po trzecie wreszcie, w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych możliwe jest
umarzanie zaległości podatkowych lub odsetek jedynie podatnikowi, nie zaś płatnikowi podatku,
jakim była WSK. Wyrażając krytyczną opinię o prawnym aspekcie podjętych działań, Izba
stwierdziła jednak, że z punktu widzenia efektywności wykorzystania majątku będącego
własnością Skarbu Państwa, przekazanie mienia WSK Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
należało uznać za celowe.
W 1994 r. WSK „PZL-Mielec” S.A. otrzymała dotację ze środków EFSAL3 na
restrukturyzację zatrudnienia, z przeznaczeniem na odprawy dla zwalnianych pracowników.
Fundusze te wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem, jednak proces restrukturyzacji nie
był prowadzony konsekwentnie. Zakłady nadal zatrudniały o 29% pracowników więcej niż
wynikało to z planów produkcji, co rzutowało niekorzystnie na koszty wytwarzania,
konkurencyjność wyrobów, a w konsekwencji – na sytuację finansową przedsiębiorstwa.
Z tych samych środków EFSAL, WSK uzyskała nieco ponad 15 mln zł pożyczki na
modernizację bazy wytwórczej. Pierwsza transza wykorzystana została prawidłowo, natomiast
pozostałą część wymienionej kwoty (9.630 tys. zł), z naruszeniem przepisów uchwały Rady
Ministrów, wydatkowano na uregulowanie zobowiązań podatkowych i podtrzymanie produkcji
samolotu „Iryda”. Ponieważ stało się to za wiedzą Ministra Finansów i Agencji Rozwoju
Przemysłu, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, iż Minister, nie sprawując należytego nadzoru
i kontroli, przyzwolił na nielegalne wykorzystanie środków EFSAL, zaś Agencja świadomie
umożliwiła posłużenie się nimi niezgodnie z przeznaczeniem.
W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, w sprawie wykorzystania pożyczki EFSAL
Minister Finansów wyjaśnił, że w atmosferze wysokiego napięcia społecznego wywołanego
eskalacją procesów strajkowych, podejmowane były niekonwencjonalne działania, mogące
budzić wątpliwości z formalno-prawnego punktu widzenia, których wynikiem miało być
doprowadzenie do uzdrowienia sytuacji gospodarczej WSK „PZL-Mielec” S.A.
Oczekiwanego
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strukturalne

i

własnościowe w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A. (zał. 2, str. 71). Były one
prowadzone na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o przekształceniu
własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT i miały na
celu pozyskanie strategicznego inwestora, bez którego kapitałowego wsparcia polski
przewoźnik, po otwarciu w 2004 roku rynku transportu lotniczego w Europie, nie byłby
w stanie sprostać konkurencji ze strony towarzystw z krajów Unii Europejskiej.
Nieprawidłowości

miały

miejsce

już

na

etapie

komercjalizacji,

czyli

przekształcenia LOT-u w spółkę. Brak w Ministerstwie Transportu i Gospodarki
Morskiej koncepcji przeprowadzenia komercjalizacji przedsiębiorstwa spowodował
3

Środki budżetowe pochodzące z pożyczki zaciągniętej przez Polskę w Międzynarodowym Banku Odbudowy
i Rozwoju w 1993 r. z przeznaczeniem na rozwój przedsiębiorstw i sektora bankowego.

zmiany kierunków podejmowanych działań, a w konsekwencji – wielomiesięcznymi
przerwami w pracach. Samo doprowadzenie do zarejestrowania Spółki PLL LOT S.A.
trwało 17 miesięcy, po czym w rozpoczęciu prywatyzacji nastąpiła dalsza, nie
uzasadniona

obiektywnymi

czynnikami

2,5-letnia zwłoka.
Istotnym powodem przedłużania się procesu prywatyzacji LOT-u było
długotrwałe wyłanianie doradcy ministra (najpierw Transportu i Gospodarki Morskiej a
następnie Skarbu Państwa) do spraw prywatyzacji firmy oraz popełnione w owym
procesie błędy. Działania mające na celu wybranie doradcy, rozpoczęte w listopadzie
1995 r., sfinalizowane zostały dopiero w czerwcu 1998 r. Powołany wówczas doradca nie
mógł podjąć pracy w pełnym zakresie. Dostęp do całości informacji o spółce wymagał
bowiem zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dopuszczenie
pracowników firmy doradczej do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i
służbową. Pierwsza grupa pracowników doradcy uzyskała taką zgodę w październiku
1998 r.
Kolejną przyczyną powstałych opóźnień było wstrzymanie na dziewięć miesięcy
procesu prywatyzacji od końca marca 1997 r., to jest od momentu przejęcia przez
Ministra Skarbu Państwa od Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej uprawnień
właścicielskich

wobec

LOT-u. Minister Skarbu Państwa, mimo uchwalenia w kwietniu tegoż roku przez dwie
sejmowe komisje dezyderatu w sprawie przyspieszenia prywatyzacji przedsiębiorstwa,
mimo wydanej w ślad za tym uchwały Rady Ministrów dotyczącej wykonania owego
dezyderatu, nie podjął skutecznych działań dla określenia sposobu prywatyzacji i
zdecydowanego zwiększenia jej tempa. Jak zauważyła Najwyższa Izba Kontroli, ani
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, ani Minister Skarbu Państwa, w okresie
pełnienia roli walnego zgromadzenia akcjonariuszy PLL LOT S.A. nie podjęto żadnego
rozstrzygnięcia w sprawie restrukturyzacji spółki.
W ocenie Izby, konieczność przyspieszenia restrukturyzacji LOT wynikała nie
tylko z obowiązku dotrzymania terminów określonych przez Radę Ministrów. W latach
1995-1997 systematycznie pogarszała się sytuacja ekonomiczna spółki. W tym okresie
rentowność spadła z 9,9% do 2,8%. W bilansie za 1995 r. LOT wykazał wprawdzie zysk
netto

w

wysokości

5,4 mln zł, jednak stało się tak wskutek błędów w naliczaniu odpisów amortyzacyjnych,

a rzeczywisty zysk był o ponad 5 mln zł niższy. Rok 1996 spółka zamknęła stratą netto
w wysokości 45,9 mln zł, która w roku następnym wzrosła do 135,7 mln zł.
W momencie zakończenia kontroli we wrześniu 1998 r. nadal istniały istotne
utrudnienia w prywatyzacji LOT-u. Poza złą sytuacją ekonomiczną należała do nich nie
zakończona wewnętrzna restrukturyzacja spółki oraz brak niektórych istotnych ustaleń.
Minister Skarbu Państwa nie uzgodnił mianowicie z Ministrem Transportu i Gospodarki
Morskiej wspólnego stanowiska co do zakresu udziału inwestorów zagranicznych wśród
akcjonariuszy spółki, a tylko Minister TiGM jest upoważniony do wydania zgody na
nabycie akcji LOT-u przez podmiot zagraniczny. Nie została również ustawowo
określona, z uwzględnieniem prawnych standardów Unii Europejskiej, pozycja
przewoźników krajowych na rynku usług lotniczych, ponieważ nie zakończono jeszcze
trwających 10 lat prac nad opracowaniem nowego Prawa lotniczego.
W lutym 1999 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa została przeprowadzona – jako
uzupełnienie kontroli przekształceń własnościowych w PLL LOT S.A. – kontrola
doraźna zabezpieczenia interesu ekonomicznego i prawnego Skarbu Państwa i PLL LOT
w umowie Ministra Skarbu Państwa z doradcą do spraw prywatyzacji LOT-u. Zdaniem
Najwyższej Izby Kontroli interesy te zabezpieczone zostały właściwie. W umowie
między innymi określono szczegółowo terminy i warunki wykonania oraz odbioru
poszczególnych zadań, a także kary za niewywiązanie się z jej postanowień. Izba nie
zgłosiła również zastrzeżeń do prawidłowości przeprowadzenia przetargu oraz
dokonanego rozstrzygnięcia.
W przeciwieństwie do prywatyzacji LOT-u, w miarę sprawnie przebiegały przekształcenia
własnościowe w przemyśle piwowarskim (zał. 2, str. 66). Jak wynika z kontroli tych
przekształceń, trwający 7 lat proces prywatyzacji przedsiębiorstw i spółek branży piwnej
doprowadził do sprywatyzowania 27 podmiotów. Z tej liczby 10 przedsiębiorstw oddano
w leasing spółkom pracowniczym, akcje 2 spółek sprzedano w ofercie publicznej, akcje
(udziały) 9 spółek sprzedano inwestorom strategicznym, akcje 3 spółek wniesiono do NFI,
mienie 2 przedsiębiorstw sprzedano inwestorowi branżowemu, zaś 1 przedsiębiorstwo wniesiono
do spółki zawiązanej z udziałem 13 zakładów piwowarskich, plantatorów i pracowników.
Przychody Skarbu Państwa ze sprzedaży akcji (udziałów) prywatyzowanych spółek oraz
mienia przedsiębiorstw wyniosły 465.628,5 tys. zł, zaś koszty 7.143,5 tys. zł, co stanowiło
1,53% przychodów. Najlepsze efekty osiągnięto przy prywatyzacji z udziałem inwestorów
branżowych, a także spółek wprowadzonych na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wyniki ekonomiczne uzyskane w latach 1994-1998 przez 17 skontrolowanych spółek
wykazywały dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży, zysku oraz sumy podatków
związanych z obrotem i dochodem, z wyjątkiem lat 1995-1996, w których odnotowano spadek
zysku.
Realizacja zobowiązań inwestycyjnych, w tym dotyczących podwyższenia kapitału,
przebiegała na ogół prawidłowo. W końcu czerwca 1998 r. w przedsiębiorstwach i spółkach
piwowarskich, objętych procesem prywatyzacji, zatrudnionych było łącznie ok. 14,5 tys.
pracowników, co oznaczało wzrost o ok. 1,0 tys. osób w porównaniu do 1991 r. Nie stwierdzono
naruszenia zobowiązań inwestorów, zawartych w 9 spośród 26 umów prywatyzacyjnych,
w zakresie utrzymania zatrudnienia na poziomie nie mniejszym od stanu z dnia podpisania
umów. Brak takich gwarancji w pozostałych 17 umowach prywatyzacyjnych nie wpłynął na ogół
na zmianę stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwach branży piwowarskiej.
Pomimo korzystnych efektów wynikających ze zmian własnościowych, nie w pełni
zostały osiągnięte strategiczne cele prywatyzacji przedsiębiorstw i spółek sektora
piwowarskiego. Przekształcenia miały prowadzić również do uzyskania przychodów
budżetowych na poziomie odpowiadającym realnej wartości zbywanego mienia Skarbu Państwa,
przy uwzględnieniu pozycji rynkowej prywatyzowanych podmiotów, a także do zapewnienia
równomiernego ich rozwoju. Ponadto prywatyzując browary nie zadbano o interesy
producentów zaopatrujących je w surowce roślinne, tj. plantatorów chmielu i jęczmienia,
co może mieć w przyszłości niepomyślny skutek w postaci niezdolności tej części sektora
rolnictwa, która zależna jest od produkcji piwa, do konkurowania z analogiczną branżą rolnictwa
Unii Europejskiej. Ponieważ istniejąca podaż surowców nie stwarzała barier dla rozwoju branży,
w umowach prywatyzacyjnych nie zabezpieczono interesów rolników, np. poprzez zobowiązanie
inwestorów do zaopatrywania się w krajowe surowce lub inwestowania w przerób chmielu.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że przedłużanie się procesów prywatyzacji
w sektorze piwowarskim miało niekorzystny wpływ na wyniki spółek działających w obliczu
coraz to silniejszej konkurencji ze strony podmiotów sprywatyzowanych wcześniej.
Konsekwencją tego było coraz mniejsze zainteresowanie potencjalnych inwestorów.
Niepowodzeniem zakończyła się np. próba sprywatyzowania przez Ministra Skarbu Państwa
Browarów Górnośląskich S.A. w Zabrzu, a przewlekłość przebiegu prywatyzacji przyczyniła się
do upadłości spółki. Nie przyniosły także efektu próby prywatyzacji browaru w Grybowie –
prowadzonej przez gminę oraz browaru w Czarnkowie – prowadzonej przez Terenowy Oddział
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Poważne nieprawidłowości stwierdzono w wyniku kontroli realizacji ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (zał. 2, str. 74).
Nie zostały w szczególności zrealizowane cele tej ustawy, którymi było oddzielenie
zarządzania terenami i infrastrukturą od działalności przeładunkowej, powiązanie interesów
miast i usytuowanych w nich portów, usprawnienie zarządzania portami, zwiększenie ich
konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Nie powstały podmioty zarządzające portami
mającymi podstawowe znaczenie dla gospodarki narodowej – w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie
i Świnoujściu. W porcie Gdynia spółka zarządzająca nie została w ogóle zawiązana. W portach
Gdańsk i Szczecin-Świnoujście utworzono zarządy portów, nie doszło w nich jednak do
rozdzielenia usług eksploatacyjnych od zarządzania portową infrastrukturą. Nie zostały zatem,
wbrew oczekiwaniom, unowocześnione struktury zarządzające portami, nie wprowadzono też
klarownego systemu finansowania prac związanych z utrzymaniem zużytej już w ponad
60 procentach infrastruktury.

Jak ustalono, regulacje ustawy o portach i przystaniach morskich nie uwzględniły faktu,
że na terenie portów funkcjonowały już jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, powstałe
z przekształconych przedsiębiorstw państwowych, i którym przysługiwało prawo własności lub
użytkowania najważniejszych dla realizacji funkcji portowych terenów i infrastruktury.
W rezultacie nowo powstałe zarządy portów morskich nie posiadały majątku do wykonywania
wymaganych ustawą zadań, zaś dysponujące tym majątkiem jednoosobowe spółki Skarbu
Państwa straciły podstawy prawne do zarządzania portami, w tym do pobierania opłat
portowych.
Dzięki współdziałaniu nowych spółek i dotychczasowych zarządów udało się
uniknąć poważniejszych konfliktów o charakterze majątkowym i kompetencyjnym. W celu
doraźnego rozwiązywania powstałych problemów obie strony zawarły umowy określające
między innymi zasady korzystania przez spółki z majątku zarządów, planowania rozwoju
portu, konsultowania planowanych remontów i inwestycji, jakkolwiek zdarzały się
przypadki pobierania opłat przystaniowych przez zarząd portu, a także właścicieli
nabrzeży, co powodowało dwukrotne obciążanie armatorów i niekorzystnie odbijało się na
konkurencyjności polskich portów.
Na skutek rozmaitych nieprawidłowości nie uzyskano w 1998 r. przychodów
w wysokości 6.235 tys. zł, a w I półroczu 1999 r. – 5.829 tys. zł, które stanowiłyby
potencjalne źródło finansowania niezbędnych prac modernizacyjnych i remontów.
Przeprowadzone zmiany nie zapobiegły też spadkowi wielkości przeładunków. W latach
1997-1998 zmniejszyły się one w Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu o 7,1%. Jedynie w
Gdańsku nastąpił 13-procentowy wzrost, a to w związku z przeładunkiem przewożonej
tranzytem rosyjskiej ropy naftowej.
Już po zakończeniu kontroli, w czerwcu 1999 r. Sejm znowelizował ustawę o portach
i przystaniach morskich. Wprowadzone zmiany zmierzały do wyeliminowania niekorzystnych
zjawisk powstałych w wyniku funkcjonowania podwójnych podmiotów zarządzających. Zmiany
te polegały na połączeniu spółek zarządzających, w drodze przejęcia jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa przez spółki powstałe na podstawie przepisów ustawy o portach i przystaniach
morskich.

Przekształcenia dokonywane w spółkach Hortex nie tylko nie przyniosły rezultatów
w postaci poprawy ich efektywności, ale w praktyce przyczyniły się do powstania znacznych
uszczupleń w dochodach finansów publicznych.
Wyniki kontroli działalności Hortex Sp. z o.o. i Hortex Holding S.A. w zakresie
wykorzystania pomocy państwa oraz realizacji zobowiązań na rzecz państwa (zał 2, str. 60)
wykazały, że objęte nią Spółki w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej wykazywały
straty oraz wzrost zobowiązań. Oba podmioty wykorzystywały znaczącą pomoc państwa
polegającą na finansowaniu kosztów odroczenia spłaty około 20 mln zł odsetek od
przeterminowanych kredytów, umorzenia w bankowym postępowaniu ugodowym zadłużenia
w kwocie przekraczającej 339 mln zł, oraz w postaci niezapłaconej opłaty skarbowej w kwocie
18,3 mln zł, jak również nie zapłaconych podatków dochodowego oraz od towarów i usług
w łącznej kwocie 18,8 mln zł. Spółki wykorzystywały też ulgi w podatku dochodowym
w wysokości 26,1 mln zł – z tytułu odpisów inwestycyjnych i premii inwestycyjnej.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że finansowa pomoc państwa była osiągana
w znacznym stopniu poprzez podejmowanie w spółkach, przy skutecznym wsparciu banków
wierzycielskich – Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i Banku Handlowego w Warszawie
S.A. – pozorowanych działań prawnych dla ominięcia przepisów podatkowych. Działania takie
oraz nierzetelne ustalenia należnego podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od
towarów i usług – spowodowały uszczuplenia w dochodach budżetu państwa i budżetach
samorządowych w łącznej wysokości około 66 mln zł.
Do działań Spółek mających wpływ na znaczne uszczuplenie w dochodach finansów
publicznych, zaliczyć należy:
−

pozorowane działania prawne dla zamiany sądowego postępowania układowego w bankowe
postępowanie ugodowe, w celu osiągnięcia umorzenia jej zadłużenia w wysokości
338,2 mln zł, tj. 2,5-krotnie większego od ustalonego w postępowaniu układowym,

−

przeniesienie przedsiębiorstwa Hortex Sp. z o.o. do Hortex Holding S.A. w formie
pozorowanej sprzedaży, co miało na celu między innymi skorzystanie z ulgi inwestycyjnej
i premii inwestycyjnej,

−

zaniżenie wartości przedsiębiorstwa Hortex Sp. z o.o. przeniesionego do Hortex S.A.
o 238,6 mln zł – w stosunku do wartości księgowej aktywów netto tego przedsiębiorstwa,
w celu zmniejszenia należnej opłaty skarbowej,

−

zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu wydatków nie stanowiących takich kosztów lub
wydatków poniesionych w innych okresach niż rozliczany rok podatkowy.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie również oceniła przeprowadzoną w 1997 r.
restrukturyzację Hortex Sp. z o.o. – w aspekcie interesu krajowych udziałowców Spółki.
Zaniżenie o 61% wartości przedsiębiorstwa tej spółki przeniesionego do spółki akcyjnej
stworzyło bowiem inwestorom zagranicznym warunki do objęcia około 41% udziału w spółce
przy zaangażowaniu o prawie 2/3 niższego ich kapitału.
Wyniki kontroli wykazały, że pozorowane dzialania prawne dla ominięcia przepisów
podatkowych, a w szczególności zaniżenie wartości przedsiębiorstwa Hortex Sp. z o.o.,
zaistniały w warunkach braku należytej staranności Urzędu Skarbowego w Płońsku w ustalaniu
i egzekwowaniu zobowiązań podatkowych.
W ocenie NIK, na powstanie opisanych nieprawidłowości wpływ miał mało skuteczny
nadzór ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz banków nad realizację
umów kredytowych objętych dopłatami z budżetu państwa.

*
*

*

Ponadto w 1999 roku trwały między innymi kontrole: prywatyzacji Telekomunikacji
Polskiej S.A., przygotowań do prywatyzacji spółki RUCH S.A., restrukturyzacji sektora

naftowego, prywatyzacji spółek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, które nie zostały
jeszcze zakończone.
Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na rok 2000 przewiduje między innymi kontrole:
prywatyzacji
branży
farmaceutycznej,
restrukturyzację
sektora
elektroenergetyki,
restrukturyzację i stan przygotowania do prywatyzacji przedsiębiorstw przemysłu
spirytusowego.

4.

Realizacja nadzoru i kontroli przez organy państwa
Stopniowe wycofywanie się państwa z bezpośredniego udziału w gospodarce
powoduje, że z właściciela, inwestora i pracodawcy staje się ono organizatorem
i koordynatorem. W tej sytuacji szczególnie istotne jest prawidłowe wypełnianie
przez organy państwa jego funkcji nadzorczych lub kontrolnych – w odniesieniu do
różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Przedmiotem badań NIK dot.
nadzoru i kontroli jest głównie prawidłowość i skuteczność wykonywania zadań w
tym zakresie przez organy administracji.
Ustalenia większości kontroli NIK potwierdzają tezę, że brak właściwego nadzoru
lub kontroli realizacji zadań przez aparat administracji i inne instytucje, na które nałożone
zostały określone obowiązki, sprzyja powstawaniu licznych i poważnych
nieprawidłowości, również o charakterze finansowym.
Izba wskazywała także na ograniczone wykorzystywanie instrumentu kontroli
w bieżącym kierowaniu przez ministrów poszczególnymi resortami. Wpływ na taki stan
rzeczy miały zarówno częściowo zdezaktualizowane regulacje prawne, jak też niepełne
wywiązywanie się Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z ustawowego obowiązku
koordynowania działalności kontrolnej Premiera.

Kontrola działalności izb skarbowych w latach 1996-1998 (I półrocze) (zał. 2, str. 12),
obejmująca między innymi nadzór tych jednostek nad podległymi im urzędami
skarbowymi w zakresie ustalania i dokonywania poboru podatków, egzekucji zaległości
podatkowych, udzielanych ulg i umorzeń w spłacie zobowiązań podatkowych, ujawniła
liczne uchybienia przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Najwięcej nieprawidłowości
miało miejsce przy rozpatrywaniu wniosków podatników o udzielenie ulg podatkowych.
Dowodem tego był wysoki odsetek decyzji urzędów skarbowych uchylonych przez izby
skarbowe. Po przeprowadzeniu postępowań odwoławczych uchyliły one aż 31% spośród
2807 zaskarżonych decyzji organów I instancji. Przyczyną były głównie uchybienia
proceduralne.
Nieprawidłowości występowały również w postępowaniach prowadzonych przez
izby skarbowe. W okresie objętym kontrolą do Naczelnego Sądu Administracyjnego
zaskarżonych zostało 11.680 ostatecznych decyzji – 16% wydanych w II instancji – zaś w
1047 sprawach podatnicy zwrócili się do Ministra Finansów o podjęcie działań w trybie
nadzoru pozainstancyjnego. W rezultacie uchylone zostały 1564 decyzje, jednocześnie
stwierdzono nieważność 94 decyzji, jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa.
Szczególnie wysoki wskaźnik uchylonych decyzji (45%) stwierdzono w Izbie Skarbowej w

Lublinie w I półroczu 1998 r. oraz w 1996 r. w Izbie Skarbowej w Płocku (35%) i w
Rzeszowie (32%).
Kontrola wykazała także, że nadzór izb skarbowych nad działalnością podległych
im urzędów był niewystarczający, o czym świadczyły stwierdzone uchybienia. Tak więc
w urzędach skarbowych nie przestrzegano terminów rozpatrywania wniosków, wydawane
decyzje w sprawie ulg podatkowych nie były należycie umotywowane, zaś w podobnych
sprawach podejmowano wobec wnioskodawców odmienne decyzje.
Najwyższa Izba Kontroli po raz kolejny zwróciła uwagę na utrzymywanie się
wielokrotnie kwestionowanej praktyki kierowania przez Ministra Finansów do podległych
mu organów, a także przez izby skarbowe do urzędów skarbowych pisemnych zaleceń w
sprawie udzielenia ulg podatkowych indywidualnym podatnikom. W ocenie NIK
przekazywane organom podatkowym „zalecenia”, „upoważnienia” i „zgody” ograniczały
ich kompetencje. Kierowanie tego rodzaju pism do organów podatkowych zostało
zaniechane dopiero w roku 1998.
Izba pozytywnie oceniła natomiast fakt powołania przez Ministra Finansów
stosownej służby kontroli resortowej, między innymi w celu usprawnienia nadzoru nad
działalnością podległych mu jednostek.
W wyniku kontroli wykonywania przez Prezesa Krajowego Urzędu Pracy i urzędy pracy
nadzoru nad organami, organizacjami i instytucjami prowadzącymi pośrednictwo pracy (zał. 2,
str. 52), Najwyższa Izba Kontroli uznała nadzór ten za niedostateczny.
Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Prezes KUP może
upoważnić do pośrednictwa pracy lub werbowania pracowników do pracy za granicą
organy, organizacje lub instytucje inne niż urzędy pracy. Akt ten nie precyzował, co należy
rozumieć pod tymi pojęciami. W rezultacie Prezes KUP przyjął szeroką interpretację,
wydając upoważnienia do pośrednictwa pracy takim jednostkom jak spółki prawa
handlowego i spółki cywilne.
Wyniki kontroli wykazały, że około 75% wniosków o wydanie lub przedłużenie
upoważnienia zaopiniowanych pozytywnie przez wojewódzkie urzędy pracy, nie spełniało
warunków określonych przez Prezesa KUP w Informacji o zasadach udzielania upoważnień
do prowadzenia pośrednictwa pracy oraz odrębnych wytycznych w sprawie kierowania
obywateli polskich – marynarzy i rybaków morskich do pracy za granicą.
Nie były też wyciągane konsekwencje w stosunku do podmiotów nie wywiązujących
się ze swoich powinności. Jednostki pozarządowe upoważnione do prowadzenia
pośrednictwa pracy miały obowiązek – pod rygorem cofnięcia upoważnienia – składania
Urzędowi co pół roku informacji o swojej działalności w tym zakresie. Ustalono, że w
latach 1996-1997 wymaganych sprawozdań nie nadesłało 30% spośród nich, mimo to
Prezes KUP żadnej jednostce upoważnienia nie cofnął.
Powierzchowne i mało wnikliwe okazały się przeprowadzone przez wojewódzkie
urzędy pracy kontrole przestrzegania przez upoważnione jednostki warunków
prowadzenia pośrednictwa pracy. W ogromnej większości przypadków ograniczały się one
do sprawdzenia legalności prowadzonej działalności oraz warunków lokalowych. Tylko 11
na 21 zbadanych urzędów kontrolowało jednostki podejrzane o nielegalne pośrednictwo
pracy. Jeszcze skromniejsze były rezultaty kontroli, co świadczyło o małej skuteczności w
egzekwowaniu sankcji wobec podmiotów nie przestrzegających przepisów z zakresu
pośrednictwa pracy. Zaledwie 30% jednostek, którym postawiono zarzut prowadzenia
nielegalnego pośrednictwa pracy, ukaranych zostało karą grzywny.

Do niskiej skuteczności zwalczania tego procederu przyczyniła się w znacznej
mierze niejasność obowiązujących przepisów, utrudniająca np. udowodnienie prowadzenia
nielegalnego pośrednictwa pracy firmom deklarującym działalność w formie doradztwa
zawodowego lub doradztwa personalnego, tym niemniej właściwy nadzór ze strony Prezesa
KUP oraz dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy nad organami, organizacjami i
instytucjami prowadzącymi pośrednictwo pracy przyczyniłby się do wyeliminowania
znacznej części występujących nieprawidłowości.
Uchybienia stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli także w działalności organów dozoru
technicznego w zakresie realizacji ustawy o dozorze technicznym (zał. 2, str. 27), powołanych
dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, mogących stwarzać
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska naturalnego.
W okresie 1996 r. – I półrocze 1998 r. do Polski sprowadzono co najmniej 2489
urządzeń technicznych bez uzgodnionych warunków lub wymogów dozoru technicznego.
Wprawdzie Prezes Urzędu Dozoru Technicznego wystąpił do Prezesa Głównego Urzędu
Ceł o podjęcie przez organy administracji celnej działań przeciwdziałających takiemu
importowi, jednak przyjął do wiadomości argumentację Prezesa GUC, iż ustawa Prawo
Celne nie wymaga przedłożenia przez importera dokumentu poświadczającego dokonanie
wymaganych w tym zakresie uzgodnień. Najwyższa Izba Kontroli, wyrażając stanowisko
że obowiązujące w tym okresie ustawy, zarówno Prawo Celne jak i Kodeks Celny, stwarzały
podstawę prawną do takich działań, negatywnie oceniła fakt, iż Prezes UDT nie czynił
dalszych starań o wyeliminowanie niekontrolowanego importu urządzeń technicznych,
których eksploatacja mogła stwarzać różnorakie zagrożenia.
Dozorem technicznym nie były objęte zbiorniki bezciśnieniowe oraz niektóre typy
zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do przechowywania substancji żrących lub
trujących stosowanych w procesach technologicznych. W ocenie Izby one także stanowią
zagrożenie dla ludzi i środowiska, a zatem powinny znajdować się pod opieką dozoru
technicznego.
Jednym z zadań inspektorów dozoru technicznego było sprawdzanie kwalifikacji
osób konserwujących, naprawiających i obsługujących urządzenia techniczne. W toku
kontroli stwierdzono, że w przypadku pracowników obsługujących urządzenia ciśnieniowe
czynności te wykonywały komisje kwalifikacyjne powoływane przez okręgowe inspektoraty
gospodarki energetycznej, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz właściwych
ministrów, co pozbawiało przedstawicieli organów dozoru technicznego możliwości
wykonywania ustawowego obowiązku.
Kontrolerzy NIK stwierdzili ponadto przypadki odstępowania przez niektóre
inspektoraty dozoru technicznego od powiadamiania organów ścigania o eksploatowaniu
lub wprowadzaniu do obrotu urządzeń technicznych bez zgody właściwego organu, a
nawet wbrew jego decyzji.
Badania NIK dotyczące funkcjonowania kontroli wewnętrznej w jednostkach
administracji centralnej (rządowej) (zał. 2, str. 8) wykazały, że odgrywała ona stosunkowo
niewielką rolę w kierowaniu poszczególnymi resortami. Wprawdzie komórki kontroli
wewnętrznej istniały we wszystkich ministerstwach, ale efekty ich działania były
ograniczone. Stanowiło to wynik zarówno sytuacji kadrowej, braku w administracji
centralnej jednolitego, spójnego systemu kontroli wewnętrznej, jak i nieprzywiązywania
należytej wagi do tego instrumentu zarządzania.

Stan zatrudnienia w komórkach kontroli wewnętrznej uzależniony był od liczby
przyznanych etatów i wahał się od 1 osoby (w Wydziale Kontroli, Skarg i Wniosków
Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej) do 184 (w Departamencie Kontroli
Ministerstwa Obrony Narodowej). Na pracowników tych komórek, poza zadaniami
związanymi z prowadzeniem kontroli, nakładane były również inne obowiązki, zazwyczaj
związane z załatwianiem napływających do ministerstwa skarg i wniosków. W żadnym z
ministerstw nie analizowano stanu zatrudnienia w komórkach kontroli w kontekście
rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
Tylko nieliczne kontrole prowadzono na polecenie lub z inicjatywy ministra,
ewentualnie innych członków kierownictwa resortu. Działalność kontrolna prowadzona
była na podstawie planów kontroli w 10 spośród 15 kontrolowanych ministerstw. Nie było
jednolitej metody opracowywania i zatwierdzania planów. Tworzono je między innymi na
podstawie wytycznych kierownictwa, wniosków poszczególnych departamentów,
wnoszonych do ministerstwa skarg, a także ocen i wniosków zawartych w wystąpieniach
pokontrolnych NIK.
Ustalenia przeprowadzonych kontroli nie były też w pełni wykorzystywane,
zwłaszcza w przypadkach, gdy wskazywały one na popełnienie czynów, za które
przewidziana jest odpowiedzialność służbowa, materialna lub karna.
W kontrolowanych jednostkach nie stosowano jednolitej praktyki sprawdzania i
realizacji zaleceń pokontrolnych. W 4 ministerstwach zdarzały się przypadki
nieegzekwowania od kierowników skontrolowanych podmiotów wniosków zawartych w
wystąpieniach pokontrolnych. Niektórzy ministrowie nie wywiązywali się z obowiązku
dokonania oceny systemu kontroli po zakończeniu każdego roku.
W ocenie NIK, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie w pełni wywiązywała się
z ustawowego obowiązku koordynowania działalności kontrolnej Premiera, zaś
wyodrębniona w jej strukturze komórka kontrolna nie realizowała zadań określonych
kolejno wprowadzanymi regulaminami organizacyjnymi. Zadania te dotyczące obowiązku
dokonywania ocen funkcjonowania kontroli wewnętrznej w administracji rządowej, a
także monitorowania i organizowania systemu tej kontroli. Tymczasem, Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów nie dysponowała nawet informacjami o kontrolach
przeprowadzonych przez właściwe komórki organizacyjne poszczególnych ministerstw i
nie zwracała się do ministrów o udostępnienie wyników takich kontroli. Także Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji nie był informowany o wynikach kontroli
dokonywanych w terenowych organach administracji rządowej. Zdaniem NIK sytuacja
taka świadczyła o braku spójnego systemu sprawowania kontroli wewnętrznej w
administracji rządowej.
W przeszłości Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie wskazywała na niedomagania
systemu kontroli wewnętrznej w badanych jednostkach. W ocenie Izby, nowe zadania
wypełniane przez administrację w okresie transformacji ustrojowej państwa stawiają pod
tym względem jeszcze wyższe wymagania. Potrzeba modyfikacji funkcjonowania kontroli
wewnętrznej wynika również z oczekiwań społeczeństwa, wymagającego od pracowników
administracji państwowej w pełni profesjonalnego działania oraz przejrzystości
stosowanych procedur.
Także NIK, jako naczelny organ kontroli państwowej, jest szczególnie
zainteresowana sprawnym funkcjonowaniem służb kontroli wewnętrznej w administracji.
Dokonywane przez nie ustalenia powinny, zdaniem Izby, obejmować wszystkie
podstawowe zadania jednostek organizacyjnych i być tak dokumentowane, aby mogły

służyć zarówno kierownictwu tych jednostek jako jeden z instrumentów bieżącego
zarządzania, jak i NIK w momencie prowadzenia kontroli.
Do różnych ocen, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, skłaniały ustalenia
dokonane w czasie kontroli sprawowania przez Skarb Państwa nadzoru nad działalnością
Stoczni Gdynia S.A. (zał. 2, str. 68).
Badania wykazały, że nadzór ten był sprawowany niewłaściwie, miał ogólny
charakter i sprowadzał się głównie do przygotowywania projektów uchwał Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto, w ocenie NIK, statut spółki nie zabezpieczał
należycie przedstawicielom Skarbu Państwa w radzie nadzorczej możliwości nadzoru nad
działalnością Stoczni Gdynia S.A.
Zgodnie ze owym statutem, Skarb Państwa, dysponujący 46,67-procentowym
udziałem w kapitale akcyjnym spółki, otrzymał 5 miejsc w 11-osobowej radzie nadzorczej,
z których dwa obsadzał bezpośrednio Minister SP, zaś trzy – pracownicy stoczni.
Pozostałych 6 miejsc przypadło bankom biorącym udział w bankowym postępowaniu
ugodowym. W 1997 r. utworzona w niejasnych okolicznościach przez trzy osoby fizyczne –
prezesa i wiceprezesa Zarządu Stoczni Gdynia S.A. oraz członka rady nadzorczej –
prywatna spółka pod nazwą Stoczniowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przejęła od banków
39,13% akcji stoczni i uzyskała 6 miejsc w radzie nadzorczej. W wyniku owej transakcji, a
także wskutek nieodpłatnego udostępnienia pracownikom stoczni 11,96% akcji spółki,
Skarb Państwa utracił większościowy pakiet akcji, a tym samym możliwość wpływania na
działalność spółki. Ponadto Skarb Państwa, dysponujący 34,71-procentowym pakietem
akcji, praktycznie miał prawo wyznaczyć tylko 2 członków rady nadzorczej, ponieważ 3
miejsca z jego puli nadal zarezerwowane były dla przedstawicieli pracowników. W ocenie
Izby, sytuacja taka nie odpowiadała strukturze właścicielskiej spółki i osłabiała funkcje
nadzorcze Ministra Skarbu Państwa.
Stwierdzono również, że regulamin organizacyjny Ministerstwa Skarbu Państwa nie
przewidywał w okresach pomiędzy walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy żadnych
instrumentów bieżącego wykonywania funkcji właścicielskich i nie nakładał na
reprezentantów Skarbu Państwa w radach nadzorczych obowiązku okresowego
informowania o działalności spółek. Jego przedstawicie w radzie nadzorczej Stoczni
Gdynia S.A. nie otrzymali od MSP żadnych zaleceń i wytycznych w tej sprawie. Nie mając
obowiązku konsultowania swoich stanowisk w procesie decyzyjnym rady nadzorczej z
odpowiednimi komórkami MSP, działali oni jedynie na podstawie statutu spółki i
przepisów kodeksu handlowego. Dopiero 3 lutego 1999 r., w trakcie kontroli NIK,
przedstawiciel Skarbu Państwa w radzie nadzorczej przekazał MSP oraz kontrolującym
pakiet dokumentów, dotyczących działalności rady nadzorczej.
Uznając dotychczasowy sposób gromadzenia informacji o działalności spółek z
udziałem Skarbu Państwa i ich organów za niedostateczny, 26 marca 1999 r. MSP
zobowiązało przedstawicieli Skarbu Państwa w radach nadzorczych do składania
kwartalnych informacji o działalności nadzorowanych spółek.
Niezależnie od krytycznej oceny nadzoru sprawowanego przez MSP, Najwyższa
Izba Kontroli pozytywnie oceniła dotychczasowe efekty podjętej w 1997 r. restrukturyzacji
i transformacji własnościowej Stoczni Gdynia S.A. W jej wyniku nastąpiło skrócenie cykli
produkcyjnych, zwiększenie liczby i tonażu oddawanych statków, co pozwoliło na
obniżenie kosztów i wypracowanie zysku. Zawarta we wrześniu 1998 r. Umowa sprzedaży
przedsiębiorstwa Stoczni Gdańskiej S.A., w ocenie Izby była korzystna zarówno dla

upadłego przedsiębiorstwa, jak i dla Stoczni Gdynia S.A. Bezpośrednie powiązania
kapitałowe i produkcyjne obydwu stoczni zwiększyły bowiem ich potencjał wytwórczy i
wzbogaciły ofertę rynkową budowanych jednostek.
Mniej pomyślne okazały się z kolei wskaźniki rentowności sprzedaży i płynności.
Wskazywały one na nieznaczną tylko poprawę kondycji finansowej spółki. Ich niski
poziom i ponad 80-procentowa stopa zadłużenia dowodziły, że bieżącą działalność
finansowano głównie ze środków obcych. Mając to na względzie, a także fakt nabycia praw
użytkowania wieczystego gruntów oraz budynków upadłej Stoczni Gdańskiej S.A. po cenie
dwunastokrotnie niższej od przyjętej w wycenie, Izba zwróciła uwagę na potencjalne
niebezpieczeństwo skoncentrowania się inwestorów na szybkim zdyskontowania zysków i
sprzedaży atrakcyjnie położonych gruntów wokół Stoczni Gdańskiej, zamiast na
zapewnieniu przedsiębiorstwu trwałego rozwoju.
Kontrola funkcjonowania nadzoru państwa nad niepaństwowymi szkołami
wyższymi i wyższymi szkołami zawodowymi (zał. 2, str. 19) wykazała, że nadzór ten był
nieskuteczny. Minister Edukacji Narodowej sprawował go w sposób nie zapewniający
przestrzegania przez wspomniane uczelnie obowiązujących przepisów, co miało niekorzystny
wpływ na utrzymanie właściwego poziomu kształcenia. Problem ten był o tyle istotny, że
dotyczył 167 szkół wyższych i pokaźnej liczby studentów – w roku akademickim 1998/1999 w
uczelniach niepaństwowych studiowało ogółem ponad 308 tys. osób, co stanowiło ok. 25%
ogółu studentów wszystkich krajowych uczelni.
Przeprowadzone przez MEN kontrole wskazały na występowanie w niektórych
uczelniach niepaństwowych istotnych odstępstw od obowiązujących przepisów. Stwierdzono
między innymi przypadki samowolnego wprowadzania uproszczonych form studiów, np.
skracania okresu studiów przez zaliczanie okresu nauki w szkołach pomaturalnych, lub
prowadzenia swoistej „współpracy” uczelni niepaństwowych nie posiadających uprawnień do
prowadzenia studiów magisterskich, z uczelniami mającymi takie uprawnienia.
O dysproporcjach między wzrastającą liczbą uczelni niepaństwowych a poziomem nauczania
świadczył dobitnie fakt, że tylko 31 spośród nich uzyskało uprawnienia do prowadzenia studiów
magisterskich.
Charakterystycznym zjawiskiem była coraz wyraźniejsza dominacja studiów zaocznych,
wieczorowych i eksternistycznych nad studiami dziennymi. O ile w pierwszych latach
działalności uczelni niepaństwowych większość studentów odbywała studia w systemie
dziennym, to w latach następnych ich liczba systematycznie malała, spadając w roku
akademickim 1998/1999 do zaledwie 20,8%. Stan taki, będący w znacznym stopniu
konsekwencją braku własnej kadry nauczycieli akademickich, był niezgodny z postanowieniami
statutów zatwierdzonych przez MEN oraz z przepisami ustawowymi, z których wynikało, że
podstawowym systemem studiów na uczelniach wyższych są studia dzienne.

Ustawa o szkolnictwie wyższym stanowi, że w przypadku prowadzenia przez uczelnię
niepaństwową działalności niezgodnej z przepisami ustaw, statutów lub zezwoleń, Minister
Edukacji Narodowej może – po uprzednim wezwaniu do usunięcia niezgodności – zawiesić
działalność uczelni lub nakazać jej likwidację, a w przypadku szkoły zawodowej – cofnąć
zezwolenie na prowadzenie działalności. Obowiązujące rozwiązania prawne nie zapewniały
jednak warunków do korzystania z tych uprawnień. Wspomniana ustawa upoważniła bowiem
Ministra jedynie do żądania od uczelni niepaństwowych informacji dotyczących ich działalności.
Minister Edukacji Narodowej nie wykorzystywał jednak nawet tych uprawnień, jakie
posiadał. Stwierdzono np., że w 7 przypadkach wydał on pozytywną decyzję o udzieleniu
uczelniom niepaństwowym zezwolenia na prowadzenie studiów magisterskich, mimo
niespełnienia przez nie kryteriów ustalonych przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego, zresztą
w porozumieniu z MEN. Wydając te decyzje, Minister zarówno nie uwzględnił negatywnej
opinii Rady Głównej, jak też niekorzystnych wyników kontroli przeprowadzonych w tych
uczelniach przez pracowników MEN. Ministerstwo nie reagowało w sposób zdecydowany
również w przypadkach nielegalnego prowadzenia przez niektóre uczelnie zamiejscowych
jednostek organizacyjnych, nie posiadających stosownych zezwoleń. Tym samym tolerowano
uczestniczenie tysięcy studentów w nielegalnych formach kształcenia wątpliwej wartości
i wydawanie po ich ukończeniu honorowanych w całym kraju dyplomów.
Niska sprawność prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej nadzoru
spowodowana była, zdaniem NIK, między innymi niedostateczną obsadą kadrową właściwych
komórek MEN. Mimo rosnącej z roku na rok liczby uczelni niepaństwowych, nadzorem nad
nimi zajmowało się zaledwie 6 osób, w tym 3 zatrudnione na pełnych etatach. Na dodatek
większość z tych osób realizowała również zadania związane z uczelniami państwowymi.
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W 1999 roku badana była ponadto między innymi działalność urzędów kontroli
skarbowej, realizacja zadań ustawowych w zakresie sprawowania nadzoru nad
funkcjonowaniem ubezpieczeń majątkowych i osobowych, działalność Agencji Mienia
Wojskowego, funkcjonowanie służb weterynaryjnych i fitosanitarnych w zakresie zadań w
obrocie z zagranicą. Trwa aktualnie proces opracowywania wyników tych kontroli.

5.

Procesy integracyjne
Integracja ze strukturami europejskimi, w tym przede wszystkim z Unią
Europejską i NATO, jest jednym z podstawowych zadań stojących przed Polską w
najbliższym czasie. Z tego właśnie względu NIK systematycznie wprowadza do swego
planu pracy kontrole podejmowanych działań dostosowawczych. W zakresie
procesów integracyjnych działalność kontrolna NIK koncentruje się głównie na
badaniu postępu w dostosowywaniu polskiego prawa i krajowych instytucji do
standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, dostosowaniu potencjału

wojskowego do wymogów NATO oraz na wykorzystaniu środków pomocowych
z funduszu
PHARE
i
innych
źródeł
zagranicznych.
W poprzednich latach przeprowadzone zostały między innymi kontrole
organizacji procesu dostosowawczego polskiego prawa do standardów prawnych Unii
Europejskiej w zakresie swobodnego przepływu towarów i ich bezpieczeństwa,
funkcjonowania Funduszu Hipotecznego oraz dysponowania środkami pomocowymi
związanymi z obsługą Funduszu, wykorzystania pomocy Unii Europejskiej dla Polski
realizowanej ze środków PHARE, działalności fundacji na rzecz rolnictwa w zakresie
wykorzystania środków budżetowych i środków pomocy zagranicznej, nadzoru nad
warunkami transportu zwierząt gospodarskich.
Wyniki przeprowadzonych w 1999 r. kontroli NIK, obejmujących problematykę
procesów integracyjnych, wskazały na potrzebę poprawy efektywności prac
dostosowawczych.
Stwierdzone przez Izbę nieprawidłowości w tej sferze dotyczyły zarówno braku
koordynacji działań związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
nieprecyzyjnego określenia niektórych zadań nałożonych na poszczególne organy
administracji rządowej i inne instytucje publiczne, jak też niewypracowaniu systemu
rozliczania jednostek z ich realizacji.
Za jedną z najpilniejszych spraw NIK uznała przyspieszenie prac nad
dostosowaniem polskiego prawa do porządku prawnego Unii Europejskiej, w tym również
wydanie szeregu aktów wykonawczych do ustaw.
Wśród zakończonych w roku 1999, jedną z ważniejszych była kontrola realizacji
Harmonogramu działań implementacyjnych Narodowej Strategii Integracji (zał. 2, str. 26).
Wykazała ona pilną potrzebę usprawnienia i poprawy efektywności prowadzonych prac
dostosowawczych oraz zapewnienia stałego nadzoru nad ich przebiegiem.
Dokument rządowy Harmonogram działań implementacyjnych Narodowej Strategii
Integracji, przyjęty przez Radę Ministrów 3 czerwca 1997 r., wyznaczył 129 zadań, które
miały być realizowane przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, inne
instytucje państwowe i zespoły międzyresortowe.
Zadania te w wielu przypadkach znacznie różniły się zakresem szczegółowości.
Jedne dotyczyły wykonania konkretnych programów, analiz lub sporządzenia określonych
dokumentów, inne zostały sformułowane bardzo ogólnie – np. kontynuowanie procesu
reformowania administracji rządowej czy przyspieszenie tempa reform gospodarczych.
Dla części zadań wymienionych w Harmonogramie wyznaczono kilkuletni termin
wykonania. W niektórych przypadkach termin ten określono jako „prace ciągłe” lub „do
uzyskania członkostwa w UE”. W rezultacie, do czasu zakończenia kontroli w październiku
1998 r., spośród 119 skontrolowanych zadań wykonano 34. Nadal trwała realizacja 56
zadań, dla których wyznaczono kilkuletnie terminy lub określono je jako „prace ciągłe”.
Wykonanie 21 zadań było opóźnione, realizacji 8 innych w ogóle nie podjęto.
W ocenie NIK, nie był pozbawiony wad także sam Harmonogram. Sformułowanie
niektórych zadań w sposób ogólny, a także częściowe pokrywanie się tematyki, ograniczało
jego przejrzystość, wymagało sprecyzowania tematów i koordynacji prac. W przypadku
zadań długoterminowych, Harmonogram nie zawierał zaleceń określających metodologię
postępowania. Brak mechanizmów weryfikujących wykonanie zadań ograniczał też
możliwość kontrolowania przebiegu prac integracyjnych, a ich „bieżąca realizacja” przez
organy administracji rządowej i instytucje państwowe, nie skłaniała do systematycznych
działań, ani do przyspieszenia tempa prac. Kierownictwa większości kontrolowanych

organów administracji rządowej i instytucji państwowych nie sprawowały dostatecznego
nadzoru nad komórkami organizacyjnymi realizującymi Harmonogram, zakładając że
rutynowe działania koordynacyjne własnych komórek do spraw integracyjnych były w tej
mierze wystarczające.
Harmonogram nie przewidywał systematycznego rozliczania poszczególnych
jednostek z wykonania nałożonych na nie zadań. Dokumentem pełniącym rolę
sprawozdania był roczny raport na temat postępów działań integracyjnych. Raport za rok
1997 zawierał zbiorcze dane i został przygotowany przez międzyresortowego koordynatora
– Komitet Integracji Europejskiej – w połowie 1998 r. W ocenie NIK niestosowanie przez
Komitet Integracji Europejskiej systemowych zasad kontroli i rozliczenia ze wszystkich
zadań zawartych w Harmonogramie przyczyniło się do spowolnienia wdrażania założeń
NSI.
Także prowadzone przez KIE międzyresortowe działania koordynacyjne okazały się
niewystarczające. Robocze spotkania z przedstawicielami zainteresowanych resortów na
temat bieżących prac dostosowawczych nie zapewniły skutecznej realizacji zadań.
Poszczególne modyfikacje Harmonogramu wprowadzane były w trybie roboczym
przez wykonawców zadań. Zdaniem NIK wszelkie zmiany dokonywane w przyjętym przez
Radę Ministrów dokumencie, aby można było uznać je za legalne, wymagały akceptacji
według tej samej procedury, jaka była zastosowana przy przyjęciu owego dokumentu.
Tymczasem przewodniczący KIE nie występował do Rady Ministrów o zweryfikowanie
tych zapisów Harmonogramu, które stały się nieaktualne. Niektóre zadania realizowane
były w sposób odmienny niż przyjęty w Harmonogramie, przez inne komórki organizacyjne
niż uprzednio wskazane lub przez inne organy administracji rządowej. Część zadań
wykonywały międzyresortowe grupy i zespoły robocze, powołane do prac nie związanych
bezpośrednio z omawianym dokumentem.
Po upływie roku od wprowadzenia Harmonogramu, 23 czerwca 1998 r. Rada
Ministrów przyjęła Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej
(NPPC). Dokument ten wyznaczył zaktualizowane priorytetowe kierunki działań
integracyjnych. Rada Ministrów nie określiła w nim jednak, czy i w jakim zakresie
zachowała ważność Narodowa Strategia Integracji i Harmonogram działań
implementacyjnych Narodowej Strategii Integracji oraz inne, wcześniejsze dokumenty
rządowe.
Przebieg działań dostosowawczych zbadany został podczas kontroli realizacji zadań
w zakresie integracji europejskiej w transporcie i gospodarce morskiej (zał. 2, str. 70), które
obejmowały: stopniowe dostosowywanie prawa i standardów technicznych do przepisów
unijnych, kompletowanie dokumentacji na potrzeby rozmów akcesyjnych, prowadzenie
proakcesyjnej polityki kadrowej i szkoleniowej, modernizację i rozbudowę infrastruktury
transportowej, restrukturyzację PKP i tworzenie warunków dla rozwoju transportu
kombinowanego.
Wymienione działania, zapisane w czterech kolejnych rządowych programach
przygotowań do integracji Polski z Unią Europejską, nie były prowadzone w sposób
skoordynowany, kompleksowy i systematyczny, nie zostały też w pełni zrealizowane. Jedną
z przyczyn takiego stanu rzeczy było hasłowe określanie zadań prointegracyjnych, bez
sprecyzowania zakresu poszczególnych prac, terminów ich realizacji, środków i źródeł
finansowania oraz trybu rozliczania. W kolejnych programach powtarzano zadania
zawarte w poprzednich, nie żądając sprawozdania i nie rozliczając dotychczasowych
dokonań.

Pomimo iż prace związane z integracją europejską rozpoczęte zostały w roku 1994,
dopiero w marcu 1997 r. przystąpiono do analizowania zagadnień mających stanowić
przedmiot negocjacji i uzgodnień z Unią. Polegało to przede wszystkim na badaniu
dorobku prawnego UE i porównywaniu go z ustawodawstwem polskim. Nie udało się
jednak stworzyć w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej kompletnej bazy
danych o stopniu zgodności polskiego ustawodawstwa z ustawodawstwem Unii
Europejskiej.
Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że zadania określone w lipcu 1997 r. w
harmonogramie dostosowania polskiego prawa w zakresie transportu i gospodarki
morskiej do aktów prawnych UE nie zostały w pełni zrealizowane. Przyczyniło się do tego
zarówno planowanie zadań bez pełnej znajomości przepisów UE, jak i trwające dłużej niż
przewidywano przygotowywanie i wydawanie aktów wykonawczych, między innymi do
pięciu ustaw z dziedziny transportu drogowego i kolejowego, ruchu drogowego oraz
rybołówstwa. Z opóźnieniem przygotowane zostały rozporządzenia do ustawy Prawo o
ruchu drogowy. Ustawa o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego
wymagała wprowadzenia kilku nowych regulacji, zaś ogłoszona w 1996 r. ustawa o
rybołówstwie morskim do tego stopnia nie była zharmonizowania z analogicznym
ustawodawstwem unijnym, że zaistniała potrzeba opracowania nowego aktu.
Praktycznej realizacji nie doczekały się także zadania określone w Narodowej
Strategii Integracji jako „przedsięwzięcia inwestycyjne prowadzące do eliminacji wąskich
gardeł systemu transportowego”. Zadania te wynikały między innymi ze zobowiązań
zawartych w ratyfikowanej przez Polskę w styczniu 1985 r. umowie europejskiej o głównych
drogach ruchu międzynarodowego. Umowa dotyczyła w szczególności dostosowania
technicznych standardów polskich dróg do wymogów europejskich, w tym utrzymania
dróg i instalacji pomocniczych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo i stały,
zadowalający poziom komfortu użytkowania.
W sferze planów pozostawał również, wskazany w NSI, rozwój transportu
kombinowanego – przewozu koleją kontenerów, naczep, nadwozi wymiennych i całych
zespołów pojazdów samochodowych – mimo że za jego upowszechnieniem przemawia wiele
czynników natury ekonomicznej i ekologicznej. Dostosowanie polskiej infrastruktury
kolejowej do standardów unijnych zaledwie rozpoczęto. Umowa europejska o głównych
międzynarodowych liniach kolejowych, podpisana przez Polskę w maju 1985 r., została
ratyfikowana w lipcu 1998 r., ale wypełnienie jej postanowień wymaga poniesienia do roku
2015 nakładów inwestycyjnych w wysokości 26-45 mld zł. Restrukturyzacja PKP – stały
punkt kolejnych harmonogramów działań dostosowawczych – zatrzymała się na etapie
tworzenia koncepcji, zaś dokonywane w PKP działania reorganizacyjne, mające
poprzedzić restrukturyzację, były wycinkowe i niedopracowane. Jednocześnie Izba
zwróciła uwagę na brak koordynacji działań Ministerstwa Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Dyrekcji Generalnej PKP, co przejawiało się w równoległym prowadzeniu
prac nad przygotowaniem koncepcji restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
Negatywny wpływ na realizację zadań związanych z integracją miały zmiany
organizacyjne w MTiGM, którym towarzyszyło przeciągające się ustanawianie
regulaminów organizacyjnych departamentów i przypisywanie konkretnych zadań
poszczególnym komórkom. W konsekwencji prace związane z integracją europejską nie
były w zasadzie koordynowane.
Kontrola warunków eksportu mleka i przetworów mleczarskich do państw Unii
Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zadań służb weterynaryjnych (zał. 2, str. 55)
wykazała z kolei liczne przypadki nieprzestrzegania wymogów UE. W jej wyniku

stwierdzono, że zarówno nadzór służb zakładów mleczarskich i Państwowej Inspekcji
Weterynaryjnej nad organizacją i przebiegiem skupu oraz jakością mleka poddawanego
przetwarzaniu, jak i nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad jakością wody używanej
przez producentów mleka, był niedostateczny.
Badania podjęto na wniosek Prezesa Rady Ministrów, w kilka miesięcy po
zakończeniu, z wynikiem negatywnym, kontroli Komisji Europejskiej w losowo wybranych
zakładach mleczarskich w Polsce. Z tego względu, a także z powodu wygaśnięcia ważności
listy zakładów mleczarskich upoważnionych do eksportu, import z Polski przetworów
mlecznych został przez UE wstrzymany.
Badania NIK potwierdziły zasadność zarzutów stawianych przez inspektorów Unii
Europejskiej. Ustalono, że w Polsce nie działał sprawnie system kontroli nad produkcją,
transportem i przetwarzaniem mleka, a państwowa służba weterynaryjna nie była
przygotowana pod względem organizacyjnym i technicznym do nadzorowania jakości
zdrowotnej mleka i jego przetworów. Przeciętnie w rejonie działania rejonowego
inspektora sanitarnego nadzorowi podlegało 1-5 tys. dostawców, 15-40 punktów skupu
mleka 2-3 zakłady mleczarskie i około 20 pojazdów przewożących mleko. Na tak dużą
liczbę kontrolowanych podmiotów, rejonowi weterynaryjni inspektorzy sanitarni
otrzymywali na samochód miesięczny limit 300-600 kilometrów, co pozwalało na dojazd do
10-15% podmiotów objętych nadzorem. Na dodatek wyposażenie pracowni zakładów
higieny weterynaryjnej wojewódzkich inspektoratów w sprzęt laboratoryjny, w
przeważającej większości województw nie pozwalało na wykonanie podstawowych badań
jakościowych. W praktyce nadzorem sanitarno-weterynaryjnym było objęte około 3%
gospodarstw, głównie tych od których mleko było odbierane bezpośrednio przez zakłady
mleczarskie. Rejonowe inspektoraty weterynarii nie posiadały aktualnej ewidencji
producentów wprowadzających mleko do obrotu, a nawet kompletnej listy punktów skupu
i podmiotów gospodarczych przetwarzających mleko.
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy był brak regulacji prawnych. Mimo upływu
roku od uchwalenia i ponad 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy o zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji
Weterynaryjnej, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nie wydał między innymi
aktów wykonawczych określających szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy
produkcji lub przechowywaniu mleka, a także zakres badań kontrolnych występowania
pozostałości biologicznych i chemicznych w środkach spożywczych pochodzenia
zwierzęcego. Było to jednak stosunkowo niewielkie opóźnienie jeśli zważyć, iż przez 28 lat
nie wydano przepisów do ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia,
określającego warunki sanitarne wymagane przy produkcji mleka i jego przetwarzaniu.
Brak aktów o podstawowym znaczeniu stanowił istotne utrudnienie w funkcjonowaniu
służb weterynaryjnych.
Istotnym problemem była również bardzo liberalna norma dotycząca mleka
surowego przeznaczonego do skupu, odbiegająca od wymogów stosownej dyrektywy
unijnej, sankcjonująca skup mleka w III klasie, dla której nie ustalono dopuszczalnej
granicy liczby drobnoustrojów w mleku.
W rezultacie mleko i przetwory mleczne przeznaczone na eksport do państw UE
były częstokroć wytwarzane z surowca złej jakości higienicznej, a sprawowany przez
organy weterynarii oraz wewnętrzną kontrolę mleczarni nadzór nad całym procesem
produkcji, skupu i przetwarzania mleka okazał się mało skuteczny. Jakkolwiek w połowie
skontrolowanych jednostek stwierdzono złe warunki sanitarno-weterynaryjne, mimo to po
dokonaniu kontroli zazwyczaj nie sprawdzano, czy mankamanty zostały usunięte.

Szczególnie niepokojącym było dopuszczanie przez nadzorujących do przerobu mleka
surowego zawierającego nadmierne zanieczyszczenia bakteriologiczne i chemiczne, w tym
również antybiotyki.
Poważnych zaniedbań dopuścił się Departament Weterynarii Ministerstwa
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, który wbrew wymaganiom regulaminów
organizacyjnych MRiGŻ nie kontrolował w wojewódzkich inspektoratach weterynarii, zaś
te w inspektoratach rejonowych, realizacji przez służbę weterynaryjną zadań
wynikających z obowiązujących aktów prawnych. Ponadto Departament, udzielając
gwarancji że przetwory mleczne eksportowane do państw Unii Europejskiej są
wyprodukowane zgodnie z jej wymogami, nie podjął do czasu przyjazdu inspektorów UE
stosownych kontroli, mimo że dysponował informacjami o nieprzestrzeganiu wymogów UE
przy produkcji eksportowanych wyrobów.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że główną odpowiedzialność za dopuszczenie
do eksportu mleka i jego przetworów nie spełniających wymagań odbiorców oraz za
wstrzymanie eksportu do UE ponosiło ówczesne kierownictwo MRiGŻ i Departamentu
Weterynarii, a także państwowi lekarze weterynarii, którzy wystawiali świadectwa
zdrowia, stwierdzające niezgodnie ze stanem faktycznym, że mleko pozyskane zostało
zgodnie z wymogami wspomnianej dyrektywy.
W konkluzji za jedną z najpilniejszych spraw Izba uznała przyspieszenie dostosowania
prawa polskiego do porządku prawnego Unii Europejskiej. Postulat taki sformułowany został
przez NIK również przy okazji kontroli obrotu środkami ochrony roślin w latach 1996-1997
i w I półroczu 1998 r. (zał. 2, str. 82). Dokonana przez Instytut Ochrony Roślin analiza
porównawcza polskich norm z zakresu stosowania i badania środków ochrony roślin z normami
zalecanymi przez instytucje międzynarodowe wykazała bowiem, iż zgodność aktualnie
obowiązującego w Polsce prawa z zaleceniami zawartymi w dyrektywach UE osiągnięto w 7
sprawach, natomiast 15 polskich norm nadal nie jest zgodnych z dyrektywą Unii Europejskiej.
Dostosowania do międzynarodowych standardów wymagają również przepisy dotyczące
sposobu zwalczania organizmów szkodliwych oraz normy dopuszczalnych pozostałości
pestycydów w płodach rolnych.
Kontakty bilateralne
Przeprowadzona w ramach współpracy regionalnej kontrola realizacji porozumień
między Polską a Słowacją w zakresie współpracy transgranicznej (zał. 2, str. 86) wykazała, że
przyniosły one, jak dotąd, dość skromne rezultaty.
Zgodnie z zawartym w sierpniu 1994 r. – na 5 lat – międzyrządowym
porozumieniem, oba kraje zobowiązały się między innymi do stwarzania sprzyjających
warunków do współpracy w takich dziedzinach jak planowanie i gospodarka przestrzenna,
gospodarka komunalna, przemysł, rolnictwo, ochrona przyrody, transport i łączność, ruch
osobowy, handel i usługi, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, kultura i sztuka,
turystyka. Dla badania i rozwiązywania problemów interesujących władze regionalne i
lokalne obydwu państw powołano Polsko-Słowacką Komisję Międzyrządową do Spraw
Współpracy Transgranicznej. Po dłuższym okresie zastoju, w roku 1998 i 1999 prace
komisji zaowocowały między innymi podpisaniem umowy o przejściach turystycznych, a
także uzgodnieniem umów o wzajemnej pomocy w przypadku katastrof i klęsk
żywiołowych oraz o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków
transportu przekraczających polsko-słowacką granicę państwową w ruchu drogowym i
kolejowym.

Opracowane w latach 1994-1996 plany zagospodarowania granicy nie były
realizowane ani przez polską, ani przez słowacką stronę, głównie ze względu na szczupłość
środków finansowych. Tak więc Słowacja nie zmodernizowała przejścia granicznego w
Chyżnem, zaś Polska opóźniała się z modernizacją drogowego przejścia w Barwinku oraz z
budową drogi dojazdowej do wybudowanego przez stronę słowacką przejścia granicznego
w Novoti i drogi ekspresowej do przejścia w Zwardoniu. Poszczególne działania, nawet jeśli
zostały podjęte, w niektórych przypadkach nie były zsynchronizowane, szczególnie jeśli
chodziło o budowę przejść granicznych i prowadzących do nich dróg. Sytuacji nie zmieniło
również powołanie w październiku 1998 r. Międzyresortowego Zespołu do Spraw
Zagospodarowania Granicy Państwowej. Zespół ten do połowy 1999 r. nie opracował, ani
nawet nie zaktualizował programu zagospodarowania granicy, co zgodnie z zarządzeniem
Prezesa Rady Ministrów należało do jego podstawowych obowiązków. W rezultacie w
latach 1996-1998 ruch towarowo-osobowy na drogowych przejściach granicznych i
przejściach małego ruchu granicznego w porównaniu ze stanem w 1990 r. wzrósł
kilkakrotnie, natomiast nakłady na inwestycje i prace modernizacyjne systematycznie
malały.
Ustalono, że zadania z zakresu współpracy transgranicznej realizowane były przez
wojewodów krośnieńskiego i nowosądeckiego w sposób niezadowalający. Więcej
aktywności wykazał Wojewoda Bielski, który zawierał porozumienia i umowy o
współpracy, organizował spotkania i konferencje. Nie realizowały w pełni zadań
statutowych euroregiony „Karpaty” i „Tatry”.
Współpracę ze słowackimi jednostkami terytorialnymi prowadziły wszystkie
spośród 17 przygranicznych polskich gmin, ale ich zaangażowanie było mocno
zróżnicowane. Praktyczna współpraca polegała głównie na wymianie kulturalnej i
sportowej. Wymianę gospodarczą prowadziły 4 gminy, zaś wymianę doświadczeń
samorządowych – 5. W latach 1996-1998 część gmin zaangażowała własne środki między
innymi w rozwój turystyki oraz przygranicznej wymiany handlowej. Niektóre gminy
przekazały nieodpłatnie grunty pod inwestycje związane z budową przejść, finansowały
budowę dróg i niezbędnych obiektów, a także wyposażenie przejść. Nie zmienia to faktu, że
połowa gmin nie przeznaczyła na współpracę transgraniczną żadnych funduszy.
W ocenie NIK istnieją szanse poprawy polsko-słowackiej współpracy
transgranicznej. Stwarza je reforma ustrojowa na Słowacji usuwająca przeszkody natury
kompetencyjnej w kontaktach pomiędzy jednostkami polskiej władzy lokalnej a
odpowiednimi organami strony słowackiej, objęcie granicy polsko-słowackiej programem
pomocowym PHARE, a także finalizowanie negocjowanych w ramach Komisji
Międzyrządowej umów.

*
*

*

W 1999 roku ponadto kontrolowano między innymi działania administracji
rządowej w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków finansowych pochodzących z
Unii Europejskiej oraz regulację obrotu z zagranicą towarami rolnymi i wyrobami
przemysłu lekkiego. Aktualnie trwa realizacja wyników tych kontroli.
Badania procesów integracyjnych będą kontynuowane również w roku 2000. Tak
więc Izba zamierza między innymi ocenić restrukturyzację Sił Zbrojnych RP w kontekście
integracji z NATO, funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej, realizację zadań

administracji rządowej w zakresie dostosowania prawa polskiego do wymogów
członkostwa w Unii Europejskiej oraz stan organizacyjny jednostek odpowiedzialnych za
integrację w poszczególnych resortach, a także wykonywanie zadań nadzoru państwowego
nad higieną produkcji oraz obrotem mięsem i jego przetworami.

6.

Bezpieczeństwo państwa i obywateli
Jednym z priorytetowych kierunków badań kontrolnych NIK są zagadnienia
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa państwu i obywatelom. Chodzi tu zarówno
o kwestie dotyczące obronności kraju, ale także o spokój wewnętrzny – o właściwe
wypełnianie ustawowych obowiązków przez formacje stojące na straży ładu i
porządku, o stworzenie bezpiecznych warunków życia, pracy i zamieszkania,
zabezpieczenie
narodowego
dziedzictwa
kulturalnego,
przeciwdziałanie
przestępczości we wszystkich jej przejawach, wreszcie o ograniczenie zagrożeń
związanych ze stanem środowiska naturalnego.
W poprzednich latach Izba podejmowała problematykę bezpieczeństwa w
bardzo szerokim zakresie. Przeprowadzone zostały między innymi kontrole:
organizacji i funkcjonowania systemu szkolnictwa wojskowego, Strategicznego
Programu Rządowego „HUZAR”, realizacji umowy na dostawę i modernizację
samolotów I-22 IRYDA dla Sił Zbrojnych RP. Podejmowane przez NIK od kilku lat
badania kontrolne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa stanowią jeden
z elementów realizacji zasady cywilnej i niezależnej kontroli nad siłami zbrojnymi
i innymi formacjami bezpieczeństwa narodowego. Tematyka podejmowanych
kontroli dotyczyła wszystkich aspektów obronności i bezpieczeństwa państwa oraz
jego obywateli. Działalność Izby w tym zakresie ma więc zasadnicze znaczenie
ustrojowe i stanowi dowód na spełnienie przez Polskę standardów państwa
praworządnego i demokratycznego.
NIK kontrolowała również organizację i funkcjonowanie obrony cywilnej, stan
zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz przebiegu działań ratowniczych w czasie
powodzi w lipcu 1997 r. i w kwietniu 1998 r., finansowanie działalności Policji ze
źródeł innych niż budżet państwa, a także prowadziła kontrole przestrzegania zasad
bezpieczeństwa ekologicznego.
Spośród prowadzonych w 1999 roku kontroli zdecydowana większość dotyczyła
szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego. Badaniom poddana została
działalność organów państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, przyjęte systemy
i procedury, a także poszczególne rodzaje istniejących i potencjalnych zagrożeń.
Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazały, że efektywność działań administracji
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwu i obywatelom była obniżona nie tylko ze
względu na niedobór środków finansowych, jak to miało miejsce przede wszystkim w
przypadku krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ale również z powodu niedomagań
o charakterze organizacyjnym. Nieprawidłowości te miały swe źródła między innymi w
niekonsekwencjach we wdrażaniu koncepcji funkcjonowania określonych służb – czego
przykładem były częste zmiany w strukturach Policji do zwalczania przestępczości
zorganizowanej, czy też w braku odpowiednich programów – między innymi w zakresie
unieszkodliwiania niebezpiecznych środków chemicznych.

Wyniki kontroli organizacji i funkcjonowania Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych
MSWiA (zał. 2, str. 42) dały podstawę do sformułowania krytycznej oceny, dot. zarówno
struktury organizacyjnej NJW, efektów trwających od 1992 r. przekształceń zadaniowostrukturalnych, jak i realizacji programów szkoleniowych i ćwiczeń oraz związanego z tym
poziomu wyszkolenia żołnierzy.
Organizacja NJW w wielu przypadkach nie była dostosowana do zadań
wykonywanych przez tę formację. Część żołnierzy nie miała kwalifikacji wymaganych na
zajmowanych stanowiskach, zaś do pełnienia zasadniczej służby wojskowej w NJW, wbrew
wytycznym Szefa Sztabu Generalnego WP, kierowani byli niejednokrotnie poborowi,
którzy w przeszłości wchodzili w konflikt z prawem, a także zdyskwalifikowani przez
psychologów jako niezdolni psychicznie do służby operacyjno-ochronnej.
Programy szkoleń i ćwiczeń nie były realizowane w stopniu zadowalającym. Nie
prowadzono w ogóle ćwiczeń z zakresu ratownictwa, chociaż Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji nałożył na NJW zadania w tym zakresie. Dobór tematyki
szkoleń i wykładowców był niewłaściwy. Żołnierze kierowani do wsparcia działań
prewencyjnych Policji na terenie Warszawy nie przechodzili wcześniej przeszkolenia
policyjnego.
Występowanie negatywnych zjawisk, przede wszystkim w sferze organizacyjnej,
wykazała kontrola przygotowania Policji do zwalczania przestępczości zorganizowanej (zał. 2,
str. 38).
Struktury Policji powołane do zwalczania tego rodzaju przestępczości przechodziły
w ostatnich latach zasadnicze reorganizacje. Do roku 1996 były one całkowicie
scentralizowane, a następnie dokonano ich decentralizacji, co w ocenie NIK osłabiało
efektywność działań Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz utrudniało
koordynowanie podejmowanych czynności. Dopiero z dniem 1 grudnia 1998 roku, już po
zakończeniu kontroli NIK, na podstawie zarządzenia Komendanta Głównego Policji
utworzono ponownie skoncentrowany pion do walki z przestępczością zorganizowaną.
Braki w przygotowaniu funkcjonariuszy do wypełniania służbowych obowiązków
oraz niedociągnięcia w organizacji i sposobie pełnienia służby ujawniła także kontrola
wykonywania przez Policję i Straż Graniczną czynności administracyjno-porządkowych na
drogach publicznych i ich wpływu na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym (zał. 2, str. 40).
Izba krytycznie oceniła fakt, iż akty wykonawcze regulujące organizację służby Policji na
drogach, koordynację działań policyjnych w tym zakresie oraz nadzór ze strony przełożonych,
nie były dostosowane do kolejnych zmian ustawy o Policji. Jednocześnie nie zostały opracowane
wewnętrzne regulacje w sprawie postępowania policjantów przy zabezpieczaniu imprez na
drogach oraz w sprawie pełnienia służby na autostradach. Sytuacja taka sprzyjała rutynowemu
wykonywaniu obowiązków przez policjantów.
Służba na drogach publicznych pełniona była często w sposób statyczny, w stałych
miejscach, co policjanci tłumaczyli brakiem paliwa. Przynosiło to mierne rezultaty. Okazało się,
że w tych przypadkach, gdy patrolowano drogi w sposób dynamiczny, efekty działań policji
w postaci płynności i dyscypliny ruchu były znacznie większe. Stwierdzono też przypadki zbyt
późnych wyjazdów na trasę patrolowania, przerw w służbie patrolowej, opuszczania tras bez
uzyskania stosownej zgody. Uchybienia te w znacznym stopniu obniżały efektywność działań
Policji.
Ustalono, iż w dalszym ciągu główne kryterium oceny pracy policjantów ruchu
drogowego stanowiła liczba nałożonych mandatów. Nie były natomiast stosowane, mimo

polecenie zastępcy Komendanta Głównego Policji, tak istotne kryteria jak: aktywność w służbie,
dyscyplina i rzetelność w działaniach zapewniających bezpieczeństwo i płynność ruchu
drogowego na nadzorowanym odcinku trasy.
Uwagi NIK dotykają też szeroko stosowanej praktyki karania kierowców mandatami za
wykroczenia w ruchu drogowym. Ich wysokość nie zawsze była skorelowana z liczbą punktów
karnych przypisanych kierującemu za dane wykroczenie, a mandaty nakładane za ten sam rodzaj
wykroczenia różniły się rażąco, nawet kilkudziesięciokrotnie, swoją wysokością.
Policjanci czuwający nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, ze względu
na brak odpowiedniego sprzętu, nie byli w stanie sprawdzić, czy kierujący pojazdem jest
w stanie po użyciu środka działającego podobnie jak alkohol (przede wszystkim narkotyków).
W wielu przypadkach nie zatrzymywano skontrolowanych pojazdów, których ładunek,
masa, ewentualnie nacisk osi zagrażały bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu na drogach. Po
naliczeniu kary umownej i sporządzeniu protokołu zezwalano kierowcy na kontynuowanie jazdy
przeładowanym pojazdem. Zdaniem NIK, brak konsekwencji w działaniu czynił taką kontrolę
nieskuteczną.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Straż Graniczna w sposób właściwy wykonywała
czynności administracyjno-porzadkowe na drogach w zasięgu terytorialnym przejść granicznych
i w strefie nadgranicznej oraz harmonijnie współdziałała z Policją w tym zakresie. Stwierdzono
natomiast braki w wyposażeniu jednostek SG w sprzęt techniczny, w szczególności w sprzęt do
kontroli chemiczno-radiometrycznej, pirotechnicznej i antyterrorystycznej oraz do wykrywania
i identyfikacji narkotyków.
Kontrola działalności organów zarządzających drogami w zakresie ograniczania
zagrożeń bezpieczeństwa ruchu (zał. 2, str. 76) wykazała istotne zaniedbania w tej dziedzinie.
W konsekwencji Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła system funkcjonowania państwa
w obszarze organizacji ruchu drogowego i nadzoru nad zarządzaniem ruchem drogowym. Ocena
taka wynikała między innymi z faktu, że jedynie 8% skontrolowanych zarządów dróg posiadało
poprawnie sporządzone projekty organizacji ruchu drogowego, czyli dokumenty stanowiące
podstawę legalnego i racjonalnego działania w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu na drogach.
Według obowiązujących regulacji prawnych, tylko zgodnie ze wspomnianymi projektami mogą
być wprowadzane znaki drogowe, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, urządzenia
bezpieczeństwa ruchu oraz podejmowane działania systemowe w zakresie organizacji ruchu
(w szczególności polegające na ustalaniu granic obszarów zabudowanych, wyznaczaniu miejsc
postoju i zatrzymywania, przejść dla pieszych itd.). Wobec braku wspomnianych projektów dla
części bądź całości dróg pozostających w gestii 92% zbadanych zarządów dróg, umieszczane
przez te zarządy znaki drogowe lub sygnalizację należy traktować jako nielegalne.
Mimo tak niepokojącej sytuacji, stwierdzono brak zainteresowania instytucji
państwowych odpowiadających za bezpieczeństwo na drogach sporządzaniem projektów
organizacji ruchu, nie ma wymiany informacji na temat liczby wypadków na drogach,
koncentracji miejsc szczególnie niebezpiecznych, złego oznakowania, czy też braku urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego, pomiędzy policją, zarządami dróg i organami zarządzającymi
ruchem. Nawet kolizje ze skutkami śmiertelnymi powtarzające się na określonych odcinkach
dróg nie są wystarczającym sygnałem do opracowania projektów organizacji ruchu drogowego
i podjęcia na ich podstawie systemowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
użytkowników dróg.
W rezultacie tego stanu nie podjęto działań dla ograniczenia bądź wyeliminowania
zagrożeń w ponad 2 tys. niebezpiecznych miejsc.

Szczególnie krytycznie należy ocenić fakt, że większość tych jednostek, które posiadały
projekty organizacji ruchu, nie respektowały ich. Brakowało znaków podstawowych dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego („stój”, „ustąp pierwszeństwa”, „zakaz skrętu” itp.). Te
między innymi przyczyny złożyły się na to, że kontrolerzy NIK w skontrolowanych zarządach
dróg ujawnili dotychczas przez zarządy nie dostrzeżone miejsca szczególnego zagrożenia dla
bezpieczeństwa ruchu.
Jedną z przyczyn braku troski o bezpieczeństwo ruchu drogowego w kraju jest, w ocenie
NIK, nieprecyzyjny stan prawny w tym zakresie, zwłaszcza nieostre określenie kompetencji
i odpowiedzialności poszczególnych instytucji.
Przygotowanie policjantów do wypełniania służbowych zadań, w sposób bezpośredni
zbadane zostało w toku kontroli systemu naboru kadr w Policji i wykorzystania okresu
służby przygotowawczej do ukształtowania zawodowego policjanta (zał. 2, str. 41).
W latach 1997-1998 do służby w Policji przyjętych zostało 6957 osób. W tym okresie
przebieg postępowania kwalifikacyjnego z kandydatami nie był jednoznacznie określony.
Nie obowiązywały też jednolite zasady naboru do poszczególnych służb policyjnych, ani
sprecyzowane wymagania odnośnie predyspozycji do służby w warunkach szczególnego
obciążenia psychicznego. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, taki sposób kwalifikowania
kandydatów do służby w Policji był niewłaściwy. Ocena ta była zbieżna z opiniami
zawartymi w opracowaniu Organizacja, taktyka i efektywność służb patrolowointerwencyjnych w świetle badań przeprowadzonych przez Szkołę Policji w Słupsku, z którego
wynikało, że połowa badanych policjantów w ogóle nie identyfikowała się ze służbą w
Policji.
O braku odpowiednich kryteriów kwalifikacyjnych i pewnej przypadkowości naboru
świadczyły między innymi przewinienia, jakich w latach 1997-1998 dopuścili się w służbie
przygotowawczej nowo przyjęci policjanci. Były to między innymi: nieprzestrzeganie przepisów
o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, nieudokumentowanie czynności w notatniku
służbowym, samowolne opuszczenie miejsca pełnienia służby, zaniechanie czynności
służbowych, spożywanie alkoholu podczas służby, nieterminowe realizowanie zadań, pełnienie
służby po spożyciu alkoholu, współudział w pobiciu, przyjęcie korzyści majątkowej –
„łapówki”.
Dopiero w maju 1999 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił
procedurę postępowania kwalifikacyjnego, ustalił wykaz niezbędnych dokumentów, które
winien przedłożyć kandydat, wzory kwestionariuszy ilustrujących wyniki owego
postępowania oraz przewidział badanie predyspozycji do służby w warunkach
szczególnego obciążenia psychicznego i motywacji do podjęcia służby w Policji.
Ustalony w ustawie o Policji trzyletni okres służby przygotowawczej policjantów
miał na celu przygotowanie nowo przyjętych do wykonywania ustawowych zadań, a także
wyeliminowanie tych, którzy z różnych powodów do służby w Policji się nie nadawali.
Okres ten obejmował dwa zasadnicze etapy: szkolenie podstawowe, które odbywało się
w 12 ośrodkach szkolenia Policji, Centrum Szkolenia Policji, a także niektórych szkołach
Policji, i doskonalenie zawodowe, które odbywało się w jednostkach organizacyjnych
Policji.
Najwyższa Izba Kontroli, mimo stwierdzonych uchybień w obsadzie etatowej
i przygotowaniu zawodowym kadry dydaktycznej ośrodków szkoleniowych oraz braku
jednolitych kryteriów oceny efektów szkolenia, pozytywnie oceniła przebieg szkolenia
podstawowego policjantów. Sporządzana na zakończenie szkolenia indywidualna
charakterystyka każdego słuchacza zawierała opis jego „słabych i mocnych stron”, uwagi

dotyczące predyspozycji, a także wskazania, w jakim zakresie i kierunku pożądane byłoby jego
dalsze doskonalenie zawodowe. Negatywnie natomiast oceniony został przebieg i efekty
doskonalenia w służbie przygotowawczej, w czasie której policjanci, po odbyciu szkolenia
podstawowego, realizowali bieżące zadania policyjne. Nie opracowano dla nich specjalnych
programów doskonalenia, a usuwanie „słabych stron”, które zostały stwierdzone podczas
szkolenia podstawowego i ujęte w arkuszach ocen każdego słuchacza, było fikcją. Nie został
uregulowany również sposób wyznaczania opiekunów służbowych policjantów w służbie
przygotowawczej oraz prowadzenia ich adaptacji.
Zdaniem Izby, brakowało także właściwego nadzoru nad naborem do Policji oraz
przebiegiem służby przygotowawczej policjanta. Biuro Kadr i Szkolenia KGP nie
przeprowadziło w latach 1997-1998 ani jednej kontroli przebiegu postępowania
kwalifikacyjnego w komendach wojewódzkich Policji. W ramach nadzoru nad przebiegiem
szkolenia podstawowego Wydział IV Biura Kadr i Szkolenia KGP dokonał 14 wizytacji
i kontroli w ośrodkach szkolenia Policji, podczas których stwierdzono nieprawidłowości
i uchybienia w szkoleniu oraz niezadowalający stan techniczny obiektów, nie badano
jednak skuteczności doskonalenia zawodowego policjantów w służbie przygotowawczej. A
na tym etapie szkolenia występowało najwięcej mankamentów.
Istotne błędy miały miejsce w przygotowaniu organizacyjnym i technicznym krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego do działań ratowniczych (zał. 2, str. 39), na który to system
składa się prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych
i innych zagrożeń, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne.
Organizatorem ksrg jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
Przygotowania organizacyjne i techniczne tego systemu do działań ratowniczych
Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała na przełomie 1998 i 1999 roku. Stwierdzono, że
stworzone warunki prawno-organizacyjne oraz finansowe nie pozwoliły Komendantowi
Głównemu Państwowej Straży Pożarnej na zorganizowanie krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego w ustalonym terminie, to jest do dnia 1 stycznia 1995 r. Istniejące
uwarunkowania uniemożliwiły też właściwe przygotowanie techniczne jednostek
wchodzących w skład systemu do realizacji nałożonych na nie zadań. Opracowany w 1994
r. w Komendzie Głównej PSP dokument zatytułowany Etapy wdrażania głównych
elementów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zakładał, że docelowy model tego
systemu zostanie osiągnięty do 31 grudnia 2000 r. W ocenie NIK, realizacja przyjętego w
dokumencie harmonogramu jest poważnie zagrożona.
Ustalono, iż środki wyasygnowane z budżetu państwa były dalece niewystarczające
w stosunku do potrzeb Państwowej Straży Pożarnej. W zakresie wydatków rzeczowych,
w 1996 r. potrzeby zrealizowane zostały jedynie w 37%, w 1997 r. – w 40%, a w 1998 r. –
w 33%. Potrzeby inwestycyjne zaspokojono odpowiednio w 19%, 30% i 13%. Wydzielane
w latach 1996-1998 środki budżetowe na utrzymanie gotowości bojowej jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej, włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
pokrywały potrzeby w tym zakresie w poszczególnych latach w 3,6%, 2,3% i 2,2%. W
rezultacie wyposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt i środki techniczne
odbiegało znacznie od ustalonych przez Komendanta Głównego normatywów sprzętowych.
Normatywy te wypełnione były w przypadku np. samochodów rozpoznawczo-ratowniczych
w 5%, samochodów ratownictwa medycznego – w 6%, generatorów piany lekkiej – w 25%,
ubrań żaroodpornych – w 35%, zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych – w 50%,

ubrań gazoszczelnych – w 70%, drabin mechanicznych – w 85%. Brakowało również
sprzętu łączności.
Do niedoboru środków finansowych i potrzebnego sprzętu dołączyły się niedostatki
organizacyjne. Koordynacja działań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie
poszczególnych województw należała do wojewodów, którzy powinni realizować to zadanie
przy pomocy wojewódzkich zespołów do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.
Stwierdzono jednak, że w b. województwach gdańskim, łódzkim i warszawskim zespoły
takie nie były w pełni przygotowane do wypełniania powierzonych im zadań. Nie
przygotowano zatem wniosków i propozycji zapobiegania występowaniu nadzwyczajnych
zagrożeń, nie opracowano finansowej, materialnej i organizacyjnej koncepcji ich
likwidacji, nie określono potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych. Nie
utworzono również wojewódzkich stanowisk koordynacji ratownictwa i ochrony ludności.
Na podstawie dokonanych ustaleń Najwyższa Izba Kontroli wskazała na pilną
potrzebę doprowadzenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do stanu
zapewniającego pełną gotowość do wypełniania ustawowych zadań. Na wniosek NIK,
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przedłożył aktualną koncepcję
organizacji systemu, która uwzględniła zaistniałe zmiany, wynikające z reformy ustrojowej
państwa wprowadzonej 1 stycznia 1999 r.
Problematyka dotycząca bezpieczeństwa ekologicznego podjęta została w dwóch
spośród zakończonych w roku 1999 kontroli. Badając obrót środkami ochrony roślin w latach
1996-1997 i pierwszym półroczu 1998 r. (zał. 2, str. 82), Izba skontrolowała działalność służb
fitosanitarnych i weterynaryjnych, między innymi w zakresie zapobiegania zagrożeniom ze
strony środków chemicznych dla ludzi i środowiska.
Według szacunków Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa, na terenie kraju zgromadzonych zostało około 60 tysięcy ton
przeterminowanych środków ochrony roślin i innych nieprzydatnych chemikaliów. Około
10 tysięcy ton tych środków złożono w mogilnikach (składowiskach pod powierzchnią
ziemi, w tym w bunkrach z okresu wojny), 25 tys. ton było składowanych w magazynach
firm trudniących się obrotem środkami chemicznymi, zaś kolejne 25 tys. ton –
bezpośrednio u rolników. Przeprowadzona przez Instytut Ochrony Roślin Oddział w
Sośnicach lustracja 133 składowisk wykazała przenikanie do środowiska zawartości
większości mogilników. Powodem tego była erozja betonu powodująca pękanie ścian i
pokryw, niedbałe wykonanie uszczelnień oraz ogólne pogarszanie się stanu technicznego
mogilników. Emisja do środowiska substancji trujących zgromadzonych w poprzednich
dziesięcioleciach
powodowała
zanieczyszczenie
gleby,
wód
gruntowych
i powierzchniowych, a przede wszystkim zbiorników wód podziemnych.
Stwierdzono, że nie opracowane zostały programy unieszkodliwiania
nieprzydatnych środków ochrony roślin i innych niebezpiecznych substancji chemicznych
przetrzymywanych w mogilnikach i magazynach. Spośród objętych kontrolą 29
województw (według poprzedniej struktury administracyjnej kraju), tylko w 5 dokonano
inwentaryzacji zbędnych chemikaliów, ale nawet i tam nie podjęto działań zmierzających
do ograniczenia ich wpływu na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę, Najwyższa Izba Kontroli uznała za konieczne podjęcie
działań zmierzających do likwidacji niebezpiecznych środków chemicznych, a także
usprawnienie pracy Inspekcji Ochrony Roślin, zwłaszcza w zakresie nadzoru nad
stosowaniem i przechowywaniem środków ochrony roślin przez producentów rolnych,

zarówno w aspekcie zapobiegania skażenia środowiska, jak też przeciwdziałania
przekraczaniu norm dopuszczalnych pozostałości pestycydów w płodach rolnych.
Przeprowadzone badania wykazały bowiem, że w 31% spośród 2214 próbek owoców i
warzyw występowały pozostałości 42 związków chemicznych, w wielu przypadkach w
ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne stężenia.
Problematyka ekologiczna była również przedmiotem kontroli ochrony środowiska
w przemyśle siarkowym z uwzględnieniem rekultywacji i zagospodarowania terenów
pogórniczych (zał. 2, str. 44).
Stwierdzono, że rekultywacja terenów, na których prowadzone było wydobycie
siarki, przebiegała zbyt wolno. Kopalnie o wiele lat przekraczały określony w ustawie o
ochronie gruntów rolnych i leśnych 5-letni termin na przeprowadzenie rekultywacji
gruntów: KS „Grzybów” o 6 lat, KS „Jeziórko” o 4 lata, w byłej kopalni siarki „Piaseczno”
wyrobiska nieczynne od 1982 roku zamierzano zrekultywować dopiero w roku 2006, zaś w
KS „Basznia” termin jeszcze nie rozpoczętej rekultywacji upłynął w roku 1998.
Za źródło szczególnego zagrożenia środowiska, Najwyższa Izba Kontroli uznała
porzuconą w 1996 r. kopalnię siarki „Basznia” w b. woj. przemyskim (obecnie
podkarpackim). Eksploatująca ją spółka, po spadku cen na światowych rynkach,
zaprzestała wydobycia i porzuciła kopalnię nie dokonując żadnych zabezpieczeń
techniczno-technologicznych. Instalacje technologiczne, a zwłaszcza otwory eksploatacyjne,
poddane działaniu silnie korodujących związków siarki, znajdowały się w złym stanie
technicznym. Powodowało to niebezpieczeństwo erupcji siarkowodoru, która zagroziłaby
zdrowiu i życiu mieszkańców okolicznych miejscowości, w tym uzdrowiska Horyniec.
Opóźnienia w likwidacji KS „Basznia” wynikały, zdaniem NIK, przede wszystkim z braku
zdecydowanego działania ministrów: Skarbu Państwa, Gospodarki oraz Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Poczynione ustalenia pozwoliły odnotować również pozytywne tendencje. Pomimo
braku programów i koordynacji działań w skali całej branży, w ostatnich latach
zmniejszyło się szkodliwe oddziaływanie przemysłu siarkowego na środowisko. Przyczyniły
się to tego, obok zmniejszenia o jedną trzecią wydobycia siarki, dokonane przez
poszczególne zakłady inwestycje i działania modernizacyjne. W 1997 r., w stosunku do
1993 r., emisja do powietrza pyłów siarki, tlenku węgla i dwutlenku siarki zmniejszyła się o
połowę, a tlenków azotu o ¾. Również o ¾ zmniejszyła się ilość ścieków odprowadzanych
do wód powierzchniowych, przy czym wydatnie zmniejszył się także ładunek
zanieczyszczeń w tych ściekach.
Nietypowy charakter miały dwie powiązane ze sobą kontrole działań administracji
publicznej w celu minimalizacji skutków problemu „Roku 2000” na funkcjonowanie sfery
publicznej w Polsce (zał. 2, str. 4). Kwestia ta stała się przedmiotem zainteresowania NIK ze
względu na trudne do przewidzenia konsekwencje wystąpienia możliwych zakłóceń w
działaniu sprzętu informatycznego na przełomie 1999 i 2000 roku.
Problemem lub efektem „Roku 2000” nazwana została ewentualność, że komputery
i systemy sterownicze (np. windy, systemy wentylacyjne, skarbce bankowe), posługujące się
dwucyfrowym zapisem roku kalendarzowego, zmianę daty z roku 1999 na 2000 i zapis „00”
mogą zinterpretować błędnie, np. jako rok 1900 lub 1980. Nie udało się z całą pewnością ustalić,
jak zachowają się w tym momencie systemy informatyczne. Najbardziej pesymistyczne
scenariusze przewidywały, że awarie komputerów spowodować mogą ustanie dostaw ciepła

i elektryczności, zakłócenia w pracy urządzeń wojskowych, central telefonicznych, stacji
uzdatniania wody, sparaliżowanie komunikacji, utratę baz danych przez szpitale, banki itd.
Wyniki kontroli przeprowadzonej w 19 naczelnych i centralnych instytucjach oraz
wszystkich 16 urzędach wojewódzkich wykazały, że na 10 miesięcy przed krytyczną datą we
wszystkich tych jednostkach prace nad uodpornieniem systemów informatycznych nie były
zaawansowane w zadowalającym stopniu. Inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania – czynności
poprzedzającej jakiekolwiek konkretne działania – nie przeprowadzono w ogóle lub nie
zakończono w 5 urzędach centralnych. Inwentaryzacja nie została przeprowadzona także
w 2 urzędach wojewódzkich, zaś w 5 kolejnych dokonano jej w sposób budzący wątpliwości.
Niezbędnym harmonogramem prac dostosowawczych nie dysponowało 5 jednostek centralnych
oraz 8 urzędów wojewódzkich. W Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej nie
przeprowadzono testu wykazującego, który sprzęt i oprogramowanie są odporne na efekt „Roku
2000”. Testów takich nie przeprowadzono także w 7 urzędach wojewódzkich. Planem
awaryjnym, zapewniającym poprawne funkcjonowanie jednostki w przypadku zaistnienia
najbardziej pesymistycznej wersji wydarzeń, dysponował jedynie Narodowy Bank Polski oraz
2 urzędy wojewódzkie (podlaski i małopolski). W 4 ministerstwach oraz w 7 urzędach
wojewódzkich nie oszacowano kosztów koniecznych prac.
Na niezadowalające tempo prowadzonych działań dostosowawczych mógł wpłynąć fakt,
iż w budżecie na 1999 rok nie przewidziano na ten cel żadnych wydzielonych funduszy.
Wydatki związane z PR 2000 finansowane były ze środków przewidzianych w budżecie
poszczególnych jednostek.
Należy podkreślić, że w wielu jednostkach prace związane z problemem „Roku 2000”
podjęto lub zdynamizowano w związku z prowadzonymi kontrolami NIK. Po zapoznaniu się
z ich ustaleniami, Komisja Gospodarki Sejmu RP zwróciła się 23 czerwca 1999 r. do NIK
o zbadanie realizacji wniosków pokontrolnych. Izba przeprowadziła powtórną kontrolę między
8 września a 22 października 1999 r., obejmując nią również instytucje nie badane poprzednio.
W okresie między zakończeniem pierwszej i rozpoczęciem następnej kontroli zmienił się
nieco zakres badań, bowiem w celu przygotowania administracji publicznej do PR 2000, wydane
zostały: zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 lipca 1999 r. w sprawie przygotowań Planów
Awaryjnych dla „Problemu Roku 2000” oraz dwa zarządzenia z 5 sierpnia 1999 r. – w sprawie
zobowiązania wojewodów oraz reprezentantów Skarbu Państwa w radach nadzorczych
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa do działań na rzecz zwalczania „Problemu Roku
2000”.
W świetle ustaleń kontroli stwierdzono, że żadna z badanych instytucji nadal nie
zakończyła realizacji zadań związanych z przygotowaniem sprzętu komputerowego do zmiany
daty na rok 2000. Podstawowe działania mające na celu uodpornienie instytucji na PR 2000 –
inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, przeprowadzenie analizy ryzyka, testów,
sporządzenie planów i harmonogramów prac dostosowawczych, zapewnienie środków
finansowych na ich realizację, stworzenie, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów
planów awaryjnych – przeprowadzono w 4 spośród skontrolowanych 19 ministerstw i urzędów
centralnych. Za najgorzej przygotowane jednostki uznane zostały ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia i Opieki Społecznej, w których nie wykonano w pełni między
innymi zarządzenia w sprawie przygotowania planów awaryjnych, a wśród urzędów
wojewódzkich – Lubelski Urząd Wojewódzki, gdzie nie zakończono inwentaryzacji sprzętu i
oprogramowania, nie przygotowano harmonogramu działań i nie przeprowadzono analizy
ryzyka, zaś opracowany plan awaryjny okazał się niekompletny.
Pełna analiza ryzyka, mająca na celu oszacowanie, który z funkcjonujących w instytucji
systemów jest najważniejszy dla jej prawidłowej działalności, została przeprowadzona w 15

jednostkach centralnych oraz 14 urzędach wojewódzkich. Harmonogram prac dostosowawczych
posiadało 16 jednostek centralnych i 14 urzędów wojewódzkich. Opracowanie takich
harmonogramów miało zasadnicze znaczenie dla terminowej realizacji podjętych działań,
ponieważ umożliwiało w każdej jednostce bieżące kontrolowanie stanu ich zaawansowania.
Powódź, jaka nawiedziła Polskę w lipcu 1997 r., poddała praktycznej weryfikacji
sprawność oraz skuteczność w działaniu służb publicznych, w zakresie przeciwdziałania
likwidowania skutków klęsk żywnościowych. Wyniki kontroli usuwania skutków powodzi
z lipca 1997 r. przez administrację publiczną (zał. 2, str. 9) wskazały, że administracja
rządowa i samorządowa nie była w pełni przygotowana do realizacji tych zadań. Na negatywną
ocenę zasługuje przy tym fakt, że od lipca 1997 r. nie uległ poprawie stan zabezpieczenia
przeciwpowodziowego kraju. Nie opracowano również krajowego programu ochrony przed
powodzią – zarówno w zakresie remontów i modernizacji istniejących już urządzeń, jak też
budowy nowych obiektów.
Administracja rządowa zbyt późno opracowała wytyczne dotyczące metody szacowania
szkód spowodowanych powodzią, zaś wcześniej dokonane szacunki strat sporządzone zostały
z błędami, głównie z powodu braku jednolitej metody ich opracowywania. NIK negatywnie
oceniła opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych pochodzących z kredytów
zagranicznych, które stanowiły znaczną pozycję w planowanych rezerwach celowych
przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi przez Ministra Finansów, jak również
opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych pochodzących z wpłat podmiotów
urządzających gry liczbowe, którymi dysponowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Szczególnie resorty o największym zakresie szkód spowodowanych powodzią (tj. resorty
ochrony środowiska oraz transportu) zdecydowaną większość środków z rezerwy celowej
otrzymały dopiero w trzecim i czwartym kwartale 1998 r. Ponieważ były to środki przeznaczone
głównie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, późne ich przekazanie miało wpływ na
ograniczanie zakresu prac związanych z usuwaniem skutków powodzi bądź zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym.
Przekazywaniu środków nie towarzyszyła w większości przypadków kontrola ich
wykorzystania. Dopiero we wrześniu 1998 r. opracowany został przez Biuro ds. Usuwania
Skutków Powodzi (jednostkę zajmującą się obsługą merytoryczną, organizacyjno-prawną,
techniczną i kancelaryjną Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Powodzi) plan
kontroli wydatków ponoszonych na likwidację skutków powodzi.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania administracji publicznej
dotyczące w szczególności:
−

opracowania i przedstawienia już w lipcu 1997 r. projektów 21 ustaw, które po uchwaleniu
przez Sejm stworzyły podstawy prawne do działań sprzyjających usuwaniu skutków
powodzi,

−

inicjatyw podejmowanych dla zgromadzenia informacji o zakresie szkód spowodowanych
powodzią, jak również usuwania jej skutków,

−

działań związanych z pozyskiwaniem niezbędnych środków finansowych.
Krytyczne oceny NIK dotyczyły między innymi:

−

powołania dopiero w maju 1998 r. biur terenowych zajmujących się usuwaniem skutków
powodzi,

−

opóźnień w przekazywaniu gminom 1000 mieszkań w domach wielorodzinnych i 435
kontenerów mieszkalnych,

−

naruszania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

*
*

*

W ramach tego kierunku kontroli, w 1999 roku prowadzone były również między innymi
badania: wykorzystania środków budżetowych przez policję, ochrony granic państwowych,
reakcji policji na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób oraz realizacji ustawy o
zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. W przypadku tych tematów postępowanie
kontrolne nie zostało jeszcze zakończone.
Podjęte w 1999 r. kontrole w dziedzinie obronności dotyczyły kwestii tak istotnych jak:
logistycznego zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP do etapu
wojennego, szkolenia żołnierzy zawodowych w związku z przystąpieniem do NATO,
wyposażenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Marynarki Wojennej w sprzęt
i uzbrojenie w kontekście integracji z NATO, a także prac badawczo-rozwojowych
i wdrożeniowych w zakresie techniki wojskowej Wyniki tych kontroli zaklasyfikowane zostały
jako tajne.
Dla dokonania oceny bezpieczeństwa wewnętrznego, w 2000 roku Izba planuje
między innymi przeprowadzenie kontroli wdrażania przez organy administracji rządowej
ustawy o ochronie osób i mienia, zapobiegania w placówkach oświatowo-wychowawczych
zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży, stanu bezpieczeństwa i warunków
przechowywania narodowego zasobu bibliotecznego, realizacji przepisów ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych, realizacji zadań wynikających z Konwencji o ochronie
środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Konwencja Helsińska).

7.

Działalność państwa w sferze społecznej
Kwestia zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa socjalnego od lat znajduje
się w sferze zainteresowań Najwyższej Izby Kontroli. Na pomoc dla najuboższych,
opiekę społeczną, przeciwdziałanie bezrobociu i programy socjalne przeznaczane są
znaczne środki publiczne, które powinny być wykorzystane możliwie jak najlepiej, ze
względu na skalę potrzeby w tym zakresie.
Wyniki przeprowadzonych lub zakończonych w ubiegłym roku kontroli wykazały,
że aktualne pozostają krytyczne oceny Izby dotyczące sposobu wydatkowania części
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nadal w
znacznym stopniu wydatkowane są w sposób niegospodarny i niecelowy, a także
niezgodny z ustawowym przeznaczeniem.

Badając szeroko rozumianą działalność państwa w sferze społecznej, Izba
krytycznie oceniła ograniczony dostęp do badań diagnostycznych oraz specjalistycznych
zabiegów – zwłaszcza osób o niewielkich dochodach, którzy nie są w stanie opłacać tego
rodzaju usług w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
NIK wskazała również, że wprawdzie administracja rządowa zgodnie z prawem
realizowała politykę zatrudniania obywateli polskich za granicą, jednak Polska miała
ograniczone możliwości kreowania aktywnej polityki w tej dziedzinie.
Jak wykazała kontrola tworzenia i utrzymania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zał. 2, str. 77),
środki te wydawane były często w sposób nieprawidłowy. W latach 1995-1997 wydatki
PFRON na utworzenie 41,8 tys. stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych wyniosły
578,5 mln zł. Stwierdzono, że w co dziesiątym zakładzie pracy chronionej i w co ósmym
zakładzie nie posiadającym owego statusu, utworzone takim kosztem miejsca pracy bądź
nie funkcjonowały w ogóle, bądź też obsadzane były przez osoby zdrowe.
Środki zakładowych funduszy rehabilitacyjnych, które powinny służyć celom socjalnym,
kontrolowane jednostki niejednokrotnie przeznaczały na finansowanie własnego rozwoju
oraz bieżącej działalności – zakup surowców, czy opłacanie rachunków za energię
elektryczną. W opinii Najwyższej Izby Kontroli, postępowanie takie ułatwiał brak przepisu
zobowiązującego gromadzenie tych środków na wyodrębnionym rachunku bankowym.
W zatrudnieniu preferowane były osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.
Liczba osób poszkodowanych najciężej, zatrudnionych dzięki wsparciu środków Funduszu,
była znikoma. Badania NIK wykazały, że spośród niepełnosprawnych skierowanych do
pracy na nowo utworzonych stanowiskach, aż 82,3% stanowiły osoby z lekkim stopniem
niepełnosprawności (dawna III grupa inwalidzka), 16,4% ze stopniem umiarkowanym i
zaledwie 1,3% ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Taka polityka zatrudnienia była
zdaniem NIK niezgodna z założonymi celami, gdyż kierownikom zakładów przekazywano
społeczne pieniądze, by zapewnić pracę przede wszystkim osobom najciężej
poszkodowanym, mającym największe trudności z jej znalezieniem. W związku z tym Izba
postulowała, by system refundacji przez PFRON kosztów tworzenia nowych stanowisk
pracy uwzględniał rodzaj schorzenia, zakres rehabilitacji lub stopień niepełnosprawności
osób kierowanych przez rejonowe urzędy pracy.
Wielu pracodawców nie umożliwiło niepełnosprawnym korzystania z przywilejów
i udogodnień zagwarantowanych przepisami. PFRON nie dość skutecznie przeciwdziałał
temu zjawisku, mimo iż jednym z celów zatrudnienia niepełnosprawnych na stanowiskach
pracy tworzonych przy udziale środków Funduszu była szeroko rozumiana rehabilitacja.
Stwierdzono, iż w co piątym spośród skontrolowanych zakładów osoby niepełnosprawne
nie korzystały z przysługujących im dodatkowych urlopów, przerw na gimnastykę, czy
skróconego czasu pracy. W podobnej liczbie zakładów nie przestrzegano przepisów bhp,
mimo że bezpieczne i higieniczne warunki pracy w przypadku osób niepełnosprawnych
mają zasadnicze znaczenie. Przypadki takie miały miejsce również w zakładach pracy
chronionej, a więc takich jednostkach, które korzystają ze szczególnych preferencji
ustawowych ze względu na potrzebę zapewnienia pracownikom właściwych warunków.
Izba zwróciła również uwagę na fakt, iż środki gromadzone na zakładowych
funduszach pozwalały przeznaczyć na rehabilitacje jednej osoby zatrudnionej w zakładzie
pracy chronionej około 12,9 tys. zł rocznie. Tymczasem na osobę również niepełnosprawną,
ale pracującą z zakładzie nie posiadającym takiego statusu bądź bezrobotną, przypadało

rocznie 180 zł. Stan taki naruszał konstytucyjną zasadę równości, stwarzając
nieuzasadnione przywileje jedynie z racji zatrudnienia w określonym typie zakładu.
Inny aspekt gospodarowania środkami PFRON podjęła kontrola finansowania przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych
w latach 1995-1998 (I półrocze) (zał. 2, str. 90). W jej wyniku stwierdzono, iż środki te
stanowiły nieznaczną, a do tego z roku na rok malejącą część Funduszu. W okresie 19951998 wydano ogółem na ten cel nieco ponad 117 mln zł, co stanowiło w kolejnych latach
4,65%, 5,1%, 2,5% oraz 2,1% wydatków PFRON. Mimo tendencji spadkowej, przyznane
limity zostały wykorzystane tylko w niespełna 71%. Świadczyło to o tym, że środki na
likwidację barier architektonicznych wydawane były bez znajomości rzeczywistych
potrzeb i przemyślanej koncepcji ich zaspokojenia. Jedną z przyczyn niskiego
wykorzystania owych środków był brak współpracy z organami administracji rządowej i
samorządowej oraz organizacjami osób niepełnosprawnych. Nie przeprowadzono także
wśród zainteresowanych akcji informacyjnej o możliwości uzyskania dofinansowania ze
środków Funduszu.
PFRON nie sprawował skutecznego nadzoru nad wykorzystaniem przekazanych
kwot. Wśród 114 skontrolowanych jednostek korzystających ze wsparcia Funduszu, w 76
stwierdzono nieprawidłowości polegające między innymi na nieprzestrzeganiu prawa
budowlanego, prawa budżetowego, ustawy o zamówieniach publicznych, a także postanowień
umów o dofinansowanie. W 7 jednostkach przyznane środki wykorzystano niezgodnie
z przeznaczeniem. Przykłdowo, w zakładach opieki zdrowotnej przeprowadzono remonty
gabinetów lekarskich, pokojów pielęgniarek, ubikacji, łazienek dla personelu, kuchenek
oddziałowych, brudowników, w wojewódzkim ośrodku kultury wykonano sufity
podwieszane, ścianki działowe oraz zakupiono sprzęt oświetleniowy.
Mimo tych nieprawidłowości, osiągnięto także pozytywne efekty w postaci
wybudowania 40 pochylni lub podjazdów, zainstalowania 38 wind, przebudowy 178 wejść
do budynków, zaadaptowania 53 łazienek i sanitariatów, zainstalowania sygnalizacji
świetlnej i dźwiękowej na ulicach, a także przystosowania dla osób niepełnosprawnych
pomieszczeń szkolnych i hotelowych.
Poprawnie natomiast, zdaniem NIK, realizowała zadania w zakresie zapobiegania
wypadkom przy pracy rolniczej i udzielania pomocy ubezpieczonym w korzystaniu z różnych
form rehabilitacji, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Z ustaleń kontroli realizacji zadań w zakresie prewencji i rehabilitacji leczniczej
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zał. 2, str. 53) wynikało, że postępowania
powypadkowe prowadzone były terminowo. Przyczynę nielicznych opóźnień stanowiło
oczekiwanie na ekspertyzy środków produkcji lub na zakończenie leczenia i tylko
w sporadycznych przypadkach zawiniły zaniedbania inspektorów do spraw prewencji. Poprawiła
się terminowość zgłaszania wypadków przez rolników, niemniej jednak nadal ponad 1/5 tego
rodzaju zdarzeń została zgłoszona dopiero po 60 dniach od ich zaistnienia. Utrudniało to
wykrycie przyczyn i okoliczności wypadków.
Z obowiązku upowszechniania wśród ubezpieczonych wiedzy o zagrożeniach
wypadkami Kasa wywiązywała się właściwie. W latach 1996-1997 szkoleniami objęto
112 tysięcy rolników. Stosowano też takie formy jak audycje radiowo-telewizyjne, publikacje
w prasie, różnorodne konkursy i olimpiady wiedzy na temat zagrożeń przy pracy w rolnictwie.
Czyniono również starania, by stosowane w rolnictwie środki produkcji były bezpieczne dla

użytkowników. Wykonywane były między innymi analizy przyczyn wypadków. Jeśli wyłączną
lub główną ich przyczyną okazały się wady konstrukcyjne maszyn lub urządzeń, Kasa
podejmowała działania zmierzające do wyeliminowania owych wad, zaś do producentów
występowała o zwrot świadczeń powypadkowych.
Pozytywnie ocenione zostały działania Kasy w zakresie udzielania pomocy osobom
wykazującym długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym albo zagrożonym taką
niezdolnością w korzystaniu z różnych form rehabilitacji.
W toku kontroli stwierdzono jednak szereg nieprawidłowości.
Kasa, kupując świadczenia rehabilitacyjne w sanatoriach należących do innych
dysponentów oraz organizując turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników,
dokonała wyboru sanatoriów bez zastosowania procedur przewidzianych w ustawie
o zamówieniach publicznych. Podobne uchybienie miało miejsce również przy zakupie
aparatury, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla wiejskich i gminnych ośrodków zdrowia.
Pomimo obowiązku wynikającego z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
a także wniosku NIK po kontroli w 1994 r., Kasa nie podjęła działań w celu przyuczenia do
innego zawodu lub przekwalifikowania ubezpieczonych rolników niezdolnych do pracy
w gospodarstwie rolnym.
Stwierdzono ponadto, że siedem oddziałów regionalnych, (spośród 19 skontrolowanych)
nie opracowało, na podstawie analizy przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków,
regionalnych programów przeciwdziałania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym
chorobom zawodowym, pomimo że regulaminy organizacyjne oddziałów nałożyły na nie taki
obowiązek.
Poważne uchybienia ujawniła kontrola wykorzystania specjalistycznej aparatury
medycznej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (zał. 2, str. 79). Stwierdzone
nieprawidłowości przyczyniły się w znacznym stopniu do ograniczenia uprawnionym pacjentom
dostępu do badań diagnostycznych i zabiegów.
W 50 spośród 89 skontrolowanych jednostek regułą było długie oczekiwanie na
wykonanie badań, sięgające 3-4 tygodni, kilku miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet
roku. Najdłuższy okres oczekiwania miał miejsce w przypadku diagnostyki metodą rezonansu
magnetycznego, tomografii komputerowej lub ultrasonografii. Mimo to w pełni wykorzystywane
były tylko tomografy, pozostały sprzęt – w 75%-58% (mammografy, urządzenia do badania
metodą rezonansu magnetycznego), 17%-48% (aparaty rtg, elektrokardiografy, angiografy),
a nawet 5% i mniej (echokardiografy, ultrasonografy, gastrofiberoskopy).
Stwierdzono, że w 26 jednostkach, nie było wykorzystywanych 125 sprawnych aparatów
lub urządzeń medycznych. Przez dłuższy czas nie pracowały aparaty rtg, gastrofiberospoky,
elektrokardiografy, a nawet tomografy komputerowe i sztuczne nerki. Np. w Świętokrzyskim
Centrum Onkologii w Kielcach nie był wykorzystywany sprawny mammograf, chociaż na
badanie mammograficzne pacjentki musiały czekać 2 miesiące, a w Zespole ZOZ Stołecznego
Zarządu Służby Zdrowia MSWiA nie użytkowano 3 nowych elektrokardiografów,
elektromiografu i ultrasonografu.
Przyczyn takiego stanu rzeczy było kilka. Należały do nich zła organizacja, praca na
jedną zmianę, krótki czas funkcjonowania aparatury – 2-3, a nawet 1 godzinę dziennie,
ograniczenie dni przyjęć niekiedy nawet do 1-2 w miesiącu, brak przeszkolonej obsługi,
przeciągające się remonty i adaptacje pomieszczeń, a także długotrwałe awarie. Wiele miesięcy,
a nawet lat, trwało instalowanie i uruchamianie aparatury medycznej. Było to z kolei

spowodowane przeciągającą się budową, przebudową lub remontem pomieszczeń w których
miały zostać zainstalowane urządzenia, zbyt późnym rozpoczęciem prac adaptacyjnych,
wreszcie dostarczaniem urządzeń zanim użytkownik zdążył przygotować się na ich przyjęcie
i zainstalowanie.
Ograniczenie dostępu do specjalistycznej aparatury medycznej spowodowane było
również wykorzystywaniem jej do odpłatnych badań przez fundacje lub stowarzyszenia.
W takich przypadkach badania wykonywano w dniu zgłoszenia lub najwyżej w ciągu 2-3 dni.
W konkluzji Najwyższa Izba Kontroli stwierdziłą, że reforma sfery opieki zdrowotnej
oraz usamodzielnienie zoz, wprowadzając mechanizm konkurencji, powinny skłonić jednostki
świadczące usługi medyczne do systematycznej analizy kosztów działalności, w tym również do
dbałości o zasoby aparatury medycznej, jej racjonalne wykorzystanie oraz stan techniczny
i eksploatacyjny.
Wyniki kontroli działań administracji rządowej w zakresie zatrudniania obywateli
polskich za granicą oraz cudzoziemców w Polsce (zał. 2, str. 50) wykazały, że polska
administracja rządowa realizowała politykę w tym zakresie zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa. Z dokonanych ustaleń wynikało jednak, że polskie urzędy pracy miały
bardzo niewielkie możliwości kreowania polityki zatrudnienia Polaków za granicą. Ich rola
sprowadzała się prawie wyłącznie do biernego pośredniczenia między polskim pracownikiem,
a zagranicznym – głównie niemieckim – pracodawcą.
Polska podpisała umowy o wzajemnym zatrudnianiu obywateli z 12 państwami.
W praktyce realizowane były głównie umowy zawarte z Niemcami, Francją, Czechami oraz
Słowacją, które dotyczyły zatrudnienia pracowników sezonowych.
W latach 1995 – I półrocze 1997 liczba Polaków, którzy za pośrednictwem urzędów
pracy otrzymali zezwolenie na legalne zatrudnienie za granicą wynosiła w 1995 r. – 174 tys.,
w 1996 r. – 199 tys. i w 1997 – 201 tys. Ponadto, w ramach umowy rządowej z RFN
o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do wykonania umów o dzieło,
realizowanych przez Ministerstwo Gospodarki (dawniej Ministerstwo Współpracy Gospodarczej
z Zagranicą), zezwolenia na pracę w Niemczech otrzymało odpowiednio 18,6 tys., 26 tys.
i 22,3 tys. osób.
Jak wynikało z przeprowadzonych badań, ponad 99 procent obywateli polskich
podejmujących pracę za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem urzędów
pracy, stanowili pracownicy sezonowi, zatrudnieni na okres do 3 miesięcy, głównie w RFN.
Prawie wszystkie takie wyjazdy były poprzedzone imiennym wskazaniem konkretnych
kandydatów przez zagranicznych pracodawców. Udział ofert anonimowych, kierowanych przez
urzędy pracy do zarejestrowanych osób bezrobotnych, wynosił w kolejnych latach jedynie 1,3%,
0,9% i 0,6%. W tej sytuacji urzędy zatrudnienia miały znikomy wpływ na dobór kandydatów do
pracy za granicą, nie były też w stanie realizować określonej strategii, polegającej między
innymi na preferowaniu osób bezrobotnych z terenów, gdzie zjawisko to przybierało największe
rozmiary.
Strona polska nie była również w stanie wyegzekwować przestrzegania warunków
porozumienia w sprawie zatrudniania Polaków w libijskich placówkach służby zdrowia.
Tamtejsza administracja nie dotrzymywała terminów podpisania kontraktów, wydania wiz
pobytowych z prawem do pracy, otwarcia konta bankowego umożliwiającego wypłatę
wynagrodzenia. Polskie placówki dyplomatyczno-konsularne wykazywały duże zaangażowanie
w rozwiązywaniu tych problemów, jednak podejmowane interwencje nie zawsze odnosiły
oczekiwany skutek. Mając na uwadze taki stan rzeczy, Najwyższa Izba Kontroli uznała, że
trzeba zawrzeć ze stroną libijską nową umowę, stwarzającą gwarancje przestrzegania warunków

porozumienia, gdyby zaś do podpisania takiej umowy nie doszło, należałoby rozważyć
wycofanie się Krajowego Urzędu Pracy z prowadzenia naboru i pośrednictwa w zatrudnianiu
w Libii polskiego personelu medycznego.
Jeśli chodzi o cudzoziemców pracujących w Polsce, to liczba zatrudnionych legalnie
wynosiła w latach 1995-1997 od 8 do 15 tys. osób. Byli to głównie pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach, na których nie chcieli podjąć pracy obywatele polscy, a także przedstawiciele
kadry kierowniczej przedsiębiorstw zagranicznych. Dane statystyczne wojewódzkich urzędów
pracy oraz Krajowego Urzędu Pracy zostały jednak uznane przez NIK za mało wiarygodne.
Stwierdzono między innymi dość istotne rozbieżności pomiędzy dokumentacją KUP a faktyczną
liczba zezwoleń ustaloną w wyniku kontroli.
Pewne zagrożenie dla polskiego rynku pracy stanowiło nielegalne zatrudnianie
cudzoziemców. Według różnych szacunków, w „szarej strefie” pracowało rocznie 100-150 tys.
obcokrajowców. Stwierdzono przy tym, że zarówno liczba jak i skuteczność dokonywanych
kontroli nie były wystarczające. Niedostateczny zakres kontroli legalności zatrudnienia
cudzoziemców oraz zgodności wykonywanej przez nich pracy z wydanym zezwoleniem
stwierdzono w 20% skontrolowanych urzędów pracy. Jedną z przyczyn takiej sytuacji były
nieprecyzyjne przepisy oraz niewystarczające uprawnienia inspektorów służb kontroli legalności
zatrudnienia.

*
*

*

W 1999 roku Izba badała między innymi również wykorzystanie środków Funduszu
Pracy przeznaczonych na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przemysłu lotniczego,
wykorzystanie środków publicznych na niektóre działania zapobiegające bezrobociu na wsi oraz
przystosowanie komunikacji pasażerskiej dla osób niepełnosprawnych. Aktualnie trwa realizacja
wyników tych kontroli.
Plan pracy na rok 2000 przewiduje między innymi następujące kontrole: wykorzystanie
środków publicznych na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego,
funkcjonowanie domów pomocy społecznej stałego pobytu, realizacja zadań w zakresie pomocy
społecznej w warunkach reformy administracji publicznej.

8.

Zagrożenie korupcją
Problem korupcji znalazł się w ostatnim czasie w centrum zainteresowania
organizacji międzynarodowych, stał się tematem licznych konferencji, prac
badawczych oraz badań opinii publicznej, wskazujących na rozprzestrzenianie się
tego zjawiska. Uznając szczególną jego wagę, w Najwyższej Izbie Kontroli
sporządzono dokument zatytułowany Zagrożenie korupcją w świetle badań
kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, który przekazany został Marszałkowi Sejmu RP
w marcu 2000 roku. Opracowanie to zostało przygotowane między innymi na

podstawie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku ubiegłym, w
których sygnalizowane były nieprawidłowości o charakterze korupcjogennym.
Do najważniejszych, rozpoznanych w toku licznych kontroli NIK, mechanizmów
sprzyjających korupcji, należy nadmierna dowolność w podejmowaniu decyzji przez
poszczególnych urzędników, nadmiar kompetencji w rękach jednego urzędnika,
lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości, nazbyt rozbudowany system koncesji,
kontyngentów oraz zwolnień podatkowych, nierówność w dostępie do informacji, brak
odpowiedzialności osobistej, a także słabość systemu kontroli wewnętrznej.
W ocenie NIK, obszarem szczególnie zagrożonym korupcją jest prywatyzacja. Wyniki kontroli
w tym zakresie wskazują, że najwięcej nieprawidłowości miało miejsce w przypadku wycen
prywatyzowanego majątku. Ich nierzetelność oraz zaniżanie wartości majątku państwowego
mogły być konsekwencją uzyskania korzyści materialnych. NIK wielokrotnie zgłaszała postulat,
aby wprowadzony został system niezależnego weryfikowania wycen, sporządzanych przez firmy
doradcze. Taki system pozwoliłby na skorygowanie wielu błędnych wycen i motywował
doradców, a także urzędników z nimi współpracujących, do większej staranności w
wykonywaniu ich zadań.
Kolejnym problemem jest nieokreślenie precyzyjnych celów poszczególnych
przedsięwzięć prywatyzacyjnych, co otwiera pole dla dowolnego postępowania urzędników
odpowiedzialnych za reprezentowanie interesów Skarbu Państwa.
Innym obszarem istotnego zagrożenia korupcją jest rozległa sfera, związana
z gospodarowaniem majątkiem publicznym, w szczególności majątkiem Skarbu Państwa.
Niejednokrotnie majątek państwowy o znacznej wartości był niecelowo i nieefektywnie
inwestowany w podmioty działające na styku sektora publicznego i prywatnego. Zgodnie
z prawem, ale wbrew interesom publicznym znaczne środki zlikwidowanego w 1991 roku
Funduszu Rozwoju Eksportu zostały najpierw zainwestowane w utworzenie Banku Rozwoju
Eksportu, a następnie w utworzenie spółek (Agencji Rozwoju Gospodarczego i Polskiego
Funduszu Gwarancyjnego), mających wspierać przedsięwzięcia eksportowe. Nie został przy tym
zabezpieczony interes Skarbu Państwa, który w następstwie tego utracił faktyczna kontrolę nad
swoim majątkiem wartości ponad 300 mln złotych (część III, str. 81-82 oraz zał. 2, str. 65).
Kontrola NIK dotycząca wykonywania funkcji właścicielskich wobec majątku
państwowego wykazała, że reprezentacja interesów Skarbu Państwa w spółkach z jego udziałem
nie zapewniała należytej ochrony interesu publicznego. Urzędnicy Ministerstwa Skarbu Państwa
wyznaczani do reprezentowania Skarbu Państwa na walnych zgromadzeniach spółek z udziałem
majątku państwowego byli obciążeni licznymi zadaniami, często w ostatniej chwili delegowano
ich do udziału w walnych zgromadzeniach, wobec czego uczestniczyli w nich bez należytego
przygotowania. Brak było również systemu monitorowania spółek z udziałem mienia Skarbu
Państwa, wskutek czego decyzje niekorzystne dla majątku państwowego mogły pozostać
niezauważone (część III, str.80-81 oraz zał. 2, str. 62 ).
Na wykorzystywanie funkcji publicznych dla osobistych korzyści wskazują ustalenia
kontroli dotyczącej wynagrodzeń za realizację wniosków racjonalizatorskich w państwowych
podmiotach gospodarczych (zał. 2 str. 30). W wyniku tej kontroli stwierdzono, że system oceny i
weryfikacji wniosków racjonalizatorskich jest nieprzejrzysty i korupcjogenny. Kontrola ujawniła
między innymi, że zasadność wniosków racjonalizatorskich weryfikowali sami ich autorzy, zaś
podwładni weryfikowali wnioski pochodzące od ich przełożonych. Należy podkreślić, że
przepisy dotyczące działalności racjonalizatorskiej są nieprecyzyjne, zaś regulacje zawarte w
przepisach wewnątrzzakładowych - ogólnikowe. Brakowało też jasnych kryteriów oceny

ekonomicznej efektywności wdrażanych wniosków. Dodać trzeba, że efekty będące podstawą
uznania wniosku i przyznania wynagrodzenia z tego tytułu są trudne, a często niemożliwe
do zweryfikowania.
W
tych
warunkach
w
wielu
państwowych
podmiotach
gospodarczych dochodziło do poważnych nieprawidłowości w określaniu wynagrodzeń
za opracowanie wniosków racjonalizatorskich. Wysokie wynagrodzenia, dochodzące
do kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tysięcy złotych wypłacano za wnioski
o wątpliwej innowacyjności, czego przykładem
jest wniosek dotyczący zastąpienia
fakturowania ręcznego komputerowym, czy też zmiany trasy przewozu ładunków.
W wynagrodzeniach tego rodzaju w znacznej mierze partycypowała kadra kierownicza
państwowych podmiotów gospodarczych, premiowana nie tylko za same wnioski, ale również za
pomoc w ich wdrożeniu albo nawet za ogólnie określone wspieranie racjonalizacji. W przypadku
Zakładów Górniczych „Rudna”, należących do Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi, trzech
członków dyrekcji Zakładów w ciągu dwóch i pół roku otrzymało z tytułu racjonalizacji
wynagrodzenie ponad milion złotych każdy.
Zdaniem NIK wątpliwości budzi nagradzanie za racjonalizację osób z grona ścisłych
kierownictw państwowych podmiotów gospodarczych, bowiem poszukiwanie lepszych, bardziej
wydajnych i efektywnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych należy do ich obowiązków.
Wynagrodzenia za racjonalizację w państwowych podmiotach gospodarczych stanowią
jeden z obszarów wysokiego ryzyka korupcji, w którym istnieje możliwość wykorzystywania
funkcji publicznych dla korzyści osobistych. Podkreślić należy, że jest to zagrożenie specyficzną
postacią korupcji, która dokonuje się z zachowaniem pozorów legalności, przez co jest ona
trudniejsza do wyeliminowania.
Korupcjogenne obszary występują również w działalności jednostek samorządu
terytorialnego, w których nie ukształtowały się w pełni mechanizmy kontroli sprawowanej
przez organy przedstawicielskie.
Liczne nieprawidłowości, uzasadniające podejrzenia korupcji, występują w zakresie
dysponowania nieruchomościami komunalnymi. Na przykład kontrola dysponowania
nieruchomościami w Gminie Warszawa-Centrum (zał. 2 str. 48) wykazała przypadki
nieuzasadnionego podziału nieruchomości, w celu zbycia ich bez przetargu. Stwierdzono
ponadto, że gmina Centrum przeprowadzała postępowanie administracyjne w sprawie jej
bezpośrednio dotyczącej, z której stosownie do przepisów prawa powinna być wyłączona.
Inną kategorią nieprawidłowości o cechach korupcjogennych jest nadużywanie swobody
gospodarowania nieruchomościami gruntowymi w przypadku braku lub posiadania
nieaktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kontrola planowania
przestrzennego w gminach (zał. 2 str. 47) ujawniła przypadki wprowadzania istotnych zmian
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, pomimo braku studium (określenia
polityki) zagospodarowania przestrzennego gminy. Wydawane były również decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu.
Gminy nie pobierały należnych opłat od właścicieli i użytkowników wieczystych zbywających
nieruchomości w sytuacji, gdy na skutek istotnych zmian w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego wzrosła ich wartość.
Pewnych elementów korupcji – rozumianej jako nadużywanie stanowisk dla osobistych
korzyści – można się też dopatrywać w skłonności niektórych władz samorządowych do
określania dla siebie rażąco wysokich wynagrodzeń, nie znajdujących obiektywnego
uzasadnienia w sytuacji ekonomicznej danej jednostki samorządu, czy nie dającej się
zweryfikować w oparciu o jakiekolwiek inne sprawdzalne kryteria. NIK przedstawiła na ten

temat obszerną informację, która wykorzystana została w debacie parlamentarnej i przyczyniła
się do przyjęcia ustawy ograniczającej wysokość wynagrodzeń w jednostkach samorządu
terytorialnego (część III, str. 82-83 oraz zał. 2 str. 7).
Obszarem korupcjogennym jest również działalność państwowych funduszy celowych, które
zarządzają wielkiej wartości majątkiem publicznym, dysponując przy tym znacznym zakresem
swobody decyzji – większym niż to dotyczy środków budżetu państwa.
Nieprawidłowości w funkcjonowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych opisywane były szeroko w kolejnych analizach wykonania budżetu państwa
z lat 1995–1999, dwukrotnie Fundusz był negatywnie oceniany przez NIK pod względem
wykonania planu finansowego. Podobnie krytyczna była informacja NIK dotycząca systemu
finansowania ze środków PFRON zakładów pracy chronionej (część III, str. 129-130 oraz zał. 2,
str. 77). Fundusz ten przez kolejne lata nie uporządkował swoich spraw finansowych, nie
posiadał pełnej wiedzy o zakresie swoich roszczeń w stosunku do podmiotów obowiązanych do
wpłat na jego rzecz.
Uznaniowość decyzji o uruchamianiu środków funduszu na konkretne cele przeradzała
się niekiedy w dowolność. Od dowolnej decyzji urzędnika Funduszu zależało w praktyce, czy
określony podmiot uzyska dotację czy też nie, czy uzyska refundację kosztów tworzenia
stanowisk pracy dla niepełnosprawnych, jaki będzie zakres tej refundacji. W podobnych
warunkach niektóre podmioty uzyskiwały znacznie większą od innych pomoc ze środków
Funduszu. Niektóre zakłady pracy chronionej nadużywały swojego statusu do pomnażania
zysków, nie wywiązując się ze swoich prawnych obowiązków w stosunku do osób
niepełnosprawnych

.

Korupcjogenne zjawiska stwierdziły kontrole NIK w działalności niektórych
państwowych agencji. Kontrola przeprowadzona w Oddziale Terenowym Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa w Szczecinie (część III, str. 89 oraz zał. 2, str. 33) wykazała, że Oddział
współdziałał z kilkoma spółkami, którym zlecał wykonywanie rozmaitych prac polegających
między innymi na pośrednictwie w przeprowadzaniu wycen nieruchomości Agencji. Spółki te
uzyskiwały zlecenia bez przetargu lub w ramach przetargów przeprowadzanych nierzetelnie.
Niektóre kontrakty zawierane ze spółkami, na przykład na dokonywanie wycen nieruchomości,
przynosiły Agencji straty, gdyż pośrednictwo spółek niekiedy kilkakrotnie zwiększało koszty
zamawianych usług.
Podobne nieprawidłowości stwierdzone zostały także w innych agencjach. Kontrola
działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (częśc III, str. 87 oraz zał. 2, str. 37) wykazała,
że szereg nieruchomości należących do Agencji było wynajmowanych na niekorzystnych
warunkach, przy zastosowaniu rażąco niskich stawek czynszu. W toku tej kontroli ustalono
również budzący podejrzenie korupcji przypadek zbycia nieruchomości Agencji znacznie
poniżej jej wartości, przy czym straty Skarbu Państwa wyniosły ponad 3 miliony złotych. W tej
sprawie Izba skierowała zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa
niegospodarności.
Zamówienia publiczne stanowią z istoty swej obszar zagrożony korupcją.
Nieprawidłowe postępowanie przetargowe NIK stwierdziła między innymi w kontroli kontraktu
na dostawę wagonów z uchylnym nadwoziem dla PKP (część III, str. 88-89 oraz zał. 2, str. 75).
Zamówienie to było realizowane w warunkach braku zabezpieczenia środków finansowych,
a także przy braku ekonomicznego uzasadnienia podejmowanego przedsięwzięcia. W toku
procedur przetargowych naruszone zostały warunki gwarantujące zachowanie uczciwej
konkurencji. Popełnione w trakcie postępowania przetargowego nieprawidłowości (rażące

naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych) uzasadniały wniosek o unieważnienie
przetargu, co PKP uczyniły po kontroli NIK.
Drastyczne nieprawidłowości w przeprowadzeniu zamówienia publicznego wykazała kontrola
doraźna zakupu nieruchomości dla Oddziału ZUS w Łodzi (część III, str. 91-92 oraz zał. 2, str.
35). Wprawdzie w tym przypadku zadbano o uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych na zakup z wolnej ręki, ale nieruchomość nabyta została za rażąco wygórowaną
cenę, o ok. 15 mln złotych wyższą, niż ta, za którą kilka miesięcy wcześniej nabył ją poprzedni
właściciel. W dodatku dyrektor Oddziału ZUS, który nabywał ową nieruchomość, wcześniej był
zatrudniony w spółce, od której nieruchomość nabył. Transakcja ta budzi podejrzenia korupcji,
w sprawie toczy się zresztą postępowanie karne.
Naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych w większości uchodziły bez
konsekwencji, gdyż traktowano je jako naruszenie dyscypliny budżetowej, za co
odpowiedzialność była dotychczas symboliczna. Dopiero w 1999 roku pojawiła się możliwość
skuteczniejszego reagowania na przypadki naruszania wymienionej ustawy, dzięki wzmocnieniu
odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o finansach publicznych.
Pozytywnym sygnałem pewnej poprawy w obszarze zamówień publicznych są wyniki
kontroli wykonania budżetu państwa za 1998 rok. Stwierdzono wówczas istotną poprawę
w przestrzeganiu ustawy o zamówieniach publicznych przez organy administracji rządowej
w stosunku do stanu z lat poprzednich.
Jednostki samorządu terytorialnego są w tej dziedzinie również zagrożone korupcją,
choćby ze względu na mniejszą intensywność kontroli i – tym samym – większe możliwości
bezkarnego naruszania prawa. Wyniki kontroli dotyczących realizacji ustawy o zamówieniach
publicznych w gminach wskazują na dużą skalę nieprawidłowości. Na przykład kontrola
realizowania przez gminy remontów szkół stwierdziła, że w 16 gminach (na 94 skontrolowane)
przy zlecaniu prac remontowych w ogóle nie stosowano procedur określonych w ustawie
o zamówieniach publicznych, a w większości pozostałych gmin procedury te stosowano, ale
z licznymi nieprawidłowościami.
Wysoce korupcjogennym obszarem jest administracyjne ustanawianie kontyngentów
i udzielanie koncesji. Szczególnie wyraźnych przykładów zagrożeń korupcją w tym obszarze
dostarczyła kontrola NIK dotycząca ustanawiania i rozdzielania kontyngentów celnych. Jej
wyniki wskazały, że w ciągu kolejnych lat liczba ustanawianych kontyngentów wzrastała, często
ustanawiane one były bez odpowiedniego uzasadnienia oraz koniecznych analiz ekonomicznych,
niejednokrotnie w ostatnich dniach roku i w takich okolicznościach, że można podejrzewać, iż
część z tych pośpiesznie ustanawianych kontyngentów miała na względzie nie tyle interes
publiczny, ile interes określonych beneficjentów. Brak było przy tym systemu monitorowania
kontyngentów. W tym nieprzejrzystym i niejasnym systemie mogło dochodzić do
bulwersujących opinię społeczną nieprawidłowości, na przykład w zakresie ustanawiania zakazu
sprowadzania żelatyny, który to zakaz służył ochronie interesów jedynego krajowego producenta
tego produktu.
Istotnym obszarem zagrożenia korupcją jest działalność aparatu skarbowego.
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w ciągu kilku ostatnich lat cykl kontroli dotyczących
realizacji poszczególnych ustaw podatkowych, opracowała też dokument pt. Podatki w świetle
wyników kontroli NIK w latach 1992-98 (część III, str. 78-79), przesłany Sejmowi w lipcu 1999
roku. We wszystkich tych kontrolach przewijał się problem zawiłego, niejasnego prawa,
rozbieżnych jego interpretacji i niejednolitego, nierównego traktowania podatników.

Zdaniem NIK, działania zmierzające do ograniczenia ryzyka korupcji w zakresie
funkcjonowania aparatu skarbowego powinny się koncentrować na uproszczeniu przepisów
prawa podatkowego, ograniczeniu liczby ulg uznaniowych i ścisłym kontrolowaniu ich
udzielania, zwiększeniu częstotliwości kontroli u podatników przy równoczesnym
wprowadzeniu mechanizmów „kontroli kontrolerów”, czyli kontroli prowadzonych przez
zespoły kontrolerów spoza terytorialnego zakresu działania określonych urzędów. Ważną sprawą
jest również przyśpieszenie i sfinalizowanie prac nad kompleksową informatyzacją urzędów
skarbowych.
Na szczególną uwagę zasługuje skala zagrożenia korupcją w działalności administracji
celnej, za pośrednictwem której wpływa prawie jedna czwarta część dochodów budżetu
państwa. Z tego rodzaju problemami Izba zetknęła się przy kontroli wykonywania zadań
ustawowych w zakresie państwowego nadzoru standaryzacyjnego towarów rolno-spożywczych
w obrocie z zagranicą (zał. 2, str.59). Z ustaleń tej kontroli wynika między innymi, że w 39
przypadkach importowane towary spożywcze niewłaściwej jakości zostały skierowane do obrotu
rynkowego. Było to głównie wynikiem dokonywania odpraw celnych bez wymaganego
ustawowo świadectwa jakości wystawianego przez Centralny Inspektorat Standaryzacji.
W kwietniu 1999 roku NIK przedstawiła informację o wynikach kontroli realizacji
inwestycji centralnej Terminal Samochodowy w Koroszczynie (część III, str. 90-91 oraz zał. 2,
str. 88). Kontrola ta wykazała między innymi, że odprawy celne na bardzo ważnym przejściu
granicznym między Polską i Białorusią w Kukurykach odbywały się w złych warunkach, bez
możliwości skutecznego nadzoru nad pracą celników, a nawet bez możliwości zapewnienia im
minimum bezpieczeństwa. W tym samym czasie z nieuzasadnionych powodów wstrzymywane
było otwarcie nowoczesnego i spełniającego wymogi skutecznej kontroli celnej i nadzoru
terminalu w Koroszczynie, gdzie istniały już możliwości sprawnego prowadzenia odpraw
i skutecznego nadzorowania pracy celników.
Spośród służb publicznych zagrożonych korupcją znajduje się Policja. W kontroli
dotyczącej wykonywania czynności administracyjno-porządkowych na drogach publicznych
(część III, str. 121-122 oraz zał. 2, str. 40) ustalono między innymi, że policjanci wykonujący
czynności porządkowe na drogach koncentrują się przede wszystkim na karaniu kierowców
przekraczających dozwoloną prędkość (niezależnie od faktu, iż jest to główna przyczyna
wypadków), czyniąc to statycznie. W tym celu patrole często ustawiają się w stałych punktach
dróg, w tzw. „miejscach łownych”, co przekonuje, że głównym celem kontroli drogowych bywa
często nie poprawa bezpieczeństwa ruchu, ale zatrzymanie możliwie największej liczby
kierowców. Jeśli do tego dodać tolerowaną dowolność w określaniu wysokości mandatów,
a także brak dostatecznego nadzoru nad policjantami pełniącymi służbę, to działalność policji
drogowej jawi się jako obszar silnego zagrożenia korupcją i tak jest zresztą postrzegana przez
znaczną część opinii publicznej.
Szczególnym obszarem zagrożeń może być nieczytelny system finansowania Policji
istniejący od 1 stycznia 1999 roku, w tym brak mechanizmów skutecznego nadzoru nad
wykorzystywaniem środków budżetowych przez Policję.

*
*

*

Badanie zagrożenia korupcją zostało przyjęte przez Kolegium NIK jako jeden z siedmiu
priorytetów strategii kontrolnej NIK na najbliższe lata. W planie pracy NIK na 2000 rok
przewidziane jest przeprowadzenie szeregu kontroli, które pozwolą na zweryfikowanie
funkcjonowania systemu zabezpieczeń antykorupcyjnych w poszczególnych obszarach życia
społeczno-gospodarczego. Oznacza to, że Sejm RP i opinia publiczna będą otrzymywać
informacje zawierające uporządkowaną wiedzę na temat stanu zagrożenia korupcją i propozycje
środków zapobiegających nieprawidłowościom stwierdzonym w toku kontroli.
Główną intencją NIK jest zachęcenie do ściślejszej współpracy wszystkich tych organów,
organizacji i środowisk, które powołane są do walki z przestępczością lub mogą być pomocne
w zwalczaniu korupcji. Opracowanie pn. Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych
Najwyższej Izby Kontroli stało się przyczynkiem do debaty sejmowej o korupcji. Zostało ono
wykorzystane także przy nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. W pracach nad nią
Izba postulowała między innymi wprowadzenie prawnej możliwości ustanowienia „czarnej
listy” nierzetelnych wykonawców zamówień publicznych, na której umieszczano by tych
przedsiębiorców, którzy dopuścili się przestępstwa lub innej poważnej nierzetelności
w uzyskaniu bądź realizacji zamówienia publicznego, celem wyeliminowania takich
przedsiębiorców z udziału w następnych przetargach. Jedną z okoliczności uzasadniających
umieszczenie przedsiębiorcy na takiej „czarnej liście” powinna być odmowa poddania się
kontroli realizacji zamówienia, przewidzianej przepisami prawa polskiego. Wiele innych
propozycji NIK przyjęła grupa robocza, powołana przez KERM do opracowania raportu pn.
Zadania w zakresie usuwania źródeł korupcji. W odniesieniu do sfery prywatyzacji uznano
potrzebę definiowania celów poszczególnych przedsięwzięć prywatyzacyjnych, a także
wprowadzenia systemu niezależnej weryfikacji wycen prywatyzowanego majątku.
Znaczenie weryfikacji wycen potwierdza dobitnie przykład prywatyzacji Domów
Towarowych Centrum i towarzyszące jej spory co do prawidłowości wyceny majątku. Można
było uniknąć wielkich strat ekonomicznych, gdyby – zgodnie z wnioskami NIK do Ministra
Skarbu Państwa i do Prezesa Rady Ministrów – odpowiednio wcześnie zweryfikowano wycenę.
Przyjęto również postulat, aby decyzje dotyczące określenia zasad inwestowania majątku
państwowego w przedsięwzięcia z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa były poddawane
ściślejszym procedurom i zewnętrznej kontroli ex ante. Jednym z rozwiązań mógłby być
warunek uzgadniania większych operacji finansowych z właściwym rzeczowo ministrem.
Podobnie w sprawie kontyngentów celnych, na skutek wniosków NIK o ostrożniejsze ich
ustanawianie oraz przejrzystość procesu decyzyjnego, Rada Ministrów uznała potrzebę
ujawniania, na czyj wniosek są one ustanawiane. Zwalczanie korupcji polegać winno jednakże
w pierwszym rzędzie na prewencji, na eliminowaniu systemowych i organizacyjnych przyczyn
korupcji i okoliczności jej sprzyjających.

9.

Wybrane efekty kontroli NIK

Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli nakłada na kierownika jednostki kontrolowanej
lub organ, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne, obowiązek poinformowania
Najwyższej Izby Kontroli o sposobie wykorzystania zawartych w nim uwag i wykonania
wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.
Formułowane przez NIK wnioski pokontrolne mają na celu wyeliminowanie
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli. Wnioski te mają jednak zróżnicowany
charakter – od szczegółowych do bardziej ogólnych, a nawet systemowych.
Dotychczasowe doświadczenie Izby wskazuje, że generalnie wnioski pokontrolne
przyjmowane są do realizacji przez adresatów wystąpień lub informacji o wynikach
kontroli. Niekiedy jednak zdarzają się przypadki, że wykonanie wniosków przebiega
niewłaściwie – są one realizowane w sposób przewlekły lub nie są wykonywane w ogóle.

Poniżej przedstawione zostały przykłady wykorzystania uwag oraz realizacji
wniosków sformułowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli:
−

po kontroli realizacji ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych, ze szczególnym
uwzględnieniem dochodów budżetu państwa z opłat i podatku od gier, dokonano
nowelizacji wymienionej ustawy zmieniając, zgodnie z wnioskami NIK, zasady
opodatkowania z tego tytułu, zaś Spółka „Totalizator Sportowy” zaprzestała
pobierania nienależnych, dodatkowych opłat za uczestnictwo w grach losowych;

−

w związku z wynikami kontroli wynagrodzeń członków zarządów i diet radnych jednostek
samorządu terytorialnego, ustawowo określono zasady wynagradzania członków
zarządów tych jednostek, a także ustalona została maksymalna wysokość diety
radnych gminy;

−

wykonując wniosek po kontroli organizacji zbytu węgla kamiennego, odstąpiono od
stosowania dodatkowych upustów cenowych w handlu węglem oraz ograniczono
powszechne wcześniej zjawisko nadmiernego wydłużania terminów płatności za
dostarczony węgiel;

−

w związku z ustaleniami kontroli prawidłowości prowadzenia przez przedsiębiorstwo
państwowe „Polskie Koleje Państwowe” przetargu na wybór dostawców składów szybkich
pociągów z wychylnym nadwoziem, w wyniku której NIK oceniła, że ogłoszenie
wymienionego przetargu było niecelowe i nosiło cechy niegospodarności, zaś
postępowanie przetargowe przeprowadzone zostało z rażącym naruszeniem przepisów
ustawy o zamówieniach publicznych, Zarząd PKP podjął uchwałę o unieważnieniu
postępowania w sprawie udzielenia tego zamówienia;

−

w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych sformułowanych po kontroli efektywności
zakupów maszyn i urządzeń oraz technologii w górnictwie węgla kamiennego,
Ministerstwo Gospodarki zastosowało system rozliczania inwestycji w tym sektorze do
ogólnych zasad – rezygnując z bezpodstawnego obciążania kosztów wydobycia węgla
finansowaniem nakładów inwestycyjnych; dokonano również racjonalizacji wielkości
zakupów importowanych maszyn i urządzeń;

−

w związku z ustaleniami kontroli systemu naboru kadr w Policji i wykorzystania okresu
służby przygotowawczej do ukształtowania zawodowego policjanta, wskazującymi na
brak jednolitych zasad i kryteriów naboru kandydatów do tej służby, Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad
prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o
przyjęcie do służby w Policji, w tym do służby w oddziałach prewencji osób, które nie
posiadają wykształcenia zawodowego;

−

realizując wnioski po kontroli dotyczącej nadzoru nad przebiegiem zasadniczej służby
wojskowej w czasie wolnym od zajęć szkoleniowych, doprowadzono do poprawy
warunków odbywania tej służby, na co wskazały wyniki przeprowadzonej kontroli
sprawdzającej;

−

w związku z wynikami kontroli działalności organów zarządzających drogami w zakresie
ograniczania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu, Minister Transportu i Gospodarki
Morskiej polecił opracowanie krajowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego, a także wydał dwa rozporządzenia oraz przygotował do wydania dalsze
dwa akty wykonawcze do ustawy o drogach publicznych;

−

realizując wyniki kontroli ochrony środowiska w przemyśle siarkowym z uwzględnieniem
rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych, Minister Środowiska oraz
Minister Skarbu Państwa podjęli działania zmierzające do likwidacji nadzwyczajnego
zagrożenia środowiska, powodowanego porzuconą kopalnią siarki „Basznia”;

−

wykonując wnioski sformułowane po kontroli wykonywania przez prezesa Krajowego
Urzędu Pracy i urzędy pracy nadzoru nad organami, organizacjami i instytucjami
prowadzącymi pośrednictwo pracy, prezes KUP opracował szczegółowe wytyczne
w sprawie zasad postępowania przy ubieganiu się o wydanie lub przedłużenie
upoważnienia do prowadzenia pośrednictwa pracy i kierowania do pracy za granicą,
oraz zobowiązał służby kontroli do zintensyfikowania działań kontrolnych wobec
podmiotów prowadzących pośrednictwo pracy; ponadto w noweli do ustawy o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu wprowadzone zostały definicje doradztwa
personalnego i prawnego oraz określono rodzaje działalności nie będące
pośrednictwem pracy i nie wymagające upoważnienia prezesa KUP;

−

realizując wniosek skierowany do prezesa Narodowego Banku Polskiego,
sformułowany po kontroli wykonania budżetu państwa w 1998 r., w czerwcu 1999 r. NBP
wpłacił dodatkowo na rachunek budżetu państwa kwotę 147 mln zł, w wyniku
rozwiązania niezasadnie utworzonej rezerwy;

−

w wyniku konsekwentnie prowadzonych działań mających na celu realizację wniosku
po kontroli działalności Urzędu Miejskiego Wrocławia w latach 1994-1996, po ponad
3-letnim okresie od zakończenia czynności kontrolnych, Gmina uregulowała w I
kwartale 2000 r. zobowiązania wobec Skarbu Państwa w kwocie 25 mln zł wraz z
odsetkami;

−

w związku z ustaleniami kontroli funkcjonowania nadzoru państwa nad niepaństwowymi
szkołami wyższymi i wyższymi szkołami zawodowymi, w projekcie nowej ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym, Ministrowi Edukacji Narodowej przyznano uprawnienia
kontrolne w stosunku do niepaństwowych szkół wyższych;

−

w wyniku wielu kontroli procesów prywatyzacyjnych formułowano wnioski dotyczące
wprowadzenia obowiązku recenzji wycen prywatyzowanego majątku; w projekcie
wstępnego raportu grupy roboczej KERM z maja 2000 r. zaproponowano
wprowadzenie systemu weryfikacji wycen prywatyzacyjnych, sporządzanych przez
firmy doradcze; w projekcie tego dokumentu znalazły także odzwierciedlenie inne
systemowe wnioski NIK dotyczące:
−
−
−
−
−

uporządkowania nadzoru właścicielskiego nad majątkiem publicznym, określenie
zasad gospodarowania tym majątkiem, w tym zasad wnoszenia majątku do spółek,
poprawy nadzoru właścicielskiego nad przedsiębiorstwami państwowymi, w tym
wzmocnienia możliwości SP w sprawowaniu skutecznego zarządzania i kontroli,
poddania ściślejszym rygorom prawnym działalności funduszy celowych i agencji,
podobnych do tych, jakim poddane są środki budżetu państwa,
wyeliminowania możliwości lokowania środków w inwestycje kapitałowe oraz
precyzyjnego określenia zadań realizowanych ze środków publicznych,
wyznaczania jasnych celów prywatyzacji w odniesieniu do poszczególnych
przedsięwzięć;

−

wprawdzie podjęte zostały działania mające na celu wykonanie wniosków
sformułowanych po kontroli organizacji poboru należności budżetowych z tytułu
nakładania grzywien w drodze mandatów, co odnieść należy przede wszystkim do
jednostek Policji, to jednak nie zmieniła się skala zaległości w prowadzeniu przez
urzędy skarbowe postępowań egzekucyjnych dotyczących należności z tytułu
mandatów; w urzędach wojewódzkich obniżeniu uległ wskaźnik skuteczności
windykacji należności pochodzących z mandatów kredytowanych, a jednocześnie
zwiększyły się zaległości w wystawianiu tytułów wykonawczych – zwłaszcza w okresie
pierwszych trzech kwartałów działania nowo utworzonych urzędów;

−

pomimo uwag powtarzanych przez NIK w wyniku kolejnych kontroli wykonania
budżetu państwa przez Ministerstwo Obrony Narodowej, nadal nie utworzono w Siłach
Zbrojnych RP efektywnego systemu planowania, finansowania i realizacji zakupów
uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w
zakresie techniki wojskowej;

−

w wyniku kontroli efektywności wdrażania projektów racjonalizatorskich w wybranych
podmiotach gospodarczych Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła do Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z wnioskiem o dokonanie nowelizacji rozporządzenia z dnia 28

grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe, której celem byłoby włączenie do podstawy
wymiaru składek nagród wypłacanych za wynalazczość; zdaniem NIK, obowiązujący
do chwili obecnej stan prawny sprzyja nadużywaniu tej formy gratyfikacji
pracowników, poprzez bezpodstawne kwalifikowanie premii bądź nagród jako
związanych z wynalazczością; wniosek ten nie został zrealizowany;
−

9.

nie zrealizowany został również wniosek skierowany do Ministra Finansów po kontroli
realizacji Harmonogramu działań implementacyjnych Narodowej Strategii Integracji
dotyczący wprowadzenia jednolitych kryteriów, według których klasyfikowane byłyby
wydatki budżetowe, przeznaczone na integrację z Unią Europejską; wyniki kontroli
wykonania budżetu w 1999 r. wykazały, że brak takich kryteriów powodował
zafałszowanie rzeczywistych kwot ponoszonych na cele integracyjne.

Wybrane efekty kontroli NIK - stary

Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli nakłada na kierownika jednostki kontrolowanej lub
organ, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne, obowiązek poinformowania Najwyższej
Izby Kontroli o sposobie wykorzystania zawartych w nim uwag i wykonania wniosków oraz o
podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.
Formułowane przez NIK wnioski pokontrolne mają na celu wyeliminowanie
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli. Wnioski te mają jednak zróżnicowany
charakter – od szczegółowych do bardziej ogólnych, a nawet systemowych.
Dotychczasowe doświadczenie Izby wskazuje, że generalnie wnioski pokontrolne
przyjmowane są do realizacji przez adresatów wystąpień lub informacji o wynikach kontroli.
Niekiedy jednak zdarzają się przypadki, że wykonanie wniosków przebiega niewłaściwie – są
one realizowane w sposób przewlekły lub nie są wykonywane w ogóle.
Jako jeden z przykładów takiej sytuacji mogą posłużyć kontrole procesów
prywatyzacyjnych, przeprowadzone w 1999 r. i w latach poprzednich. Wykazały one wiele
nieprawidłowości odnoszących się do sporządzania wycen, określania warunków umów
sprzedaży oraz egzekwowania przez Skarb Państwa zobowiązań umownych. Nieprawidłowości
te dotyczyły przede wszystkim niewłaściwych metod wyceny, pominięcia lub zaniżania
w wycenach wartości praw majątkowych, odstępstw od przyjętych założeń między innymi co do
wskaźnika amortyzacji, poziomu inwestycji, wzrostu płac i inflacji, błędów rachunkowych
w wycenach, a także niepodejmowania decyzji o dokonaniu następnej wyceny, w przypadkach
istotnych rozbieżności wycen już opracowanych.

Wnioski formułowane w informacjach o wynikach kontroli dotyczyły między innymi
potrzeby nowelizacji przepisów, które wprowadzałyby obowiązek recenzji tych wycen przez
osoby lub podmioty nie świadczące innych usług w procesach prywatyzacyjnych.
Wcześniejsze reakcje organów administracji, w tym Prezesa Rady Ministrów, nie
zmierzały do realizacji wniosku Izby. Jeszcze w 1998 r. w jednym z pism skierowanych do NIK,
Prezes RM twierdził, iż wprowadzenie obowiązkowej recenzji prowadziłoby do „rozmycia
odpowiedzialności”, a ustawa o zamówieniach publicznych nie wskazuje, w jakim trybie
należałoby wybierać recenzentów. Prezes RM wskazał także na ewentualne skutki takich
działań, w postaci zwiększenia kosztów prywatyzacji oraz wydłużenia tego procesu.
Dopiero obecnie, w projekcie wstępnego raportu grupy Roboczej KERM z maja 2000 r.
na temat zadań w zakresie usuwania źródeł korupcji, problemowi, który wielokrotnie
podnoszony był przez NIK, nadano właściwy bieg. W dokumencie tym zaproponowano
wprowadzenie systemu weryfikacji wycen prywatyzacyjnych sporządzanych przez firmy
doradcze. W projekcie grupy Roboczej KERM znalazły odzwierciedlenie także inne systemowe
wnioski NIK dotyczące procesów prywatyzacyjnych, a mianowicie:
−

uporządkowania nadzoru właścicielskiego nad majątkiem publicznym, określenie zasad
gospodarowania majątkiem publicznym, w tym zasad wnoszenia majątku do spółek,

−

poprawy nadzoru właścicielskiego nad przedsiębiorstwami państwowymi, w tym
wzmocnienie możliwości SP w sprawowaniu skutecznego zarządzania i kontroli,

−

poddania ściślejszym rygorom prawnym działalność funduszy celowych i agencji,
podobnych do tych, jakim poddane są środki budżetu państwa,

−

wyeliminowania możliwości lokowania środków w inwestycje kapitałowe oraz precyzyjne
określenie zadań realizowanych ze środków publicznych,

−

wyznaczania jasnych celów prywatyzacji w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć.

W wyniku kontroli realizacji ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych, ze
szczególnym uwzględnieniem dochodów budżetu państwa z opłat i podatku od gier,
stwierdzono między innymi, że:
−

wprowadzenie w 1997 r. progowego podatku od gier spowodowało, że podmioty prowadzące
salony gier w automatach, za zgodą Ministerstwa Finansów, otwierały dwa odrębne salony
w tym samym obiekcie, w celu obniżenia przychodów w każdym z tych salonów
i zmniejszenia obciążeń podatkowych,

−

Spółka „Totalizator Sportowy” bezprawne pobieranie dodatkowe opłaty za uczestnictwo
w grach liczbowych.

W wyniku nowelizacji wymienionej ustawy, wprowadzony został liniowy podatek od
gier, zaś Spółka „Totalizator Sportowy” zaprzestała pobierania dopłat za uczestnictwo w grach
losowych.
Kolejnym przykładem realizacji wniosku pokontrolnego NIK o charakterze
legislacyjnym, sformułowanego po kontroli wynagradzania członków zarządów i diet
radnych jednostek samorządu terytorialnego, było ustalenie w formie ustawowej zasad
wynagradzania członków zarządu, a także górnej granicy diet radnych gmin.

Wykonanie znacznej części wniosków pokontrolnych NIK ma konkretny wymiar
finansowy, zapobiega dalszemu niegospodarnemu lub niecelowemu wydatkowaniu środków
publicznych.
Na przykład, wykonanie przez Ministra Gospodarki wniosków wynikających z kontroli
organizacji zbytu węgla kamiennego przyczyniło się do wyeliminowania patologicznych
przejawów w handlu węglem, w szczególności odstąpienia od stosowania dodatkowych opustów
cenowych oraz ograniczenia zjawiska nadmiernego (nawet wielomiesięcznego) wydłużania
terminów płatności za dostarczany węgiel. Porządkowanie rynku węglowego w Polsce
spowodowało zmniejszenie w 1999 r. strat z tytułu sprzedaży węgla.
W wyniku kontroli wykonania budżetu państwa w cz. 18 – Ministerstwo Gospodarki
w 1998 r. Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Ministra wniosek o likwidację Zespołu
Ekspertów ds. Oceny Projektów Łączenia i Likwidacji Kopalń, działającego w Państwowej
Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach, Zespół ten powstał
w wyniku uchwały Walnych Zgromadzeń Spółek Węglowych, które zobowiązywały kopalnie do
odpłatnego uzyskiwania opinii Zespołu co do rocznych planów likwidacji i wniosków o dotacje.
NIK uznała funkcjonowanie Zespołu jako niecelowe i niegospodarne, gdyż żadna
z propozycji wysuniętych przez Zespół, odnosząca się do kwot dotacji dla poszczególnych
kopalń, nie została przez PARGWK S.A. utrzymana w toku powtórnej weryfikacji.
Funkcjonowanie Zespołu finansowane było przez likwidowane kopalnie ze środków
dotacji, niezależnie od tego, iż pracownicy PARGWK S.A. także otrzymywali wynagrodzenie
wypłacane ze środków dotacji, między innymi za powtórną weryfikację wniosków kopalń.
Realizując wniosek Minister Gospodarki, działając jako Walne Zgromadzenie Spółek
Węglowych, zniósł obowiązek uzyskiwania opinii Zespołu, a sam Zespół został zlikwidowany.
Oszczędności środków dotacji związane z likwidacją Zespołu wyniosły w 1999 r. ok. 490 tys. zł.
Wymierne efekty finansowe przyniosła kontrola prawidłowości prowadzenia przez
przedsiębiorstwo państwowe Polskie Koleje Państwowe przetargu na wybór dostawców
szybkich pociągów z wychylnym nadwoziem. Jej wyniki wykazały, ze ogłoszenie przetargu na
wybór dostawcy pociągów „Pendolino” było niecelowe i nosiło cechy niegospodarności,
a postępowanie przetargowe przeprowadzone zostało z rażącym naruszeniem ustawy
o zamówieniach publicznych. Przedsiębiorstwo nie było przygotowane do sfinansowania tego
zamierzenia, zarówno w zakresie wydatków związanych z zakupem pociągów, jak również
nakładów niezbędnych na modernizację linii Gdynia-Warszawa-Katowice, na której miały one
kursować.
W rezultacie, Zarząd PKP podjął w grudniu 1999 r. uchwałę o unieważnieniu
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę 16 pociągów
Pendolino.
W praktyce działalności kontrolnej Izby zdarzają się również sytuacje świadczące
o niepodejmowaniu przez administrację działań, mających na celu wyeliminowanie
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli NIK. Przykładem takim jest stan realizacji
wniosków sformułowanych w wyniku przeprowadzonej na przełomie 1998 i 1999 r. kontroli
organizacji i poboru należności budżetowych z tytułu nakładania grzywien w drodze
mandatów. Wyniki tej kontroli wykazały, że:
−

w jednostkach organizacyjnych Policji powszechnym zjawiskiem było nieprzestrzeganie
rozliczenia się funkcjonariuszy z nałożonych mandatów, gospodarka bloczkami

mandatowymi była nieprawidłowa, a rozliczenia komend z urzędami wojewódzkimi
dokonywane były z opóźnieniem,
−

w urzędach skarbowych z opóźnieniem rozpoczynano działania egzekucyjne dotyczące
mandatów, prowadzone były one opieszale, a ich skuteczność nie była dostateczna,

−

w urzędach wojewódzkich nie stworzono skutecznego systemu ewidencji i windykacji
należności z tytułu grzywien pochodzących z mandatów kredytowanych, a tytuły
wykonawcze sporządzano ze znacznym opóźnieniem,

−

brak było skutecznego systemu egzekwowania nie uiszczonych należności od
obcokrajowców ukaranych mandatami kredytowanymi za wykroczenia popełnione na terenie
Polski.

Ustalenia przeprowadzonej po niespełna roku kontroli sprawdzającej stan realizacji
wniosków pokontrolnych wskazały, że większość z nich zrealizowano jedynie w jednostkach
Policji, w których odnotowano poprawę w gospodarce mandatowej. Stwierdzono natomiast, że:
−

pomimo realizacji części wniosków pokontrolnych przez urzędy skarbowe, w praktyce nie
zmieniła się skala zaległości w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, w odniesieniu do
należności pochodzących z mandatów,

−

nastąpiło zdecydowane obniżenie skuteczności windykacji należności pochodzących
z mandatów kredytowanych w urzędach wojewódzkich, zaś zaległości w wystawianiu
tytułów wykonawczych uległy zwiększeniu - zwłaszcza w okresie pierwszych trzech
kwartałów funkcjonowania nowo utworzonych urzędów,

- nie podjęto próby rozwiązania problemu egzekucji należności mandatowych wobec
obcokrajowców uchylających się od uiszczania nałożonych na nich grzywien (w drodze
legislacyjnej, bądź przez utworzenie centralnego rejestru komputerowego), co sygnalizowała
Izba zarówno Prezesowi Rady Ministrów, jak też Ministrowi Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
W wyniku kontroli efektywności wdrażania projektów racjonalizatorskich
w wybranych podmiotach gospodarczych Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła do Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z wnioskiem o dokonanie nowelizacji rozporządzenia z dnia 18
grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe, której celem byłoby włączenie do podstawy wymiaru
składek nagród wypłacanych za wynalazczość. Zdaniem NIK, obowiązujący do chwili obecnej
stan prawny sprzyja nadużywaniu tej formy gratyfikacji pracowników, poprzez bezpodstawne
kwalifikowanie premii bądź nagród jako związanych z wynalazczością. Wniosek ten nie został
zrealizowany.
Nie zrealizowany został również wniosek skierowany do Ministra Finansów po kontroli
realizacji Harmonogramu działań implementacyjnych Narodowej Strategii Integracji.
Wniosek ten dotyczył wprowadzenia jednolitych kryteriów, według których klasyfikowane
byłyby wydatki budżetowe, przeznaczone na integrację z Unią Europejską. Wyniki tegorocznych
kontroli budżetowych wykazały, że brak takich kryteriów powoduje zafałszowanie
rzeczywistych kwot ponoszonych na cele integracyjne.
Należy podkreślić, że w celu weryfikacji sposobu realizacji wniosków pokontrolnych
Izba podejmuje kontrole doraźne – sprawdzające. Sposób wykonania wniosków jest również
każdorazowo sprawdzany w trakcie corocznie przeprowadzanej kontroli wykonania budżetu
państwa.
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Numer
kontroli

Tytuł kontroli

Jedn.
organizacyjna*

Data
wysyłki

Nr str.
zał. nr 2

1

2

3

4

5

6

1.

P98202

DAiIE

99.01.27

1

2.

P97015

DAiIE

99.02.26

2

3.

P98011

Działalność Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
w zakresie funkcji centralnego organu administracji
państwowej
Działalność administracji rządowej w zakresie
ustawowego nadzoru nad stowarzyszeniami
Tworzenie i funkcjonowanie związków międzygminnych

DAiIE

99.04.13

3

Działanie administracji publicznej w celu minimalizacji
skutków tzw. efektu „Roku 2000” na funkcjonowanie
sfery publicznej w Polsce
Gospodarowanie
majątkiem
w
resorcie
spraw
zagranicznych
Rozliczenie umowy zawartej przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych z firmą ZGJ „Integral” na realizację
remontu w Ambasadach RP w Pekinie i Phenianie
Wynagrodzenia członków zarządów i diet radnych
jednostek samorządu terytorialnego
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. część 50 – Główny
Urząd Statystyczny
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 05 –
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 31 –
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. część 32 –
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. część 36 –
Ministerstwo Sprawiedliwości
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. część 80 –
Regionalne Izby Obrachunkowe
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 86 –
Samorządowe Kolegia Odwoławcze
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. część 26 – Urząd
Służby Cywilnej
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. część 23 – Urząd
Zamówień Publicznych
Kontrola wewnętrzna w jednostkach administracji
centralnej (rządowej)
Usuwanie skutków powodzi z lipca 1997 r. przez
administrację publiczną
Organizacja poboru należności budżetowych z tytułu
nakładania grzywien w drodze mandatów

DAiIE

99.05.05

4

4.

P98216
P99080

5.

P98013

6.

I99002

7.

P99009

8.

P98217

9.

P98218

10.

P98219

11.

P98220

12.

P98221

13.

P98222

14.

P98223

15.

P98224

16.

P98225

17.

P98014

18.

P98001

19.

P98031

*

99.11.30
DAiIE

99.06.21

5

DAiIE

99.12.30

6

DAiIE

00.01.12

7

DAiIE

99.06.15

DAiIE

99.06.15

DAiIE

99.06.15

DAiIE

99.06.15

DAiIE

99.06.15

DAiIE

99.06.15

DAiIE

99.06.15

DAiIE

99.06.15

DAiIE

99.06.15

DAiIE

00.03.10

8

DAiIE

00.05.10

9

DBP

99.04.28

10

Pełna nazwa jednostek organizacyjnych - w aktualnym brzmieniu - podana została na końcu Wykazu.

1

2

20.

P98030

21.

P98029

22.

P98227

23.

P98228

24.

P98229

25.

P98230

26.

P98231

27.

P98232

28.

P98233

29.

P98234

30.

P98235

31.

P98236

32.

P98237

33.

P98238

34.

P98239

35.

P98240

36.

P98241

37.

P98041

38.

P98242

39.

P98042

40.

P98211

41.

P98044

3
Realizacja ustawy o grach losowych i zakładach
wzajemnych, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów
budżetu państwa z opłat i podatków od gier
Działalność izb skarbowych w latach 19961998 (I półrocze)
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 61 –
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 01 –
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 10 –
Kancelaria Sejmu
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 11 –
Kancelaria Senatu
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 16 –
Krajowe Biuro Wyborcze
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 47 –
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 08 –
Ministerstwo Finansów
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 04 –
Naczelny Sąd Administracyjny
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 43 –
Państwowa Inspekcja Pracy
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 07 –
Rzecznik Praw Obywatelskich
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 03 – Sąd
Najwyższy
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 12 –
Trybunał Konstytucyjny
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 83 –
Rezerwy celowe
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 81 –
Rezerwy ogólne
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 82 –
Subwencje dla gmin
Prawidłowość zlecania i realizacji przez jednostki
niepaństwowe zadań państwowych w dziedzinie oświaty
i wychowania oraz kultury i sztuki zlecanych przez
organy administracji rządowej w latach 1997-1998
Realizacja zadań własnych gmin w zakresie prowadzenia
przedszkoli w latach 1997-1998
Wykorzystanie środków budżetowych przekazanych przez
Ministra Kultury i Sztuki na realizację krajowych
programów ochrony i konserwacji zabytków w latach
1995-1997
Organizacja i finansowanie doskonalenia i dokształcania
zawodowego nauczycieli
Wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na
finansowanie
lub
dofinansowanie
inwestycji
aparaturowych służących potrzebom badań naukowych
lub prac badawczo-rozwojowych

4

5

6

DBP

99.05.11

11

DBP

99.06.23

12

DBP

99.06.15

DBP

99.06.15

DBP

99.06.15

DBP

99.06.15

DBP

99.06.15

DBP

99.06.15

DBP

99.06.15

DBP

99.06.15

DBP

99.06.15

DBP

99.06.15

DBP

99.06.15

DBP

99.06.15

DBP

99.06.15

DBP

99.06.15

DBP

99.06.15

DENiK

99.03.09

13

DENiK

99.04.28

14

DENiK

99.05.31

15

DENiK

99.06.30

16

DENiK

99.07.28

17

1

2

3

4

5

6

42.

D99501

Planowanie i przepływ środków na prowadzenie
działalności kulturalnej przez instytucje kultury przejęte
od dnia 1 stycznia 1999 r. do prowadzenia przez
samorządy wojewódzkie i powiatowe

DENiK

99.12.15

18

43.

P98243

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 48 –
Komitet Badań Naukowych

DENiK

99.06.15

44.

P98244

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 33 –
Ministerstwo Edukacji Narodowej

DENiK

99.06.15

45.

P98244

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w dziedzinie
oświaty w kuratoriach oświaty, prowadzonych przez nie
szkołach oraz gminach

DENiK

99.06.15

46.

P98245

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 34 –
Ministerstwo Kultury i Sztuki

DENiK

99.06.15

47.

P98246

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 52 –
Państwowa Agencja Atomistyki

DENiK

99.06.15

48.

P98247

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 38 –
Polska Akademia Nauk

DENiK

99.06.15

49.

P98248

Wykonanie planu finansowego
Twórczości w 1998 r.

Promocji

DENiK

99.06.15

50.

P99019

Funkcjonowanie nadzoru państwa nad niepaństwowymi
szkołami wyższymi i wyższymi szkołami zawodowymi

DENiK

00.03.29

19

51.

P98050

Wydawanie licencji na tworzenie banków oraz na
otwieranie oddziałów i przedstawicielstw banków
zagranicznych w Polsce w latach 1994-1997 (poufna)

DFiB

99.07.09

20

52.

P98053

Realizacja ustawy o gwarantowanych przez Skarb
Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych

DFiB

99.08.13

21

53.

P98204

Zarządzanie krajowym długiem Skarbu Państwa

DFiB

99.08.13

22

54.

P98214

Udostępnianie akcji Skarbu Państwa
niektórych prywatyzowanych banków

pracownikom

DFiB

00.01.06

23

55.

P98250

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 15 –
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

DFiB

99.06.15

56.

P98251

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 98 –
Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru budżetowego i rozdysponowaniem nadwyżki
budżetowej

DFiB

99.06.15

57.

P98252

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 44 –
Obsługa długu krajowego

DFiB

99.06.15

58.

P98253

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 41 –
Obsługa zadłużenia zagranicznego

DFiB

99.06.15

59.

P98254

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 20 –
Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń

DFiB

99.06.15

60.

P98255

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 62 –
Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi

DFiB

99.06.15

61.

P99001

Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki
pieniężnej w 1998 r.
P98205 Wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na
finansowanie realizacji procesu restrukturyzacji WSK
PZL Mielec S.A.
P98064 Działalność Państwowej Inspekcji Handlowej w zakresie
realizacji zadań nałożonych ustawą z dnia 25 lutego
1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej

DFiB

99.06.15

DG

99.02.11

24

DG

99.03.15

25

62.

63.

Funduszu

1

2

64.

P98068

65.

P98065

66.

P98069

67.

P98067

68.

P98256

69.

P98257

70.

P98258

71.

P98259

72.

P98260

73.

P98261

74.

P98262

75.

P98263

76.

P98264

77.

P98265

78.

P98266

79.

P98267

80.

P98066

81.

P99026

82.

D98511

83.

I98037

84.

K99028

85.

I99046

86.

P97077

87.

P97076

3
4
Realizacja Harmonogramu działań implementacyjnych
DG
Narodowej Strategii Integracji
Działalność organów dozoru technicznego w zakresie
DG
realizacji ustawy o dozorze technicznym
Tworzenie
i
funkcjonowanie
specjalnych
stref
DG
ekonomicznych (SSE) na terenie Polski
Realizacja programu rządowego z maja 1997 r.
DG
pt. „Kierunki działań do pobudzenia eksportu”
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 25 –
DG
Generalny Inspektorat Celny
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 51 –
DG
Główny Urząd Ceł
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 59 –
DG
Główny Urząd Miar
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 27 –
DG
Komitet Integracji Europejskiej
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 13 –
DG
Ministerstwo Gospodarki
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 57 –
DG
Polski Komitet Normalizacyjny
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 40 –
DG
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 06 –
DG
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 37 –
DG
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 54 –
DG
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 24 –
DG
Urząd Regulacji Energetyki
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 53 –
DG
Wyższy Urząd Górniczy
Efektywność wdrażania projektów racjonalizatorskich
DG
w wybranych podmiotach gospodarczych
Realizacja zadań w zakresie zaopatrzenia Polski w gaz
DG
ziemny (poufna)
Działalność Głównego Urzędu Ceł w zakresie inwestycji
DKD
budowlanych
Działalność Oddziału Terenowego Agencji Własności
DKD
Rolnej Skarbu Państwa w Szczecinie oraz Zamiejscowego
Zespołu ds. Osadnictwa w Biurze Prezesa Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa
Wykonywanie przez Fundację „Animals” zlecenia na
DKD
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Warszawie
Nabycie nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem
DKD
na siedzibę Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Łodzi
Nadzór nad przebiegiem zasadniczej służby wojskowej DONiBP
w czasie wolnym od zajęć szkoleniowych
Działalność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
DONiBP

5

6

99.06.09

26

99.06.16

27

99.08.30

28

99.08.31

29

99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
00.01.19

30

00.02.29

31

99.09.09

32

00.02.29

33

00.03.15

34

00.03.23

35

99.03.11

36

99.04.19

37

1

2

3

4

5

6

88.

P97075

DONiBP

99.04.19

38

89.

P98076

DONiBP

99.10.12

39

90.

P98078

DONiBP

99.10.12

40

91.

P98079

DONiBP

99.11.03

41

92.

P98075

DONiBP

99.11.29

42

93.

P98268

DONiBP

99.06.15

94.

P98269

DONiBP

99.06.15

95.

P98269

DONiBP

99.06.15

96.

P98270

DONiBP

99.06.15

97.

P98086

Przygotowanie Policji do zwalczania przestępczości
zorganizowanej (tajna)
Przygotowanie organizacyjne i techniczne krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego do działań ratowniczych
Wykonywanie przez Policję i Straż Graniczną czynności
administracyjno-porządkowych na drogach publicznych
i ich wpływ na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym
System naboru kadr w Policji i wykorzystanie okresu
służby przygotowawczej do ukształtowania zawodowego
policjanta
Organizacja i funkcjonowanie Nadwiślańskich Jednostek
Wojskowych MSWiA
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 39 –
Komenda Główna Policji
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. przez Wojskowe
Służby Informacyjne (cz. 30 - Ministerstwo Obrony
Narodowej - tajna)
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. – cz. 30
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 29 –
Urząd Ochrony Państwa (tajna)
Realizacja programu zwiększania lesistości Polski

DOŚ

99.05.11

43

98.

P98087

DOŚ

99.10.07

44

99.

P98088

DOŚ

99.12.07

45

100.

I98004

DOŚ

99.12.20

46

DOŚ

99.06.15

DOŚ

99.06.15

DOŚ

99.06.15

DOŚ

99.06.15

DOŚ

99.06.15

DOŚ

99.06.15

DOŚ

99.09.16

47

101. P98271
102. P98272
103. P98273
104. P98274

105. P98275

106. P98276
107. P99037

Ochrona
środowiska
w
przemyśle
siarkowym
z uwzględnieniem
rekultywacji
i zagospodarowania
terenów pogórniczych
Realizacja opłat i kar za zasolenie wód powierzchniowych
i emisję dwutlenku siarki oraz tlenków azotu i ich
wykorzystanie
Gospodarowanie majątkiem Kampinoskiego Parku
Narodowego
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. Realizacja
inwestycji centralnych
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 18 Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 60 –
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 28 –
Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa
Wykonanie planu finansowego Centralnego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w
1998 r.
Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1998 r.
Planowanie przestrzenne w gminach

108. S98002

Gospodarowanie nieruchomościami w gminie Warszawa
Centrum Dzielnicy Mokotów i udostępniania gruntów
w pasach drogowych na terenie Warszawy

DOŚ

99.10.04

48

109. P99040

Ochrona zwierząt

DOŚ

00.03.24

49

1

2

110. P97098

111. P97099
112

P98090

113. P98097

114. P98208
115. P98277

116. P98278
117. P98279

118. P98280

119. P98281

120. P98282
121. P98209

122. P98103
123. P98105
124. P98106
125. P98284
126. P98285
127. P98286
128. P98287

3

4

5

6

Działalność administracji rządowej w zakresie
zatrudniania obywateli polskich za granicą oraz
cudzoziemców w Polsce
Działalność inwestycyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego
Wykonywanie przez Prezesa Krajowego Urzędu Pracy
i urzędy pracy nadzoru nad organami, organizacjami
i instytucjami prowadzącymi pośrednictwo pracy
Realizacja zadań w zakresie prewencji i rehabilitacji
leczniczej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego
Realizacja kompleksowego systemu informatycznego
ZUS
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 46 –
Krajowy Urząd Pracy oraz wykonanie planu finansowego
Funduszu Pracy w 1998 r.
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 09 –
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 42 –
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
oraz wykonanie planu finansowego Państwowego
Funduszu Kombatantów
Wykonanie budżetu państwa w części 55 oraz planów
finansowych Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu
Prewencji
i
Rehabilitacji
oraz
Funduszu
Administracyjnego w 1998 r. przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Wykonanie budżetu państwa w części 58 – Zakład
Ubezpieczeń Społecznych oraz planów finansowych
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu
Alimentacyjnego w 1998 r.
Wykonanie
planu
finansowego
Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 1998 r.
Warunki eksportu mleka i przetworów mleczarskich
do państw
Unii
Europejskiej
ze
szczególnym
uwzględnieniem zadań służb weterynaryjnych
Wykorzystanie dotacji budżetowych do produkcji
i pozysku nawozów wapniowych ze źródeł krajowych
Wykorzystanie środków publicznych na rozwój rynków
hurtowych i giełd rolnych
Wykorzystanie środków budżetowych na realizację zadań
w zakresie postępu biologicznego w rolnictwie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 19 –
Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Wykonanie planu finansowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w 1998 r.
Wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego
w 1998 r.
Wykonanie planu finansowego centralnego i niektórych
terenowych Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych
w 1998 r.

DPiSS

99.02.10

50

DPiSS

99.03.29

51

DPiSS

99.07.16

52

DPiSS

00.01.28

53

DPiSS

00.03.07

54

DPiSS

99.06.15

DPiSS

99.06.15

DPiSS

99.06.15

DPiSS

99.06.15

DPiSS

99.06.15

DPiSS

99.06.15

DRiGŻ

99.04.30

55

DRiGŻ

99.05.10

56

DRiGŻ

99.08.12

57

DRiGŻ

99.08.18

58

DRiGŻ

99.06.15

DRiGŻ

99.06.15

DRiGŻ

99.06.15

DRiGŻ

99.06.15

1
2
129. P99005

130. S99005

131. P97113

132. P98109
133. P98114
134. P98110
135. P98215

136. P98112
137. I99001

138.

I99002

139. P98289
140. P98115
141. P98118
142. P98122
143. P98120
144. P98121

145. P98119
146.

I98003

147. P98290
148. P98291
149. P99054
150. P98123

151. P98129

3
Wykonywanie
zadań
ustawowych
w
zakresie
państwowego nadzoru standaryzacyjnego towarów rolnospożywczych w obrocie z zagranicą
Działalność Hortex Sp. z o.o. i Hortex Holding S.A.
w zakresie wykorzystania pomocy państwa oraz realizacji
zobowiązań na rzecz państwa
Egzekwowanie przez organy administracji rządowej
i organy gmin zobowiązań zawartych w umowach
prywatyzacyjnych
Wykonywanie obowiązków przez przedstawicieli Skarbu
Państwa w spółkach prawa handlowego
Działalność Agencji Prywatyzacji
Nieodpłatne nabywanie akcji przez pracowników i innych
uprawnionych w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw
Działalność spółek z udziałem mienia Skarbu Państwa
wniesionego przez b. Ministra Współpracy Gospodarczej
z Zagranicą
Przekształcenia własnościowe w przemyśle piwowarskim
Wykonywanie przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny
„Hetman” S.A. w Warszawie w latach 1996-1998 praw
z akcji/udziałów w spółkach Zakłady Mięsne „Morliny”
S.A., Zakłady Mięsne „Ostrołęka” S.A. i Zakłady
Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Owintar” Sp. z o.o.
Sprawowanie przez Skarb Państwa nadzoru nad
działalnością Stoczni Gdynia S.A.
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 17 –
Ministerstwo Skarbu Państwa
Realizacja przez gminy zadań w zakresie modernizacji,
ochrony i utrzymania dróg publicznych
Realizacja zadań w zakresie integracji europejskiej
w transporcie i gospodarce morskiej
Przekształcenia strukturalne i własnościowe w Polskich
Liniach Lotniczych LOT S.A.
Funkcjonowanie transportu kombinowanego w Polsce
Realizacja ustawy z dnia 6 lipca 1995 r.
o przedsiębiorstwie
państwowym Polskie
Koleje
Państwowe
Realizacja ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach
i przystaniach morskich
Prawidłowość przeprowadzenia przez Przedsiębiorstwo
Państwowe „Polskie Koleje Państwowe” przetargu na
wybór
dostawcy
składów
szybkich
pociągów
z wychylnym nadwoziem
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 21 Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 22 –
Ministerstwo Łączności
Działalność organów zarządzających drogami w zakresie
ograniczania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu
Tworzenie i utrzymanie miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Tworzenie i funkcjonowanie samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej

4
DRiGŻ

5
99.10.05

6
59

DRiGŻ

00.05.19

60

DSPiP

99.01.27

61

DSPiP

99.05.27

62

DSPiP
DSPiP

99.05.27
99.07.27

63
64

DSPiP

99.10.14

65

DSPiP
DSPiP

99.11.23
00.02.22

66
67

DSPiP

00.02.29

68

DSPiP

99.06.15

DTGMiŁ

99.03.15

69

DTGMiŁ

99.05.31

70

DTGMiŁ

99.06.30

71

DTGMiŁ
DTGMiŁ

99.07.26
99.07.26

72
73

DTGMiŁ

99.11.30

74

DTGMiŁ

00.02.04

75

DTGMiŁ

99.06.15

DTGMiŁ

99.06.15

DTGMiŁ

00.03.31

76

DZiKF

99.03.23

77

DZiKF

99.07.26

78

1
2
152. P98127
153. P98128
154. P98130
155. P98292
156. P98293
157. P98294
158. P98134

3
Wykorzystywanie specjalistycznej aparatury medycznej
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Realizacja świadczeń zdrowotnych na podstawie umów
zawieranych z podmiotami niepublicznymi
Funkcjonowanie
szkół
mistrzostwa
sportowego,
finansowanych przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 35 –
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 45 –
Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki
Wykonanie planu finansowego Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 1998 r.
Obrót środkami ochrony roślin w latach 1996-1997
i w I półroczu 1998 r.

159. P98295

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/05 –
województwo białostockie

160. P98296

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/79 –
województwo suwalskie

161. P98297

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/45 –
województwo łomżyńskie

162. P98298

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/09 –
województwo bydgoskie

163. P98299

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/87 –
województwo toruńskie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/91 –
województwo włocławskie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/17 –
województwo elbląskie

164. P98300
165. P98301
166. P98302

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/19 –
województwo gdańskie

167. S97010

Prawidłowość finansowania budowy KWK „Budryk”
w Ornontowicach

168. P97186

Organizacja zbytu węgla kamiennego

169. P98303

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/07 –
województwo bielskie

170. P98304

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/27 –
województwo katowickie

171. P98305

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/25 –
województwo kieleckie

172. P98306

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/83 –
województwo tarnobrzeskie
Działalność
administracyjna
sądów
rejonowych
w zakresie prowadzenia ksiąg wieczystych w latach 19961998 (I półrocze)
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/33 –
województwo koszalińskie

173. P98150

174. P98307
175. P98308
176. P98309

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/77 –
województwo słupskie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/35 –
województwo krakowskie

4
DZiKF

5
99.08.12

6
79

DZiKF

99.10.13

80

DZiKF

99.10.13

81

DZiKF

99.06.15

DZiKF

99.06.15

DZiKF

99.06.15

Del.
Białystok
Del.
Białystok
Del.
Białystok
Del.
Białystok
Del. Bydgoszcz
Del. Bydgoszcz
Del. Bydgoszcz
Del.
Gdańsk
Del.
Gdańsk
Del.
Katowice
Del.
Katowice
Del.
Katowice

99.05.10

82

99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
98.09.17

83

99.09.27

84

99.06.15

Del.
Katowice
Del.
Kielce
Del.
Kielce
Del.
Koszalin

99.06.15

Del.
Koszalin
Del.
Koszalin
Del.
Kraków

99.06.15

99.06.15
99.06.15
99.09.10

99.06.15
99.06.15

85

1
2
177. P98310

3
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/49 –
województwo nowosądeckie

178. P98311

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/85 –
województwo tarnowskie

179. P99074

Realizacja porozumień między Polską
w zakresie współpracy transgranicznej

180. S99007

Działalność
organów
samorządowych
Gminy
Niepołomice w zakresie współpracy z podmiotami
prywatnymi,
zbywania
majątku
trwałego
oraz
sprawdzenie
realizacji
wniosków
pokontrolnych
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
Realizacja inwestycji centralnej Terminal Samochodowy
Koroszczyn

181. P98271

i

Słowacją

182. P98312

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/03 –
województwo bialskopodlaskie

183. P98313

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/11 –
województwo chełmskie

184. P98315

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/43 –
województwo lubelskie

185. P98314

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/95 –
województwo zamojskie

186. K98002

Produkcja i obrót wyrobami spirytusowymi, realizacja
zobowiązań finansowych wobec budżetu państwa
i kontrahentów oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa
w latach 1995-1997 i I kw. 1998 r. w Żyrardowskich
Zakładach
Przemysłu
Spirytusowego
„Polmos”
w Żyrardowie
Finansowanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
likwidacji
barier
architektonicznych w latach 1995-1998 (I półrocze)
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/59 –
województwo piotrkowskie

187. P98164

188. P98316
189. P98317

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/73 –
województwo sieradzkie

190. P98318

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/75 –
województwo skierniewickie

191. P98319

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/47 –
województwo łódzkie

192. P98168

Prawidłowość dofinansowania szkół niepublicznych
posiadających uprawnienia szkół publicznych

193. P98320

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/13 –
województwo ciechanowskie

194. P98321

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/51 –
województwo olsztyńskie

195. P98322

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/55 –
województwo ostrołęckie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/15 –
województwo częstochowskie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/25 –
województwo kaliskie

196. P98323
197. P98324
198. P98325

Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/53 –
województwo opolskie

4
Del.
Kraków
Del.
Kraków
Del.
Kraków
Del.
Kraków

5
99.06.15

Del.
Lublin
Del.
Lublin
Del.
Lublin
Del.
Lublin
Del.
Lublin
Del.
Łódź

6

99.06.15
00.03.24

86

00.03.31

87

99.04.26

88

99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.01

89

Del.
Łódź

99.01.19

90

Del.
Łódź
Del.
Łódź
Del.
Łódź
Del.
Łódź
Del.
Olsztyn
Del.
Olsztyn
Del.
Olsztyn
Del.
Olsztyn
Del.
Opole
Del.
Opole
Del.
Opole

99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.05.10
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
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1
2
199. P98326
200. P98327
201. P98328
202. P98329
203. P98330
204. P98331
205. P98332
206. P98333
207. P98334
208. P98335
209. P98336
210. P98337
211. P98338
212. P98339
213. P98340
214. P98341
215. P98206
216. P98342
217. P98343

*

DAiIE DBP
DENiK DFiB DG
DKD DONiBP DOŚ
DPiSS DRiGŻ DSPiP DTGMiŁ DZiKF DSK
-

3
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/31 –
województwo konińskie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/57 –
województwo pilskie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/63 –
województwo poznańskie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/37 –
województwo krośnieńskie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/65 –
województwo przemyskie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/69 –
województwo rzeszowskie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/21 –
województwo gorzowskie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/81 –
województwo szczecińskie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/61 –
województwo płockie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/67 –
województwo radomskie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/71 –
województwo siedleckie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/01 –
województwo warszawskie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/23 –
województwo jeleniogórskie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/39 –
województwo legnickie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/89 –
województwo wałbrzyskie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/93 –
województwo wrocławskie
Gospodarowanie komunalnymi zasobami mieszkalnymi
przez gminy województwa dolnośląskiego w latach 19961998
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/41 –
województwo leszczyńskie
Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. w części 85/97 –
województwo zielonogórskie
Departament Administracji i Integracji Europejskiej
Departament Budżetu Państwa
Departament Edukacji, Nauki i Kultury
Departament Finansów i Bankowości
Departament Gospodarki
Departament Kontroli Doraźnych
Departament Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Państwa
Departament Ochrony Środowiska i Budownictwa
Departament Pracy i Spraw Socjalnych
Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Departament Skarbu Państwa i Prywatyzacji
Departament Transportu, Gospodarki Morskiej i Łączności
Departament Zdrowia i Kultury Fizycznej
Departament Strategii Kontrolnej

4
Del.
Poznań
Del.
Poznań
Del.
Poznań
Del.
Rzeszów
Del.
Rzeszów
Del.
Rzeszów
Del.
Szczecin
Del.
Szczecin
Del.
Warszawa
Del.
Warszawa
Del.
Warszawa
Del.
Warszawa
Del.
Wrocław
Del.
Wrocław
Del.
Wrocław
Del.
Wrocław
Del.
Wrocław
Del. Zielona Góra
Del. Zielona Góra

5
99.06.15

6

99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
99.06.15
00.03.20
99.06.15
99.06.15
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Załącznik Nr 2

Do Sprawozdania z działalności
Najwyższej Izby Kontroli w 1999 r.

SYNTETYCZNE OPRACOWANIA
dotyczące
PRZEPROWADZONYCH KONTROLI
Tytuł kontroli

Działalność Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie
funkcji centralnego organu administracji państwowej

Ocena wywiązywania się Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z

Cel

realizacji zadań określonych dla tego organu administracji w przepisach ustawy
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację części zadań nałożonych

Synteza

na Prezesa Urzędu ustawą o zamówieniach publicznych. W ocenie NIK,
w kolejnych latach ulegała poprawie sprawność funkcjonowania Urzędu

Zamówień

Publicznych,

co

potwierdziły

również

ustalenia

kontroli

budżetowych.
Zastrzeżenia Izby wzbudziło natomiast niezrealizowanie przez Prezesa UZP wynikającego z ustawy
obowiązku upowszechniania ogólnych warunków umów w sprawach o zamówienia publiczne, wzorów umów lub
regulaminów oraz wzorców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Stwierdzono też, że
niegospodarnością było wydatkowanie w 1994 r., przez Samodzielny Zespół do Spraw Systemu Zamówień
Publicznych w URM, 30 tys. ECU pochodzących z funduszy PHARE na opracowanie projektu ogólnych warunków
umów w sprawach o zamówienia publiczne, ponieważ opracowanie to nie zostało upowszechnione.
W ocenie NIK, w niedostatecznym stopniu realizowany był obowiązek prowadzenia ewidencji zamówień
publicznych, gromadzenia informacji o planach zamówień publicznych zawartych umowach oraz o realizacji
zamówień publicznych. Prowadzona przez Urząd baza danych nie zawierała kompletnych informacji w zakresie
wymaganym przez ustawę.
Urząd Zamówień Publicznych nie przekazywał polskich ogłoszeń o postępowaniach w sprawach udzielenia
zamówienia publicznego do zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. W kolejnych latach
wzrastał odsetek wystąpień dotyczących stosowania ustawy o zamówieniach publicznych załatwianych przez Urząd
po dwumiesięcznym terminie przewidzianym w kpa dla spraw szczególnie skomplikowanych.
Decyzje administracyjne wydawane były przez Prezesa UZP terminowo, jednak decyzje wydawane
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie zawierały uzasadnień wymaganych w art. 107 par.1 kpa.
Podczas kontroli ustalono, iż wydając zarządzenie w sprawie określenia warunków wpisu i skreślenia
z listy trenerów zamówień publicznych, Prezes UZP przekroczył ustawowe kompetencje.
Dopiero po roku od powołania na stanowisko, Prezes Urzędu wystąpił do Prezesa Rady Ministrów
o powołanie Kolegium, będącego jego organem opiniodawczo-doradczym. Zastrzeżenia NIK wzbudził także fakt,
iż w latach 1996-1997 Kolegium UZP zebrało się tylko sześciokrotnie – zgodnie z regulaminem, powinno być
zwoływane przez Prezesa Urzędu nie rzadziej niż co dwa miesiące. Niezgodny z regulaminem był także brak formy
pisemnej podejmowanych przez Kolegium uchwał i decyzji.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

zmiany przepisu ustawy o zamówieniach publicznych, obligującego Prezesa UZP do zasięgania opinii
właściwego ministra – przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia wyboru trybu udzielania zamówienia
innego niż przetarg nieograniczony, jeżeli jego wartość przekracza 200 000 ECU oraz zamówień o wartości
powyżej 20 000 ECU dokonywanych z wolnej ręki,

−

wprowadzenia w ustawie o zamówieniach publicznych obowiązku dokumentowania przez wnioskujących do
Prezesa UZP o zastosowanie innego trybu udzielenia zamówienia niż przetarg nieograniczony, okoliczności
uzasadniających wybór danego trybu (np. kopii protokołów wcześniej unieważnionych postępowań).

Tytuł kontroli

Działalność administracji rządowej w zakresie ustawowego
nadzoru nad stowarzyszeniami
Ocena prawidłowości wykonywania przez wojewodów ustawowego

Cel

nadzoru nad stowarzyszeniami, zlecania stowarzyszeniom zadań państwowych
przez wojewodów, a także realizacji tych zadań przez stowarzyszenia.

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w 12 urzędach wojewódzkich oraz w 56
stowarzyszeniach. Ponadto skontrolowano Dom Pomocy Społecznej Sióstr
Służebniczek NMP NP w Tarnobrzegu.

Synteza

Podczas kontroli stwierdzono, że sposób sprawowania przez wojewodów
nadzoru nad stowarzyszeniami nie był zadowalający. Z powodu zaniechania
wykonywania czynności nadzorczych przez wojewodów, liczba stowarzyszeń

figurujących w rejestrach sądowych nie odpowiadała liczbie stowarzyszeń faktycznie prowadzących działalność
statutową. Zarządy stowarzyszeń nie wywiązywały się z obowiązku przekazywania wojewodom danych
wymaganych w przepisach ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Ustalono, że 5 spośród 11 wojewodów nie
podejmowało czynności przewidzianych prawem wobec stowarzyszeń, które nie przekazywały wymaganych
informacji. Ponieważ dotyczyło to również stowarzyszeń nowo zarejestrowanych, w urzędach wojewódzkich nie
było żadnego rozeznania w ich funkcjonowaniu.
W badanym okresie kontrolowani wojewodowie wystąpili do sądów z 16 wnioskami o rozwiązanie
stowarzyszeń z powodu niespełniania przez nie ustawowych wymogów dotyczących liczby członków i wyłonienia
władz stowarzyszenia. W 45 przypadkach wojewodowie nie wystąpili o rozwiązanie stowarzyszeń pomimo
wystąpienia okoliczności świadczących o niepodjęciu przez nie działalności.
Kontrola wykonania zawartych przez wojewodów z 56 stowarzyszeniami umów na wykonanie zleconych
zadań państwowych, w 44 przypadkach wykazała nieprawidłowości stanowiące naruszenie dyscypliny budżetowej.
Do nieprawidłowości powtarzających się najczęściej należało pozytywne rozpatrywanie wniosków o przyznanie
dotacji stowarzyszeniom nie spełniającym wymogów określonych w rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie
zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym. W szczególności, stwierdzono przypadki, w których na
skutek niesprecyzowania zakresu rzeczowego zadania, o którego realizację ubiegało się stowarzyszenie, państwo
finansowało koszty jego działalności. Takie nieprawidłowości stwierdzono w 21% skontrolowanych stowarzyszeń.
Ponadto stwierdzono szereg przypadków, w których umowy zawierane ze stowarzyszeniami obarczone były
istotnymi błędami, np. brakowało określenia zakresu rzeczowego i miejsca realizacji zadania. Miały także miejsce
przypadki przekazywania zleceniobiorcom części dotacji przed zawarciem umowy, a nawet przed złożeniem
wniosków.
Zastrzeżenia kontrolujących wzbudził również sposób przeprowadzania rozliczeń zadań oraz
wykorzystywanie dotacji na inne cele niż określone w umowach. Nie wszystkie stowarzyszenia prowadziły

wyodrębnioną ewidencję księgową środków budżetowych, nie zawsze też przy realizacji zleconych zadań
przestrzegane były przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

występowania przez wojewodów do sądów o zastosowanie środków nadzoru wobec stowarzyszeń nie
wywiązujących się z obowiązku przekazywania danych wymaganych w przepisach ustawy Prawo
o stowarzyszeniach,

−

zamieszczenia w umowach podpisywanych przez wojewodów ze stowarzyszeniami warunków określonych
w ustawie o finansach publicznych,

−

usprawnienia nadzoru dysponentów części budżetowych przyznających dotacje nad wykonywaniem umowy
przez zleceniobiorców,

−

egzekwowania od zleceniobiorców przez dysponentów części budżetowych terminowego przekazywania
rozliczeń oraz zatwierdzania tylko rzetelnie sporządzonych rozliczeń zlecanych zadań.

Tworzenie i funkcjonowanie związków międzygminnych

Tytuł kontroli

Ocena

Cel

tworzenia

i

funkcjonowania

związków

międzygminnych,

a w szczególności ocena wykonywania zadań przejętych przez związki
międzygminne od gmin.

Zakres

Kontrolę przeprowadzono w 33 związkach międzygminnych (co stanowi
20% ogółu zarejestrowanych związków).

W toku kontroli stwierdzono, że procesy tworzenia związków międzygminnych

Synteza

przebiegały na ogół zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie terytorialnym.
Przypadki naruszania przepisów dotyczyły

nieterminowego przedkładania

wojewodom uchwał rad gmin w sprawie utworzenia związków, nieinformowania wojewodów i sejmików
samorządowych o zamiarze przystąpienia do związku, uczestniczenia gminy w związku pomimo niepodjęcia przez
radę gminy uchwały o przyjęciu statutu związku.
Statuty kontrolowanych związków międzygminnych zawierały elementy wymagane w ustawie
o samorządzie terytorialnym. W nielicznych przypadkach niezgodne z obowiązującymi przepisami były pojedyncze
postanowienia statutów. Incydentalnie miały także miejsce niezgodne z przepisami zmiany statutów związków,
dotyczące przede wszystkim zmian składu uczestników związku bez zastosowania trybu przewidzianego w ustawie
o samorządzie terytorialnym
W ocenie NIK, większość skontrolowanych związków międzygminnych (64%) skutecznie realizowała
zadania przekazane im przez gminy. Nieskutecznie zadania statutowe wykonywało 24% związków
międzygminnych, natomiast pozostałe 12% związków nie wykonywało zadań statutowych.
Przy uchwalaniu planów finansowych, w niektórych skontrolowanych jednostkach naruszano przepisy
ustawy o samorządzie terytorialnym oraz ustawy Prawo budżetowe. Wydatki związków międzygminnych
realizowane były na ogół oszczędnie i gospodarnie, jednak w 18% badanych jednostek stwierdzono naruszenia
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Nie stwierdzono natomiast przypadków naruszenia przepisów
statutów w zakresie rozliczeń majątkowych i finansowych przy występowaniu gmin ze związku.
Część

związków nie przedkładała uchwał wojewodzie oraz regionalnej izbie obrachunkowej lub

wywiązywała się z tego obowiązku nieterminowo.
Nadzór nad związkami międzygminnymi, sprawowany przez wojewodów i regionalne izby obrachunkowe,
poza nielicznymi wyjątkami, został uznany za wystarczający. W 61% związków zostały utworzone komisje
rewizyjne, które kontrolowały działalność zarządu oraz jednostek organizacyjnych. Rady gmin uczestniczących
w związku w zdecydowanej większości (85%) nie zwracały się do władz związku o przedstawianie informacji
o działalności prowadzonej przez związek, poprzestając na udziale swoich przedstawicieli (wójtów, burmistrzów)
w organach związku.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, kilkuletni okres obowiązywania przepisów o związkach
międzygminnych dowodzi, że ta konstrukcja prawna okazała się użyteczna dla samorządu gminnego ponieważ
pozwala na rozwiązywanie szeregu problemów gmin i umożliwia oszczędną realizację zadań (np. związki mogą
korzystać z pomieszczeń i pracowników gmin – członków), a zakres stwierdzonych w związkach nieprawidłowości
nie jest szerszy od zakresu nieprawidłowości stwierdzanych w gminach.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−
−
−
−

uproszczenia przepisów nakładających na gminy obowiązek poinformowania wojewody o zamiarze
przystąpienia do związku międzygminnego,
uproszczenia przepisów dotyczących trybu wprowadzania zmian w statutach związków,
wprowadzenia obowiązku dokonywania przez regionalne izby obrachunkowe co najmniej raz na cztery lata
kompleksowych kontroli gospodarki finansowej związków międzygminnych,
wzmożenia nadzoru nad działalnością związków międzygminnych przez wojewodów oraz regionalne izby
obrachunkowe.

Tytuł kontroli

Działanie administracji publicznej w celu minimalizacji
skutków problemu „Roku 2000” na funkcjonowanie sfery
publicznej w Polsce
Ocena

Cel

stanu

przygotowań

oraz

realizacji

przystosowaniem systemów

łączności,

w wybranych

organizacyjnych

jednostkach

zadań

informatyki

oraz

administracji

związanych

z

sterowników
państwowej,

bankowości i ubezpieczeń społecznych do zmiany daty z 1999 r. na 2000 r. i
uodpornieniem znajdującego się tam sprzętu i oprogramowania na tzw. problem
„Roku 2000” (PR 2000).

Zakres

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła dwie kontrole, którymi objęto 20
jednostek centralnych – 15 ministerstw oraz NBP, ZUS, KRUS, GUS i URE,
a także wszystkie urzędy wojewódzkie. Ponadto NIK zasięgnęła informacji
w wielu jednostkach, których nie objęły badania kontrolne.

Podczas pierwszej – prowadzonej na przełomie 1998/1999 r. – kontroli ustalono,

Synteza

że żadna z objętych nią jednostek nie zakończyła przygotowań związanych
z dostosowaniem systemów łączności, informatyki oraz sterowników do zmiany

daty na rok 2000. Za najlepiej przygotowaną instytucję uznano NBP. W wyniku kontroli zostały sformułowane
wnioski, dotyczące m.in. przeprowadzenia inwentaryzacji oraz niezbędnych testów zasobów informatycznych,
sporządzenia

harmonogramów

działań

dostosowawczych,

zapewnienia

monitorowania

postępu

prac

przygotowawczych, opracowania procedur awaryjnych oraz ustalenia przez MSWiA stanu zaawansowania prac
w poszczególnych jednostkach.
W powtórnej kontroli, rozpoczętej we wrześniu 1999 r., NIK sprawdzała wykonanie wniosków
pokontrolnych sformułowanych po pierwszym badaniu. Okazało się, że żadna z instytucji nie wykonała w pełni
zadań związanych z przygotowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innych urządzeń podatnych na
zagrożenia PR 2000.
NIK pozytywnie oceniła działania organizacyjne podejmowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, wykonującego zadania Krajowego Koordynatora Problemu Roku 2000. Prace te, podejmowane
w ramach Narodowego Planu Działania, dotyczyły m.in. stworzenia założeń projektów związanych
z przeciwdziałaniem skutkom PR 2000, określenia stanu przygotowań do realizacji programów w tym związanych
oraz zdefiniowania zagrożeń dla funkcjonowania państwa. Negatywna ocena NIK dotyczyła natomiast zakresu
i zbyt ogólnego charakteru informacji zawartych w raportach skierowanych przez Krajowego Koordynatora do
Rady Ministrów
Ponieważ nie we wszystkich jednostkach inwentaryzacja zasobów informatycznych była kompletna, nie
można było jednoznacznie stwierdzić, czy w skontrolowanych jednostkach przetestowano cały sprzęt
i oprogramowanie. Nie wszystkie skontrolowane jednostki dysponowały też harmonogramami prac
dostosowawczych, mających na celu uodpornienie sprzętu i oprogramowania na PR 2000. NIK krytycznie oceniła
brak odpowiedniego rozpoznania zagrożeń w kluczowych sektorach gospodarki kraju, szczególnie w energetyce.
Stwierdzono też, że Planem Awaryjnym zapewniającym poprawne funkcjonowanie jednostki w wypadku
wystąpienia skutków efektu milenijnego, dysponowały wszystkie ministerstwa i urzędy centralne oraz 15 z 16
urzędów wojewódzkich.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:
−

przedstawienia Radzie Ministrów przez Krajowego Koordynatora wyczerpującej informacji o stanie
przygotowania państwa do zapobieżenia skutkom PR 2000,

−

przyspieszenia prac mających na celu zapewnienie funkcjonowania instytucji po dacie krytycznej, ze
szczególnym uwzględnieniem wymogów zawartych w zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przygotowania planów awaryjnych.

Gospodarowanie majątkiem w resorcie spraw zagranicznych

Tytuł kontroli

Ocena wykorzystania składników majątkowych znajdujących się w trwałym

Cel

zarządzie lub w dyspozycji Centrali MSZ, gospodarstwa pomocniczego MSZ
oraz placówek zagranicznych.

Kontrola przeprowadzona została w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

Zakres

gospodarstwie pomocniczym MSZ, w 4 ambasadach RP (w Paryżu, Ankarze,
Phenianie i Delhi), w konsulacie generalnym oraz instytucie kulturalnym
w Paryżu, a także w przedstawicielstwie Polski przy OECD w Paryżu.

W trakcie kontroli stwierdzono, że pomimo podjęcia przez MSZ przedsięwzięć

Synteza

mających na celu uporządkowanie spraw związanych z gospodarowanie
majątkiem, miały miejsca w tym zakresie działania nierzetelne i niezgodne
z prawem. Naruszane były przepisy ustaw: Prawo budżetowe, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych oraz
przepisy resortowe.
MSZ nie prowadziło rzetelnej ewidencji majątku trwałego, zarówno w kraju, jak i za granicą. W ewidencji
księgowej oraz w księgach inwentarzowych nie figurował gmach MSZ w Warszawie przy ul. Litewskiej 2/4 oraz
garaże przy ul Chełmskiej. W trakcie kontroli skorygowano o kwotę ok. 525 mln zł wartość majątku placówek
zagranicznych. Zarząd Obsługi MSZ (gospodarstwo pomocnicze) dysponował dokumentacją dotyczącą
administrowanych nieruchomości, która nie pozwalała na jednoznaczną ocenę stanu prawnego tych nieruchomości.
Niezgodnie z prawem prowadzona była ewidencja majątku w 5 skontrolowanych placówkach
zagranicznych. Księgi inwentarzowe były prowadzone niestarannie, a wartość środków trwałych (głównie
nieruchomości i wyposażenia) nie odzwierciedlała stanu faktycznego. Stwierdzono także zaniechanie
odprowadzania, jako dochodów państwa, wpływów placówek z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek bankowych.
W

toku

kontroli

wskazano

liczne

przypadki

udzielania

zamówień

publicznych

niezgodnie

z obowiązującymi przepisami, zarówno w Centrali MSZ, jak i w Zarządzie Obsługi MSZ oraz w niektórych
placówkach zagranicznych. Z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych zakupiono m.in.
nieruchomość przeznaczoną na stałe przedstawicielstwo RP przy OECD w Paryżu oraz 13 samochodów firmy
Mercedes-Benz.
NIK krytycznie oceniła sprawowanie nadzoru przez Ministerstwo nad jednostkami realizującymi budżet
resortu. Stwierdzono przypadki akceptowania działań podejmowanych przez placówki z naruszeniem przepisów,

a także braku wnikliwej analizy prawidłowości prowadzonych rozliczeń finansowych, poprawności księgowania
oraz weryfikacji błędów popełnianych przez służby administracyjno-księgowe placówek. W MSZ ukształtowała się
niezgodna z prawem, praktyka wyrażania zgody przez Centralę na zakupy dokonywane przez placówki z ich
środków, mimo że w świetle obowiązujących przepisów za wydatkowanie środków przydzielonych placówce
odpowiedzialność ponosi wyłącznie kierownik placówki.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−
−
−
−
−

uregulowania stanu prawnego nieruchomości zarówno w kraju jak i za granicą,
rzetelnego ustalenia wartości majątku resortu,
dostosowania ewidencji księgowej placówek do wymogów określonych w przepisach ustawy o rachunkowości
oraz zarządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami RP,
zapewnienia skutecznego nadzoru nad służbami dokonującymi analizy poprawności przesyłanych przez
placówki sprawozdań finansowych i wyeliminowania przypadków nierzetelnego sporządzania sprawozdań
zarówno przez placówki jak i opracowywanych w Ministerstwie,
zaprzestania udzielania zamówień publicznych niezgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie
o zamówieniach publicznych.

Tytuł kontroli

Rozliczenie umowy zawartej przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych z wykonawcą remontu w ambasadach RP
w Pekinie i Phenianie

Sprawdzenie prawidłowości rozliczeń finansowych związanych z realizacją

Cel

umowy.

Zakres

Synteza

Kontrola doraźna, przeprowadzona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wypłaciło
wykonawcy remontu kwotę o 534,6 tys. zł wyższą od należnej.

W fakturach wystawionych przez wykonawcę i przedłożonych Ministerstwu do realizacji, nie została
wykazana kwota 111,2 tys. dolarów USA, którą wykonawca pobrał z kasy Ambasady RP w Pekinie oraz 44,4 tys.
dolarów USA pobranych z kasy Ambasady RP w Phenianie. Błąd nie został dostrzeżony przez służby inwestycyjne
Ministerstwa, które sprawdzały i kierowały do zapłaty faktury wykonawcy, ani przez służby finansowo-księgowe,
które płatności realizowały. Stwierdzono równocześnie, że Ministerstwo, które w 1995 r. zawarło umowę
z wykonawcą, a w październiku 1997 r. dokonało końcowego odbioru robót, nie sporządziło do czasu kontroli NIK
(marzec 1999 r.) rzetelnego końcowego rozliczenia kosztów remontu i nie wyegzekwowało takiego rozliczenia od
wykonawcy. Rozliczenie, obejmujące wszystkie płatności, sporządzono w marcu 1999 r. podczas kontroli NIK. Po
stwierdzeniu tego faktu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jeszcze w toku trwania kontroli NIK, skierowało do
Sądu Rejonowego pozew o zapłatę na rzecz Ministerstwa przez wykonawcę remontu ww. kwoty wraz
z ustawowymi odsetkami – od 1 stycznia 1998 r. do dnia zapłaty.
Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w ewidencjonowaniu i realizacji wypłat przez
ambasady w Pekinie i Phenianie. Placówki prowadziły ewidencję wypłat na wydzielonych subkontach, a ich kwota
była zgodna z pisemnymi dyspozycjami otrzymanymi z MSZ.
W Ministerstwie natomiast, gdzie wykonawca przedkładał faktury dotyczące wypłaty zaliczek i należności
za wykonane prace, brak było rzetelnej ewidencji obejmującej całość wypłat zleconych placówkom oraz

dokonanych z rachunku Ministerstwa. Skutkiem tego nie posiadało ono bieżącego rozeznania o stanie rozliczeń,
a także o tym, czy zaliczki wypłacone wykonawcy w placówkach zostały w pełnej wysokości uwzględnione
w fakturach za wykonane prace. Odpowiedzialnym za tę nieprawidłowość był główny księgowy budżetu resortu.
Powstanie nieprawidłowości w rozliczeniach finansowych z wykonawcą remontu było skutkiem nienależytego
wykonywania zadań przez pracowników Wydziału Inwestycji i Remontów MSZ.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania MSZ zmierzające do odzyskania od wykonawcy
nadpłaconej kwoty.

Ważniejsze wnioski

Wniosek zawarty w informacji o wynikach kontroli dotyczył zapewnienia
skutecznego nadzoru nad rzetelnym i terminowym rozliczaniem umów
zawieranych

z

wykonawcami

inwestycji

i

remontów

w

placówkach

zagranicznych oraz rozliczaniem zaliczek wpłaconych wykonawcom tych prac.

Tytuł kontroli

Wynagrodzenia członków zarządów i diety radnych jednostek
samorządu terytorialnego
Ocena prawidłowości ustalania diet przysługujących radnym i wynagrodzeń
członków organów wykonawczych jednostek samorządowych – zarządów
gminy, powiatu, województwa.

Cel
Zakres

Synteza

Kontrolę przeprowadzono w 252 jednostkach, w tym w 16 urzędach
marszałkowskich, w 81 starostwach „ziemskich”, w 65 starostwach „grodzkich”,
w 89 gminach miejskich oraz w mieście stołecznym Warszawie.
Najwyższa Izba Kontroli wskazała na istotne nieprawidłowości w zakresie
ustalania wysokości wynagrodzenia członków zarządów i wysokości diet
radnych jednostek samorządu terytorialnego różnych stopni. Istotne znaczenie

w ich powstaniu odegrały wadliwie skonstruowane regulacje prawne.

Przepisy zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych pozwalały kierownikowi urzędu przyznać pracownikowi
dodatek służbowy w wysokości do 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego łącznie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – podwyższyć dodatek
ponad tę granicę. Rozporządzenie nie określało pułapu dodatku, ani kryteriów
uzasadniających jego szczególne podwyższenie. W praktyce dodatek służbowy
przekształcił się w dominujący składnik wynagrodzenia. Najwyższy dodatek przyznany
w jednostkach objętych badaniami wyniósł 14.063 zł i stanowił element wynagrodzenia o
łącznej wysokości 17.985 zł. Okazało się, że tylko 3,6% członków zarządów
otrzymywało dodatek służbowy nie przekraczający 40% wynagrodzenia, co oznaczało, że
w jednostkach samorządu terytorialnego dodatek służbowy z reguły wyznaczano w takiej
wysokości, jaką powołane wyżej rozporządzenie traktowało jako wyjątek.
Wyniki kontroli wskazały, że w rejonach i miejscowościach o podobnej liczbie
ludności, członkowie zarządów jednostek samorządu terytorialnego otrzymywali
wynagrodzenia bardzo zróżnicowane – np. w czerwcu 1999 r. wynagrodzenie
burmistrzów gmin miejskich liczących około 36 tys. mieszkańców wyniosło: Czeladzi –
12,3 tys. zł, Zgorzelca – 9,8 tys. zł, Mińska Mazowieckiego – 6,5 tys. zł. Z kolei
prezydent liczącego ponad 64 tys. mieszkańców Mielca otrzymał 5,8 tys. zł.
Na rażące dysproporcje w wysokości diet radnych, wpłynął z kolei brak przepisów ograniczających
wysokość diet radnych gmin, podczas gdy maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu województwa oraz
radnemu powiatu została określona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 1.584 zł i 1.056 zł.
W konsekwencji radni gmin pobierali diety znacznie wyższe niż radni województwa i powiatu, przekraczające
niekiedy 9.800 zł.
Ponadto stwierdzono przypadki: zawyżania dodatku funkcyjnego drogą stosowania podstawy obliczania
wyższej niż określona w przepisach, przekraczania granicy maksymalnej wysokości miesięcznej diety, wypłacania
diet radnym, którzy nie złożyli oświadczeń majątkowych, ustalania dodatków za wieloletnią pracę wyższych od
wynikających z udokumentowanego stażu pracy, a także prowadzenia w sposób niezgodny z przepisami ewidencji
księgowej.

Ważniejsze wnioski
−

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności: :

dokonania zmian w przepisach prawa, które uzależnią wysokość wynagrodzeń członków zarządów jednostki
samorządu terytorialnego od stopnia trudności wykonywanych zadań, tj. m.in. od liczby mieszkańców
jednostki,

−

w przypadku stworzenia możliwości przyznawania członkom zarządów szczególnych składników
wynagrodzenia, takich jak dodatek służbowy, jednoznacznego i precyzyjnego określenia kryteriów ich
przyznawania, jak również limitów tych dodatków,

−

uregulowania zasad i wysokości przyznawania nagród uznaniowych członkom zarządów jednostek samorządu
terytorialnego,

−

jednolitego określenia zasady przyznawania diet radnym jednostek samorządowych
wszystkich szczebli.

Tytuł kontroli

Kontrola wewnętrzna w jednostkach administracji centralnej
(rządowej)

Ocena funkcjonowania kontroli wewnętrznej w centralnych jednostkach

Cel

administracji rządowej, rozumianej jako kontrola instytucjonalna, wykonywana
przez wyodrębnione kontrole organizacyjne urzędu, przez pracowników
zatrudnionych na stanowiskach kontrolnych, lub przez doraźnie powoływane
zespoły kontrolne.

Zakres

Kontrolę przeprowadzono w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz we
wszystkich (15) ministerstwach.

Synteza

W ocenie NIK, kontrola wewnętrzna funkcjonująca w poszczególnych
ministerstwach miała stosunkowo niewielkie znaczenie w procesie kierowania
resortami. Mała efektywność jej działania spowodowana była m.in. z tym, że:

− na pracowników tych komórek, oprócz zadań związanych z przeprowadzaniem kontroli i realizacją jej
wyników, nakładane były najczęściej inne obowiązki, związane z załatwianiem skarg i wniosków
wpływających do ministerstwa,
− tylko nieliczne kontrole przeprowadzane były z inicjatywy ministra lub innych członków kierownictwa,
− w żadnym z ministerstw nie prowadzono analiz dotyczących stanu zatrudnienia w komórkach kontroli, w relacji
do rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

Stwierdzono jednocześnie powtarzające się przypadki niewykorzystywania niektórych
ustaleń przeprowadzonych kontroli, zwłaszcza w sytuacjach, gdy wyniki badań kontrolnych
wskazywały na popełnienie czynów, za które przewidziana jest ustawowa odpowiedzialność.
W ocenie NIK, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie w pełni wywiązywała się z ustawowego obowiązku
koordynowania działalności kontrolnej Prezesa Rady Ministrów, zaś wyodrębniona w Kancelarii komórka kontrolna
nie realizowała zadań określonych przepisami kolejno wprowadzanych regulaminów organizacyjnych, dotyczących
dokonywania ocen funkcjonowania kontroli wewnętrznej w administracji rządowej. Kancelaria Premiera nie
dysponowała w szczególności informacjami o kontrolach przeprowadzonych przez właściwe komórki organizacyjne
poszczególnych ministerstw i nie zwracała się do ministrów o udostępnienie wyników takich kontroli. Również
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie był informowany przez ministrów o wynikach kontroli
wykonywanych w terenowych organach administracji rządowej. Stan taki świadczył o braku spójnego, w skali
państwa, systemu sprawowania kontroli wewnętrznej w administracji rządowej.
Zdaniem NIK, jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy było nieprecyzyjne określenie w obowiązujących
aktach normatywnych, jakimi instrumentami prawnymi dysponują Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
i Minister SWiA, oraz w jakich relacjach organy te występują wobec siebie.

Ważniejsze wnioski

Wnioski wynikające z ustaleń kontroli dotyczyły w szczególności:

−

przygotowania aktu normatywnego określającego działania kontroli wewnętrznej w administracji rządowej,

−

precyzyjnego określenia zadań w zakresie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w administracji,
należących do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw administracji.

Tytuł kontroli

Usuwanie skutków powodzi z lipca 1997 r. przez administrację
publiczną

Celem kontroli była ocena działań podejmowanych przez organy

Cel

administracji publicznej (rządowej i samorządowej) związanych z usuwaniem
skutków powodzi z lipca 1997 r.

Zakres

Kontrola została przeprowadzona w 21 ministerstwach i

urzędach

centralnych, w 19 urzędach wojewódzkich, w 19 wojewódzkich urzędach pracy
oraz w 1 rejonowym urzędzie pracy, w 18 oddziałach ZUS oraz w 51 urzędach
gmin.

Z ustaleń kontroli wynika, iż od powodzi z lipca w 1997 r. nie poprawił się stan

Synteza

zabezpieczenia przeciwpowodziowego kraju. W dalszym ciągu brak było
krajowego programu ochrony przed powodzią zarówno w zakresie remontów

i modernizacji istniejących urządzeń jak też budowy nowych obiektów. W istotny sposób nie uległa również
poprawie osłona hydrologiczno-meteorologiczna kraju.
Administracja rządowa z opóźnieniem opracowała wytyczne dotyczące metody szacowania szkód
spowodowanych powodzią. Zbyt późno powołano terenowe biura zajmujące się usuwaniem skutków powodzi.
Dysponenci środków budżetowych nie sprawowali należytej kontroli nad sposobem wydatkowania środków
przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi.
Ustalono także, iż z opóźnieniem przekazano gminom 1000 mieszkań w domach wielorodzinnych i 435
kontenerów mieszkalnych. Wyniki kontroli przeprowadzona na zlecenie NIK przez Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego, w zakresie realizacji programu rządowego „1000 mieszkań dla powodzian”, wykazała szereg
nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego tych obiektów.
Zakres i efekty działań związanych z likwidacją skutków powodzi podjętych na obszarze działań
poszczególnych urzędów objętych kontrolą, były zróżnicowane. Na obszarze poszczególnych województw objętych
kontrolą do końca września 1998 r. odbudowano lub wyremontowano 60,5% obiektów mieszkaniowych, 58,4%
obiektów oświatowych, 57,1% obiektów służby zdrowia, 44,8% kultury, 65,3% sportowych. Przywrócono do ruchu
98 % dróg i linii kolejowych. W okręgowych dyrekcjach gospodarki wodnej usunięto 21,2% szkód powodziowych,
55% szkód w urządzeniach melioracyjnych, takich m.in. jak wały przeciwpowodziowe, śluzy, kanały stanowiących główny element biernej ochrony przeciwpowodziowej.

Ważniejsze wnioski

Wnioski wynikające z ustaleń kontroli dotyczyły w szczególności:

−

opracowania przez Radę Ministrów i przedstawienie
przeciwpowodziowej na okres 20-30 lat,

−

przygotowania przez Radę Ministrów i wniesienia pod obrady Sejmu - projektu ustawy, która stworzyłaby
podstawy prawne dla działania administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych oraz wyznaczała zadania
związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

−

prowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na likwidację
skutków powodzi.

Sejmowi wieloletniego

programu

ochrony

Tytuł kontroli

Organizacja poboru należności budżetowych
nakładania grzywien w drodze mandatów

Ocena

Cel

sprawności

organizacji

poboru

należności

z

tytułu

budżetowych

pochodzących z grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych oraz
skuteczności postępowania egzekucyjnego w przypadku grzywien nałożonych w
drodze mandatów karnych kredytowanych.

Zakres

Kontrolę przeprowadzono w 83 jednostkach (22 urzędach wojewódzkich
i 2 zakładach

obsługi

urzędów

wojewódzkich,

31

komendach

policji,

28 urzędach skarbowych).

NIK krytycznie oceniła organizację egzekucji administracyjnej poboru

Synteza

należności budżetowych z tytułu nakładania grzywien w drodze mandatów oraz
nieterminowość i nieskuteczność ich windykacji.

W okresie 1996 – I półrocze 1998 r. dochody z mandatów karnych w kontrolowanych województwach
wynosiły ponad 173,5 mln zł i stanowiły 10,9% ich dochodów. Ponad 60% tych dochodów realizowano w drodze
postępowań egzekucyjnych. Z opóźnieniem wdrażano w urzędach wojewódzkich komputerowy system ewidencji
i wystawiania tytułów wykonawczych, a liczba osób obsługujących system oraz ich zawodowe przygotowanie były
niewystarczające. Sprzyjało to systematycznemu narastaniu zaległości w egzekucji grzywien, które w I półroczu
1998 r. wyniosły ponad 93,3 mln zł i dotyczyły 1.010.518 mandatów kredytowanych, na które nie wystawiono
tytułów wykonawczych. Stwierdzono ponadto, iż dane sprawozdawcze o zaległościach były nierzetelne, gdyż
mandaty kredytowane na kwotę 19.791 tys. zł nie były objęte ewidencją przez kontrolowane urzędy wojewódzkie.
W połowie badanych urzędów wydawano zbyt dużą liczbę bloczków mandatowych bez rozliczania bloczków
pobranych wcześniej. Wojewodowie nie korzystali z przysługujących im uprawnień dyscyplinujących działania
jednostek uprawnionych do karania mandatami, w tym jednostek policji. Najniższą skuteczność odnotowano przy
egzekucjach grzywien nakładanych w drodze mandatów na cudzoziemców (25,% - 38,5%).
W urzędach skarbowych egzekucje kwot z mandatów stanowiły od 0,1% do 3,5% wartości ogólnej
wystawionych tytułów wykonawczych. Wystawianie tych tytułów i wszczynanie postępowań egzekucyjnych
przebiegało z wielomiesięcznymi opóźnieniami, prowadzącymi często do umarzania spraw wobec ich
przedawnienia. Najniższą skutecznością charakteryzowały się urzędy w dużych ośrodkach miejskich, w których
znaczna liczba mandatów okazywała się nieściągalna, m.in. ze względu na status majątkowy ukaranych osób.
W większości spośród skontrolowanych komend policji stwierdzono nagminne przypadki nieterminowego
rozliczania się funkcjonariuszy z nakładanych mandatów, pokwitowań odbioru mandatów karnych, pobierania
nowych bloczków mandatowych bez rozliczania się z bloczków pobranych wcześniej. Takie postępowanie było
sprzeczne z postanowieniami pisma okólnego nr 2/92 Komendanta Głównego Policji oraz innymi wewnętrznymi

regulacjami dotyczącymi gospodarki mandatami. Wiele potwierdzeń o ukaraniu mandatami kredytowymi
wypełnianych było nieczytelnie lub zawierało niekompletne, a nawet nieaktualne dane, co uniemożliwiało
podejmowanie postępowań egzekucyjnych.

Ważniejsze wnioski

Wnioski

zawarte

w

informacjach

o

wynikach

kontroli

dotyczyły

w szczególności:
−

wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających skuteczne egzekwowanie kredytowanych mandatów
karnych od obcokrajowców lub utworzenia centralnego komputerowego rejestru obcokrajowców ukaranych
mandatami umożliwiającego egzekwowanie tych należności przy przekraczaniu granicy RP,

−

zapewnienia terminowego rozliczania się z nałożonych mandatów, zwłaszcza kredytowanych,

−

zwiększenia skuteczności postępowań egzekucyjnych,

−

wzmożenia nadzoru ze strony Ministra Finansów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta
Głównego Policji i wojewodów nad podległymi jednostkami w celu usprawnienia procesu poboru należności
wynikających z nałożonych mandatów.

Tytuł kontroli

Realizacja ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych,
ze szczególnym uwzględnieniem dochodów budżetu państwa
z opłat i podatku od gier

Ocena realizacji ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych w

Cel

zakresie postępowania przy udzielaniu zezwoleń, prowadzenia działalności
przez podmioty urządzające gry losowe lub zakłady wzajemne,

nadzoru

Ministra Finansów nad ich działalnością i wywiązywaniem się z zobowiązań
finansowych wobec państwa.

Zakres

Kontrolą objęto w 15 jednostek: Ministerstwo Finansów, P.P. „Polski Monopol
Loteryjny”, „Totalizator Sportowy” Sp. z o.o. oraz 12 podmiotów posiadających
zezwolenia na prowadzenie gier losowych i zakładów wzajemnych.

Wyniki kontroli wykazały istotne nieprawidłowości w realizacji ustawy.

Synteza

Ministerstwo Finansów, ograniczając kompetencje organów skarbowych,
zalecało

wydawanie decyzji o umarzaniu zaległości podatkowych oraz

zaniechaniu poboru podatków od gier, nawet od podmiotów uzyskujących dodatnie wyniki finansowe.
Po wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 1997 r. progowego podatku od gier, Minister Finansów wydał 4 decyzje
umożliwiające uruchomienie przez tę samą spółkę w jednym obiekcie odrębnych salonów gier, co spowodowało
naliczanie im podatków wg stawek niższych niż te, które obowiązywałyby przy wspólnym rozliczaniu owych
salonów. Przy wydawaniu zezwoleń Minister Finansów w wielu przypadkach zaniechał ustalania, dla prowadzących
gry, terminów składania zabezpieczeń finansowych lub dopuszczał do składania tych zabezpieczeń po
wyznaczonych terminach. W 4 przypadkach Minister Finansów wydał decyzje w sprawie prowadzenia kasyn
spółkom, w których jeden podmiot posiadał wyższe procentowo udziały w kapitale spółki od określonych ustawą.
Nie posiadając ustawowych uprawnień, w 6 przypadkach Minister przedłużył ważność zezwoleń z 3 do 6 lat.
Przewlekłość procedur wydawania świadectw homologacyjnych dla urządzeń do gier oraz świadectw ich
rejestracji sprzyjała eksploatowaniu tych urządzeń bez wymaganych świadectw. Opóźnienia w wydawaniu osobom
nadzorującym, kontrolującym lub prowadzącym gry świadectw zawodowych umożliwiały unikanie wnoszenia
przez nie opłat za egzaminy i świadectwa, bądź odwlekanie terminów płatności.
Ministerstwo Finansów nieskutecznie nadzorowało przestrzeganie prawa przez prowadzących gry
i zakłady. Stwierdzono przypadki powierzania postronnym podmiotom, w tym także zagranicznym, wykonywania
czynności związanych z prowadzeniem gier losowych. Ustalono, że „Totalizator Sportowy” Sp. z o.o. nielegalnie
pobierał dodatkowe, pozaregulaminowe opłaty za uczestnictwo w grach liczbowych. O faktach takich tylko
sporadycznie informowano urzędy skarbowe, wnioskując wszczynanie postępowań karnych skarbowych. Od 1992 r.
nie wprowadzono przewidzianego w ustawie specjalnego nadzoru podatkowego, związanego z kontrolą obliczania
rezultatów gry na stołach w kasynach i w automatach losowych.

Ważniejsze wnioski

Wnioski wynikające z ustaleń kontroli dotyczyły w szczególności:

−

opracowania nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ogólnych warunków urządzania gier
losowych i zakładów wzajemnych, warunków dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów losów
i innych urządzeń do gier losowych oraz warunków produkcji i sprzedaży kartonów do gry w bingo pieniężne,
w celu jednoznacznego uregulowania zasad rejestracji urządzeń i automatów do gier,

−

ścisłego przestrzegania ustawowych warunków przy udzielaniu zezwoleń na prowadzenie gier losowych
i zakładów wzajemnych,

−

usprawnienia nadzoru, także finansowego, nad działalnością podmiotów prowadzących gry losowe i zakłady
wzajemne, w tym specjalnego nadzoru podatkowego przy obliczaniu rezultatów gier na stołach i automatach
losowych,

−

wprowadzenia jednolitej stawki podatkowej w miejsce naliczania progowego podatku od gier.

Tytuł kontroli

Działalność izb skarbowych w latach 1996 – 1998 (I półrocze)

Ocena realizacji zadań ustawowych izb skarbowych wynikających z ustawy

Cel

o urzędzie Ministra Finansów oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych.

Kontrolę przeprowadzono w 52 jednostkach (18 izbach skarbowych i 34

Zakres

urzędach skarbowych). Kontrolę w Ministerstwie Finansów przeprowadzono
w ramach innego, prowadzonego równolegle badania.

NIK krytycznie oceniła prowadzone przez izby skarbowe postępowania

Synteza

administracyjne w sprawach odwołań podatników od decyzji określających
zobowiązania podatkowe. Były one rozpatrywane nieterminowo (w obu

instancjach), a podatników nie informowano o nowych terminach zakończenia postępowań.
Stwierdzono, że głównymi przyczynami uchylania decyzji przez NSA oraz Ministra Finansów (w trybie
nadzoru pozainstancyjnego) były uchybienia proceduralne, nieprzekonujące materiały dowodowe, braki
w uzasadnieniach, niepodawanie podstawy prawnej decyzji. Podobne nieprawidłowości występowały przy
rozpatrywaniu przez urzędy skarbowe wniosków o udzielenie ulg podatkowych. Izby skarbowe uchyliły ok. 31%
decyzji urzędów skarbowych w tych sprawach.
Minister Finansów kierował do podległych organów pisemne „zalecenia”, „upoważnienia” i „zgody”
w sprawach indywidualnych podatników, ograniczając kompetencje tych organów wynikające z ustawy
o zobowiązaniach podatkowych. Podobne zalecenia wydawały izby skarbowe podległym urzędom skarbowym.
W ocenie NIK, organy skarbowe nie podejmowały należytych starań dla wyegzekwowania zaległości
podatkowych, które w kontrolowanych urzędach skarbowych, w I półroczu 1998 r., wyniosły ok. 4.850 mln zł.
Pozytywnie natomiast oceniono realizację przez izby skarbowe wydatków budżetowych oraz gospodarkę
pozabudżetową prowadzoną w formie gospodarstw pomocniczych. NIK zwróciła jednak uwagę na nieprecyzyjne
uregulowania prawne w sprawie środków specjalnych utworzonych dla usprawnienia funkcjonowania jednostek
podległych Ministrowi Finansów oraz na premie dla pracowników urzędów i izb skarbowych, gdyż ich literalne
stosowanie uniemożliwiłoby wypłaty premii za IV kwartał.
Wyniki kontroli wykazały, że mimo upływu 9 lat od rozpoczęcia prac, nadal wadliwie działał system
komputerowy stworzony dla obsługi zadań organów skarbowych, zwłaszcza rachunkowości wpływów podatkowych
i egzekucji administracyjnych.

Pozytywnie oceniono natomiast powołanie przez Ministra Finansów służby kontroli resortowej dla
sprawowania nadzoru nad działalnością podległych mu organów, jakkolwiek nie prowadziła ona w pełnym zakresie
badań dotyczących gospodarowania środkami budżetowymi i pozabudżetowymi, ograniczając się do analizy
zbiorczych sprawozdań z wykonania wydatków przez podległych Ministrowi dysponentów budżetowych.

Ważniejsze wnioski

Wnioski wynikające z ustaleń kontroli dotyczyły w szczególności:

−

nowelizacji przepisów dotyczących środków specjalnych w resorcie finansów, w celu doprowadzenia do ich
zgodności z ustawą o finansach publicznych,

−

przestrzegania przez organy podatkowe przepisów Ordynacji podatkowej i materialnego prawa podatkowego,

−

wyeliminowania przypadków uznaniowości i nierównego traktowania podatników ubiegających się o ulgi
podatkowe.

Tytuł kontroli

Prawidłowość zlecania i realizacji przez jednostki
niepaństwowe zadań państwowych w dziedzinie oświaty
i wychowania oraz kultury i sztuki, zleconych przez organy
administracji rządowej w latach 1997-1998

Ocena przestrzegania: zasad i trybu zlecania zadań

Cel

państwowych

jednostkom niepaństwowym, trybu dokonywania ocen oraz sprawowania
nadzoru i kontroli realizacji tych zadań, zasad ustalania i rozliczania dotacji z
budżetu państwa przeznaczonych na realizowane przez jednostki niepaństwowe
zadania państwowe.

Zakres

Kontrolę

przeprowadzono

w

Ministerstwie

Edukacji

Narodowej,

Ministerstwie Kultury i Sztuki, Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej, 14 urzędach wojewodów, 7 urzędach kuratorów oświaty oraz w
118 jednostkach niepaństwowych realizujących zlecone zadania państwowe.

Synteza

Z ustaleń kontroli wynika, iż przy zlecaniu zadań jednostkom niepaństwowym
oraz realizacji tych zadań, wystąpiło wiele nieprawidłowości, polegających m.in.
na rozpatrywaniu przez dysponentów środków budżetowych wniosków nie

zawierających informacji wskazujących na możliwość wykonania zadania przez jednostkę niepaństwową,
nieokreślaniu szczegółowego zakresu rzeczowego zadań, a także kalkulacji przewidywanych kosztów.
Nieprawidłowości takie stwierdzono we wszystkich kontrolowanych ministerstwach i prawie połowie urzędów
wojewódzkich.
Wyniki kontroli wskazały, że w 5 urzędach wojewódzkich oraz w MEN nie przestrzegano wymogu
poprzedzenia zlecenia zadania państwowego złożeniem wniosku przez zainteresowaną jednostkę niepaństwową.
Zdarzały się też przypadki realizowania zadań państwowych przez jednostki niepaństwowe bez zawarcia umowy,
bądź też zawierano je w trakcie lub dopiero po wykonaniu zadania i przekazaniu dotacji.
Stwierdzono, że niektóre jednostki wydatkowały część dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, określonym
umową. Nagminnym zjawiskiem było nieprzestrzeganie obowiązku sporządzania aneksów do umów, w razie
zmiany zakresu rzeczowego zadania. Jedynie 7 spośród 24 objętych kontrolą zleceniodawców wyegzekwowało
przekazanie wszystkich rozliczeń w ustalonym terminie. Mimo iż większość zawieranych w 1997 r. umów
przewidywała – jako sankcję za nieterminowe rozliczenie zadań – pozbawienie jednostki możliwości uzyskania
dotacji w 1998 r., w kilku przypadkach sankcje te nie były stosowane.

Dysponenci środków budżetowych nie wykonywali należycie obowiązków nadzoru i kontroli, a także
okresowych ocen przebiegu wykonania zleconych przez siebie zadań oraz wykorzystania dotacji przez
zleceniobiorców. Realizacja tych obowiązków w MEN ograniczała się przeważnie do podejmowania działań
zmierzających do wyegzekwowania od zleceniobiorców terminowego przedkładania sprawozdań i rozliczeń
końcowych z wykonania zadania. W urzędach wojewódzkich i kuratoriach oświaty bezpośrednie kontrole realizacji
zadań przez większość zleceniodawców ograniczały się głównie do udziału w imprezach kulturalnych oraz
wizytowania obozów i kolonii, pod kątem realizacji programu.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

dokonywania rzetelnej analizy ofert jednostek ubiegających się o zlecenie zadania w celu wyboru do
finansowania ze środków budżetowych zadań istotnych,

−

wyeliminowania przyznawania i przekazywania dotacji bez uprzedniego zawarcia umowy ze zleceniobiorcą,

−

wykonywania obowiązku nadzoru i kontroli realizacji zleconych zadań, w tym egzekwowanie terminowego
rozliczania udzielonych dotacji i zwrotu środków, które nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Tytuł kontroli

Realizacja zadań własnych gmin w zakresie prowadzenia
przedszkoli w latach 1997-1998

Ocena stanu organizacji i działania placówek wychowania przedszkolnego
w świetle obowiązujących unormowań prawnych.

Cel
Zakres

Synteza

Kontrola przeprowadzona została w 39 urzędach gmin, w 5
gminnych zespołach obsługi placówek przedszkolnych, 112
przedszkolach i 9 szkołach podstawowych prowadzących oddziały
przedszkolne.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, iż sieć publicznych przedszkoli nie
uwzględniała sytuacji demograficznej w gminach. Kontrola wskazała m.in. iż
w 15 gminach (ok. 36% kontrolowanych), w przedszkolach pozostawały wolne

miejsca, podczas gdy w innych gminach liczba dzieci przyjętych do przedszkoli była nawet o ponad
40% wyższa od liczby miejsc. W niektórych placówkach przedszkolnych zajęcia wychowawczodydaktyczne z dziećmi realizowano w wymiarze niższym od obowiązującego minimum.
Stwierdzono, że gminy określały opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli bez powiązania ich
z zakresem obowiązujących zadań programowych. W 11 gminach stwierdzono brak właściwie sprawowanego
nadzoru nad działalnością przedszkoli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła, iż środki budżetowe gmin nie wystarczały na systematyczne prowadzenie
remontów przedszkoli. W 12 przedszkolach stwierdzono degradacje techniczną obiektów, w kolejnych 10 – zły stan
techniczny, przy czym w jednym przypadku stan ten oceniono jako zagrażający zdrowiu i życiu.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

dostosowania sieci przedszkoli do występujących w gminach faktycznych potrzeb w zakresie opieki
przedszkolnej,

−

określenia w dokumentach organizacyjnych placówek przedszkolnych form ich finansowania,

−

organizowania skutecznego nadzoru nad działalnością placówek przedszkolnych w zakresie spraw
finansowych i administracyjnych,

−

prowadzenia w przedszkolach systematycznych remontów – zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki
pobytu dzieci w tych placówkach.

Tytuł kontroli

Wykorzystanie środków budżetowych przekazanych przez
Ministra Kultury i Sztuki na realizację krajowych programów
ochrony i konserwacji zabytków w latach 1995-1997
Ocena realizacji programów ochrony i konserwacji zabytków, w tym zasad

Cel

wyboru zadań oraz typowania obiektów zabytkowych do remontu i konserwacji,
przyznawania i rozliczania dotacji przekazanych na ten cel przez MKiS,
wykorzystania środków budżetowych, wykonania zadań przez koordynatorów
programów i wykonawców prac.

Zakres

Kontrolę przeprowadzono w 16 jednostkach, w tym w Biurze Ochrony
Zabytków

Państwowej

Służby

Ochrony

Zabytków

i

12

oddziałach

wojewódzkich PSOZ.

Synteza

W 1995 r. rozpoczęto realizację 6 programów ochrony i konserwacji
zabytków, a w latach 1996-1997 kolejnych 3. Stanowiły one wyodrębnione
organizacyjnie i finansowo zadania Ministra Kultury i Sztuki,

na

których

realizację ustalał on
corocznie kwotę wydatków w ramach ogólnej puli środków na ochronę dóbr kultury, przekazywanej
Generalnemu Konserwatorowi Zabytków. NIK stwierdza, że koncepcja tych programów nie została właściwie
przygotowana, a jej wprowadzenie nie usprawniło systemu organizacji i finansowania ochrony zabytków. Kontrola
wykazała m.in., że nie opracowano zasad wyboru zadań do realizacji w ramach poszczególnych programów, a
kryteria typowania obiektów do objęcia dofinansowaniem ze środków na realizację programów także nie zostały
ustalone ani opublikowane przez MKiS i GKZ. Sytuacja ta nie stwarzała równych szans w dostępie do środków
budżetowych występującym o nie instytucjom.
Wyniki kontroli wykazały, że wskutek nieprzygotowania Biura Ochrony Zabytków do realizacji
zwiększonego w 1997 r. zakresu zadań, Generalny Konserwator Zabytków polecił wojewódzkim konserwatorom
i wojewódzkim odziałom PSOZ organizowanie i nadzorowanie zlecanych przez siebie prac. W ten sposób,
wykorzystując służby podległe wojewodom, GKZ odtworzył de facto struktury zniesionej w 1996 r. administracji
specjalnej w dziedzinie ochrony zabytków. W ocenie Izby, po reformie administracyjnej, kompetencje GKZ nadal
pozostają niejasne – powstaje zwłaszcza wątpliwość, czy GKZ przysługują jakiekolwiek uprawnienia do kierowania
wojewódzkimi służbami ochrony zabytków, wchodzącymi wszak w skład zespolonej administracji wojewódzkiej
podległej wojewodzie.
Kontrola wskazała też na przypadki zawierania przez Generalnego Konserwatora Zabytków umów
o refundację kosztów remontów z instytucjami będącymi właścicielami lub użytkownikami obiektów zabytkowych,
co ograniczało możliwości zaspokajania bieżących potrzeb konserwatorskich. Ujawniono też przypadki wskazania
przez GKZ lub przewodniczących programów wykonawców zadań i uzależnienia przyznania środków na ich

realizację od dokonania sugerowanego wyboru, a także – zlecenia przez GKZ prac konserwatorskich trzem
jednostkom niepaństwowym, które nie złożyły nawet wniosków na wykonanie tych zadań.
Prace remontowe w obiektach zabytkowych będących własnością państwa finansowane były na podstawie
uchwały nr 179 RM z 8 grudnia 1978 r. w sprawie wykorzystania zabytków nieruchomych na cele użytkowe
(uchylonej z dniem 1 października 1999 r. przepisem ustawy – przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną). Regulacje objęte wymienioną uchwałą częściowo wykraczały poza zakres upoważnienia
ustawowego, a jej przepisy były w znacznym stopniu zdezaktualizowane.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

konieczności określenia przez Radę Ministrów kompetencji GKZ w zakresie kierowania Służbą Ochrony
Zabytków,

−

przeniesienia części środków budżetowych na ochronę i konserwację zabytków z budżetu GKZ do budżetu
wojewodów, odpowiednio do rzeczywistego zakresu realizowanych zadań,

−

uchylenia przepisów uchwały nr 179 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1978 r. w sprawie wykorzystania
zabytków nieruchomych na cele użytkowe,

−

przyspieszenia prac nad opracowaniem i wprowadzeniem nowej ustawy o ochronie dóbr kultury.

Tytuł kontroli

Organizacja i finansowanie doskonalenia i dokształcania
zawodowego nauczycieli

Ocena organizacji dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

Cel

a także gospodarowania środkami budżetowymi planowanymi na

ten cel –

w kontekście bieżących potrzeb oraz zmian wynikających z reformy
strukturalnej i programowej systemu edukacji narodowej.

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w 24 jednostkach, w tym w Ministerstwie
Edukacji Narodowej, 11 kuratoriach oświaty, 12 publicznych placówkach
doskonalenia zawodowego nauczycieli (placówkach d.z.n.).

Synteza

Do końca 1998 r nie zostały w pełni wdrożone przepisy Karty Nauczyciela
stanowiące, że w budżecie państwa wyodrębnia się środki przeznaczone na
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wielkość wydatków

zaplanowanych w budżecie państwa na ten cel była znacznie niższa od poziomu określonego w Karcie. Brak też
było rozporządzenia wykonawczego regulującego tryb i zasady wykorzystania tych środków.
Na skutek braku środków finansowych wszystkie kontrolowane wojewódzkie placówki d.z.n. ograniczały
nieodpłatną działalność i wprowadzały opłaty za zajęcia doskonaląco-kształcące. Wysokość opłat niejednokrotnie
ustalana była bez szczegółowej kalkulacji kosztów. Gminy nie wywiązywały się w pełni z obowiązku
koordynowania tej działalności. Udział kuratorów oświaty w dokształcaniu nauczycieli sprowadzał się głównie do
przyznawania dopłat do czesnego osobom studiującym w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli
(w latach 1997-1998 skorzystało z tej formy 72% ubiegających się).
Długotrwały brak przepisów normujących nowe zasady funkcjonowania szkół (przepisy te opublikowano
dopiero w styczniu – lutym 1999 r.) był główną przyczyną niedostatków uruchomionej przez MEN procedury
centralnego przyznawania środków na przygotowanie nauczycieli do podjęcia nowych zadań dydaktycznowychowawczych (tzw. grantów).
Zjawiskiem negatywnym - w ocenie NIK - było wstrzymanie w grudniu 1977 r. wizytacji prowadzonych
przez MEN w kuratoriach oświaty. Ministerstwo nie sprawowało również nadzoru pedagogicznego nad publicznymi
i niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu.

Wyniki

kontroli

wskazały

na

nieprawidłowości

w

gospodarowaniu

środkami

finansowymi i składnikami majątku w 7 placówkach d.z.n., przede wszystkim
nieodpłatne wykorzystywanie sprzętu technicznego do innych celów, brak zakładowego
planu kont i ewidencji analitycznej.

Ważniejsze wnioski

−

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

dokonania przez MEN oceny funkcjonowania systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
zasad

i

założeń

organizacyjnych

przygotowania

nauczycieli

do

wdrażania

zmian,

związanych

z reformowaniem szkół podstawowych i nowo tworzonych gimnazjów,
−

sprawowania systematycznego nadzoru pedagogicznego przez kuratorów oświaty, w tym badania zgodności
zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami w szkołach i placówkach d.z.n.,

−

dokonania, przez organy samorządowe województw, analizy warunków działalności poszczególnych placówek
doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Tytuł kontroli

Wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji aparaturowych
służących potrzebom badań naukowych lub prac badawczorozwojowych

Ocena stanu i rozwoju bazy badawczej jednostek naukowych i badawczorozwojowych, wielkości przeznaczonych na ten cel środków i prawidłowości ich
wykorzystania.

Cel
Zakres

Kontrolę przeprowadzono w Komitecie Badań Naukowych oraz w 36
państwowych jednostkach, w tym w 7 placówkach naukowych Polskiej
Akademii Nauk, w 15 szkołach wyższych oraz w 14 jednostkach badawczorozwojowych.

Synteza

Najwyższa Izba Kontroli wskazała na istotne nieprawidłowości w wykorzystaniu
środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie w całości lub w części
aparatury badawczej.

Część jednostek zawierała umowy w sposób niewłaściwie zabezpieczający ich interesy. Akceptowano
w nich przekazywanie wysokich zaliczek, nie określano terminów przekazania aparatury do użytku i kar umownych
za niewłaściwą ich jakość i nieterminową realizację umów. Niektóre jednostki, dokonując zakupów aparatury
naukowo-badawczej, nie przestrzegały przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Stwierdzono, że część dotacji lub nadmiar środków uzyskanych z KBN, ewentualnie pochodzących
z odsetek bankowych, przeznaczano na zakup aparatury nie wymienionej w decyzji Przewodniczącego KBN.
W pięciu przypadkach zmiany w przeznaczeniu dotacji dokonywane były za zgodą KBN. Dokonując tych zmian,
Komitet odstępował jednak od wymogów i trybu postępowania, regulowanych stosowną uchwałą KBN. Uwagę
zwraca też duża łatwość uzyskiwania zgody KBN na proponowaną przez jednostkę zmianę przeznaczenia dotacji,
mimo iż każdy wniosek przed jej przyznaniem poddawany był wnikliwej ocenie odpowiedniego zespołu komisji
KBN.
Wykazując duże zainteresowanie i zdyscyplinowanie w fazie ubiegania się o dotacje, po jej otrzymaniu
jednostki nagminnie nie przestrzegały obowiązujących zasad ich rozliczania. Opóźnienia sięgały od kilku miesięcy,
a w skrajnych sytuacjach nawet do 3 lat (np. Uniwersytet Śląski w Katowicach dokonał rozliczenia zakupów
dokonanych w 1995 r. dopiero w 1998 r.). W niektórych jednostkach stwierdzono przypadki nierzetelnego
informowania o terminach i zakresie wykorzystania środków, a także przypadki niedokonywania zwrotu środków
pozostałych po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. Podstawową przyczyną nieprawidłowości dotyczących
wykorzystywania i rozliczania przez jednostki przyznanych im dotacji było niewykonywanie przez KBN obowiązku
nadzoru w tym zakresie.
Efektem wykorzystywania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, a także nieprawidłowych rozliczeń
i niedokonywania zwrotu pobranych w nadmiarze środków budżetowych było uszczuplenie należności budżetu
państwa i państwowych osób prawnych w kwocie ogółem 991,0 tys. zł. Stwierdzono ponadto inne nieprawidłowe
wydatki w kwocie 1.214,2 tys. zł polegające na dokonywaniu wydatków z naruszeniem obowiązujących przepisów.
Do lipca 1999 r. odzyskano 423,3 tys. zł, w tym dla budżetu 313,3 tys. zł.

Ważniejsze wnioski

−
−

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

rygorystycznego stosowania przez KBN przewidzianych prawem środków nadzoru w przypadku nieterminowej
realizacji zadań i niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków,
egzekwowania zwrotu do budżetu środków pobranych w nadmiernej wysokości,

−
−

egzekwowania przedkładania przez dotowane jednostki obowiązujących sprawozdań, raportów i rozliczeń oraz
dokonywanie wnikliwej analizy tych dokumentów z punktu widzenia terminów realizacji, zgodnego z decyzją
Przewodniczącego KBN przeznaczenia środków, zasadności ponoszonych wydatków i rzetelności rozliczeń,
dokonywania przez zespoły komisji KBN wnikliwych analiz zasadności zgłaszanych przez jednostki zmian
przeznaczenia środków oraz przestrzegania, przy dokonywaniu tych zmian, przepisów ustawy o finansach
publicznych.

Tytuł kontroli

Planowanie i przepływ środków na prowadzenie działalności
kulturalnej przez instytucje kultury przejęte od dnia 1 stycznia
1999 r. do prowadzenia przez samorządy wojewódzkie
i powiatowe
Ocena finansowych warunków funkcjonowania instytucji kultury przejętych
po reformie ustrojowej państwa do prowadzenia przez samorządy wojewódzkie
i powiatowe.

Cel
Zakres
Synteza

Kontrola przeprowadzona została w Ministerstwie Finansów, 16 urzędach
marszałkowskich, 14 starostwach powiatowych w powiatach ziemskich i 17
starostwach powiatowych w miastach na prawach powiatu.
Wyniki kontroli NIK wykazały, że w I półroczy 1999 r. samorządy nie
posiadały wystarczających środków na finansowanie placówek, dla których stały
się organizatorami. Ministerstwo Finansów, planując budżety jednostek
samorządu

terytorialnego, nie doszacowało wydatków na przejęte instytucje kultury, zawyżając jednocześnie możliwości
ich finansowania z dochodów samorządów.
W ogólnej kwocie wydatków kalkulacyjnych na kulturę i sztukę w samorządach wojewódzkich, koszty na
prowadzenia instytucji kultury wynosiły 469.137 tys. zł, natomiast możliwości ich sfinansowania przez samorządy
województw oszacowano na kwotę 394.183 tys zł. Niedobór środków na prowadzenie instytucji kultury wystąpił w
14 województwach, natomiast potencjalne nadwyżki w woj. mazowieckim i świętokrzyskim oraz 323 powiatach.
Jednak spośród tych powiatów, 200 z nich nie przejęło do prowadzenia żadnych instytucji kultury. Mimo to MF
zaplanowało w ich budżetach środki na ten cel wychodząc z założenia, że jednostki samorządowe nie prowadzące
placówek kulturalnych, wykorzystają możliwość zawierania porozumień i współfinasowania instytucji kultury,
obejmujących swym zasięgiem wiącej niż jeden powiat. Takie porozumienia zdarzały się jednak tylko sporadycznie,
spośród powiatów objętych kontrolą tylko w trzech stwierdzono współfinansowanie instytucji kultury
prowadzonych przez inne jednostki samorządowe.
W trakcie kontroli stwierdzono, że ustalona wysokość dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na
dofinansowanie działalności instytucji kultury przejętych przez samorządy w kwocie 128.876 tys. zł oraz przyjęte
zasady podziału tej kwoty, nie zapewniły pełnego pokrycia niedoboru, oszacowanego w kwocie 172.022 tys. zł.
W powiatach prowadzących biblioteki, domy i ośrodki kultury wyrównywały one możliwości finansowania ich
działalności tylko do 35% wydatków kalkulacyjnych. Oznaczało to niedofinansowanie instytucji kultury już na
etapie planowania wydatków – w tym przypadku dla samorządów powiatowych.
Wydłużona procedura przyznawania i przekazywania samorządom środków z rezerwy celowej sprawiła, że
do końca I półrocza 1999 r. samorządy w 8 województwach nie otrzymały żadnych środków, a do 28 sierpnia
jedynie 4 wojewodów przekazało samorządom dotacje , w kwotach przekraczających 50% należnych im środków.
Z drugiej strony, MKiS – z naruszeniem przyjętych kryteriów podziału rezerwy celowej – przyznało dotacje
w kwocie 13.165 tys zł instytucjom kultury, których wydatki – według szacunków MF – mogły być w całości
pokryte z dochodów samorządów.
Obniżenie dotacji, przy jednoczesnym wzroście kosztów utrzymania i braku możliwości zwiększenia
przychodów własnych, zmusił instytucje kultury do ograniczania kosztów działalności i wprowadzania programów
oszczędnościowych. W większości przypadków miało to ujemny wpływ na działalność merytoryczną i wypełnianie
zadań statutowych przez te placówki.

Ważniejsze wnioski
−
−
−

Wnioski wynikające z ustaleń kontroli dotyczyły w szczególności:

zapewnienia samorządom udziału w dochodach budżetowych na poziomie umożliwiającym pełne
sfinansowanie realizowanych przez nie zadań,
zróżnicowania poziomu dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa przez poszczególne samorządy stosownie
do zakresu i skali realizowanych przez nie zadań,
zapewnienia podziału rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie instytucji kultury prowadzonych
przez samorządy, z uwzględnieniem realnych potrzeb tych instytucji i możliwości sfinansowania ich przez
samorządy,

−

uproszczenia procedury dofinansowania instytucji prowadzonych przez samorządy i umożliwienia
przekazywania samorządom z budżetu państwa dotacji na realizację ich zadań własnych.

Tytuł kontroli

Funkcjonowanie nadzoru państwa nad niepaństwowymi
szkołami wyższymi i wyższymi szkołami zawodowymi

Cel

Ocena nadzoru sprawowanego przez Ministra Edukacji Narodowej
nad niepaństwowymi szkołami wyższymi i wyższymi szkołami
zawodowymi oraz działań podejmowanych w reakcji na sygnały o
występujących w nich nieprawidłowościach.

Zakres

Synteza

Kontrola przeprowadzona została w Ministerstwie Edukacji Narodowej
(MEN), gdyż obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości podjęcia przez
NIK kontroli niepaństwowych szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych.
Ustalenia kontroli wykazały, że nadzór MEN nad niepaństwowymi szkołami
wyższymi i wyższymi szkołami zawodowymi sprawowany był w sposób
niedostateczny. Przyczyniło się to do występowania w działalności tego typu

szkół istotnych odstępstw od obowiązujących przepisów. Stwierdzono m.in. niespełnianie przez uczelnie minimum
kadrowego, nieodpowiednie do prowadzonych kierunków i specjalności kwalifikacje kadry, prowadzenie studiów
w toku niezgodnym z obowiązującymi przepisami, wprowadzanie uproszczonych form kształcenia, brak aktualnych
statutów. Niekorzystnym zjawiskiem był coraz większy udział studentów studiów zaocznych, wieczorowych
i eksternistycznych w ogólnej liczbie studentów uczelni niepaństwowych: o ile w roku akademickim 1991/1992
wynosił on niespełna 8%, to w roku 1998/1999 zbliżył się do 80%.
Stwierdzono, że regulacje ustawy o szkolnictwie wyższym nie zapewniały Ministrowi Edukacji Narodowej
dostatecznych uprawnień do sprawowania skutecznego nadzoru nad działalnością uczelni niepaństwowych,
zwłaszcza w zakresie jakości nauczania, przestrzegania przepisów ustaw, postanowień statutów i warunków
udzielonych zezwoleń.
Mało precyzyjne okazały się wydane przez Ministra Edukacji Narodowej akty wykonawcze do ustawy
o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych, szczególnie dotyczące warunków, jakim
powinien odpowiadać wniosek o utworzenie uczelni niepaństwowej. W konsekwencji tylko 4 spośród 215
wniosków o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej, złożonych w trybie ustawy o szkolnictwie
wyższym, nie wymagały uzupełnień i poprawek. Przepisy wykonawcze nie określały także minimalnej wielkości
środków, które winny być przeznaczone przez założyciela na utworzenie uczelni. W konsekwencji wysokość tych
środków określana była w sposób dowolny i kształtowała się na bardzo niskim poziomie, co nie gwarantowało
sprawnego utworzenia i funkcjonowania uczelni.
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła tryb postępowania MEN w przypadku ujawnienia
nieprawidłowości w działalności uczelni niepaństwowych. Działania MEN ograniczały się do informowania uczelni
o stwierdzonych nieprawidłowościach i obowiązujących przepisach. Nie formułowano natomiast jednoznacznych
wezwań do usunięcia niezgodności z przepisami ustaw, statutów lub zezwoleń, mogących stanowić podstawę do
zastosowania przewidzianych prawem sankcji. Nie było również przypadku skutecznego zawieszenia działalności
lub likwidacji uczelni, nawet mimo uporczywego naruszania przepisów, nieprzestrzegania obowiązujących
wymogów programowych i kadrowych oraz braku reakcji na wezwania do wyeliminowania tych nieprawidłowości.
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie reagowało w sposób zdecydowany na przypadki nielegalnego
prowadzenia przez niektóre uczelnie zamiejscowych jednostek organizacyjnych o nieznanym przez Ministerstwo
poziomie kształcenia. Szczególnie drastyczny przykład w tym względzie stanowiła Wyższa Szkoła Dziennikarstwa
w Warszawie, w której 3500 słuchaczy (78%) uczęszczało na zajęcia w 6 jednostkach zamiejscowych, nie
posiadających zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

zwiększenia ustawowych uprawnień kontrolnych Ministra Edukacji Narodowej, niezbędnych do sprawowania
efektywnego i skutecznego nadzoru nad uczelniami niepaństwowymi,

−

określenia maksymalnego udziału studentów studiów zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych w ogólnej
liczbie studentów,

−

jednoznacznego sprecyzowania w przepisach wykonawczych warunków, jakim winien odpowiadać wniosek
o utworzenie uczelni niepaństwowej,

−

jednoznacznego określenia minimalnej wysokości środków jakie powinny być przeznaczone przez założyciela
na utworzenie uczelni niepaństwowej.

Tytuł kontroli

Wydawanie licencji na tworzenie banków oraz na otwieranie
oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych w Polsce
w latach 1994-1997 (poufna)

Ocena prawidłowości wydawania decyzji zezwalających na

Cel

tworzenie banków w Polsce przez podmioty zagraniczne i krajowe,
tworzenie banków za granicą przez podmioty polskie lub
wniesienie

polskiego

kapitału

do

banku

zagranicznego,

podejmowanie działalności operacyjnej przez nowo utworzone
banki oraz otwieranie przedstawicielstw banków zagranicznych w
Polsce.

Zakres

Synteza

Kontrola

przeprowadzona

została

w

Narodowym

Banku

Polskim

i w Ministerstwie Finansów.

W toku kontroli zbadano wszystkie przypadki wydania w latach 1994-1997
na tworzenie banków (tj. 10 banków tworzonych przez osoby zagraniczne
oraz 8 banków regionalnych zrzeszających banki spółdzielcze) i otwieranie

przedstawicielstw banków zagranicznych w Polsce (33). Stwierdzono, że w tym okresie nie wpłynął do NBP żaden
wniosek o otwarcie oddziału banku zagranicznego. Ponadto zbadano obydwa przypadki wyrażenia zgody na
utworzenie banków za granicą przez podmioty polskie oraz jedyny przypadek wyrażenia zgody na wniesienie przez
podmiot polski udziału do kapitału banku tworzonego za granicą. W świetle ustaleń kontroli, działalność Prezesa
NBP i Ministra Finansów w powyższym zakresie była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Krytycznie oceniony został fakt, że Prezes NBP nie wydał (w porozumieniu z Ministrem Finansów)
zarządzenia określającego szczegółowe wymagania dotyczące m.in. wyposażenia banku we własny kapitał,
a zwłaszcza minimum kapitału własnego banku z udziałem kapitału polskiego i banku z udziałem kapitału
zagranicznego. Obowiązek taki wynikał z ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (sprawa ta została
uregulowana dopiero w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe). W tej sytuacji przy wydawaniu licencji
stosowano wymagania określone w dokumencie mającym charakter wewnętrznej instrukcji NBP.
Ustalono, żę spośród 10 banków utworzonych przez osoby zagraniczne, upoważnienia do prowadzenia
działalności dewizowej, równocześnie z decyzjami licencyjnymi, wydano 7 bankom, tj. wszystkim, które o to
wnioskowały. W ocenie NIK celowe było uzależnienie wydawania tych upoważnień m.in. od finansowego
zaangażowania założycieli powyższych banków w proces sanacji polskich banków (zagraniczni założyciele 9

banków udzielili pomocy 8 bankom krajowym na ogólną kwotę 91 mln zł) oraz od wniesienia kapitału
założycielskiego większego o 20% od minimum (stanowiącego równowartość 5 mln ECU). Z ustaleń kontroli
wynika jednak, że nie we wszystkich przypadkach konsekwentnie wymagano spełnienia tych warunków.
Analiza treści decyzji zezwalających na utworzenie banków przez osoby zagraniczne oraz dokumentacji
licencyjnej wykazała m.in., że wszyscy założyciele uzyskali prawo do przekazywania za granicę, bez odrębnego
zezwolenia dewizowego, maksymalnej (100%) – przewidzianej w ustawie Prawo Bankowe – części wypłacanego
im przez banki zysku, pomniejszonego o należny podatek. Ponadto stwierdzono, że w decyzjach zezwalających na
utworzenie 2 banków nieprecyzyjnie sformułowano postanowienia zobowiązujące ich założycieli do wpłaty kapitału
założycielskiego w zadeklarowanej wysokości, a w przypadku 2 utworzonych przez osoby zagraniczne banków
zaakceptowano plany zakładające kredytowanie ich działalności ze środków pochodzących w dużej części
z udzielonych tym bankom pożyczek przez ich założycieli, co oznaczało – zdaniem NIK – stworzenie tym bankom
korzystniejszych warunków działania w porównaniu z bankami osób krajowych.

Ważniejsze wnioski
Wnioski wynikające z ustaleń kontroli dotyczyły w szczególności:

−

precyzyjnego formułowania postanowień o wydawanych decyzjach licencyjnych,

−

monitorowania przebiegu gromadzenia (wpłat) kapitału akcyjnego w bankach regionalnych oraz kontrolowania
stopnia przygotowania tych banków do prowadzenia działalności operacyjnej w zakresie ustalonym
w decyzjach o ich utworzeniu.

Tytuł kontroli

Realizacja ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa
ubezpieczeniach kontraktów eksportowych

Ocena realizacji przez organy państwowe oraz Korporację Ubezpieczeń

Cel

Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE) zadań określonych w ustawie
o gwarantowanych

przez

Skarb

Państwa

ubezpieczeniach

kontraktów

eksportowych.

Zakres

Synteza

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Finansów (MF) i w Korporacji
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Na mocy wymienionej ustawy, KUKE – w której udział Skarbu Państwa
w kapitale akcyjnym wynosił ok. 88% – powierzono zadania udzielania
krajowym

przedsiębiorstwom

ochrony

ubezpieczeniowej

kontraktów

eksportowych. Zdaniem NIK, KUKE wywiązywała się z tych zadań w sposób
niewystarczający. W latach 1995 – I półrocze 1998 stosunek wartości ubezpieczanych przez KUKE kontraktów
do limitu ubezpieczeniowego określanego corocznie w ustawie budżetowej wahał się od 2,2% do 7,8%. KUKE
koncentrowała się na własnej działalności komercyjnej, skierowanej na rynki o małym ryzyku, natomiast
ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa dotyczyły niemal w całości eksportu do krajów b. ZSRR
i państw rozwijających się. Znaczny udział środków Skarbu Państwa w kapitale KUKE nie spowodował realizacji
celu ustawy – zwiększenia ochrony kontraktów eksportowych na rynki o wysokim ryzyku.
KUKE wykazywała nadmierną ostrożność przy zawieraniu kontraktów ubezpieczeniowych. W badanym
okresie jej potencjalni klienci zgłosili wnioski o wartości 1.330 mln USD, natomiast KUKE podpisała polisy
o wartości zaledwie 91 mln USD. Równocześnie w badanym okresie korporacja dokonała tylko jednej wypłaty
odszkodowania.
Minister Finansów w niedostatecznym stopniu sprawował nadzór nad działalnością KUKE. Sporządzane
przez Korporację sprawozdania nie zawierały wystarczającego materiału do oceny jej merytorycznej działalności.
W badanym okresie pracownicy MF nie przeprowadzili żadnej kontroli kontraktów gwarantowanych przez SP.
Akceptowano zbyt wysoki udział kosztów administracyjnych w zbieranych składkach ubezpieczeniowych (50,2%71,4%), mimo że zgodnie z umową zawartą pomiędzy MF i KUKE, koszty te powinny zawierać się w 10% prowizji
inkasowanej przez Korporację od wniesionych składek. KUKE nie opracowała i nie przedstawiła do zatwierdzenia
przez Ministra Finansów taryfy stawek za ubezpieczenia kontraktów eksportowych ani aktualizacji warunków
ubezpieczeń eksportu na rynki o zwiększonym ryzyku politycznym.
Minister Gospodarki, mimo ustawowego upoważnienia, nie wydał rozporządzenia określającego
minimalny udział składników pochodzenia krajowego pozwalający uznać eksportowany produkt za wyrób krajowy.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

wydania przez Ministra Gospodarki rozporządzenia określającego minimalny udział składników pochodzenia
krajowego, pozwalający uznać eksportowany produkt za wyrób krajowy oraz podjęcia przez Ministra
Finansów, we współpracy z Ministrem Gospodarki, działań zmierzających do stworzenia kompleksowego
systemu wspierania eksportu,

−

zwiększenia aktywności ubezpieczeniowej KUKE, usprawnienia procedur związanych z zawieraniem umów
na ubezpieczenia kontraktów eksportowych,

−

zwiększenia nadzoru merytorycznego i właścicielskiego Ministra Finansów sprawowanego nad KUKE.

Zarządzanie krajowym długiem Skarbu Państwa

Tytuł kontroli

Ocena głównych czynników kształtujących krajowy dług Skarbu Państwa

Cel

i koszty jego obsługi.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Finansów, Narodowym Banku

Zakres

Polskim, Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, Centralnym Domu
Maklerskim Grupy Pekao S.A. i w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wyniki kontroli wykazały, że prowadzona przez Ministra Finansów

Synteza

ewidencja zadłużenia krajowego Skarbu Państwa nie była prawidłowa, co
przejawiało się w zaniżeniu bądź zawyżeniu niektórych rodzajów tego długu. I
tak, ewidencja

tzw. pozostałego długu krajowego nie obejmowała zobowiązań na sumę 9,8 mld zł wynikających z orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego zobowiązań Skarbu Państwa wobec sfery budzetowej oraz emerytów
i rencistów. W

ewidencji i sprawozdaniach Ministerstwa Finansów za lata 1996-1998 nie ujmowano

wykazywanych przez NBP wierzytelności w kwocie ok. 60 mln zł z tytułu kredytu udzielonego SP w 1995 r. ze
środków pochodzących z pożyczek NBP w Banku Światowym. W 1997 r. błędnie ustalono należności wymagalne
od budżetu państwa przez jeden z banków państwowych. Okazały się one zawyżone o 2.044,8 mln zł.
Ze sprawozdań Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa wynikało, że niedobór budżetowy w relacji
do wartości PKB w 1997 i 1998 r. kształtował się poniżej 3%. W ocenie NIK przyjęta metodologia ustalania
niedoboru powodowała jego niedoszacowanie. Wynikało to w szczególności z nieuwzględniania w rachunku
pełnych kosztów obsługi długu, przyrostu wymagalnych zobowiązań jednostek budzetowych i przyrostu
zobowiązań powstałych z nieodpłatnego przekazywania bankom obligacji restrukturyzacyjnych.
Jakkolwiek wykazywane przez MF roczne nominalne wydatki na obsługę długu krajowego wzrosły
z 10,9 mld zł w 1995 r. do 14,1 mld zł w 1998 r., jednak w relacji do całości wydatków budżetu państwa nastąpił
w tym okresie ich spadek z 11,5% do 10,1%. Wyniki kontroli wykazały, iż rzeczywiste bieżące koszty obsługi
długu były znacznie wyższe od ponoszonych w tym zakresie wydatków, a nie sfinansowana część tych kosztów
zwiększała zobowiązania zaliczane do długu Skarbu Państwa.
W ocenie Izby, Ministerstwo Finansów podjęło szereg działań, które usprawniły zarządzanie długiem
Skarbu Państwa. Nadal wiele zagadnień pozostawało jednak nierozwiązanych, co dotyczy m.in. braku efektywnie
działającego wtórnego rynku obrotu obligacjami skarbowymi oraz potrzeby restrukturyzacji krajowego zadłużenia
długoterminowego. Potrzeba taka wynikała głównie z dużego zróżnicowania kosztów obsługi poszczególnych
rodzajów zadłużenia.

NIK negatywnie ocenia fakt, iż nie rozwiązano kwestii zobowiązań z tytułu przedwojennych papierów
wartościowych emitowanych przez SP lub przezeń gwarantowanych i nie uregulowano problemu depozytu kilku
milionów sztuk przedwojennych papierów wartościowych przechowywanych w NBP.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacjach o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

uporządkowania ewidencji zadłużenia Skarbu Państwa,

−

dostosowania metodyki ustalania długu publicznego i rachunku deficytu budżetowego do potrzeb wynikających
z art. 216 Konstytucji RP oraz kryteriów określonych w Traktacie z Maastricht,

−

podjęcia działań mających na celu poprawę płynności obrotów na rynku wtórnym obligacji skarbowych,
a zwłaszcza usprawnienia obowiązującego systemu rozliczeń finansowych i zorganizowania systemu kwotowań
obligacji na rynku międzybankowym,

−

przygotowania propozycji rozwiązań prawnych zmierzających do rozstrzygnięcia kwestii zobowiązań z tytułu
przedwojennych papierów wartościowych i depozytów tych papierów, przechowywanych w NBP i archiwum
zakładowym MF.

Tytuł kontroli

Udostępnianie akcji Skarbu Państwa pracownikom niektórych
prywatyzowanych banków

Ocena działalności Ministra Skarbu Państwa oraz prywatyzowanych

Cel

banków w zakresie realizacji uprawnień pracowników do nabycia należących do
Skarbu Państwa akcji tych banków.

Kontrolę

Zakres

przeprowadzono

w

Ministerstwie

Skarbu

Państwa

(MSP),

Powszechnym Banku Kredytowym S.A. w Warszawie (PBK S.A.), Banku
Polska Kasa Opieki S.A. – Grupa Pekao S.A. (Pekao S.A.) i w Banku
Handlowym S.A. w Warszawie (BH S.A.).

Synteza

W ocenie NIK, proces udostępniania akcji należących do Skarbu Państwa
pracownikom kontrolowanych banków przebiegał na ogół prawidłowo.
Z możliwości nabycia akcji o nominalnej wartości 55.257.125 zł skorzystało

36.182 osób. Rynkowa wartość akcji, według ceny notowania giełdowego w dniu 31 sierpnia 1999 r., wyniosła
około 1.477,9 mln zł.
Zezwoleń na prywatyzację banków udzieliła – zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rada Ministrów,
wydając stosowne uchwały określające m.in. dla każdego banku oddzielnie maksymalny odsetek ogólnej liczby
akcji przeznaczonych do zbycia uprawnionym pracownikom.
Minister Skarbu Państwa w umowach zawartych z prywatyzowanymi bankami zlecił im wykonanie
czynności technicznych, związanych z udostępnianiem akcji. NIK nie stwierdziła istotnych uchybień przy
wykonywaniu tych czynności przez banki.
Krytycznie oceniono natomiast nieuwzględnienie przez MSP uprawnienia 99 osób do nabycia akcji
Pekao S.A., mimo złożenia przez nie wymaganych oświadczeń i dokumentów, co było sprzeczne z przepisem
rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowych zasad podziału pracowników na grupy,
ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych osób oraz trybu nabywania tych akcji. Należne tym
pracownikom akcje rozdysponowano – z uszczerbkiem dla Skarbu Państwa – pomiędzy pozostałych pracowników,
zamiast stworzyć rezerwę z tych akcji na pokrycie roszczeń uprawnionych, występujących z powództwami
sądowymi.
Negatywnie oceniono sprawowanie przez MSP nadzoru nad przebiegiem udostępniania pracownikom
akcji. W 2 bankach stwierdzono odstępstwa od obowiązujących standardowych procedur zbywania akcji, a umowę

z PBK S.A. na wykonywanie czynności technicznych zawarto z ponad 7-mieięcznym opóźnieniem. Nieterminowo
udzielano odpowiedzi na pisma prywatyzowanych banków oraz ich pracowników. Nie monitorowano publikowania
wezwań pracowników do składania oświadczeń o zamiarze nabycia akcji, a także nie prowadzono rejestru
zawartych umów nieodpłatnego zbycia akcji prywatyzowanych banków.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

stworzenia przez MSP organizacyjnych warunków dla terminowej realizacji obowiązków wynikających
z udostępniania akcji prywatyzowanych spółek uprawnionym do tego pracownikom,

−

zapewnienia skutecznego nadzoru ze strony MSP nad realizacją postanowień umów zawieranych
z prywatyzowanymi spółkami w sprawie wykonywania czynności technicznych, a zwłaszcza sporządzania
ostatecznych list pracowników uprawnionych do nabywania akcji,

−

prowadzenia w MSP rejestru umów nieodpłatnego udostępniania akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw oraz
gromadzenia i przechowywania zawartych umów zbycia pracownikom akcji prywatyzowanych podmiotów.

Tytuł kontroli

Wykorzystanie

środków publicznych przeznaczonych na

finansowanie realizacji procesu restrukturyzacji Wytwórni
Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec” S.A.
Ocena wykorzystania dotacji i pożyczki udzielonych ze środków
budżetowych, przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji WSK „PZLMielec” S.A.

Cel
Zakres
Synteza

Kontrolę przeprowadzono w WSK „PZL-Mielec” S.A. (WSK) oraz
w Zakładzie Lotniczym „PZL-Mielec” Sp. z o.o. (Zakładzie PZL).
Z ustaleń kontroli wynika, że w latach 1994–1997 na realizację programu
restrukturyzacji WSK „PZL-Mielec” S.A. otrzymała ze środków publicznych
ponad 137 mln zł oraz poręczenie kredytu w wysokości ponad 3,1 mln USD.

Program ten okazał się nierealny, zakładał bowiem uruchomienie produkcji, na którą – jak się okazało – nie
było zamówień. WSK do końca 1997 r. nie była informowana przez Ministra Obrony Narodowej o zamiarze zakupu
sprzętu lotniczego. W efekcie przeprowadzona restrukturyzacja nie doprowadziła do uzyskania przez WSK
dodatniego wyniku finansowego, mimo że w wyniku ugody bankowej wierzyciele WSK umorzyli od 60% do 80%
jej zadłużeń. Ponadto, w oparciu o zalecenie Ministra Finansów, działającego bez podstawy prawnej, umorzono
zobowiązania WSK z tytułu nieuregulowanych zobowiązań podatkowych oraz odsetek za zwłokę we wpłacie
podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie tego zalecenia Minister, również bez podstaw prawnych,
uzależnił od przekazania Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. darowizny w postaci majątku trwałego o wartości nie
niższej niż wysokość tych zobowiązań.
Korzystając ze środków EFSAL przeprowadzono restrukturyzację zatrudnienia (także w zależnym
Zakładzie Lotniczym „PZL-Mielec” Sp. z o.o.), która w ocenie NIK była niewystarczająca, gdyż nadal pozostała
znaczna nadwyżka zatrudnienia w WSK w stosunku do wielkości prowadzonej produkcji.
WSK uzyskała, także ze środków EFSAL, pożyczkę w wysokości 15.010 tys. zł na modernizację lotniczej
bazy wytwórczej. Wobec braku należytej kontroli i nadzoru ze strony Ministra Finansów, przy jednoczesnej
akceptacji ARP S.A., około 64% procent tych środków wydatkowano niezgodnie z przeznaczeniem określonym
w umowie – na spłatę zobowiązań podatkowych i podtrzymanie produkcji samolotu IRYDA.
WSK ze środków własnych oraz pochodzących z budżetu (ok. 12 mln zł) realizowała 10 tematów prac
badawczych. Spośród 3 zakończonych tematów tylko 1 przyczynił się do złożenia w WSK zamówienia na samolot
pasażersko-transportowy krótkiego startu i lądowania. Produkty powstałe w wyniku realizacji pozostałych
2 tematów nie zainteresowały potencjalnych nabywców.
Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych „PZL-Mielec” Sp. z o.o. zawarła kontrakt z The Boeing Company
na montaż drzwi do samolotu, dla realizacji którego zaciągnęła kredyt bankowy w wysokości ok. 4,7 mln USD,
poręczony przez WSK i Ministra Finansów. Po opóźnieniach w początkowej fazie kontraktu, spółka prawidłowo
wywiązywała się z dostaw drzwi, nie angażowała do ich produkcji środków publicznych. Do końca 1997 r. WSK
„PZL-Mielec” S.A. terminowo spłacała zaciągnięty kredyt. Do jego spłaty pozostało 1.268 tys. zł - 1998 r. i 569 tys.
zł w 1999 r.

Ważniejsze wnioski
−
−
−

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

rozważenia przez Ministra Obrony Narodowej celowości zakupu w WSK „PZL-Mielec” S.A. i w Zakładzie
Lotniczym „PZL-Mielec” Sp. z o.o. sprzętu lotniczego na potrzeby wojska oraz przedstawienia Radzie
Ministrów stosownych wniosków,
zwiększenia zaangażowania przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa i Ministerstwa Gospodarki
w pracach Rady Nadzorczej nad dalszą restrukturyzacją WSK,
przedstawienia przez zarząd WSK koncepcji dalszej jej restrukturyzacji i wywiązywania się z zawartych
kontraktów,

−

zaprzestania przez Ministra Finansów wydawania zaleceń w sprawie umarzania zobowiązań podatkowych oraz
wzmożenia nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem środków EFSAL.

kontroli
Tytuł Tytuł
kontroli

Działalność Państwowej Inspekcji Handlowej w zakresie
realizacji zadań nałożonych ustawą z dnia 25 lutego 1958 r.
o Państwowej Inspekcji Handlowej

Ocena sposobu realizacji zadań przez organy Państwowej Inspekcji

Cel

Handlowej, w tym zwłaszcza w zakresie planowania, przygotowywania i
wykonywania czynności kontrolnych oraz realizacji wyników kontroli. W
Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oceniono m.in. jego działalność
legislacyjną w zakresie wydawania aktów wykonawczych do znowelizowanej
ustawy o PIH.

Kontrolę przeprowadzono w Głównym Inspektoracie Państwowej Inspekcji

Zakres

Handlowej, Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w 32
wojewódzkich inspektoratach PIH.

Synteza

Izba pozytywnie ocenia fakt, iż kontrole PIH, w tym zwłaszcza przeprowadzone
w skali całego kraju, dotyczyły zjawisk rynkowych stanowiących największe
zagrożenie dla interesów konsumentów (np. zgodność z prawem warunków

gwarancji oferowanych przez sprzedawców samochodów) oraz dla interesów ekonomicznych państwa (np. obrót
towarami podlegającymi obowiązkowi oznakowania znakami akcyzy). Istotne trudności , bezpośrednio wpływające
na działalność organów PIH, związane były z funkcjonowaniem ustawy o badaniach i certyfikacji, nakładającej na
organy kontroli obowiązek zawiadamiania właściwego urzędu skarbowego o stwierdzonych faktach wprowadzania
przez przedsiębiorców do obrotu wyrobów bez wymaganego znaku bezpieczeństwa bądź wykonywania usług bez
obowiązkowego certyfikatu. Nieprecyzyjność przepisów dotyczących sankcji ekonomicznych za wprowadzanie do
obrotu takich towarów lub wykonywania usług, szczególnie obliczania wysokości kwoty podlegającej wpłacie do
budżetu, znacznie utrudniała postępowania poinspekcyjne. Mimo, iż Główny Inspektor PIH zgłosił Ministrowi
Finansów wątpliwości w sprawie sposobu ustalania wysokości tego zobowiązania, do czasu zakończenia kontroli
NIK, minister w ogóle nie zajął stanowiska w tej sprawie. Według NIK, kwestie odpowiedzialności producenta za
bezpieczeństwo produktu powinny być uregulowane ustawowo.
Zawarte w znowelizowanej w 1996 r. ustawie o Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnienia dla
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do wydania nowych aktów wykonawczych nie zostały
zrealizowane, co spowodowało iż niektóre czynności wykonywane przez PIH pozbawione były podstaw prawnych

(np. prowadzenie kontroli w formie lustracji), a inne wykonywano w sposób wynikający z nieaktualnych zasad
(pobieranie prób towarów do badań). W odniesieniu do dwóch aktów wykonawczych wstrzymano prace
legislacyjne, ponieważ 17 października 1997 r. weszła w życie nowa Konstytucja RP, która nie daje Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uprawnień do wydawania aktów normatywnych zawierających
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Z tych samych względów prac nad pozostałymi dwoma zarządzeniami
w ogóle nie podjęto.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

wydania przez Prezesa Rady Ministrów oraz Radę Ministrów w jak najkrótszym czasie aktów wykonawczych
do znowelizowanej ustawy o Inspekcji Handlowej,

−

ustalenia przez Ministra Finansów zasad obliczania wysokości kwoty stanowiącej sankcję ekonomiczną wobec
przedsiębiorców nie przestrzegających przepisów ustawy o badaniach i certyfikacji.

Tytuł kontroli

Realizacja Harmonogramu
Narodowej Strategii Integracji

działań

implementacyjnych

Ocena stanu realizacji zadań przyjętych w harmonogramie działań

Cel

implementacyjnych przez organy administracji rządowej oraz skuteczności
wdrażania przez rząd RP założeń określonych w Narodowej Strategii Integracji.

Zakres

Kontrolę przeprowadzono w 14 jednostkach centralnych, w tym w 9
ministerstwach oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polskim Komitecie
Normalizacji, Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, Urzędzie Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oraz Narodowym Banku Polskim.

Synteza

Do czasu zakończenia kontroli, na 119 zadań przewidzianych Harmonogramem
wykonano lub wdrożono do realizacji w założonych terminach 34 zadania,
w trakcie realizacji było 56 zadań – z kilkuletnimi terminami wykonania lub

realizowane jako „prace ciągłe”, wykonanie 21 zadań opóźniło się w stosunku do wcześniej
ustalonych terminów, nie podjęto natomiast realizacji 8 zadań.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli nie zostały dołożone należyte starania w celu dokładnego określenia
zakresu zadań oraz terminów ich wykonania. Harmonogram nie zawierał rozwiązań umożliwiających weryfikację
i monitoring prac integracyjnych. Brak było także procedur pozwalających na systematyczne rozliczanie
poszczególnych ministerstw i instytucji z wykonanych prac. Zdaniem NIK niestosowanie przez Komitet Integracji
Europejskiej (KIE) systemowych zasad kontroli i rozliczania z zadań ujętych w Harmonogramie przyczyniło się do
spowolnienia procesu wdrażania założeń Narodowej Strategii Integracji.
Niewystarczające okazały się podejmowane przez KIE działania koordynujące prace w resortach. Także
niedostateczne były działania koordynacyjne w większości kontrolowanych instytucji. Zastrzeżenia NIK budził
także nadzór sprawowany przez kierownictwa tych instytucji nad

komórkami organizacyjnymi realizującymi

Harmonogram.
Kontrolowane urzędy i instytucje nie były w stanie stworzyć odpowiednich systemów zachęt płacowych
i możliwości awansu ekspertom i specjalistom biorącym udział w przygotowaniach do negocjacji i w negocjacjach
akcesyjnych. Jedynie Ministerstwo Finansów oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapewniły obsługę
zadań integracyjnych na niezbędnym poziomie, a NBP podjął skuteczne działania zapewniające stabilizację kadr.
W znacznym stopniu wykorzystano natomiast możliwość kierowania pracowników na szkolenia i staże zagraniczne
z zakresu integracji oraz kursy języków obcych.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

kontynuowania prac związanych z realizacją zadań określonych w dotychczasowym Harmonogramie,
w ramach przyjętego w czerwcu 1998 r. przez Radę Ministrów „Narodowego Programu Przygotowania do
Członkostwa w Unii Europejskiej”,

−

usprawnienia międzyresortowej koordynacji prac dotyczących procesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski
z Unią Europejską,

−

przyjęcia systemowych rozwiązań, zapewniających stały nadzór nad przebiegiem i efektami działań
dostosowawczych i negocjacyjnych,

−

dokonywania systematycznych analiz i ocen stopnia realizacji wszystkich zadań, wynikających z programów
rządowych dotyczących integracji,

−

przedłożenia Radzie Ministrów projektu systemowych rozwiązań, pozwalających na zatrudnienie i stabilizację
zawodową w administracji rządowej niezbędnej liczby specjalistów z zakresu integracji europejskiej,
uwzględniających m.in. poprawę ogólnego poziomu wynagrodzeń tej grupy pracowników, np. przez
ustanowienie odpowiedniego „dodatku integracyjnego”.

Działalność organów dozoru technicznego w zakresie realizacji
ustawy o dozorze technicznym

Tytuł kontroli

Ocena wykonywania przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i podległe

Cel

mu jednostki obowiązków wynikających z ustawy o dozorze technicznym,
a w szczególności prawidłowości i skuteczności dozoru technicznego. Ponadto
ocenie

poddana

została

gospodarka

finansowa

UDT

oraz

działania

przystosowawcze do standardów Unii Europejskiej.

Kontrola przeprowadzona została w UDT oraz 19 (spośród 29 istniejących)

Zakres

inspektoratach dozoru technicznego, a także w Centralnym Laboratorium
Dozoru Technicznego w Poznaniu i jego oddziale w Warszawie.

Z ustaleń kontroli wynika, że inspektoraty dozoru technicznego nie wykonywały

Synteza

swych

ustawowych

zadań

w

zakresie sprawdzania

kwalifikacji

osób

naprawiających, konserwujących i obsługujących urządzenia ciśnieniowe,
gdyż realizację tych zadań powierzono Komisjom kwalifikacyjnym powołanym przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki oraz właściwych ministrów – na podstawie aktów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne.
Organy dozoru technicznego ujawniły import do Polski co najmniej 2489 urządzeń technicznych bez
uzgodnionych warunków lub wymogów technicznych, a więc przypadki naruszenia postanowień art. 34 ustawy
o dozorze technicznym. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła fakt, iż od 1995 r. Prezes UDT nie podejmował
dalszych działań zmierzających do wyeliminowania niekontrolowanego importu urządzeń technicznych, których
eksploatacja bez zezwolenia stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska.
Najwyższa

Izba

Kontroli

negatywnie

oceniła

nieobjęcie

dozorem

technicznym

zbiorników

bezciśnieniowych oraz niektórych typów zbiorników niskociśnieniowych, przeznaczonych do przechowywania
substancji o właściwościach żrących lub trujących.
W ocenie NIK, w UDT nierzetelnie przygotowywano projekty taryf opłat za czynności dozoru
technicznego oraz zawyżano plany zatrudnienia, co w konsekwencji prowadziło do obniżania wpłat do budżetu.
Nieprawidłowości stwierdzono również w zakresie windykacji należności Urzędu.

Ważniejsze wnioski

−

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

zmiany § 8 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób
zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów
instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek

organizacyjnych przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za
sprawdzenie kwalifikacji,
−

podjęcia przez Ministra Gospodarki w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Ceł, działań zmierzających
do wyeliminowania importu do Polski urządzeń nie posiadających uzgodnionych warunków technicznego
dozoru technicznego lub wymagań technicznych oraz zapewnienia współpracy Urzędu Dozoru Technicznego
z organami administracji celnej w tym zakresie,

−

przedłożenia przez Ministra Gospodarki Radzie Ministrów projektu zmiany rozporządzenia o dozorze
technicznym, w celu objęcia dozorem technicznym zbiorników bezciśnieniowych oraz niskociśnieniowych,

−

spowodowania przez Ministra Gospodarki, w ramach sprawowanego nadzoru, rzetelnego opracowania
projektów taryf opłat za czynności dozoru technicznego oraz planów finansowych Urzędu, zwłaszcza
w zakresie kosztów zatrudnienia,

−

zapewnienia przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego skutecznej windykacji należności Urzędu z tytułu
pobieranych opłat za czynności dozoru technicznego.

Tytuł kontroli

Tworzenie i funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych
(SSE) na terenie Polski

Ocena działań b. Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Gospodarki

Cel

(MG) w zakresie: tworzenia SSE, sprawowania nadzoru nad spółkami
zarządzającymi strefami i przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na ich
obszarach,

monitorowania

efektów

gospodarczych

przedsięwzięć

tam

uruchamianych oraz ich skutków finansowych dla budżetu państwa.

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w Ministerstwie Gospodarki, w 13 z 15
spółek zarządzających oraz u 15 z 64 przedsiębiorców, którzy rozpoczęli
działalność w 7 z 17 SSE.

Synteza

Kontrola ujawniła niski stopień zagospodarowania dotychczas ustanowionych
stref w stosunku do pierwotnie zakładanych efektów programu SSE. W ocenie
Izby na powyższy stan główny wpływ miały następujące

przyczyny:

nieposiadanie przez spółki zarządzające gruntów, na których miała funkcjonować strefa; niski stan kapitałów
i środków na zagospodarowanie stref, jakimi dysponowały spółki zarządzające; opóźnienia w wydawaniu przez
Ministra Gospodarki rozporządzeń w sprawie planów rozwoju niektórych stref.
W trakcie kontroli spółek zarządzających Izba ujawniła nieefektywność i nieracjonalność części
prowadzonych przez nie transakcji oraz przedsięwzięć podejmowanych w celu promocji strefy. Podczas kontroli
u przedsiębiorców NIK stwierdziła z kolei przypadki nieprzestrzegania warunków określonych w zezwoleniu.
Zdaniem Izby, istotną przyczyną stwierdzonych wyżej nieprawidłowości w funkcjonowaniu SSE był brak
należytego nadzoru Ministra Gospodarki nad programem SSE oraz niewłaściwy sposób jego monitorowania.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

dokonania kompleksowej oceny realizacji programu SSE i na tej podstawie rozważenia możliwości
dostosowania zasad wspierania inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych do uwarunkowań
międzynarodowych, w związku z trwającymi negocjacjami o członkostwo Polski w Unii Europejskiej,

−

przeanalizowania, w oparciu o stopień zagospodarowania poszczególnych stref, celowości ich koncentracji
i komasacji, biorąc pod uwagę nowy podział administracyjny kraju oraz doświadczenia, sytuację
ekonomiczno-finansową i aktywność spółek zarządzających,

−

wystąpienia z inicjatywą:
− nowelizacji rozporządzeń Rady Ministrów ustanawiających poszczególne SSE w zakresie przepisów
dotyczących określenia siedziby i prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie na terenie strefy oraz
wyrobu wytworzonego na terenie strefy,
− stworzenia systemowego mechanizmu zapewniającego udział reprezentantów MG w składach rad
nadzorczych wszystkich spółek zarządzających SSE.

−

zwiększenia nadzoru nad funkcjonowaniem i rozwojem SSE przez: prowadzenie kontroli spółek
zarządzających w zakresie przekazanych im kompetencji; systematycznego prowadzenia kontroli
przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie stref, zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie
o SSE; opracowanie systemu monitorowania przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych w strefach.

Tytuł kontroli

Realizacja programu rządowego z maja 1997 r. pt. „Kierunki
działań dla pobudzenia eksportu”
Ocena realizacji ww. programu rządowego oraz wykorzystania środków
budżetowych przeznaczonych na promocję eksportu w latach 1997-1998 (trzy
kwartały).

Cel
Zakres

Kontrolę przeprowadzono w czterech ministerstwach (Gospodarki, Finansów,
Skarbu Państwa i Spraw Zagranicznych) oraz w Państwowej Agencji Inwestycji
Zagranicznych, Krajowej Izbie Gospodarczej, Centrum Informacji Rynkowej

Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego oraz w czterech placówkach ekonomiczno-handlowych za
granicą (biurach radców handlowych w Atenach, Budapeszcie, Helsinkach i Wiedniu). Ponadto kontrolą objęto 19
urzędów wojewódzkich, 2 urzędy miejskie, Polską Izbę Gospodarczą Artykułów Gospodarstwa Domowego oraz
Karkonoską Agencję Rozwoju Gospodarczego – ogółem 34 jednostki.

Synteza

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, program z maja 1997 r. w nieznacznym
tylko stopniu nawiązuje do rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej
(dotyczy to głównie identyfikacji i znoszenia przeszkód organizacyjnych

i technicznych w handlu, np. infrastruktury przejść granicznych lub harmonizacji norm, certyfikatów i podatków).
Jako nierealne uznane zostały terminy wykonania zadań określone w przyjętym harmonogramie. Żaden z trzech
Ministrów (Finansów, Gospodarki i Skarbu Państwa), którzy zostali wyznaczeni jako główni wykonawcy
poszczególnych zadań, nie dotrzymał większości terminów ich realizacji. I tak, nie doprowadzono do nowelizacji
niektórych ustaw, mających wpływ na efektywność instrumentów finansowania eksportu. Nie został ukończony
projekt ustawy dotyczącej organizacji i funkcjonowania instytucji promocji, handlu i inwestycji zagranicznych.
Minister Finansów nie zatwierdził pełnej taryfy składek za ubezpieczenie kredytów eksportowych, a także nie
utworzył Funduszu Gwarancji Eksportowych (FGE). Mało efektywna była działalność Korporacji
Ubezpieczeniowej Kredytów Eksportowych S.A., która nie zwiększyła pomocy polskim eksporterom, adekwatnie
do wzrostu swojego kapitału akcyjnego.
Wyniki kontroli wskazały, że administracja rządowa nie miała wypracowanej koncepcji promocji polskiej
gospodarki. Kontrola wykazała również opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych przez MG na
działalność promocyjną prowadzoną przez biura radców handlowych. Zaniżeniu uległy kwoty tych środków –
w ujęciu realnym, w latach 1997 i 1998 resort gospodarki nie dysponował nawet połową środków przeznaczonych
na promocję w 1991 r.
Z pozytywną oceną NIK spotkała się działalność Ministra Gospodarki w zakresie inicjowania i realizacji
polityki traktatowej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Istotne dla rozwoju eksportu powinny okazać się
także działania MG prowadzone w zakresie polityki przemysłowej, a zmierzające do restrukturyzacji
poszczególnych sektorów gospodarki. Izba pozytywnie oceniła również przygotowania projektu Kodeksu celnego
i pakietu ustaw okołocelnych przez ministrów Finansów i Gospodarki.
Zastrzeżenia kontroli wzbudził sposób wykorzystania środków budżetowych na promocję eksportu.
Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. dowolności rozdziału środków, ich rozpraszania, braku rozeznania
MG odnośnie efektów wykorzystania środków oraz ich nieterminowego przekazywani do placówek za granicą

Ważniejsze wnioski

−
−
−

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

wypracowania koncepcji promocji eksportu w kilkuletniej perspektywie czasowej z uwzględnieniem gałęzi
gospodarki i kierunków eksportu wymagających szczególnej aktywności ze strony rządu,
zdynamizowania działalności Korporacji Ubezpieczeniowej Kredytów Eksportowych S.A.,
uruchomienia działalności gwarancyjnej w eksporcie w oparciu o Fundusz Gwarancji Eksportowych,

−
−
−

zobowiązania głównych wykonawców programu rządowego do podjęcia działań zmierzających do powołania
instytucji promocji i inwestycji zagranicznych, koordynującej promocję Polski za granicą,
sfinalizowania działań w zakresie udzielania dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych,
przestrzegania racjonalnego gospodarowania środkami na promocję eksportu oraz wzmocnienia finansowego
działań promocyjnych realizowanych przez Ministerstwo Gospodarki, w tym także biura radców handlowych.

Tytuł kontroli

Efektywność
wdrażania
projektów
racjonalizatorskich
w wybranych podmiotach gospodarczych
Ocena efektywności działalności racjonalizatorskiej
podmiotach gospodarczych w latach 1996-1998 (I połowa).

Cel
Zakres

Synteza

w

wybranych

Kontrolę przeprowadzono w 5 przedsiębiorstwach państwowych,
16 spółkach akcyjnych i w 3 zakładach należących do spółek akcyjnych.

W ocenie NIK, większość skontrolowanych przedsiębiorców nie traktowała
działalności racjonalizatorskiej jako czynnika wspomagającego procesy
modernizacyjne i rozwojowe oraz przynoszącego konkretne korzyści

ekonomiczne. Wprowadzano w życie projekty nie spełniające kryterium nowości rozwiązania lub wymagające
do wdrożenia nakładów przewyższających uzyskane efekty. Jedynie w 8 podmiotach jako kryterium uznania
zgłoszonego rozwiązania za projekt racjonalizatorski przyjęto uzyskanie korzyści z jego zastosowania. W 17
jednostkach nie prowadzono pełnej ewidencji poniesionych nakładów, rejestrując na ogół tylko koszty wynagrodzeń
i nagród – niezgodnie z postanowieniami ustawy o wynalazczości.
Dokonana przez 15 przedsiębiorstw ocena efektywności wdrożonych projektów racjonalizatorskich, oparta
na niepełnej ewidencji kosztów i efektów, nie może być, zdaniem NIK, uznana za wiarygodną, zwłaszcza że
rosnącej sumie efektów netto z zastosowania projektów racjonalizatorskich towarzyszyło zjawisko znacznego
pogarszania się ogólnej sytuacji ekonomicznej tych przedsiębiorstw. Równocześnie w 10 jednostkach suma wypłat
z tytułu wynalazczości dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych stanowiła 44,6% ogólnej
sumy wypłat.
Szczególnie krytycznie NIK oceniła stwierdzone przypadki wnioskowania o przyznanie nagród
i zatwierdzania wypłat przez osoby nagrodzone spośród kierownictwa podmiotów gospodarczych
oraz podejmowania decyzji o wynagrodzeniu przez te osoby w odniesieniu do zgłoszonych przez siebie wniosków,
a nawet rozstrzygania sporów we własnej sprawie. Kontrolowani przedsiębiorcy nadużywali możliwości wypłacania
nagród z tytułu współdziałania przy realizacji projektów racjonalizatorskich, przyczynienia się do przyspieszenia ich
zastosowania lub rozpowszechnienia oraz wspierania rozwoju wynalazczości. Stwierdzono przypadki przyznawania
nagród bez żadnego uzasadnienia i udokumentowania wkładu pracy osób nagrodzonych lub za wykonywanie
czynności mieszczących się w obowiązkach służbowych. Nagrody te wyłączone były z podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co sprzyjało nadużywaniu tej formy gratyfikacji pracowników.
W 21 podmiotach stwierdzono przypadki naruszeń wewnętrznych aktów prawnych regulujących
działalność racjonalizatorską, co wiązało się m.in. z niewystarczającą sprawnością działania zakładowych komórek
ds. wynalazczości. W 7 podmiotach stwierdzono, że wnioski racjonalizatorskie nie były opiniowane w ogóle lub
brak było wszystkich wymaganych opinii. W 22 podmiotach niektóre wnioski rozpatrywane były przewlekle,
w skrajnym przypadku 10 lat, podczas gdy terminy na wydanie opinii ustalono na 5 do 10 dni. W 14 podmiotach
ustalono, iż wdrożenie projektów nastąpiło przed wydaniem decyzji o zastosowaniu, a nawet przed dokonaniem
formalnego zgłoszenia. Obowiązujący system prawny, dopuszczający do występowanie zjawisk patologicznych
w zakresie uczestnictwa członków kierownictw przedsiębiorstw w zakładowej działalności racjonalizatorskiej, NIK
ocenił jako korupcjogenny i tym samym wymagający zmian.

Ważniejsze wnioski
−
−
−

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

rozważenia zasadności dokonania nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w celu
włączenia nagród za wynalazczość do podstawy wymiaru tych składek,
wprowadzenia ustawowego zakazu pobierania przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w państwowych
podmiotach gospodarczych wynagrodzeń i nagród z tytułu działalności racjonalizatorskiej,
podjęcia przez organy założycielskie przedsiębiorstw państwowych oraz przedstawicieli organów
reprezentujących w spółkach Skarb Państwa działań zmierzających do umieszczenia przez przedsiębiorców
w regulaminach racjonalizacji postanowień wykluczających możliwość opiniowania zgłoszonych projektów
przez twórców, współtwórców oraz osoby bezpośrednio podporządkowane służbowo twórcom projektu oraz

nakładających obowiązek obliczania lub co najmniej oszacowania efektów (korzyści) ze stosowania projektów
racjonalizatorskich w celu stworzenia podstaw do rzetelnego ustalania wysokości należnego wynagrodzenia.

Tytuł kontroli

Realizacja zadań w zakresie zaopatrzenia Polski w gaz ziemny
(poufna)

Ocena realizacji zadań zawartych w uchwale Sejmu RP z dnia 9 listopada

Cel

1990 r. w sprawie założeń polityki energetycznej polski do 2010 r. oraz ocena
działań Ministra Gospodarki, wynikających z dokumentu Rady Ministrów pt.
Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 r. z 17 października 1995 r.,
przyjętego przez Sejm w dniu 11 stycznia 1996 r.

Zakres

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Gospodarki, Polskim Górnictwie
Naftowym

i

Gazownictwie

S.A.

(PGNiG)

i

Państwowym

Instytucie

Geologicznym.

Ustalenia kontroli wykazały, że zapotrzebowanie naszego kraju na gaz ziemny

Synteza

praktycznie pokrywane jest w 60-70% z jednego kierunku, a mianowicie
z Federacji Rosyjskiej (w 1998 r. było to ponad 7,2 mld m3). Źródła własne

(wydobycie na poziomie ca 3,7 mld m3 w 1998 r.) pokrywają ponad 30% zapotrzebowania. Niewielkie ilości na
poziomie ca 0,3 mld m3 rocznie (lokalnymi połączeniami w miastach na zachodniej granicy), pochodziły z dostaw
z Niemiec.
Wyniki kontroli potwierdziły, że nie wszystkie zadania w zakresie zaopatrzenia naszego kraju w gaz
ziemny, ujęte w dokumencie Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 r., zostały zrealizowane. Najwyższa
Izba Kontroli szczególnie krytycznie oceniła: brak wiarygodności prognoz dot. krajowego zapotrzebowania na gaz
ziemny, niezapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu z importu poprzez dywersyfikację źródeł zakupu,
niedostateczne tempo rozbudowy podziemnych zbiorników gazu, uniemożliwiające gromadzenie rezerw gazu na
poziomie standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, a także wzrastający import gazu z jednego kierunku
(zawarcie długoletniego kontraktu z dostawcą rosyjskim) stwarzający potencjalne przesłanki pogłębiania się
uzależnienia Polski od jednego dostawcy, co stoi w sprzeczości z zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej,
tj. stosowaniem zasady bezpiecznego poziomu dostaw w wysokości 30% z jednego kierunku.
Według dokonanych ustaleń, kluczowym problemem, mającym wpływ na dywersyfikację dostaw gazu
z importu, jest brak połączenia polskiego systemu sieci gazowych z systemem zachodnioeuropejskim. Sytuacja ta,
zdaniem Izby, może utrudnić realizację dostaw gazu z Norwegii w ilości 0,5 mld m3 rocznie, w ramach kontraktu
podpisanego w dniu 9 maja 1999 r. W efekcie, ze względu na brak odpowiedniego systemu przemysłowego i
określone w kontrakcie terminy dostaw, realizacja zakupu gazu może sprowadzić się do metody swap, tj. do
dostarczenia przez kontrahenta norweskiego gazu rosyjskiego istniejącymi gazociągami łączącymi nasz kraj ze
złożami rosyjskimi.

Ważniejsze wnioski

Wnioski wynikające z ustawień kontroli dotyczyły w szczególności:

−

opracowania przez Ministra Gospodarki koncepcji zaopatrzenia Polski w gaz ziemny, opartej na realnych
prognozach jego zużycia,

−

przedłożenia Radzie Ministrów programu budowy podziemnych zbiorników gazu celem jego zatwierdzenia,

−

opracowania w Ministerstwie Gospodarki polityki importowej w zakresie dywersyfikacji zakupów gazu
ziemnego, w tym budowy połączeń polskiej sieci gazowej z zachodnioeuropejską,

−

przeanalizowania i podjęcia działań (wspólnie przez Ministra Gospodarki i PGNiG S.A.) w kierunku
zwiększenia podaży gazu ziemnego ze źródeł własnych.

Tytuł kontroli

Działalność Głównego Urzędu Ceł w zakresie inwestycji
budowlanych

Ocena działalności Głównego Urzędu Ceł w zakresie przygotowania,

Cel

realizacji

i stanu

wykorzystania

inwestycji

budowlanych

dla

potrzeb

administracji celnej.

Kontrolę przeprowadzono w Głównym Urzędzie Ceł i w 10 urzędach

Zakres

celnych –

w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Gdańsku, Gdyni, Krakowie,

Nowym Targu, Poznaniu, Przemyślu, Rzepinie, Wrocławiu.

Synteza

W ocenie NIK, realizacja przez GUC zadań inwestycyjnych obarczona była
szeregiem nieprawidłowości i uchybień, do których należały: nierzetelna analiza
stanu prawnego i technicznego nabywanych nieruchomości, zbyt długi okres

przygotowań do rozpoczęcia prac adaptacyjnych oraz przedłużanie terminów wykonania inwestycji. Stwierdzono
również, że w GUC nie opracowywano harmonogramów prac przygotowawczych i realizacyjnych. Wprawdzie ich
brak nie naruszał obowiązujących przepisów prawnych, to jednak – zdaniem Izby – uniemożliwiał skuteczny nadzór
nad przebiegiem poszczególnych inwestycji.
Wyniki kontroli wykazały, że w odniesieniu do 7 zadań inwestycyjnych GUC nabył nieruchomości, które
nie nadawały się do adaptacji na potrzeby administracji celnej lub adaptacja ta była znacznie utrudniona, np.
z powodu trudności w uzyskaniu przez GUC pozwoleń na budowę. W konsekwencji braku rzetelnego rozpoznania
możliwości wykorzystania obiektu dla potrzeb Oddziału Celnego w Pile zainwestowano weń (wraz z kosztami
zakupu) 311 tys. zł, chociaż okazał się dla urzędu nieprzydatny ze względu na zbyt mały plac odpraw celnych
i niekorzystny układ komunikacyjny.
Kontrola ujawniła przypadki zbyt długiego, zdaniem NIK, prowadzenia

przez administrację celną

przygotowań do rozpoczęcia inwestycji. Na przykład teren przeznaczony na parking przed siedzibą Urzędu Celnego
w Krakowie został przejęty przez GUC w zarząd w grudniu 1994 r., natomiast umowę na opracowanie
dokumentacji projektowej zawarto dopiero w październiku 1996 r., czyli po upływie 22 miesięcy. NIK zwracała
uwagę, że mimo kilkakrotnych ciągu roku zmian planów finansowych, środki finansowe przeznaczane przez GUC
na inwestycje, nie były w poszczególnych latach w pełni wykorzystywane.
NIK nie stwierdziła poważniejszych nieprawidłowości w zakresie udzielania przez GUC zamówień
publicznych. Tylko w jednym przypadku umowa na opracowanie dokumentacji technicznej została zawarta na

kwotę wyższą o ok. 11 tys. zł, niż ustalono w postępowaniu o zamówienie publiczne. Uwagi Izby dotyczyły
natomiast stwierdzonych przy realizacji 5 zadań (w 4 urzędach celnych), przypadków nieprzestrzegania przepisów
ustawy – Prawo budowlane, mających znamiona wykroczeń. Polegały one na rozpoczynaniu prac bez stosownego
pozwolenia na budowę, niezawiadamianiu w terminie właściwych organów o terminie rozpoczęcia robót i ich
zakończeniu, a także nie występowaniu – przypadkach tego wymagających – o pozwolenie na użytkowanie
wybudowanych obiektów.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

wzmocnienia nadzoru nad odpowiednimi służbami GUC i urzędów celnych w celu rzetelnego wykonywania
przez nie powierzonych im zadań w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych,

−

przeprowadzenia analizy przydatności dla potrzeb GUC nabytych i niezagospodarowanych nieruchomości,

−

podjęcia działań w celu sprawnego zakończenia zadań inwestycyjnych w obiektach uznanych za potrzebne dla
efektywniejszego działania administracji celnej,

−

egzekwowania opracowywania w GUC rocznych planów inwestycyjnych wraz z harmonogramami prac
przygotowawczych i realizacyjnych poszczególnych inwestycji.

Tytuł kontroli

Działalność Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa w Szczecinie oraz Zamiejscowego Zespołu
ds. Osadnictwa w Biurze Prezesa Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa

Ocena działalności Oddziału Terenowego AWRSP w Szczecinie oraz
Zamiejscowego Zespołu ds. Osadnictwa AWRSP.

Cel
Zakres

Synteza

Kontrolę przeprowadzono w 2 jednostkach (wymienionych w tytule), a ponadto
w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością MAROL i LORAM. W związku
z tą kontrolą podjęto także kontrole w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych –
Oddziale w Szczecinie i Urzędzie Województwa Zachodniopomorskiego, a także
wykorzystano ustalenia wcześniejszych kontroli związanych z kontrolowanymi
zagadnieniami.

Stwierdzone nieprawidłowości w działalności Oddziału Terenowego AWRSP
dotyczyły w szczególności braku zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa przy
rozliczeniach należności Agencji, zaangażowania członków kierownictwa

Oddziału w spółkach kapitałowych oraz umożliwianie tym spółkom, powiązanym z
Oddziałem personalnie lub kapitałowo, osiągania korzyści kosztem mienia Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa, co pozbawiło Agencję części należnych jej
dochodów. W sposób niezgodny z przepisami prowadzona była również rachunkowość.
Negatywnie oceniono umożliwienie spółkom ROLMARK i ZARR przejmowania długów i cesji
wierzytelności Oddziału, co spowodowało uszczuplenie dochodów Agencji co najmniej o 953.313 zł.
Kolejni dyrektorzy Oddziału podejmowali decyzje umożliwiające spółkom powiązanym kapitałowo lub
personalnie z Oddziałem osiąganie korzyści kosztem Agencji. Na przykład spółce MAROL umożliwiono osiąganie
dochodów za pośrednictwo w wykonaniu usług geodezyjnych i wycen majątkowych, za które zapłacono
o ok. 650 tys. zł więcej niż wyniosło wynagrodzenie rzeczoznawców wykonujących zlecane prace, zaś spółce
Giełda Rolno-Towarowa ROLMARK S.A. umożliwiono przejmowanie długów i wierzytelności Agencji. Sposób
dokonywania rozliczeń finansowych przysparzał Spółce korzyści kosztem mienia Agencji.
Uwagi NIK dotyczyły celowości angażowania funduszy Agencji w tworzenia spółek kapitałowych
o niewielkim zakresie działalności, a zapewniających miejsca w radach nadzorczych pracownikom zajmującym
kierownicze stanowiska w Oddziale.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

wdrożenia wytycznych dyscyplinujących sposób udzielania zleceń na wyceny mienia Zasobu i prac
geodezyjnych, potwierdzania zapłaty za te usługi i ewidencjonowania udzielonych zleceń,

−

przeanalizowania zawartych umów o przejęcie długów i w przypadku tych, które dotyczą zobowiązań
publicznoprawnych, rozważenia podstaw do ponownego rozliczenia wszystkich podmiotów, którym na
podstawie tych umów potrącono ich należności wobec Agencji.

Tytuł kontroli

Wykonywanie przez Fundację „ANIMALS” zlecenia na
prowadzenie
schroniska
dla
bezdomnych
zwierząt
w Warszawie
Ocena prawidłowości wypełniania zadań w zakresie prowadzenia schroniska dla
zwierząt z wykorzystaniem środków publicznych.

Cel
Zakres

Kontrolę

przeprowadzono

w

Fundacji

„Animals”,

zarządzającej

schroniskiem dla zwierząt na Paluchu w Warszawie.

Synteza

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że Fundacja „Animals” nie wywiązywała
się należycie z zadań w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt,
a ujawnione nieprawidłowości stanowiły rażące naruszenie umowy w sprawie

zarządzania, administrowania i utrzymywania schroniska, zawartej z władzami m.st. Warszawy. W schronisku
stosowano na szeroką skalę eutanazję. Poddawano jej także zwierzęta młode, do 4 lat, i szczenięta. Stanowiło to
naruszenie zakazu nieuzasadnionego zabijania zwierząt. W roku 1998 i I kwartale 1999 r. w schronisku uśpiono
ogółem 2855 dorosłych psów i 960 kotów – odpowiednio 44,5% i 55,2% przyjętych w tym okresie zwierząt.
Praktyka taka spowodowana była przepełnieniem schroniska. W pomieszczeniach, w których mogło
przebywać jednocześnie 400 psów, znajdowało się ich średnio 600 i więcej. Główną przyczynę takiego
zagęszczenia stanowiło przyjmowanie nadmiernej liczby zwierząt spoza terenu Warszawy, wbrew zawartej umowie,
która przewidywała przyjmowanie zwierząt z gmin sąsiadujących tylko w przypadku posiadania możliwości
lokalowych.
Stwierdzono, iż nie wszystkie zwierzęta przed wydaniem ze schroniska były szczepione przeciwko
wściekliźnie i sterylizowane, nie były prowadzone starannie rejestry medyczne oraz dokumentacja przyjmowania
i wydawania zwierząt, a także dokumentacja dotycząca zwierząt padłych i uśpionych. Nie przestrzegano też
14-dniowego okresu kwarantanny przed wydaniem zwierzęcia nowemu właścicielowi.
Wyniki kontroli wykazały również przypadki niegospodarności w dysponowaniu środkami publicznymi
przez fundację i schronisko na łączną kwotę co najmniej 59.894 zł. Kolejne 24.869 zł. wydatkowano niezgodnie
z prawem na promocję 43 kandydatów w wyborach samorządowych w październiku 1998 r.
Ubiegając się o zamówienie publiczne na prowadzenie schroniska, Fundacja zawarła w ofercie wiele
istotnych zobowiązań, takich jak: realizacja inwestycji związanych z przebudową i modernizacją schroniska,
wdrożenie systemu trwałej identyfikacji psów, uruchomienie ośrodka adopcyjnego z komputerową bazą danych,
obligatoryjne przeprowadzanie kastracji wszystkich psów i kotów. Zamierzenia te bądź w ogóle nie zostały
wykonane, bądź w bardzo ograniczonym zakresie. W umowie zawartej między m.st. Warszawą a Fundacją
wymienione w ofercie zobowiązania zostały w większości pominięte, w związku z czym umowa nie gwarantowała
zwierzętom przebywającym w schronisku poprawy warunków bytowych i zdrowotnych.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

zapewnienia skutecznej kontroli wypełniania realizacji wszystkich zadań i warunków umownych na
prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,

−

wypowiedzenia umów zawartych z gminami ościennymi na przyjmowanie bezdomnych zwierząt przez
schronisko – do czasu polepszenia warunków przebywania zwierząt w schronisku,

−

spowodowania dokończenia inwestycji w zakresie przebudowy i modernizacji schroniska,

−

rozważenia odstąpienia od umowy o prowadzenie schroniska na Paluchu przez Fundację „Animals”.

Tytuł kontroli

Cel

Nabycie nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na
siedzibę Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi
Ocena zasadności podjęcia decyzji o nabyciu nieruchomości,
prawidłowości

wykorzystania

środków

finansowych

przeznaczonych na ten cel oraz przyczyn i skutków związanych z
podjęciem decyzji o jej nabyciu.

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
w Warszawie oraz w Oddziale Zakładu Ubezpieczń Społecznych w Łodzi.

Synteza

Ustalenia

kontroli

wykazały

nieprawidłowości

w

procesie

nabycia

w lipcu 1999r., na potrzeby łódzkiego oddziału ZUS, nieruchomości przy
Al. Rydza Śmigłego 20 w Łodzi, polegające na niegospodarnym, nierzetelnym,
nielegalnym i niecelowym działaniu byłego dyrektora Oddziału ZUS w Łodzi, oraz nierzetelnym działaniu
dyrektora Biura Inwestycji Centrali ZUS w Warszawie.
Były dyrektor Oddziału ZUS w Łodzi przyjął zaproponowaną przez firmę „Infolex”, w której w okresie
poprzednim zatrudniony był na podstawie umowy-zlecenia, cenę nabycia nieruchomości w wysokości 25.040 tys.
zł. Cena ta ustalona została na podstawie wyceny opracowanej metodą dochodową, stosowanej przy określaniu
wartości nieruchomości przynoszących dochód, zamiast metody kosztorysowej, co w konsekwencji doprowadziło
do zapłacenia przez ZUS kwoty zawyżonej o 15.540 tys. zł.
Przy dokonywaniu transakcji nie został dopełniony obowiązek sprawdzenia stanu prawnego
nieruchomości. W chwili złożenia oferty stanowiła ona własność firmy „Próchnik” S.A., która podpisała z firmą
„Infolex” przedwstępną umowę kupna-sprzedaży za kwotę 9.496 tys. zł. Zaniedbano również precyzyjnego
określenia w umowie przedmiotu nabycia, co spowodowało, że firma „Infolex”, już po sprzedaży nieruchomości,
zaproponowała Oddziałowi ZUS odkupienie za 290.620 zł trzech klimatyzatorów, komputerowej łącznicy
telefonicznej oraz systemu antywłamaniowego, które nabyła od poprzedniego właściciela w ramach ceny ustalonej
za całą nieruchomość.
Stwierdzono, że były dyrektor Oddziału ZUS w Łodzi odstąpił od przejęcia wszystkich praw „Infolexu”
z dniem podpisania umowy kupna-sprzedaży i zgodził się na sukcesywne przejmowanie nabywanej nieruchomości
do 31 grudnia 1999 r. Do tego czasu wszystkie przychody z dzierżawy przez dotychczasowych najemców części
obiektów stanowiły przychód firmy „Infolex”, zaś ZUS pozbawiony został pożytków z nabytej nieruchomości
w kwocie 970 tys. zł.
Należy dodać, iż z powodu zawarcia opisywanej transakcji, przerwana została inwestycja realizowana na
potrzeby ZUS w Łodzi, co doprowadziło do spisania w straty poniesionych już kosztów w kwocie 1.906,8 tys. zł.

Do podjęcia decyzji o nabyciu nieruchomości od „Infolexu” przyczyniła się nierzetelnie wykonana przez
byłego dyrektora Oddziału ZUS w Łodzi analiza kosztów adaptacji zakupionych budynków, przedstawiona
dyrektorowi Biura Inwestycji Centrali ZUS w Warszawie. W przeprowadzonych wyliczeniach wykazano jedynie
koszty adaptacji części produkcyjnej, nie uwzględniając części administracyjnej oraz innych obiektów i budowli.
Oceniając jako nierzetelne działania podejmowane przez dyrektora Biura Inwestycji Centrali ZUS
w Warszawie, który zaakceptował wszystkie wnioski składane przez byłego dyrektora Oddziału ZUS w Łodzi, bez
dokonania analizy wartości nieruchomości proponowanej do nabycia oraz kosztów jej adaptacji dla potrzeb
Oddziału, Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu skierowanym do Prezesa ZUS wskazała na niezasadność
zajmowania przez niego stanowiska, jako osoby odpowiedzialnej za nadzór nad powyższą transakcją.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

podjęcia działań zmierzających do renegocjacji warunków umowy nabycia nieruchomości,

−

dokonania rzetelnej analizy przydatności poszczególnych obiektów, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych
kosztów na ich adaptację dla potrzeb Oddziału ZUS w Łodzi,

−

zapewnienia terminowego i kompleksowego przejęcia zakupionych obiektów.

Tytuł kontroli

Nadzór nad przebiegiem zasadniczej służby wojskowej w czasie
wolnym od zajęć szkoleniowych

Ocena zasad i form sprawowania nadzoru nad przebiegiem zasadniczej

Cel

służby wojskowej w czasie pozasłużbowym oraz rzetelności tego nadzoru, z
punktu widzenia zapobiegania zjawiskom patologicznym.

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w Ministerstwie Obrony Narodowej,
5 jednostkach Wojsk Lądowych, 2 jednostkach Marynarki Wojennej 1 jednostce
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła efektywność nadzoru ze

Synteza

strony przełożonych

i

służb

dyżurnych

nad

przebiegiem

zasadniczej

służby wojskowej w czasie wolnym od zajęć szkoleniowych. W dokumentach
regulujących dobowy tok życia i służby żołnierzy, określanych jako „porządek dnia”, w większości kontrolowanych
jednostek nie uwzględniano ich specyfiki, a w konsekwencji nie przestrzegano porządku dnia. Stwierdzono, że
nadzór sprawowany przez służby dyżurne po godz. 22 był nieefektywny, czego potwierdzeniem są m.in. wyniki
postępowań prowadzonych przez organy prokuratury wojskowej (w 1997 r. 97,6% przestępstw miało miejsce
w czasie wolnym od zajęć służbowych i głównie między godz. 22 a 24). Stwierdzono przy tym znaczny liberalizm
w egzekwowaniu przez dowódców przepisów prawa, wobec osób odpowiedzialnych za naruszania dyscypliny
i porządku wojskowego.
Nieprawidłowości stwierdzono również w funkcjonowaniu systemu przyjmowania i rozpatrywania skarg
żołnierzy, zwrócono też uwagę na nieznajomość przez żołnierzy służby zasadniczej uprawnień w zakresie
wnoszenia skarg. Liczne uchybienia dotyczące warunków zakwaterowania, w tym stanu sanitarno-higienicznego,
stwierdzono w 6 na 8 skontrolowanych jednostek.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

dostosowania porządku dnia do specyfiki jednostek wojskowych,

−

opracowania i wdrożenia systemu skutecznego nadzoru nad przebiegiem zasadniczej służby przez dowódców
i służby dyżurne,

−

zintensyfikowania

działalności

profilaktyczno-wychowawczej

celem

podniesienia

skuteczności

w zapobieganiu występowania zjawisk patologicznych w jednostkach wojskowych,
−

uatrakcyjnienia form spędzania czasu wolnego przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej,

−

podniesienia skuteczności rozpatrywania skarg zgłaszanych przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej oraz
usprawnienia sprawozdawczości dotyczącej skarg,

−

wyeliminowania zaniedbań w zakresie warunków zakwaterowania żołnierzy i stanu sanitarno-higienicznego
w jednostkach.

Działalność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Tytuł kontroli

Ocena realizacji przez Agencję zadań własnych, określonych w ustawie

Cel

o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. w zakresie
gospodarowania

powierzonym

mieniem

Skarbu

Państwa,

obrotu

nieruchomościami i przeprowadzania remontów oraz zadań zleconych przez
Ministra Obrony Narodowej, w tym procedur przydzielania kwater żołnierzom
zawodowym, planowania inwestycji, modernizacji i remontów budynków
mieszkalnych.

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w: Biurze Prezesa WAM w Warszawie,
5 oddziałach rejonowych WAM, 7 oddziałach terenowych WAM.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność WAM w zakresie

Synteza

administrowania powierzonym mieniem, realizacji inwestycji i remontów oraz
w zakresie wypłaty ekwiwalentów pieniężnych w zamian za rezygnację z kwater

osób uprawnionych. Zasadnicze nieprawidłowości w przydzielaniu kwater polegały na: nieprzestrzeganiu przez
dyrektorów oddziałów terenowych Agencji ustalonego trybu i kolejności w przydzielaniu mieszkań, jak też
przydzielaniu kwater żołnierzom, którzy wcześniej otrzymali pomoc finansową na budownictwo mieszkaniowe,
a więc stracili już uprawnienia do kwatery. W latach 1996-1997 zapotrzebowanie na ekwiwalent pieniężny
przekraczało możliwości dokonywania wypłat tego świadczenia przez Agencję. Przyjęte procedury wypłat
naruszały zasadę równości osób uprawnionych wobec prawa i stwarzały możliwość uznaniowego rozpatrywania
wniosków żołnierzy.
Krytycznie oceniono wykonywanie przez oddziały terenowe WAM przeglądów technicznych budynków
mieszkalnych, budowli oraz instalacji służących ochronie środowiska, instalacji gazowych i energetycznych, a także
przewodów kominowych. Na bieżące techniczne utrzymanie zasobu mieszkaniowego oddziały terenowe WAM
przeznaczały niewielkie środki (ok. 16%) z opłat czynszowych. Środki przeznaczone na remonty budynków były
niewystarczające do powstrzymania dekapitalizacji tych obiektów.
Agencja,

dokonując

najmu

lokali

mieszkalnych

i

użytkowych

oraz

obrotu

powierzonymi

nieruchomościami, w niedostatecznym stopniu dbała o interesy Skarbu Państwa. Szczególnie negatywnym tego
przykładem była dokonana w 1997 r. sprzedaż nieruchomości w Poznaniu za zaniżoną, przeszło czterokrotnie,
kwotę. Nieruchomość tę sprzedano jej dzierżawcom, przy czym już w trakcie przygotowań do sprzedaży,
przedłużono z nimi umowy dzierżawne. Z uwagi na fakt, że dokonana transakcja nosi znamiona uzasadnionego
podejrzenia popełnienia przestępstwa, NIK skierowała w tej sprawie stosowne zawiadomienie do prokuratury.
Negatywnie oceniono także jedno z zasadniczych zadań Agencji – działalność inwestycyjną w zakresie budowy
mieszkań dla żołnierzy zawodowych.

Kontrola ujawniła uchybienia i nieprawidłowości w finansowaniu działalności Agencji w tym zwłaszcza
w zakresie wykorzystania dotacji budżetowej na zadania własne oraz w ustalaniu wyniku finansowego w 1996
i 1997 r. (NIK skierowała w tej sprawie stosowne zawiadomienie do organów ścigania). Stwierdzono ponadto,
iż badania sprawozdań finansowych Agencji przeprowadzili m.in. biegli rewidenci, którzy byli pracownikami
Agencji, co nie zapewniało warunku do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniach (art. 66 ust.1
ustawy o rachunkowości).

Ważniejsze wnioski

−

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

egzekwowania od Prezesa WAM rzetelnej realizacji zadań zleconych w zakresie inwestycji mieszkaniowych
(budowy i zakupu mieszkań),

−

należytego rozliczania dotacji budżetowej przekazywanej corocznie WAM na realizację zadań zleconych,

−

szczegółowego uregulowania procedur związanych z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego żołnierzom w zamian
za rezygnację z kwatery,

−

sprawdzenia w trybie nadzoru prawidłowości umów zawartych przez WAM z tytułu najmu i dzierżawy.

Tytuł kontroli

Przygotowanie
Policji
zorganizowanej (tajna)

do

zwalczania

przestępczości

Ocena stanu zorganizowania struktur Policji powołanych do zwalczania
przestępczości zorganizowanej, a w szczególności stanu kadr, wyposażenia
w sprzęt i uzbrojenie, stanu rozpoznania zorganizowanych grup przestępczych
oraz wyników osiągniętych w zakresie ich zwalczania. Celem kontroli było też
dokonanie oceny współdziałania Policji z właściwymi organami administracji
państwowej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz współpracy
międzynarodowej w tym zakresie.

Cel

Zakres

Synteza

Kontrola przeprowadzona została w Komendzie Głównej Policji oraz
w 4 wybranych komendach wojewódzkich.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, dekoncentracja struktur Policji powołanych
do walki z przestępczością zorganizowaną, jaka miała miejsce w okresie od maja
1996 r. do października 1998 r. (data zakończenia kontroli NIK), osłabiała

efektywność pracy Policji w tym zakresie oraz utrudniała koordynację działań. Stwierdzono, że struktury Policji,
których zadaniem było zwalczanie przestępczości zorganizowanej, w latach 1994-1998 kilkakrotnie ulegały
zasadniczym modyfikacjom. Od 1994 r. do maja 1996 r. zarządzanie nimi było całkowicie skoncentrowane
w Komendzie Głównej Policji, następnie struktury te zostały zdekoncentrowane. Już po zakończeniu kontroli NIK,
z dniem 1 grudnia 1998 r., na podstawie zarządzenia Komendanta Głównego Policji, ponownie utworzono
skoncentrowany pion do walki z przestępczością zorganizowaną.
Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że pracownicy tego pionu wyróżniali się spośród ogółu
policjantów lepszym przygotowaniem zawodowym, niepokojącym zjawiskiem była natomiast duża płynność kadr,
braki w systemie kontroli wewnętrznej oraz w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.
Ustalono ponadto, że szczególne uprawnienia ustaw owe w zakresie korzystania ze środków operacyjnych,
wykorzystywane były w ograniczonym stopniu.

Ważniejsze wnioski
−

Wnioski wynikające z ustaleń kontroli dotyczyły w szczególności:

zapewnienia jednolitego i spójnego kierowania oraz koordynowania działań struktur policji przeznaczonych do
zwalczania przestępczości zorganizowanej w skali całego kraju.

Tytuł kontroli

Przygotowanie organizacyjne i techniczne krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego do działań ratowniczych

Ocena stanu zorganizowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Cel

oraz technicznego przygotowania systemu do działań ratowniczych, a także
koordynacji

i

kierowania

podmiotami

włączonymi

do

tego

systemu

i jednostkami wspomagającymi system. Ponadto ocena wykorzystania środków
budżetowych i pozabudżetowych przeznaczonych na potrzeby systemu, ze
szczególnym

uwzględnieniem

inwestycji

centralnej

„Krajowy

System

Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zakres

Kontrolę przeprowadzono w Komendzie Głównej Straży Pożarnej, 3 komendach
wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, 3 komendach rejonowych PSP i 3
urzędach wojewódzkich.

Synteza

Najwyższa Izba Kontroli oceniła stan zorganizowania PSP jako niezgodny
ze stanem ustalonym w obowiązujących przepisach. Wyniki kontroli wykazały,
że

przygotowanie

techniczne jednostek ratowniczo-gaśniczych do działań

ratowniczych było niezadowalające i nie zapewniało możliwości skutecznej realizacji zadań ustawowych. Termin
zorganizowania KSRG, ustalony ustawą o Państwowej Straży Pożarnej na dzień 1 stycznia 1995 r., nie został
dotrzymany.
Utworzone w jednostkach organizacyjnych PSP struktury, mające spełniać funkcje kierownicze
i koordynacyjne działań ratowniczych, nie miały odpowiedniego przygotowania technicznego dla realizacji tego
celu. Nie w pełni zostały określone zadania wojewodów w zakresie koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych na
obszarze kontrolowanych województw. W szczególności nie wypracowano wniosków i propozycji zapobiegania
wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń, nie przygotowano też planów potrzeb materiałowo-technicznych
i finansowych do realizacji zadań ratowniczych.
System kształcenia zawodowego, zorganizowany przez Komendanta Głównego PSP dla potrzeb KSRG,
zaspokajał bieżące potrzeby. Natomiast wyposażenie jednostek organizacyjnych PSP w sprzęt i środki techniczne
znacznie odbiegało od ustalonych przez Komendanta Głównego PSP minimalnych normatywów sprzętowych. Braki
te stanowiły zagrożenie dla skutecznej realizacji ustawowych zadań KSRG. Ze względu na czas eksploatacji, będący
w użytkowaniu sprzęt w znacznym stopniu kwalifikował się do wymiany.
Należy dodać przy tym, że środki budżetowe przeznaczone w latach 1996-1998 na utrzymanie gotowości
bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej, włączonych do KSRG, pokrywały potrzeby w tym zakresie
odpowiednio w: 3,6%; 2,3%; 2,2%.

Komendant Główny PSP nie wypełnił obowiązków ciążących na inwestorze inwestycji centralnej KSRG
ustanowionej w ustawie budżetowej na 1996 r., której przedmiotem była budowa 14 baz specjalistycznego sprzętu
ratowniczego w latach 1996-1999. Nie opracowane zostały założenia techniczno-ekonomiczne dla tej inwestycji, nie
określono zasad funkcjonowania baz, zakres rzeczowy zadań był zmieniany 3-krotnie w trakcie realizacji, zaś
nadzór nad realizacją inwestycji przez komendantów wojewódzkich PSP był niewystarczający.
Brak było również skutecznego nadzoru ze strony MSWiA, zarówno na etapie realizowania inwestycji, jak
i jej realizacji.

Wnioski, sformułowane po uwzględnieniu przedłożonej przez Komendanta

Ważniejsze wnioski

Głównego PSP nowej koncepcji organizacji i funkcjonowania KSRG, dotyczyły
w szczególności:

−

zwiększenia nakładów na wdrożenie KSRG,

−

realizacji wszystkich upoważnień wynikających ze znowelizowanych ustaw o ochronie przeciwpożarowej
i o PSP,

−

zapewnienia skutecznego nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem KSRG, w tym realizacji inwestycji
centralnej KSRG,

−

zorganizowania i zapewnienia skutecznego funkcjonowania KSRG z uwzględnieniem warunków finansowych
i prawno-organizacyjnych.

Tytuł kontroli

Wykonywanie przez Policję i Straż Graniczną czynności
administracyjno-porządkowych na drogach publicznych i ich
wpływ na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Ocena realizowania przez Policję i Straż Graniczną (SG) obowiązków

Cel

ustawowych w zakresie wykonywania czynności administracyjno-porządkowych
na drogach publicznych w latach 1997-1998 i wpływu podejmowanych działań
na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w Komendzie Głównej Policji (KGP),
3 komendach wojewódzkich Policji (KWP), 3 komendach rejonowych Policji
(KRP), Komendzie Głównej Straży Granicznej (SG), 3 oddziałach SG,
3 Granicznych Placówkach Kontrolnych (GPK), Oddziale Południowym
Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i jednostkach podległych.

NIK krytycznie oceniła fakt, że podstawowe akty wykonawcze, regulujące

Synteza

organizację służby policji na drogach, nie były dostosowanie do zmieniającego
się ustawodawstwa, a w szczególności do kolejnych zmian ustawy o Policji.

Stwierdzono, że wielu funkcjonariuszy dokonujących kontroli ruchu drogowego nie odbyło niezbędnego
przeszkolenia specjalistycznego (np. w KWP w Białymstoku 13%, a w Szczecinie 20,8% policjantów). Zdaniem
NIK, niska była efektywność wykorzystania czasu pracy policjantów, m.in. przez opóźnienia wyjazdu, wcześniejsze
powroty z trasy. Niektóre patrole opuszczały trasy centralnie koordynowane bez uzyskania stosownej zgody, lub nie
rozpoczynały służby patrolowej w wyznaczonym czasie. Ponad 30% samochodów wydzielonych do kontroli ruchu
drogowego miało przebieg zbliżony do granicy ich możliwości eksploatacyjnych. Najwięcej wyeksploatowanego
sprzętu samochodowego było w KWP w Gdańsku, Wrocławiu, Sieradzu i Tarnowie.
Dominującą, a zarazem mało skuteczną w ocenie NIK, była forma statyczna pełnienia służby przez
policjantów na drogach, częstokroć realizowana w stałych punktach tych dróg.
Ustalono, że nadal głównym kryterium oceny pracy policjantów jest liczba nałożonych mandatów. Nie
wdrożono tak istotnych kryteriów oceny jak: aktywność w trakcie pełnienia służby, dyscyplina i rzetelność
w działaniach zapewniających płynność ruchu drogowego na nadzorowanym odcinku drogi.
Uznając uprawnienia Policji do indywidualizacji oceny stopnia niebezpieczeństwa popełnionego
wykroczenia oraz wymierzania współmiernej kary, NIK krytycznie oceniła stosowaną praktykę częstego nakładania
grzywien różniących się wysokością nawet kilkadziesiąt razy – za ten sam rodzaj wykroczenia.
Brak odpowiedniego sprzętu był powodem niewykonywania przez policjantów czynności sprawdzających,
czy kierujący pojazdem jest w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu (głównie narkotyków).
NIK pozytywnie oceniła natomiast kontrolę ruchu drogowego wykonywaną przez SG w zasięgu terytorialnym

przejść granicznych i strefie nadgranicznej. Nie stwierdzono też istotnych nieprawidłowości w zakresie
dokumentowania czynności administracyjno-porządkowych, wykonywanych przez funkcjonariuszy Policji i SG na
drogach publicznych.

Ważniejsze wnioski

−

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

dostosowania wewnętrznych aktów normatywnych (rozkaz Komendanta Głównego Policji w sprawie pełnienia
służby na drogach przez policjantów, zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji
pełnienia służby patrolowej oraz w sprawie organizacji pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych
Policji) do obowiązującego stanu prawnego i obecnych struktur Policji,

−

wyeliminowania uchybień w zakresie przeszkolenia specjalistycznego policjantów,

−

spowodowania, aby dominującą formą pełnienia służby była forma dynamiczna,

−

poprawy dyscypliny służby na drogach,

−

uzupełnienia wyposażenia SG w sprzęt i urządzenia techniczne niezbędne do skutecznej kontroli ruchu
drogowego.

Tytuł kontroli

System naboru kadr w Policji i wykorzystanie okresu służby
przygotowawczej do ukształtowania zawodowego policjanta

Cel

Ocena organizacji i funkcjonowania systemu naboru kadr w Policji oraz
wykorzystania okresu służby przygotowawczej do ukształtowania zawodowego
policjanta, a także wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na ten
cel.

Zakres

Synteza

Kontrola przeprowadzona została w 6 jednostkach: w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), Komendzie Głównej Policji (KGP),
Komendzie Stołecznej Policji (KSP), 3 komendach wojewódzkich Policji (KWP)
– w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu.

NIK krytycznie oceniła sposób kwalifikowania kandydatów do służby. Przyjęcia
przebiegały według niejednolitych reguł, ponieważ nie określone zostały zasady
kwalifikowania nowo przyjętych policjantów do poszczególnych służb

policyjnych. Procedurę taką określił Minister SWiA dopiero w maju 1999 r., ustalając jednocześnie wykaz
dokumentów, jakie kandydat zobowiązany jest przedłożyć, a także rodzaj i zakres niezbędnych badań, którym musi
być on poddany. NIK podkreśliła brak sprecyzowanych wymagań dotyczących dyspozycji kandydatów do służby
w warunkach szczególnego obciążenia psychicznego. Nie badano też motywów kierujących osobami ubiegającymi
się o przyjęcie do pracy w policji.
W ustawie o Policji określono trzyletni okres służby przygotowawczej policjantów. Obejmuje on dwa
zasadnicze etapy: szkolenie podstawowe, które mimo pewnych nieprawidłowości pozytywnie ocenione zostało
przez NIK, oraz doskonalenie zawodowe – ocenione negatywnie. Policjanci w służbie przygotowawczej, po odbyciu
szkolenia podstawowego, realizowali bieżące zadania policyjne. Wyznaczani opiekunowie służbowi policjantów nie
byli natomiast przygotowani do pełnienia tych funkcji i nie brali pod uwagę ustaleń ujętych w arkuszach ocen
szkolenia podstawowego.
NIK negatywnie oceniła nadzór nad poborem do policji oraz przebiegiem służby przygotowawczej
policjanta. W ramach tego nadzoru Wydział IV Biura Kadr i Szkolenia KGP przeprowadził 14 wizytacji i kontroli,
podczas których stwierdzono niezadowalający stan techniczny obiektów, nie oceniano natomiast skuteczności
doskonalenia zawodowego policjantów w służbie przygotowawczej.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

zapewnienia skutecznego nadzoru nad naborem do Policji i przebiegiem służby przygotowawczej policjantów,

−

zapewnienia przygotowania merytorycznego i metodycznego osób zatrudnionych na stanowiskach
dydaktycznych w ośrodkach szkolenia policji,

−

podjęcia działań dla poprawy stanu technicznego obiektów ośrodków szkolenia policji.

Tytuł kontroli

Organizacja i funkcjonowanie Nadwiślańskich Jednostek
Wojskowych MSWiA

Ocena

Cel

stanu

zorganizowania

Nadwiślańskich

Jednostek

Wojskowych

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z punktu widzenia
realizowanych zadań. Ponadto celem kontroli była ocena wykorzystania środków
budżetowych oraz mienia Skarbu Państwa, przeznaczonych na funkcjonowanie
NJW MSWiA w latach 1997-1998.

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji, dowództwie Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA
oraz 10 wybranych jednostkach wojskowych.

Synteza

Kontrola wykazała, że struktury organizacyjne Nadwiślańskich Jednostek
Wojskowych

MSWiA

nie

wykonywanych przez nie

zawsze
zadań,

były

dostosowane

do

faktycznie

co często prowadziło do tworzenia

nieformalnych komórek organizacyjnych (pododdziałów).
Ustalono, że nie wszyscy żołnierze zawodowi posiadali wykształcenie wymagane na zajmowanym
stanowisku, a żołnierze służby zasadniczej, zajmujący stanowiska żołnierzy zawodowych – wymagane umiejętności
specjalistyczne do zajmowania tych stanowisk. Ponadto, wojskowi komendanci uzupełnień do pełnienia zasadniczej
służby wojskowej w NJW MSWiA kierowali poborowych, którzy byli karani za popełnienie przestępstw, co było
niezgodne z wytycznymi Szefa Sztabu Generalnego WP.
Negatywnie oceniono realizację programów szkoleń i ćwiczeń zarówno żołnierzy zawodowych, jak
i żołnierzy służby zasadniczej. Ocenę tę uzasadniał fakt, że założone w programach cele i treści realizowane były
tylko w niewielkim stopniu. Wiele uchybień i nieprawidłowości stwierdzono w trakcie szkoleń. Dotyczyły one m.in.
braku właściwej dyscypliny szkolenia, niewłaściwego doboru tematyki i wykładowców, niskiego poziomu
umiejętności strzeleckich kadry, słabej znajomości regulaminów oraz obowiązków służbowych. Krytycznie
oceniono również realizację szkolenia żołnierzy rezerwy. Poza tym stwierdzono, że żołnierze kierowani na
podstawie decyzji Ministra SWiA, do służby prewencyjnej w patrolach na terenie m.st. Warszawy, nie posiadali
odpowiedniego przeszkolenia policyjnego.
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła trwające od 1992 r. przekształcenia zadaniowo-strukturalne
w NJW MSWiA. Brak było ich całościowej koncepcji, a poszczególne cele, założone przy pracy nad
przekształceniem NJW, nie były realizowane.

Ważniejsze wnioski

−

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

spowodowania przez Prezesa Rady Ministrów, aby kwestia przedsięwzięć reorganizacyjnych NJW MSWiA, ze
względu na skutki obronne i finansowe, była przedmiotem oceny Komitetu Spraw Obronnych Rady Ministrów
i rozstrzygnięć Rady Ministrów,

−

uwzględnienia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wymogów bezpieczeństwa państwa oraz
właściwego zagospodarowania mienia Skarbu Państwa w decyzjach dotyczących reorganizacji (likwidacji)
Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA.

Tytuł kontroli

Realizacja programów zwiększania lesistości Polski

Ocena działań organów administracji rządowej i samorządowej oraz

Cel

jednostek

organizacyjnych

Państwowego

Gospodarstwa

Leśnego

Lasy

Państwowe

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w: Ministerstwie Ochrony Środowiska,
Zasobów

Naturalnych

i

Leśnictwa,

w

jednostkach

organizacyjnych

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w tym w: Dyrekcji
Generalnej

Lasów

Państwowych,

9

regionalnych

dyrekcjach

Lasów

Państwowych, 27 nadleśnictwach, 13 urzędach wojewódzkich, 21 urzędach
rejonowych, 28 urzędach gmin, 7 oddziałach terenowych Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa.

Synteza

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła szereg działań podejmowanych
przez instytucje i jednostki odpowiedzialne za realizację programów zwiększania
lesistości. W latach 1993-1997 zalesiono w Polsce łącznie 72,6 tys. ha gruntów

(planowano zalesienie 103,6 tys. ha). Badania kontrolne NIK wykazały, że nie było spójnej polityki w zakresie
zwiększania lesistości i zagospodarowania przestrzennego kraju. Przyjęty przez Radę Ministrów Krajowy program
zwiększania lesistości nie stał się programem rządowym, w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
Realizacja i planowanie zalesień odbiegały od założeń programów. W skontrolowanych województwach
i regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, planowanie zalesień nie było dostosowane do osiągnięcia
założonego poziomu 30% lesistości Polski. Także niższe od założonego było pozyskanie gruntów pod zalesienia,
przy czym nie wykorzystywano podaży gruntów będących w dyspozycji Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Niedostateczne było też zainteresowanie zalesieniami ze strony właścicieli gruntów.
Nie zostały zapewnione wystarczające fundusze na realizację zalesień. Środki przeznaczone na ten cel nie
zawsze były właściwie wykorzystywane.
W części skontrolowanych jednostek brak było dostatecznego nadzoru nad realizacją zadań w zakresie
zwiększania lesistości.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

przyspieszenia opracowania koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, stosownie do
przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, z uwzględnieniem problematyki zalesień,

−

nadania zadaniom związanym ze zwiększaniem lesistości Polski charakteru zadań rządowych,

−

tworzenia warunków dla realizacji Krajowego programu zwiększania lesistości, w tym pozyskania środków
pozabudżetowych,

−

zapewnienia realizacji zalesień zgodnie z założeniami Krajowego programu zwiększania lesistości,

−

przejmowania przez Lasy Państwowe gruntów przeznaczonych do zalesienia stosownie do potrzeb w tym
zakresie, wynikających z założeń Krajowego programu zwiększania lesistości,

−

uwzględnienia problematyki zalesień przez właściwe organy samorządu terytorialnego przy sporządzaniu
planów zagospodarowania przestrzennego,

−

podjęcia przez zarządy gmin działań, mających na celu szersze zainteresowanie właścicieli gruntów
możliwością zalesień obszarów nieprzydatnych do produkcji rolnej.

Tytuł kontroli

Ochrona środowiska w przemyśle siarkowym z uwzględnieniem rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych

Ocena działań organów administracji rządowej, jednostek przemysłu

Cel

siarkowego oraz innych jednostek w zakresie ochrony środowiska na terenach
związanych z eksploatacją, przetwarzaniem i składowaniem siarki.

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w Ministerstwie Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministerstwie Gospodarki, 2 urzędach
wojewódzkich, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Tarnobrzegu, Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla
Kamiennego S.A. w Katowicach, 2 okręgowych urzędach górniczych, Ośrodku
Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu,
7 przedsiębiorstwach przemysłu siarkowego, Przedsiębiorstwie Rekultywacji
Terenów Górniczych „Jeziórko” oraz w Elektrowni im. Tadeusza Kościuszki
w Połańcu.

Synteza

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła przedsięwzięcia proekologiczne
o charakterze

inwestycyjnym

i

modernizacyjnym,

podejmowane

przez

zakłady przemysłu siarkowego. Przedsięwzięcia te, pomimo braku programów
i koordynacji działań w skali całej branży, pozwoliły na istotne zmniejszenie uciążliwości dla środowiska
Z pozytywną oceną NIK spotkała się także działalność dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz
wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, która przyczyniła się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania
przemysłu siarkowego na środowisko.
Decyzje o likwidacji kopalń siarki, związane z ograniczeniem wydobycia w latach 1993-98 o ok. 30%,
spowodowały znaczny wzrost powierzchni terenów wymagających rekultywacji. Realizacja zadań w tym zakresie
przekraczała możliwości zakładów przemysłu siarkowego, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Ustalono, że przyznawane co roku na ten cel dotacje z budżetu państwa były niewystarczające, zwłaszcza
w aspekcie narastania różnic pomiędzy potrzebami a wysokością przyznawanych dotacji. Nie stwierdzono przy tym
niewłaściwego wydatkowania środków na prowadzenie rekultywacji. Izba negatywnie oceniła funkcjonowanie
nadzoru sprawowanego przez byłych Ministrów Przemysłu oraz Przemysłu i Handlu, a obecnie Ministra Gospodarki
i Ministra Skarbu Państwa. Działanie organów nadzoru było opóźnione, a decyzje nie były realizowane.
Spektakularny przykład tego rodzaju zaniedbań jest porzucona kopalnia siarki „Basznia”, stanowiąca nadzwyczajne

zagrożenie dla środowiska, w stosunku do której organy administracji centralnej nie podejmowały wystarczających
działań, których celem byłaby eliminacja powstałego zagrożenia.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

opracowania programu ochrony środowiska w przemyśle wydobywczym siarki, z uwzględnieniem
przyspieszenia rekultywacji terenów pogórniczych,

−

podjęcia działań zmierzających do likwidacji nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, występującego
w porzuconej kopalni siarki „Basznia” w woj. podkarpackim oraz odzyskania majątku Skarbu Państwa
pozostałego po tej kopalni, wniesionego do spółki „Sulphuvquest of Poland”,

−

uzupełnienia regulacji prawnych o przepisy dotyczące zagadnień ochrony i rekultywacji gruntów,
przeznaczonych na inne cele niż rolne i leśne, oraz gromadzenia środków na przyszłą rekultywację terenów,

−

pozyskania dodatkowych środków na rekultywację terenów pogórniczych w górnictwie siarkowym,
pochodzących z zagranicznych środków pomocowych,

−

sprawowania przez wojewódzką inspekcję ochrony środowiska systematycznej kontroli likwidowanych kopalń
siarki,

−

podniesienia efektywności nadzoru nad przebiegiem likwidacji kopalń siarki i rekultywacją ich terenów
górniczych.

Tytuł kontroli

Realizacja opłat i kar za zasolenie wód powierzchniowych i
emisję dwutlenku siarki oraz tlenków azotu i ich wykorzystanie
Ocena prawidłowości działań organów administracji rządowej w zakresie
nakładania i pobierania opłat i kar pieniężnych za zasolenie wód
powierzchniowych i emisję dwutlenku siarki i tlenków azotu do powietrza,
a także ocena gospodarowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej środkami finansowymi pochodzącymi
z wymienionych wyżej opłat i kar, a także wykorzystania przez podmioty
gospodarcze pomocy finansowej tych funduszy.

Cel

Zakres

Synteza

Kontrolę przeprowadzono w: Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa, Ministerstwie Gospodarki, Głównym Inspektoracie
Ochrony Środowiska, Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla
Kamiennego, NFOŚiGW, wojewódzkich funduszach ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, 8 wioś, urzędach wojewódzkich, spółkach węglowych,
kopalniach węgla kamiennego, elektrowniach i elektrociepłowniach oraz innych
podmiotach gospodarczych, ogółem w 80 jednostkach.
Wyniki kontroli wykazały, że wprowadzony przez Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa system opłat i kar za
gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian okazał
się

skutecznym narzędziem, stymulującym realizację działań proekologicznych w skontrolowanych zakładach
energetycznych. System ten nie spełnił jednak swojej roli w odniesieniu do poddanych badaniom zakładów
górnictwa węgla kamiennego.
Objęte kontrolą zakłady energetyczne, w zdecydowanej większości wywiązywały się z obowiązku
wnoszenia należnych opłat i kar za emisję dwutlenku siarki oraz tlenków azotu do powietrza. Podjęte przez nie
przedsięwzięcia w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, pozwoliły ograniczyć w latach 1995-1998
emisję dwutlenku siarki o 29% i tlenków azotu o 35,8%, co stworzyło perspektywę osiągnięcia w roku 2000
założonej w Polityce Ekologicznej Państwa redukcji zanieczyszczeń powietrza o 50%.
Działania ograniczające zrzuty zasolonych wód kopalnianych do wód powierzchniowych, podjęte
w skontrolowanych zakładach górnictwa węgla kamiennego w latach 1995-1998 pozwoliły uzyskać
18,5 procentową redukcję odprowadzanych do rzek ładunków soli. Nie rokowało to, zdaniem NIK, osiągnięcia 50%
ograniczenia tych ładunków do roku 2000, co zakładała Polityka Ekologiczna Państwa.
Pomimo działań podejmowanych przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
problem wód zasolonych nie został rozwiązany. Kopalnie w dalszym ciągu bezprawnie odprowadzały zasolone
wody do wód powierzchniowych i nie regulowały należnych opłat i kar. Jednostki te wniosły tylko 0,8%
naliczonych opłat i 18,5% wymierzonych kar. Powodem takiego stanu rzeczy był m.in. brak możliwości uzyskania
przez kopalnie pozwoleń wodnoprawnych na zrzuty zasolonych wód kopalnianych z powodu niespełniania
wymagań ochrony środowiska, brak możliwości sfinansowania kosztownych inwestycji niezbędnych w celu
ograniczenia dużych ładunków soli w wydobywanych wodach, a przede wszystkim występujący od początku lat 90
ujemny wynik finansowy działalności kopalń węgla kamiennego, który utrudniał realizację zadań inwestycyjnych
i regulowanie należnych opłat i kar za korzystanie z wód.
Stwierdzono, że NFOŚiGW tylko 37% wpływów z lat 1995-1998 przeznaczył na przedsięwzięcia związane
z ochroną wód przed zasoleniem. Fundusz ten nie wspierał w wystarczającym stopniu inicjatyw spółek węglowych
służących ograniczeniu zanieczyszczenia wód. Inwestycji takich nie wspierały również wojewódzkie fundusze
ośigw. Odpowiednich działań dla rozwiązania tego problemu nie podjęła też Państwowa Agencja Restrukturyzacji
Górnictwa Węgla Kamiennego.

Ważniejsze wnioski
Wnioski wynikające z ustaleń kontroli dotyczyły w szczególności:

−
−
−

podjęcia przez Ministra Gospodarki oraz Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
systemowych działań w celu rozwiązania problemu wód zasolonych w kopalniach węgla kamiennego,
opracowania programu stopniowego ograniczania zrzutu wód kopalnianych do wód powierzchniowych i
związanego z nim programu finansowania niezbędnych przedsięwzięć, w dostosowaniu do planu likwidacji
kopalń,
wdrożenia systemu rejestracji efektów w ochronie środowiska, uzyskanych w wyniku przedsięwzięć
proekologicznych dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW oraz funduszy wojewódzkich.

Tytuł kontroli

Gospodarowanie
Narodowego

majątkiem

Kampinoskiego

Parku

Ocena stanu realizacji ustawowych zadań Parku, w szczególności

Cel

organizacji Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN, Park) i gospodarowania
powierzonym mieniem Skarbu Państwa, wykorzystania środków finansowych
oraz ochrony przyrody i udostępniania Parku – w okresie 1996 - I półrocze 1998.

Zakres

Synteza

Kontrola doraźna przeprowadzona w Kampinoskim Parku Narodowym.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania podejmowane przez
Kampinoski Park Narodowy w zakresie ochrony przyrody, działalności
edukacyjnej, udostępnienia Parku dla celów turystycznych, dydaktycznych

i naukowych. Z pozytywną oceną Izby spotkało się także współdziałanie dyrektora KPN z gminami podczas
opracowywania miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego.
Ustalenia kontroli wykazały również nieprawidłowości w działalności Parku. Dyrektor KPN nie
opracowywał rocznych planów naukowo-badawczych i planów gospodarczych. Wykonanie niektórych zadań
w zakresie gospodarki leśnej odbiegało w znacznym stopniu od założeń przyjętych w opracowanym planie
urządzania ekosystemów leśnych i nieleśnych na lata 1991-2010. Nie w pełni też została zrealizowana uchwała
Rady Ministrów dotycząca wykupu i przejmowania gruntów położonych w KPN.
Badania kontrolne wykazały istotne nieprawidłowości w przygotowaniu oraz realizacji inwestycji pn.
Centrum Edukacji i Zarządzania Parku. KPN nie posiadał zatwierdzonych założeń techniczno-ekonomicznych oraz
zbiorczego zestawienia kosztów, a także nie miał zagwarantowanych środków na całkowitą realizację inwestycji.
Stwierdzono także nieprawidłowości w rozliczeniach z wykonawcami oraz naruszenie przepisów prawa
budowlanego, polegające na przekroczeniu założeń projektu zatwierdzonego w pozwoleniu na budowę.
Z ustaleń kontroli wynika, że Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nie
egzekwował od Krajowego Zarządu Parków Narodowych (KZPN) właściwego nadzoru nad działalnością KPN.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

oparcia działalności Parku na rocznych planach ochrony, planach naukowo-badawczych, finansowych
i gospodarczych, opracowywanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

−

zakończenia wykupów gruntów położonych w granicach Parku oraz uporządkowania stanu posiadanych
zasobów gruntów,

−

zatwierdzenia przez KZPN dokumentacji inwestycji Centrum Edukacji i Zarządzania Parku,

−

sprawowania właściwego nadzoru i kontroli nad działalnością Kampinoskiego Parku Narodowego przez
dyrektora KZPN,

−

ustalenia krajowej strategii ochrony przyrody,

−

wydania lub nowelizacji aktów wykonawczych do ustawy o ochronie przyrody w zakresie dotyczącym działań,
które powinny zostać podjęte w celu zapewnienia skutecznej ochrony zarówno Kampinoskiego Parku
Narodowego, jak i innych parków narodowych.

Tytuł kontroli

Planowanie przestrzenne w gminach

Ocena realizacji zadań gmin w zakresie zagospodarowania

Cel

przestrzennego, w tym opracowania studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego w świetle wymagań
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w: 141 urzędach gmin miejskich,
miejsko-wiejskich

i

wiejskich,

z

czego

w

90

gminach

przeprowadzono rekontrole.

Synteza

Z ustaleń kontroli wynika, że nie w pełni były realizowane założenia ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym. W regulaminach organizacyjnych 10%
skontrolowanych gmin nie uwzględniono zadań wynikających z tej ustawy.

W co piątej jednostce nie przystąpiono do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
gminy. W pozostałych jednostkach stopień zaawansowania prac nad studium był zróżnicowany – opracowanie
zostało ukończone w 25% skontrolowanych gmin. W ocenie NIK, w niektórych przypadkach brak było realnych
przesłanek wykonania studium w ustawowym terminie do 31 grudnia 1999 r., co pozwoliło na oszacowanie,
że ok. 1/3 skontrolowanych urzędów nie będzie dysponowało tym opracowaniem w wymaganym terminie.
Na opóźnienie przygotowania studiów gminnych, a także ich poziom istotny wpływ miał brak koncepcji
polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz brak studiów zagospodarowania przestrzennego województw,
z których wynikać miały zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych. Wojewodowie zobowiązani
byli sporządzić takie studia w oparciu o koncepcję polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, do której
przygotowania zobowiązany został ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym Prezes Rządowego Centrum
Studiów Strategicznych.
We wszystkich skontrolowanych jednostkach obowiązywały miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, uchwalone na podstawie ustawy z 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym, tracące ważność po
31 grudnia 1999 r., natomiast zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zgodnie
z art. 67 ust. 2 ustawy zachowały swoją ważność po tym terminie, objęto jedynie 5% powierzchni skontrolowanych
gmin. W wyniku kontroli ujawniono, że obowiązujące plany zawierały szereg nieprawidłowości, polegających m.in.
na tym, że nie uwzględniały one wymagań ustaw szczególnych, ich rysunki nie były wykonane na aktualnej mapie
sytuacyjno-wysokościowej, nie w pełni zostały określone zasady i warunki przeznaczenia oraz zagospodarowania

terenów, brak było prognoz wpływu ustaleń planów na środowisko. Stwierdzono również przypadki zaniechania
przez zarządy gmin dokonywania ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi NIK dotyczyły również sposobu wykonywania obowiązku informowania mieszkańców
o czynnościach związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez gminy.
Ujawniono także przypadki wydawania przez gminy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
z naruszeniem prawa.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

zakończenia prac nad koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju i ustalenia zakresu, w jakim koncepcja
ta stanowić będzie podstawę programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji ponadlokalnych
celów publicznych,

−

przyspieszenia sporządzenia przez naczelne i centralne organy administracji rządowej programów
zawierających zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych oraz dokonania
stosownych uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego województw,

−

przyśpieszenia prac nad opracowaniem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

−

zwiększenia nadzoru w celu eliminacji wadliwości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

−

uaktualnienia regulaminów organizacyjnych urzędów gmin, z uwzględnieniem zadań wynikających
z przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Tytuł kontroli

Gospodarowanie nieruchomościami w Gminie Warszawa
Centrum Dzielnicy Mokotów i udostępnianie gruntów w pasach
drogowych na terenie Warszawy

Ocena decyzji podejmowanych w związku z przekazywaniem w

Cel

użytkowanie wieczyste i sprzedaż na rzecz osób prawnych nieruchomości z
przeznaczeniem pod budownictwo oraz udostępnianie nieruchomości w pasach
drogowych dróg krajowych i wojewódzkich na cele inne niż transportowe.

Zakres

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Warszawa Centrum Dzielnicy
Mokotów, Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie oraz Urzędzie Rejonowym
w Warszawie.

Synteza

Najwyższa

Izba

Kontroli

pozytywnie

oceniła

sposób

gospodarowania niektórymi nieruchomościami przez Zarząd
Dzielnicy

Mokotów

wskazała

jednak

Gminy

Warszawa

Centrum.

liczne

nieprawidłowości

w

Kontrola
zakresie

wydawania
decyzji i rozliczania należności z tytułu zawartych umów.
Nadzór sprawowany przez dyrektora Zarządu Dzielnicy Mokotów Gminy Warszawa Centrum,
działającego z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, w zakresie nadzoru budowlanego nie był właściwy, zaś
niektóre decyzje podejmowano z rażącym naruszeniem prawa, co stanowiło przesłankę stwierdzenia ich
nieważności. Stwierdzono m.in., że z naruszeniem przepisów prawa dokonywano podziału działek lub zezwalano na
użytkowanie niektórych obiektów, mimo upływu terminu wskazanego w decyzji.
Wyniki kontroli wskazują ponadto, że Zarząd Dróg Miejskich nie egzekwował warunków umów dzierżawy
gruntów Skarbu Państwa zarówno na terenie Dzielnicy Mokotów, jak również na obszarze m. st. Warszawy, które
zawierane były bez pełnomocnictwa Wojewody Warszawskiego. Ustalono również, że ZDM wydawał zezwolenia
na zajęcie pasa drogowego z naruszeniem przepisów ustawy o drogach publicznych, a należności z tytułu czynszu
dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa odprowadzał do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy zamiast do budżetu
państwa.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

zwrócenia do budżetu kwoty 13.992 tys. zł z tytułu wydzierżawienia przez Zarząd Dróg Miejskich gruntów
Skarbu Państwa położonych w pasach dróg krajowych i wojewódzkich,

−

przestrzegania podziałów nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce
nieruchomościami i zapewnienia skutecznej kontroli w tym zakresie,

−

zwiększenia nadzoru i kontroli w zakresie: uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz użytkowanie obiektów
budowlanych, posiadania pozwoleń na użytkowanie obiektów na czas określony,

−

udostępniania inwestorom wydzielonych części pasów drogowych pod działalność gospodarczą, zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie o drogach publicznych.

Tytuł kontroli

Cel

Ochrona zwierząt

Ocena działań podejmowanych przez organy administracji
publicznej oraz inne jednostki organizacyjnych, na rzecz ochrony
zwierząt.

Zakres

Kontrolę przeprowadzono w 133 jednostkach: Ministerstwie Środowiska,
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komitecie Badań Naukowych,
Głównym Inspektoracie Weterynarii, Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, w 10
powiatowych

inspektoratach

weterynarii,

10

urzędach

wojewódzkich,

27 urzędach miast i gmin, a także w innych jednostkach organizacyjnych –
okręgowych stacjach hodowli zwierząt, ogrodach zoologicznych, cyrkach,
schroniskach dla bezdomnych zwierząt, ubojniach, sklepach zoologicznych.

Synteza

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła sposób realizacji ustawy o ochronie
zwierząt przez naczelne organy administracji państwowej. Mimo upływu 2 lat od
wejścia w życie tej ustawy, nie zrealizowano 15 spośród 21 zawartych w niej

upoważnień w sprawie wydania aktów wykonawczych. Stwierdzono, że istniejące przepisy były nieprecyzyjne i nie
określały, kto i w jakim trybie winien je egzekwować.
Wskazano na niedostosowanie polskiego prawodawstwa o ochronie zwierząt do przepisów Unii
Europejskiej, szczególnie w zakresie ochrony zwierząt hodowlanych i laboratoryjnych. Od kwietnia 1998 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie kontynuowało rozpoczętych wcześniej prac, mających na celu
ratyfikowanie 6 Konwencji Rady Europy dot. ochrony zwierząt, nie wykonując tym samym wniosku pokontrolnego
NIK z 1997 r.
Wyniki kontroli wykazały brak zbiorczych danych o faktycznej liczby badań przeprowadzonych na
zwierzętach, a także liczby i gatunków zwierząt wykorzystywanych do badań w skali kraju. Do tego stanu
przyczyniło się niewykonanie upoważnienia ustawowego dotyczącego sposobu prowadzenia rejestru zwierząt
laboratoryjnych oraz dokumentacji doświadczeń na tych zwierzętach.
W wyniku kontroli ujawniono wiele przypadków nieprzestrzegania obowiązujących przepisów
dotyczących ochrony zwierząt gospodarskich, jak również o ochronie zwierząt dzikich i wolno żyjących oraz
o ochronie gatunkowej zwierząt. Uwagi NIK dotyczyły m.in. funkcjonowania schronisk dla bezdomnych zwierząt,
z których większość nie spełniała wymogów określonych prawem. Kontrola ujawniła także nieprzestrzeganie norm
dotyczących transportu zwierząt. Stwierdzono uchybienia w zakresie wykonywanego przez powiatowe inspektoraty
weterynaryjne nadzoru nad warunkami w ośrodkach hodowli zwierząt gospodarskich. Nieprawidłowo wykonywane
były przez niektóre organy samorządowe zadania w zakresie wyłapywania i opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz ewidencji psów dla celów podatkowych. Na terenie 67 skontrolowanych jednostek samorządowych
prowadzono wyłapywanie zwierząt bez podjęcia uchwały rady gminy.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

przyspieszenia prac zmierzających do dostosowania polskiego prawodawstwa do wymogów Unii Europejskiej
i ratyfikowania Konwencji Rady Europy, dotyczących ochrony zwierząt,

−

rozważenia objęcia przez wyznaczony dział administracji rządowej spraw ochrony zwierząt oraz nowelizacji
niektórych przepisów ustawy o ochronie zwierząt,

−

przygotowania i wydania aktów wykonawczych do ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie przyrody,

−

podjęcia działań zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków do transportu zwierząt i ich odprawy
na punktach granicznych,

−

wzmożenia nadzoru nad realizacją przepisów dotyczących ochrony zwierząt dzikich i wolno żyjących oraz
ochrony gatunkowej zwierząt,

−

utworzenia lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach oraz prowadzenia ewidencji
projektów naukowo-badawczych, w których prowadzone są doświadczenia na zwierzętach, oraz zwierząt
wykorzystywanych w tych doświadczeniach.

Tytuł kontroli

Działalność administracji rządowej w zakresie zatrudniania
obywateli polskich za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ocena realizacji przez administrację rządową przepisów w zakresie zatrudniania
obywateli polskich za granicą i cudzoziemców w Polsce.

Cel

Zakres

Kontrolę przeprowadzono w Krajowym Urzędzie Pracy w Warszawie (KUP)
i 15 wojewódzkich urzędach pracy, Ministerstwie Gospodarki w Warszawie,
a ponadto w Ambasadzie RP w Trypolisie i Konsulacie Generalnym
w Benghazi,

w zakresie

opieki

nad

polskim

personelem

medycznym

zatrudnionym w Libii.

Synteza

Z ustaleń kontroli wynika, że administracja rządowa realizowała politykę
zatrudniania obywateli polskich za granicą oraz cudzoziemców w Polsce zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa. Stwierdzono jednak, że urzędy pracy miały

bardzo ograniczone możliwości kreowania polityki zatrudnienia Polaków za granicą.
W latach 1995-1997 liczba obywateli polskich, którzy za pośrednictwem urzędów pracy uzyskali
zezwolenie na legalne zatrudnienie za granicą w ramach umów rządowych, wynosiła 174-201 tys. osób. Ponad 99%
tej liczby stanowili pracownicy sezonowi, zatrudnieni na okres do 3 miesięcy, imiennie wskazywani przez
zagranicznych pracodawców. Udział ofert anonimowych był znikomy, co nie pozwalało kierować do pracy za
granicą osób bezrobotnych z terenów, gdzie zjawisko to przybierało największe rozmiary.
W ramach zatrudnienia limitowanego, największa liczba ofert przeznaczona była dla tzw. pracownikówgości, kierowanych na podstawie umowy międzyrządowej z RFN z 1990 r. w sprawie zatrudniania pracowników
w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i językowych. Wykorzystanie 1000-osobowego limitu
zmniejszało się jednak systematycznie, osiągając w 1997 r. 64,9%, głównie z powodu podnoszenia wymagań
przez niemieckich pracodawców w stosunku do kandydatów na pracowników-gości.
Nie były praktycznie realizowane umowy w sprawie zatrudniania stażystów. Umowy z Belgią z 1990 r.
oraz z Luksemburgiem z 1996 r., przewidujące zatrudnienie 250 i 30 stażystów rocznie, nie weszły w życie
z powodu nienotyfikowania ich przez stronę belgijską i luksemburską. Przy limicie zatrudnienia stażystów 150 osób
rocznie przewidzianym w umowie z 1993 r. ze Szwajcarią, zgodę na zatrudnienie w latach 1995-1997 otrzymało
odpowiednio 10, 16 i 5 osób, a przy przewidzianym umową z Francją limicie 1000 osób, do pracy skierowano
w 1995 r. – 42, w 1996 r. – 47, a w I półroczu 1997 r. – 4 polskich stażystów.
Kontrola ujawniła, że polscy obywatele zatrudnieni w Libii – głównie w miejscowych placówkach służby
zdrowia – znajdowali się w bardzo trudnych warunkach. Strona libijska nie dotrzymywała terminów podpisania
kontraktu, wydania pracownikowi wizy pobytowej z prawem pracy, a także otwarcia konta bankowego,
co umożliwiało wypłatę wynagrodzenia. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła aktywność i zaangażowanie
polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych w rozwiązywaniu tych problemów, jednak ich interwencje nie
zawsze odnosiły pożądany skutek.
Jeśli chodzi o cudzoziemców zatrudnionych w Polsce, Izba stwierdziła, że dane statystyczne wojewódzkich
urzędów pracy oraz Krajowego Urzędu Pracy, dotyczące liczby wydanych zezwoleń (8-15 tys. osób rocznie), były
mało wiarygodne. Rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w sprawozdaniach KUP a faktyczną liczbą zezwoleń,
ustaloną w wyniku kontroli, wynosiły ponad 20%. W ocenie NIK, znacznie większe zagrożenie dla polskiego rynku
pracy stanowiło jednak nielegalne zatrudnienie cudzoziemców, szacowane na 100-150 tys. osób rocznie.

Ważniejsze wnioski

−

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

podjęcia przez Prezesa KUP starań o zwiększenie liczby ofert anonimowych, oraz o pełniejszego wykorzystania
określonych w umowach międzyrządowych limitów zatrudnienia polskich pracowników,

−

podjęcia decyzji w sprawie zawarcia nowej umowy z Libią, gwarantującej przestrzeganie przez
stronę libijską warunków zawartego porozumienia, a w przypadku braku takiej umowy –
rozważenia wycofania się Krajowego Urzędu Pracy z prowadzenia naboru i pośrednictwa w
zatrudnieniu polskiego personelu medycznego w Libii,
−

podjęcia działań zmierzających do ograniczenia zjawiska nielegalnego zatrudniania

cudzoziemców, m.in. drogą zwiększenia efektywności i skuteczności kontroli służb legalności
zatrudnienia.

Tytuł kontroli

Działalność inwestycyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego

Ocena działalności inwestycyjnej Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego i jej oddziałów regionalnych jako inwestorów dokonujących
zakupów nieruchomości oraz prowadzących roboty budowlane i remonty
obiektów przeznaczonych na siedziby jednostek organizacyjnych Kasy.

Cel
Zakres

Kontrolę przeprowadzono w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, 6 oddziałach regionalnych, Ośrodku WypoczynkowoRehabilitacyjnym w Świnoujściu oraz Centrum Rehabilitacji Rolników
w Horyńcu-Zdroju.

Z ustaleń kontroli wynika, że przy realizacji zadań inwestycyjno-remontowych
KRUS występowało szereg uchybień i nieprawidłowości. W ponad połowie
zadań inwestycyjnych, remontowych, adaptacji i modernizacji obiektów,
dokonano rozszerzenia zakresu robót i zmian terminu ich zakończenia. W ten sposób cykl realizacji inwestycji
wydłużył się średnio o 1/3 w stosunku do przyjętego w umowach, wzrastały też koszty. Świadczyło to o nierzetelnym
planowaniu i niedostatecznym nadzorze Biura Administracji i Inwestycji Centrali KRUS nad procesem
inwestycyjnym.

Synteza

Przy nabywaniu nieruchomości nie dokonywano ich pełnej oceny użytkowej. Zakupione obiekty, będące
w złym stanie technicznym, wymagały wydatkowania znacznych kwot na roboty budowlane, związane
z doprowadzeniem ich do właściwego stanu techniczno-użytkowego. Tym samym nie wykazywano należytej troski
o interes Skarbu Państwa.
Centrala KRUS podpisała w listopadzie 1994 r., z Przedsiębiorstwem „WARCENT” S.A., umowę na
pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy wykonaniu kompleksowych prac związanych z adaptacją i remontem
zespołu pałacowo-parkowego w Teresinie. Kasa nie mogła występować w tych umowie jako inwestor bezpośredni,
gdyż właścicielem nieruchomości był fundusz składkowy. W ocenie NIK, działanie Centrali Kasy było niecelowe,
niegospodarne, a także nielegalne, ponieważ zawarcie umowy odbyło się z naruszeniem prawa.
Kasa finansowała działalność inwestycyjną ze środków funduszu składkowego. Działanie takie należy
uznać za niezgodne z prawem, bowiem przepis art. 77 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie
przewiduje wydatków na tego typu działalność.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

zwiększenia nadzoru Prezesa KRUS nad działalnością służb inwestycyjnych przy planowaniu i
realizacji zadań oraz rozliczaniu inwestycji,

−

egzekwowania od wykonawców oraz od inwestorów zastępczych realizacji umów, zgodnie z ich
postanowieniami,

−

wzmocnienia i usprawnienia obsługi prawnej Centrali KRUS i oddziałów regionalnych, w celu lepszego
i skuteczniejszego zabezpieczania interesów KRUS w zawieranych umowach,
−

rozważenia przez kierownictwo KRUS możliwości opracowania standardowych założeń
inwestycyjnych dla typowych projektów siedzib, oddziałów regionalnych i placówek
terenowych, co pozwoliłyby uniknąć częstych zmian dokumentacji technicznej (rozszerzania
zakresów robót), a także planów finansowych.

Tytuł kontroli

Cel

Zakres

Wykonywanie przez Prezesa Krajowego Urzędu Pracy i urzędy
pracy nadzoru nad organami, organizacjami i instytucjami
prowadzącymi pośrednictwo pracy
Ocena funkcjonowania systemu pośrednictwa pracy prowadzonego przez inne
niż urzędy pracy organy, organizacje i instytucje, a ponadto ocena nadzoru
sprawowanego przez Prezesa Krajowego Urzędu Pracy oraz dyrektorów
wojewódzkich urzędów pracy nad jednostkami zajmującymi się pośrednictwem
pracy, lub kierowaniem do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
Kontrolą objęto Krajowy Urząd Pracy w Warszawie (KUP), 21 wojewódzkich
urzędów pracy (wup) oraz 6 jednostek upoważnionych do prowadzenia
pośrednictwa pracy.

Ustalenia kontroli świadczą o niedostatecznym i mało skutecznym nadzorze
Prezesa KUP oraz dyrektorów wup nad organami, organizacjami i instytucjami
prowadzącymi pośrednictwo pracy. W latach 1996-1997, tylko 11 na 21
skontrolowanych urzędów prowadziło kontrole w jednostkach podejrzanych o nielegalne pośrednictwo pracy,
kontrole te były jednak powierzchowne i mało wnikliwe. Niska skuteczność zwalczania nielegalnego pośrednictwa
pracy – zdaniem wup – wynikała w znacznej mierze z niejasności obowiązujących przepisów. Służby kontrolne
miały np. duże trudności z udowodnieniem nielegalnego pośrednictwa pracy firmom deklarującym działalność
w formie tzw. doradztwa zawodowego lub personalnego, która to instytucja nie jest w Polsce normatywnie
określona.

Synteza

Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu nie zawierała m.in. upoważnienia do określenia przez
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej trybu i zasad wydawania upoważnień do pośrednictwa pracy oraz pokrywania
kosztów pośrednictwa lub ustalania i zatwierdzania taryf.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 tejże ustawy, Prezes KUP mógł upoważnić do prowadzenia pośrednictwa pracy lub
kierowania do pracy za granicę u pracodawców zagranicznych inne niż urzędy pracy – organy, organizacje lub
instytucje. Przyjmując szeroką interpretację pojęć „organy” i „instytucje”, Prezes KUP wydawał upoważnienia do
pośrednictwa pracy takim jednostkom, jak spółki prawa handlowego i spółki cywilne.
W okresie 1996-1997 wydano 543 upoważnienia na prowadzenie pośrednictwa pracy, w sytuacji gdy
ok. 75% wniosków o wydanie lub przedłużenie upoważnienia, zaopiniowanych pozytywnie przez wojewódzkie
urzędy pracy, nie spełniało zasad określonych przez Prezesa KUP, zgodnie z którymi jednostki pośredniczące
zobowiązane były m.in. do załączenia zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o wywiązywaniu się
z obowiązków podatkowych, przekazywania do KUP półrocznych syntetycznych informacji o działalności
w zakresie pośrednictwa pracy, kopii dokumentów uwiarygodniających kontrakty z firmami zagranicznymi, a także
informacji o liczbie zawartych kontraktów.
Powołana w marcu 1996 r. przez Prezesa KUP Rada ds. Zatrudnienia Marynarzy i Rybaków Morskich,
jako jego organ opiniodawczo-doradczy, nie wykonywała swoich zadań (w 1997 r. nie odbyło się ani jedno
posiedzenie Rady). W szczególności Rada nie podjęła ważnej planowanej inicjatywy, dotyczącej wprowadzenia dla
marynarzy i rybaków uregulowań prawnych umożliwiających im indywidualne opłacanie składek na ubezpieczenie
społeczne za czas niewykonywania pracy (między kontraktami), a tym samym zaliczanie tego okresu do uprawnień
pracowniczych oraz emerytalno-rentowych.

Ważniejsze wnioski
−
−
−
−

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności

nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
egzekwowania od wnioskodawców ubiegających się o upoważnienie do prowadzenia pośrednictwa pracy,
wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji warunkujących wydanie upoważnienia,
zobowiązania przez Prezesa KUP właściwych służb kontrolnych urzędów pracy do zwiększenia liczby kontroli
(w tym w firmach trudniących się tzw. doradztwem personalnym),
reaktywowania działalności powołanej Rady ds. Zatrudnienia Marynarzy i Rybaków Morskich oraz
przyspieszenie prac nad wprowadzeniem regulacji prawnych, gwarantujących tej grupie zawodowej
uprawnienia pracownicze i emerytalno-rentowe.

Tytuł kontroli

Realizacja zadań w zakresie prewencji i rehabilitacji leczniczej
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Ocena realizacji zadań z zakresu zapobiegania wypadkom przy pracy

Cel

rolniczej

oraz

rolniczym

chorobom

zawodowym,

udzielania

pomocy

ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia
wykazującym długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym albo
nią

zagrożonym,

w

korzystaniu

z

różnych

form

rehabilitacji

lub

przekwalifikowania. Celem kontroli była również ocena prawidłowości
gospodarowania środkami funduszu prewencji i rehabilitacji.

Kontrola przeprowadzona została w: Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Zakres

Społecznego, 19 jej oddziałach regionalnych i 33 placówkach terenowych,
5 centrach rehabilitacji rolników oraz 6 innych jednostkach, w tym
w 2 sanatoriach, ośrodku szkoleniowo-rehabilitacyjnym, Instytucie Medycyny
Wsi w Lublinie, szpitalu specjalistycznym w Krakowie i fundacji „Sanatoria
Kardiologiczne dla Rolników” w Nałęczowie.

Synteza

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację zadań KRUS w zakresie
zapobiegania

wypadkom

przy

pracy

rolniczej

i

udzielaniu

pomocy

ubezpieczonym w korzystaniu z różnych form rehabilitacji.
Niezależnie od pozytywnej, ogólnej oceny realizacji zadań, w działalności Kasy stwierdzono również wiele
nieprawidłowości, polegających w szczególności na: niestosowaniu procedur określonych w przepisach ustawy
o zamówieniach publicznych przy zakupie świadczeń rehabilitacyjnych w sanatoriach oraz użytkowaniu, pomimo
braku wymaganych atestów, sprzętu w wymienionych centrach i ośrodkach rehabilitacji rolników. Kontrola
wskazała również, iż Kasa poniosła nieuzasadnione koszty związane z korzystaniem z usług pośrednika przy
zakupie świadczeń rehabilitacyjnych oraz hospitalizacji pacjentów.
Stwierdzono też brak regionalnych programów przeciwdziałania wypadkom przy pracy, pomimo
obowiązku ich posiadania, wynikającego z regulaminów organizacyjnych oddziałów.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

zwiększenia dyscypliny finansowej przy wydatkowaniu środków funduszu prewencji i rehabilitacji oraz
podjęcia działań w celu pełniejszej realizacji wniosków o rehabilitację,

−

zlecania usług w zakresie rehabilitacji leczniczej bez pośrednictwa innych jednostek, w celu uniknięcia
nieuzasadnionych wydatków,

−

użytkowania w centrach i ośrodkach rehabilitacyjnych aparatury medycznej posiadającej atesty,

−

opracowania oraz wdrożenia we wszystkich oddziałach regionalnych Kasy, wynikających z lokalnych potrzeb,
programów zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym,

−

dostosowania 3 aktów wykonawczych do przepisów Konstytucji RP oraz do ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników.

Tytuł kontroli

Cel

Realizacja Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS

Ocena działań Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Prezesa
Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych

podjętych

w

celu

przygotowania ZUS do reformy ubezpieczeń społecznych. Badano
m.in. działania ZUS związane z przeprowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie generalnego
wykonawcy Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) dla
ZUS, a także realizację zawartej pomiędzy ZUS a firmą Prokom
Investments S.A. umowy na zaprojektowanie i wykonanie KSI dla
ZUS.

Zakres

Kontrolą objęto Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej oraz Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.

Synteza

NIK oceniła negatywnie – jako niecelowe, niegospodarne i nierzetelne –
wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy
KSI, w sytuacji braku koncepcji całego systemu, braku podstawowych aktów

prawnych, braku rozstrzygnięć co do statusu prawnego ZUS oraz decyzji co do źródeł finansowania
przedsięwzięcia.
W maju 1996 r. ZUS opracował dokument pn. Kompleksowy System Informatyczny ZUS (KSI ZUS).
Koncepcja realizacji. W opinii Najwyższej Izby Kontroli, dokument ten nie zawierał przygotowanej bądź ustalonej
koncepcji systemu informatycznego KSI, ani szacunkowego rachunku kosztów jego realizacji. Stanowił on jedynie
zbiór ogólnych tez dotyczących oczekiwań Zakładu pod adresem przyszłej koncepcji systemu. Mimo to ZUS
przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i 10 października 1997 r. z wybranym
wykonawcą, firmą Prokom Investments S.A., podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie Kompleksowego
Systemu Informatycznego dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przekazanie do eksploatacji oprogramowania
użytkowego w ZUS.
NIK negatywnie oceniła niektóre postanowienia tej umowy, jako niekorzystne dla Zakładu i nie
gwarantujące należytego zabezpieczenia interesu zleceniobiorcy. Zdaniem Izby, również decyzja Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych, w kwestii wyrażenia zgody na zastosowanie preferencji krajowych, wydana została bez
należytej staranności przy ocenie i analizie argumentów wynikających z wniosku ZUS w tej sprawie.
Do umowy głównej, aneksem nr 2 z dnia 23 kwietnia 1998 r., wprowadzono modyfikacje, które
spowodowały radykalną zmianę logicznej i fizycznej formuły KSI ZUS. Polegały one na rozszerzeniu obszaru

funkcjonalnego KSI ZUS o nie planowane wcześniej zadania, a także na zastąpieniu rozproszonej struktury
przetwarzania – strukturą silnie scentralizowaną. Zdaniem NIK, wprowadzenie tak radykalnych zmian
w przedmiocie zamówienia było niezgodne z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i stanowiło
jednocześnie naruszenie dyscypliny budżetowej. Zarówno aneks nr 2, jak i tzw. tekst jednolity, były w istocie
zupełnie nowymi umowami, których podpisanie wymagało wszczęcia nowego postępowania o zamówienie
publiczne. Wyrażając swoja dezaprobatę dla tego rodzaju poczynań, Izba odstąpiła jednak od zgłoszenia wniosku do
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wystąpienie do sądu o stwierdzenie nieważności aneksu nr 2 oraz
jednolitego tekstu umowy, a to ze względu na stan zaawansowania prac nad KSI i niebezpieczeństwo dalszych
znacznych opóźnień w jego wdrażaniu.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

zapewnienia stałych i pewnych źródeł finansowania KSI ZUS oraz całej reformy ubezpieczeń społecznych,

−

zobowiązania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych podległych mu służb do szczególnej staranności
i rzetelności przy rozpatrywaniu wniosków o zatwierdzenie wyboru trybu zamówienia publicznego oraz
wyrażenia zgody w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówienia publicznego.

Warunki eksportu mleka i przetworów mleczarskich do państw
Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zadań służb
weterynaryjnych

Tytuł kontroli

Ocena działalności zakładów mleczarskich i Państwowej Inspekcji

Cel

Weterynaryjnej w zakresie przestrzegania przy eksporcie mleka i
jego przetworów wymogów Unii Europejskiej, nadzoru nad
produkcją, organizacją i przebiegiem skupu mleka poddawanego
przetwarzaniu,

a także

współpracy

Ministra

Rolnictwa

i

Gospodarki Żywnościowej, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
oraz Komitetu Integracji Europejskiej w zakresie harmonizacji
prawa polskiego z przepisami weterynaryjnymi Unii Europejskiej.
Badaniami kontrolnymi objęto 3 ministerstwa, 23 wojewódzkich lekarzy

Zakres

weterynarii i 37 zakładów przetwarzających mleko.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, w Polsce nie działał sprawnie system

Synteza

kontroli jakości nad produkcją, transportem i przetwarzaniem mleka.
Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nie ustaliło jednolitych
kryteriów kwalifikowania zakładów mleczarskich do eksportu ich wyrobów do państw UE. Nie opracowało również
krajowego niezależnego systemu badania mleka. Państwowa służba weterynaryjna nie była przygotowana
organizacyjnie i technicznie do sprawowania ustawowego nadzoru nad jakością zdrowotną mleka i jego
przetworów. Zasadniczą tego przyczyną był brak regulacji prawnych. Przez około 28 lat nie wydano przepisu
wykonawczego do ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, określającego warunki sanitarne
wymagane przy produkcji mleka i jego przetwarzaniu, nie wydano również przepisów wykonawczych do ustawy
o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji
Weterynaryjnej,

określających

m.in.

szczegółowe

warunki

weterynaryjne,

wymagane

przy

produkcji

i przechowywaniu mleka.
Mleko i przetwory mleczne, przeznaczone na eksport do państw UE, były niejednokrotnie wytwarzane
z mleka surowego złej jakości higienicznej. Przyczyną takie stanu był brak sprawnie działającego nadzoru
weterynaryjnego w odniesieniu do miejsc pozyskiwania mleka, a także jakości wody używanej do jego produkcji.
Stwierdzono, że w skupie mleka surowego nie były przestrzegane warunki postawione zakładom mleczarskim przy
udzielanych przez Ministra RiGŻ zezwoleniach na odstępstwa od obowiazku stosowania normy PN-A-86002:1965.
Podawane przez państwowych lekarzy weterynarii w świadectwach zdrowia dla eksportowanych do państw
UE przetworów mleczarskich informacje, że mleko pozyskane zostało godnie z wymogami unijnej Dyrektywy
92/46/EEC, były sprzeczne ze stanem faktycznym.
Wyniki kontroli wykazały brak odpowiedniego współdziałania Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej
z Państwową Inspekcją Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych i Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie

uzgadniania planów kontroli i przepływu informacji o stwierdzonych zaniedbaniach. Organy PIS i PIW nie
współpracowały w szczególności w zakresie nadzoru nad jakością wody w studniach przydomowych gospodarstw
produkujących mleko.
Stwierdzono ponadto, że Urząd Komitetu Integracji Europejskiej nie posiadał bieżącej informacji
dotyczącej zawansowania prowadzonych w resortach prac legislacyjnych nad dostosowaniem do przepisów UE
ustaw i aktów wykonawczych dotyczących mleka i jego przetworów oraz weterynarii. Nie koordynował tez
zamierzeń organizacyjno-legislacyjnych w dziedzinie poprawy jakości mleka i jego przetworów.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

wdrożenia jednolitych zasad nadzoru nad całym procesem produkcji i przetwarzania mleka, z uwzględnieniem
wymogów eksportu,

−

prowadzenia merytorycznych kontroli realizacji zadań wynikających z aktów normatywnych w zakresie
nadzoru nad pozyskiwaniem, transportem i przetwórstwem mleka,

−

pilnego zharmonizowania z przepisami UE aktów prawnych dotyczących warunków sanitarnych produkcji
mleka i jego przetworów, warunków jakim powinna odpowiadać woda dla potrzeb gospodarstw produkujących
mleko i zakładów mleczarskich, pozostałości biologicznych, chemicznych i weterynaryjnych środków
farmaceutycznych w mleku i przetworach mleczarskich.

Tytuł kontroli

Wykorzystanie dotacji budżetowych do produkcji i pozysku
nawozów wapniowych ze źródeł krajowych

Ocena prawidłowości udzielania, rozliczenia i wykorzystania środków

Cel

budżetowych, rozdysponowanych przez izby skarbowe w formie dotacji
podmiotom produkującym lub pozyskującym nawozy wapniowe i wapniowomagnezowe.

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w 62 jednostkach: u 39 przedsiębiorców
korzystających z dotacji, w 17 izbach skarbowych, 4 okręgowych stacjach
chemiczno-rolniczych i 2 ministerstwach.

Synteza

W latach 1992-1997 nastąpił ponad 2-krotny wzrost kwot dotacji budżetowych
na odkwaszenie gleb i ponad 6-krotny wzrost cen nawozów. Utrzymywanie
dotacji pozwoliło jednak na ustabilizowanie relacji cen zakupu nawozów do

cen sprzedaży produktów rolnych, np. pszenicy oraz na częściowe odbudowanie popytu na nawozy. Wyraźnemu
pogorszeniu w tym okresie uległ udział dotacji do nawozów w ogólnych nakładach na wapnowanie, a w 1998 r.
ograniczono nawet nominalną kwotę całości nakładów na odkwaszanie. Zmniejszenie dotacji spowodowało wyraźny
spadek zużycia nawozów.
Stwierdzono, iż ustalanie stawek dotacji przez Ministra RiGŻ nie było poprzedzone analizą ekonomiczną.
Naliczane na podstawie tych stawek kwoty dotacji nie powinny być – zdaniem NIK – wyższe od całkowitych
kosztów produkcji nawozów i ich obrotu handlowego. Tymczasem występowały przypadki, gdy dotacja była
wyższa od tych kosztów, nawet o 41%. W efekcie producenci nie byli zainteresowani ani racjonalnym
wykorzystaniem nawozów, ani relatywnym obniżaniem ich cen zbytu.
NIK odnotowała ogromną – sięgającą blisko 44% – nadwyżkę dostaw dotowanych nawozów nad
wielkością ich zużycia. Część nawozów istniała jednak tylko w ewidencji oraz dokumentach stanowiących
podstawę ubiegania się o dotację. Był to efekt nieprawidłowego rozliczania dotacji i ich wykorzystania przez
zakłady produkujące lub pozyskujące nawozy. Na produkcję tej fikcyjnej nadwyżki 44 izby skarbowe wypłaciły
w 1996 r. ponad 43 mln zł, a w 1997 r. – ponad 47 mln zł.
Pozytywnie na ogół oceniono wywiązywanie się izb skarbowych z obowiązku przekazywania kwot dotacji
do 28 dnia każdego miesiąca. Stwierdzono natomiast, że niektóre izby nie ustalały rocznych limitów dotacji lub
pomijały część wnioskodawców przy ustalaniu tych limitów. Ponadto stwierdzono, że część izb nierzetelnie
analizowała rozliczenia składane przez producentów oraz kwalifikowała do wypłaty dotacji fikcyjną sprzedaż
nawozów. Ujawniono też przypadki wypłat dotacji bez uzyskania niezbędnych do tego informacji.
Różne nieprawidłowości stwierdzono w działaniach zakładów produkujących i pozyskujących nawozy. Były
to uchybienia z zakresu: legalności prowadzenia działalności, rzetelności wywiązywania się z obowiązków
określonych przepisami, rzetelności ewidencjonowania kosztów dotowanej produkcji i jej sprzedaży. Ujawniono też

przypadki zawyżania ilości sprzedaży produkowanych nawozów, a tym samym naliczania i pobierania
nieuzasadnionych kwot dotacji.

Ważniejsze wnioski

−

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

wdrożenia systemu zapewniającego skuteczny nadzór nad udzielaniem, rozliczaniem i dokumentowaniem
wypłat dotacji do nawozów wapniowych oraz w zakresie alokacji ich dostaw wg potrzeb wapnowania użytków
rolnych,

−

terminowego i nie budzącego zastrzeżeń pod względem legalności wydawania uregulowań prawnych
w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad ich udzielania,

−

ustalenia trybu udzielania i wypłaty dotacji na odkwaszanie użytków rolnych bezpośrednio producentom
rolnym.

Tytuł kontroli

Wykorzystanie środków publicznych na rozwój rynków
hurtowych i giełd rolnych
Zbadanie i dokonanie oceny wykorzystania środków publicznych na

Cel

tworzenie oraz rozwój rynków hurtowych i giełd rolnych

Zakres

Kontrolą

objęto

Żywnościowej,

27

jednostek:

Agencję

Rynku

Ministerstwo
Rolnego,

Rolnictwa
Agencję

i

Gospodarki

Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, Arrtrans
Sp. z o.o., Fundację na rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej oraz 21 spółek prawa
handlowego tworzące rynki hurtowe i giełdy rolne.

Synteza

NIK krytycznie oceniła postęp działań zmierzających do utworzenia w
Polsce giełd i hurtowego handlu artykułami rolnymi. Izba wskazała też na
konieczność wdrożenia

programu

rozwoju

rynków hurtowych i giełd

rolnych, zgodnie
z kierunkami przyjętymi przez Radę Ministrów. NIK uznała także za niewystarczający nadzór organów
reprezentujących Skarb Państwa nad realizacją zadań finansowanych ze środków publicznych
Dla zorganizowania hurtowego handlu rolnego MRiGŻ przewidziało utworzenie 33 spółek: 9 - z myślą
o powołaniu rynków ponadregionalnych, 5 – rynków regionalnych, 7 – rynków przygranicznych, 11 – rynków
lokalnych i 1 giełdę towarową w Warszawie. Przyznana im pomoc ze środków publicznych, realizowana za
pośrednictwem ARR, ARiMR, AWRSP oraz wojewodów i Skarb Państwa wynosiła na koniec września 1998 r.
149.806,1 tys. zł.
Od 1994 r. do końca 1998 r. w MRiGŻ opracowywane były kolejne wersje programu budowy rynków
hurtowych i giełd. W 1997 r. przewidywano utworzenie 31 rynków i giełd kosztem 1,6 mld zł, przy czym budowa 8
rynków ponadregionalnych objęta zostanie programem rządowym, zaś pozostałe 23 miały być wspierane w ramach
programu resortowego. Z kolei w 1998 r. przyjęto kolejny projekt zakładający utworzenie 30 rynków i giełd, nie
określał on jednak sposobu finansowania realizacji tych zamierzeń. Ostatecznie, I etap rządowego programu
budowy i rozwoju rynków hurtowych i Warszawskiej Giełdy Towarowej został przyjęty przez Radę Ministrów
2 marca 1999 r.
Spośród skontrolowanych spółek tylko 5 uruchomiło działalność gospodarczą, w pełni realizując cele, na
które przekazano im środki publiczne, zaś kolejnych 7 zakończyło budowę infrastruktury, przygotowując się tym
samym do podjęcia działalności gospodarczej.
NIK krytycznie oceniła fakt, że 9 spółek, którym przyznano 4.338 tys. zł środków publicznych,
zużytkowało je na bieżące wydatki administracyjne, głównie na utrzymanie zarządów, wynajęcie lokali biurowych
i zakup samochodów – zamiast na cel, na jaki zostały przeznaczone, czyli utworzenie rynków hurtowych. Uwagi na
temat gospodarowania finansami spółek dotyczyły również zbyt wysokich kosztów obsługi prawnej, a także
dofinansowywania kosztów zagranicznych wyjazdów delegacji ZZR Samoobrona do Brazylii.

Stwierdzono jednocześnie, że nie wszystkie przekazywane środki, przeznaczane na finansowanie rolnego
rynku hurtowego, były wykorzystywane. Z przeznaczonych przez ARiMR na jego wspieranie 89.000 tys. zł nie
wykorzystano 41%. Przyczyną było głównie wadliwe sporządzenie wniosków przez zainteresowanych,
nieprawidłowe opracowanie biznes-planów, a także nieuregulowane prawa własności do działek pod budowę
infrastruktury rynkowej.
Izba wskazała na niewystarczający nadzór ze strony organów reprezentujących Skarb Państwa nad
realizacją zadań finansowanych ze środków publicznych. Uwagi NIK dotyczyły m.in. faktu, iż ARR nie
występowała z żadną inicjatywą programu naprawczego dotyczącego spółek w których posiadała udziały
kapitałowe, mimo ich ujemnych wyników bilansowych. Nadzoru nie sprawowało też Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej prezentując stanowisko, że nie posiada ono uprawnień do przeprowadzania kontroli
w spółkach prawa handlowego.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

stworzenia przez Ministra RiGŻ niezbędnych warunków organizacyjnych i finansowych dla realizacji nowej
koncepcji budowy i rozwoju rynków hurtowych i giełd rolnych, wg programu rządowego,

−

prowadzenia przez Ministra RiGŻ bieżących analiz przebiegu budowy rynków hurtowych i giełd,

−

wyższego stopnia koncentracji pomocy ze środków publicznych poprzez objęcie nią w pierwszym rzędzie
rynków ponadregionalnych.

kontroli
Tytuł Tytuł
kontroli

Wykorzystanie środków budżetowych na realizację zadań
w zakresie postępu biologicznego w rolnictwie

Ocena wykorzystania środków budżetowych rozdysponowanych przez

Cel

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na postęp biologiczny
w rolnictwie.

Zakres

Badaniami objęto 58 jednostek w tym: Oddział Terenowy Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie, Centralną Stację Hodowli Zwierząt
w Warszawie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
i Gospodarki Żywnościowej w Słupi Wielkiej, Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej.

Synteza

Kontrola NIK wykazała, że przy zmniejszających się wydatkach budżetu
państwa przeznaczonych na postęp biologiczny w rolnictwie, występowały
liczne nieprawidłowości dot. sposobu wykorzystania przeznaczone na ten

cel dotacji budżetowej. Stwierdzono, że wadliwy był system planowania i finansowania zadań, nieterminowo
i nieprawidłowo rozliczano dotacje, niedostateczny był nadzór dysponentów środków budżetowych nad ich
wydatkowaniem. Obowiązujący w latach 1997-1998 system dotowania roślin nie sprzyjał efektywnemu
wykorzystaniu na ten cel 98,9 mln zł, środków budżetowych, gdyż w programach hodowlanych Minister RiGŻ nie
wyznaczał zadań wytypowanym przedsiębiorcom oraz nie określał efektów jakie powinni osiągnąć. Największą
kwotę przeznaczono na hodowlę roślin rolniczych (81,7%), w tym ziemniaków, zbóż ozimych i jarych; na hodowlę
roślin ogrodniczych wykorzystano 18,3% środków budżetowych.
Wprawdzie już w 1995 r. MRiGŻ zaprzestało dofinansowania hodowli zachowawczej roślin rolniczych,
a od 1998 r. roślin ogrodniczych, to np. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, z otrzymanych
w 1998 r. na realizację programu hodowlanego „Ziemniaki” dotacji w kwocie 4.878,5 tys. zł przekazał Hodowli
Roślin w Szyldaku Sp. z o.o. 694,6 tys. zł – na prowadzenie hodowli zachowawczej odmian i rodów ziemniaka.
W 1998 r. Instytut ten dofinansował dotacjami w łącznej kwocie 345,1 tys. zł tematy badawcze nie ujęte w wykazie
programów dla Instytutu w Radzikowie. Przy zmniejszaniu ogólnej kwoty środków budżetowych na postęp
biologiczny w produkcji zwierzęcej, NIK negatywnie ocenił objęcie dotowaniem całych populacji krajowego bydła
mięsnego oraz owiec.
Za niecelowe i niegospodarne NIK uznała dotowanie oceny użytkowości mlecznej krów w stadach
liczących do 5 sztuk, które praktycznie nie uczestniczą w realizacji programu hodowlanego. Również krytycznie
oceniono ograniczenie środków budżetowych na import zwierzęcych zasobów genetycznych, będących
najskuteczniejszym sposobem szybkiego uzyskania postępu biologicznego. Wobec zobowiązania się rządu do
ochrony krajowych elementów różnorodności biologicznej przez podpisanie międzynarodowej Konwencji
o różnorodności biologicznej, Izba krytycznie oceniła nieobjęcie ochroną i dotowaniem bydła rodzimego rasy
polskiej czerwonej, a za niecelowe uznała dotowanie stad zachowawczych zwierząt ras niepolskich. Z powodu
braku Krajowej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej oraz niskich nakładów nie określono programowych
zasad ochrony i dotowania gatunków i ras zwierząt gospodarskich ważnych z punktu widzenia państwa.
Za niegospodarne uznano przyznanie Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt dotacji w wysokości 5,1 mln zł
na realizację zadań dotyczących hodowli i rozrodu zwierząt. W świetle ustaleń kontroli dotacja ta miała charakter
podmiotowy i została wykorzystana na pokrycie kosztów funkcjonowania działów i samodzielnych stanowisk
Stacji.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

wprowadzenia skuteczniejszego nadzoru nad realizacją wydatków na postęp biologiczny w rolnictwie poprzez
częstsze kontrole przedsiębiorców wykorzystujących dotacje na ten cel,

−

terminowego wydawania rozporządzeń w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich
udzielania,

−

wszczęcia procedury mającej na celu wejście w życie Konwencji o różnorodności biologicznej,

−

opracowania Krajowej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej w części dotyczącej zwierząt
gospodarskich,

−

zaprzestania podmiotowego dotowania Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt.

Tytuł kontroli

Wykonywanie zadań ustawowych w zakresie państwowego
nadzoru standaryzacyjnego towarów rolno-spożywczych
w obrocie z zagranicą

Ocena skuteczności i prawidłowości działania

Cel

państwowego nadzoru

standaryzacyjnego towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą, ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony przed wprowadzaniem na rynek krajowy
towarów

o

jakości

handlowej

niezgodnej

z

polskimi

wymaganiami

standaryzacyjnymi.

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w: Centralnym Inspektoracie Standaryzacji
i jego 12 ekspozyturach oraz 2 laboratoriach, a także w Ministerstwie Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej.

Synteza

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, obowiązujące od 1997 r. regulacje prawne
w zakresie standaryzacji towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą, nie
zapewniały pełnej ochrony rynku przed importem towarów o nieodpowiedniej

jakości. Zwłaszcza nie służył tej ochronie art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o państwowym nadzorze standaryzacyjnym,
który dopuszczał możliwość dokonywania oceny i wystawiania świadectwa jakości w oparciu o przedstawione
dokumenty, bez przeprowadzenia oględzin towaru i oceny jego jakości lub laboratoryjnego zbadania próbek. Mało
precyzyjne przepisy wykonawcze do ustawy nie uwzględniały specyfiki i różnorodności warunków, w jakich
przeprowadzane były oceny jakości.
Wyniki wykonywanych przez Centralny Inspektorat Standaryzacyjny (CIS) badań laboratoryjnych nie
miały istotniejszego wpływu na końcową ocenę i wydane orzeczenia o jakości handlowej towarów. Wynikało to
m.in. z niskiego udziału badanych laboratoryjnie towarów (około 5%) oraz zbyt długiego upływu czasu od pobrania
próbki do przekazania wyników – nawet ponad 60 dni. Brak było wiarygodnych danych o wielkości obrotu
towarami rolno-spożywczymi z zagranicą, w tym dotyczących reeksportu towarów konkurencyjnych dla produkcji
krajowej. Dane prezentowane przez CIS nie były w pełni rzetelne i różniły się istotnie od danych Głównego
Inspektoratu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin oraz danych Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego.
Centrala CIS i ekspozytury nie realizowały, w sposób zorganizowany, ustawowego obowiązku
prowadzenia doradztwa i udzielania informacji podmiotom prowadzącym obrót towarami rolno-spożywczymi
z zagranicą, w zakresie obowiązujących przepisów oraz norm i wymagań dotyczących jakości towarów. Z kolei
MRiGŻ w niezadowalającym stopniu wywiązywało się z obowiązku sprawowania nadzoru nad działalnością CIS,
czego przejawem były braki w szczegółowych prawnych uregulowaniach zakresu i trybu działalności CIS.
Stwierdzono także nadmierną przewlekłość w realizacji wnioskowanej przez CIS nowelizacji obowiązujących
przepisów prawnych, dotyczących sprawowania państwowego nadzoru standaryzacyjnego.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

zainicjowania zmian w ustawie o państwowym nadzorze standaryzacyjnym, głównie w zakresie: sposobu
dokonywania oceny jakości handlowej towarów, nadania państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu
charakteru kontroli urzędowej, uznawanej w obrocie międzynarodowym, ustalania i pobierania opłat za
dokonanie oceny i wydanie świadectwa jakości,

−

efektywniejszego koordynowania działalności służb kontroli towarów rolno-spożywczych,

−

dokonywania odprawy celnej towaru rolno-spożywczego wyłącznie w przypadku wydania przez CIS
odpowiedniego świadectwa jakości.

Tytuł kontroli

Działalność Hortex Sp. z o.o. i Hortex Holding S.A. w zakresie
wykorzystania pomocy państwa oraz realizacji zobowiązań na
rzecz państwa

Ocena procesu oddłużenia i wykorzystania pomocy państwa w działalności

Cel

gospodarczej spółek Hortex oraz wywiązywania się tych podmiotów
z finansowych zobowiązań publiczno-prawnych wobec Skarbu Państwa.

Zakres

Kontrola została przeprowadzona w Hortex Sp. z o.o. w likwidacji i Hortex
Holding S.A.

Wyniki kontroli wskazały, że pomimo znaczącej pomocy finansowej państwa,

Synteza

spółki Hortex w okresie swojej działalności gospodarczej wykazywały straty
bilansowe i wzrost niespłaconych zobowiązań.

Finansowa pomoc państwa była osiągana w znacznym stopniu poprzez podejmowanie w spółkach, przy
skutecznym wsparciu banków wierzycielskich – Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i Banku Handlowego
w Warszawie S.A. – pozorowanych działań prawnych dla ominięcia przepisów podatkowych. Działania te oraz
nierzetelne ustalanie należnego podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług –
spowodowały uszczuplenia w dochodach budżetu państwa i w budżetach samorządowych w łącznej wysokości
około 66 mln zł.
W wyniku działań podjętych w celu ominięcia przepisów podatkowych, a także w wyniku nierzetelnego
ustalania podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, obie spółki w okresie objętym
kontrolą, spowodowały uszczuplenia w dochodach budżetu państwa i budżetach samorządowych w łącznej
wysokości ok. 66 mln zł.
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła również przeprowadzenie w 1997 r. restrukturyzacji w Hortex
Sp. z o.o. Zaniżenie wartości przedsiębiorstwa tej spółki przy przeniesieniu tego przedsiębiorstwa do spółki akcyjnej
Hortex Holding S.A. było niekorzystne dla krajowych udziałowców spółki, bowiem stworzyło inwestorom
zagranicznym warunki do objęcia około 41% udziału w spółce przy zaangażowaniu o prawie 2/3 niższego ich
kapitału.
Z ustaleń kontroli wynikach, że pozorowane działania prawne dla ominięcia przepisów podatkowych
zaistniały w warunkach braku należytej staranności Urzędu Skarbowego w Płońsku w egzekwowaniu zobowiązań
podatkowych.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

wydania przez Urząd Skarbowy w Płońsku decyzji w sprawie dokonania poboru od Hortex Holding S.A. opłaty
skarbowej w wysokości 11,9 mln zł,

−

podjęcia przez Zarząd Miejski w Płońsku skutecznych działań mających na celu wyegzekwowanie od Hortex
Holding S.A. zobowiązań finansowych,

−

podjęcia przez podległe Ministrowi Finansów służby finansowe kontroli w BGŻ S.A. i BH w Warszawie S.A.
w zakresie wywiązania się z opłat skarbowych od transakcji sprzedaży udziałów,

−

sprawdzenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w RABOBANK POLSKA S.A.
i w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. prawidłowości naliczenia dopłat z budżetu państwa do kredytów
skupowych.

Tytuł kontroli

Egzekwowanie przez organy administracji rządowej i organy
gmin zobowiązań zawartych w umowach prywatyzacyjnych
Ocena stanu realizacji dwustronnych zobowiązań wynikających z umów

Cel

prywatyzacyjnych oraz skuteczności egzekwowania wykonania tych zobowiązań
przez organy administracji rządowej oraz organy gmin.
Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Skarbu Państwa i 13 delegaturach

Zakres

terenowych MSP, 19 urzędach gmin, miast oraz miast i gmin, a także w 24
spółkach mających zobowiązania wobec Skarbu Państwa.

Synteza

Wyniki kontroli wskazały na brak w MSP rzetelnej ewidencji zobowiązań
wynikających z zawartych umów prywatyzacyjnych, co uniemożliwiło
dokonanie pełnej oceny stopnia realizacji ich postanowień przez inwestorów.

Dotyczy to zarówno zobowiązań wymikających z umów prywatyzacji bezpośredniej, jak i kapitałowej.
Przejęcie obowiązków związanych ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją zobowiązań, które od
października 1996 r. ustawowo przejęło Ministerstwo Skarbu Państwa, rozciągnęło się na cały kolejny rok i wiązało
się z nieprawidłowościami zarówno po stronie organów przekazujących, jak i przejmujących te obowiązki. W co
drugiej z kontrolowanych delegatur MSP nadzór nad realizacją zobowiązań wynikających z umów
prywatyzacyjnych nie był realizowany odpowiednio wnikliwie, co wynikało m.in. z braku aktualnych i kompletnych
danych o stopniu realizacji zobowiązań i braku rozeznania w wysokości kwot należnych Skarbowi Państwa.
Pozwoliłoby to na bezpośrednią weryfikację oświadczeń zobowiązanych spółek. Kontrola NIK ujawniła też
przypadki przewlekłości postępowania lub zgoła niepodejmowania działań wynikających z uprawnień
przysługujących Skarbowi Państwa na podstawie umów prywatyzacyjnych, a zwłaszcza znikomej liczby kontroli
przeprowadzanych w spółkach, w zakresie prawidłowości realizacji umów. Delegatury MSP ograniczały się do
kierowania zapytań do jednostek zobowiązanych o potwierdzenie wykonania zobowiązań, nie korzystając
z możliwości zbadania wiarygodności uzyskiwanych odpowiedzi.
Kontrola NIK wskazała, że MSP nie prowadziło ksiąg rachunkowych w sposób, który gwarantowałby ich
rzetelność, bezbłędność i sprawdzalność. W rezultacie, poza ewidencją analityczną pozostawało ok. 300 umów
prywatyzacji bezpośredniej. Ewidencja zobowiązań inwestorów z umów prywatyzacji kapitałowej nie obejmowała
danych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia bilansu wymaganego przepisami prawa budżetowego.
W ocenie NIK, MSP nie korzystała z możliwości dyscyplinowania dłużników, przewidzianych umowami, kodeksem
cywilnym i przepisami z ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych.
Dane obejmujące postanowienia umowne dotyczące inwestycji technologicznych, kapitałowych, ochrony
środowiska i ochrony zatrudnienia były w MSP zgromadzone wyłącznie z umów dla prywatyzacji kapitałowej. Dla
zobowiązań pozacenowych zawartych w umowach z prywatyzacji bezpośredniej nie zaprowadzono ewidencji
zbiorczej. Nie zinwentaryzowano też zobowiązań pozacenowych na podstawie przejętej dokumentacji. Według
sprawdzonej przez NIK dokumentacji, stan realizacji zobowiązań pozacenowych, mierzony potwierdzeniem
realizacji, wahał się od 63% – w zobowiązaniach inwestycyjnych – do 100% w zobowiązaniach ekologicznych.

NIK ujawniła również przypadki nierzetelności w potwierdzaniu realizacji zobowiązań, kierowania przez
delegatury MSP do centrali MSP ocen i rekomendacji opartych na nierzetelnym przedstawieniu stanu faktycznego
oraz niepodejmowania działań wykorzystujących przewidziane umową zabezpieczenia prawne SP, pomimo
dysponowania informacjami o niezrealizowaniu w całości lub w części zobowiązań.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

sfinalizowania prac zmierzających do wydania przez RM rozporządzenia w sprawie zasad ewidencjonowania
majątku Skarbu Państwa,

−

podjęcia rozwiązań organizacyjnych zabezpieczających szybkie i prawidłowe egzekwowanie należności Skarbu
Państwa,

−

rzetelnego ustalania stanu realizacji zobowiązań inwestorów wynikających z umów prywatyzacyjnych,
w sposób umożliwiający prawidłowe i bieżące ewidencjonowanie należności SP oraz terminowe egzekwowanie
dochodów,

−

ujęcia w jednym wewnętrznym akcie normatywnym MSP całości problematyki monitorowania i egzekwowania
zobowiązań pozacenowych.

Wykonywanie obowiązków przez przedstawicieli Skarbu
Państwa w spółkach prawa handlowego

Tytuł kontroli

Ocena wykonywania przez Ministra Skarbu Państwa (MSP) i jego

Cel

przedstawicieli obowiązków reprezentantów Skarbu Państwa w spółkach
z udziałem Skarbu Państwa.

Kontrolę przeprowadzono w 63 jednostkach (Ministerstwie Skarbu Państwa

Zakres

i jego 11 delegaturach, 14 urzędach wojewódzkich, 37 spółkach Skarbu Państwa,
w tym 35 jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa).
NIK pozytywnie oceniła organizacyjne działania Ministra Skarbu Państwa,

Synteza

polegające na branżowym zgrupowaniu spółek i powierzeniu nadzoru nad
ich działalnością większej liczbie departamentów, a także powiązanie funkcji

nadzorczych z przygotowywaniem spółek do prywatyzacji. Właściwie opracowano procedury powoływania
reprezentantów Skarbu Państwa do rad nadzorczych spółek oraz określono obowiązki sprawozdawcze tych
organów. Stwierdzono natomiast, że brak było procedur i kryteriów oceny działalności reprezentantów SP w radach
nadzorczych spółek. Baza danych o kandydatach na członków rad nadzorczych nie zawierała kompletnych
i aktualnych danych. MSP nie posiadało aktualnej ewidencji akcji i udziałów SP, ani rejestrów dokumentacji
spółek, w tym aktów notarialnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy (wza) i protokołów zgromadzeń wspólników
(zw) spółek.
Stwierdzone nieprawidłowości w wykonywaniu przez Ministra SP i jego przedstawicieli w organach spółek
nadzoru właścicielskiego dotyczyły głównie sprzedaży mienia SP po zaniżonych cenach, tolerowaniu złej sytuacji
finansowej

spółek,

niekompletności

dokumentacji.

W

5

delegaturach

MSP

stwierdzono

opóźnienia

w przekazywaniu dyrektorom pełnomocnictw do udziału w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy lub
zgromadzeniach wspólników oraz instrukcji w sprawie głosowań. W połowie spółek zwyczajne walne
zgromadzenia akcjonariuszy lub zgromadzenia wspólników odbywały się nieterminowo, co rzutowało na
opóźnienia wypłat dywidend.
W ok. 20% spółek, reprezentantów SP do rad nadzorczych powołano z naruszeniem prawa. Nie ustalono
wzorów sprawozdań z ich uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy lub zgromadzeniach wspólników,
ani terminów ich przekazywania do MSP. W działaniach rad nadzorczych 10 j.s. SP ujawniono przypadki działań
nierzetelnych, jak też niezgodnych z prawem decyzji, dotyczących m.in. zmian w statutach, powoływania zarządów
spółek i ustalania im wynagrodzeń w oderwaniu od uzyskiwanych wyników finansowych, zawyżonych ryczałtów za
rozmowy telefoniczne i korzystanie z własnych środków transportu.
Wyniki kontroli wykazały także nieprawidłowości w sprawowaniu funkcji właścicielskich przez
wojewodów, polegające m.in. na nieustalaniu zadań i obowiązków przedstawicielom SP w spółkach, wad
dotyczących udzielania im pełnomocnictw do wykonywania praw z akcji i udziałów oraz tolerowania opóźnień przy
przekazywaniu Ministrowi SP posiadanych akcji i udziałów.

W MSP zaniechano prowadzenia komputerowej bazy danych ekonomicznych, dotyczących działalności
nadzorowanych spółek, co utrudniało ich właściwą ocenę. Minister SP nie przedstawił Radzie Ministrów projektu
rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku SP w zbiorczej ewidencji SP
oraz związanych z tym obowiązków państwowych jednostek organizacyjnych.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

opracowania projektu rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku
SP w zbiorczej ewidencji SP oraz związanych z tym obowiązków państwowych jednostek organizacyjnych,

−

opracowania założeń polityki właścicielskiej w stosunku do j.s. SP i spółek z udziałem SP, polegających m.in.
na opracowaniu koncepcji prywatyzacji poszczególnych branż, w celu usprawnienia nadzoru właścicielskiego
i ich prywatyzacji,

−

przejęcia przez Ministra SP wszystkich akcji i udziałów SP,

−

wzmocnienia nadzoru Ministra SP nad działaniami swoich przedstawicieli w spółkach z udziałem SP,

−

usprawnienia organizacji pozyskiwania i gromadzenia przez MSP informacji o spółkach, m.in. poprzez
stworzenie systemu monitoringu wyników ekonomiczno-finansowych tych spółek,

−

egzekwowania terminowości odbywania walnych zgromadzeń akcjonariuszy lub zgromadzeń wspólników.

Tytuł kontroli

Działalność Agencji Prywatyzacji

Ocena

Cel

organizacji

Agencji,

jej

funkcjonowania,

działalności

prywatyzacyjnej i finansowej oraz nadzoru sprawowanego przez Ministra
Skarbu Państwa.

Zakres

Synteza

Kontrolę przeprowadzono w Agencji Prywatyzacji.

Z

ustaleń

kontroli

wynika,

że

w latach

1996-1998

działalność

prywatyzacyjna Agencji prowadzona była w ograniczonym zakresie. Agencja
doprowadziła do sprywatyzowania

zaledwie 13 spółek, w tym tylko w

3 przypadkach
samodzielnie wyłoniła ich nabywców. Zdaniem NIK, przyczynami takiego stanu rzeczy były opóźnienia w
nadaniu Agencji statutu, powołaniu jej prezesa i rady nadzorczej, a także

niekonsekwencje i brak polityki

prywatyzacyjnej Ministra Skarbu Państwa wobec tej jednostki.
Minister ze znacznym opóźnieniem przekazywał Agencji upoważnienia do prywatyzacji spółek oraz
towarzyszącą im dokumentację, wycofywał upoważnienia udzielone jej wcześniej, kontynuował działania
prywatyzacyjne wobec spółek, do prywatyzacji których upoważnił Agencję, a także bezzasadnie wstrzymał
przyjęcie do pracy ok. 50 pracowników. Minister Skarbu Państwa zatwierdził plan rzeczowo-finansowy Agencji na
1997 r. bez wymaganej opinii Ministra Finansów, zaś plan na 1998 r. nie został zatwierdzony do 14 grudnia 1998 r.
Minister z 7,5-miesięcznym opóźnieniem przekazał KERM-owi „Sprawozdanie z działalności Agencji Prywatyzacji
za rok 1997”.
Najwyższa Izba Kontroli nie wniosła krytycznych uwag do gospodarki finansowej prowadzonej przez
Agencję, w tym do wykorzystania dotacji budżetowych. Stwierdzono jednak, że wobec nieprecyzyjnych zapisów
ustawy o urzędzie Ministra Skarbu Państwa i rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych zasad gospodarki
finansowej Agencji Prywatyzacji, Agencja zaliczała do swoich przychodów całe kwoty wadium utracone przez
uczestników przetargów oraz odsetki bankowe od kwot wpłaconych przez inwestorów.
Prywatyzacja 13 spółek przebiegała prawidłowo, a należne kwoty za zbyte akcje i udziały terminowo
przekazywano na rachunek MSP. Nie budził zastrzeżeń tryb prowadzenia przetargów na nabycie akcji i udziałów
spółek, wybór doradców i procedur wykonywania analiz przedprywatyzacyjnych, ani działania związane ze
sprzedażą spółek w trybie rokowań. Niewielkie nieprawidłowości wystąpiły tylko w 2 przypadkach
przygotowywania i realizacji procedur prywatyzacyjnych.
Do końca 1998 r. utworzono wszystkie komórki organizacyjne Agencji oraz opracowano wymagane
statutem regulaminy i instrukcje. Uwagi NIK budziło natomiast niewdrożenie instrukcji: kancelaryjnoinformacyjnej, kontroli wewnętrznej i finansowej, niewłaściwe sporządzanie planów rzeczowo-finansowych

i sprawozdań finansowych, a także nieprzestrzeganie taryfikatora w przypadku wynagrodzeń kilku pracowników
i wymaganego stażu pracy dla zajmowania określonych stanowisk.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

opracowania projektu zmian ujednolicających przepisy dotyczące przychodów z prywatyzacji, tak by wpływy
z kwot wadium utraconych przez uczestników przetargów oraz odsetki bankowe od kwot wpłaconych przez
inwestorów traktowane były jako przychód Skarbu Państwa pomniejszony o 4% prowizji Agencji,

−

określenia przez Ministra SP strategii wobec Agencji Prywatyzacji, w tym wytypowania spółek
przewidzianych do prywatyzacji przez Agencję oraz wyznaczenia obszaru jej kompetencji w procesach
prywatyzacji tych spółek,

−

wdrożenia przez Agencję wszystkich wymaganych instrukcji wewnętrznych,

−

dokonania korekt w sporządzonych sprawozdaniach finansowych.

Tytuł kontroli

Nieodpłatne nabywanie akcji przez pracowników i innych
uprawnionych w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw

Ocena działań podejmowanych przez Ministra Skarbu Państwa oraz

Cel

sprywatyzowane przedsiębiorstwa w procesie nieodpłatnego udostępniania akcji
uprawnionym pracownikom oraz rolnikom i rybakom.

Zakres
Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz w 51
spółkach, w których udziały (akcje) zostały udostępnione nieodpłatnie.

Synteza

Z ustaleń NIK wynika, że Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zbyt późno
podjęło działania przygotowawcze do wdrożenia procedur nieodpłatnego
udostępnienia akcji (udziałów)

Skarbu Państwa, na podstawie ustawy

o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Przy udostępnianiu akcji (udziałów) wystąpiło wiele nieprawidłowości. Stwierdzono m.in., że
Ministerstwo Skarbu Państwa dla 19 spółek nie zamieściło w prasie ogłoszeń wzywających uprawnionych
pracowników do składania oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów, a dla 57 zamieściło je
z opóźnieniem. Ministerstwo nie prowadziło też rejestru umów dotyczących nieodpłatnego udostępniania akcji,
błędnie lub z opóźnieniem przekazywało spółkom informacje niezbędne dla prawidłowej realizacji udostępniania
akcji (udziałów).
MSP wstrzymało rozpoczęcie podpisywania umów bezpłatnego zbycia akcji z uprawnionymi
pracownikami i plantatorami buraka cukrowego do czasu przekazania list uprawnionych przez wszystkie spółki.
Spowodowało to zahamowanie procedury udostępnienia akcji w spółkach, które spełniały wszystkie wymogi.
Zdaniem NIK, nie było żadnych przeszkód w udostępnieniu uprawnionym akcji spółek, które zakończyły czynności
przygotowawcze.
Także zarządy spółki nie zamieściły wszystkich ogłoszeń w prasie, których opublikowanie było
obowiązkiem wynikającym z umów zawartych z MSP lub zamieściły je z opóźnieniem. W niektórych ogłoszeniach
brakowało wszystkich wymaganych elementów, np. informacji o terminie i miejscu wywieszania list uprawnionych.
Przy braku uwag do procesu nieodpłatnego udostępniania akcji na podstawie ustawy o narodowych
funduszach inwestycyjnych stwierdzono, iż w 7 spośród 18 zbadanych przypadków przekroczony został
sześciomiesięczny termin od dnia wniesienia akcji danej spółki do funduszu, w którym powinno być zakończone
udostępnianie akcji osobom uprawnionym. W jednej spółce nabycie przez inwestora 100 udziałów, zgodnie
z umową prywatyzacyjną, pozbawiło pracowników możliwości bezpłatnego nabycia udziałów tej spółki.

Wyniki kontroli wykazały, iż zarządy spółek właściwie określały wartość akcji lub udziałów
przeznaczonych do nieodpłatnego udostępnienia, jednak w jednym przypadku została zaniżona (o 368 tys. zł)
wartość akcji przeznaczona dla uprawnionych
Część

związków nie przedkładała uchwał wojewodzie oraz regionalnej izbie obrachunkowej lub

wywiązywała się z tego obowiązku nieterminowo.
Według stanu na koniec września 1998 r., nieodpłatne udostępnienie akcji lub udziałów nastąpiło w 701
spółkach, z czego 236 na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz
w 465 spółkach na podstawie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

niezwłocznego rozpoczęcia podpisywania umów z osobami uprawnionymi do nieodpłatnego nabycia akcji na
podstawie ustawy o rynku cukru, które przekazały do MSP niezbędną dokumentację,

−

właściwego nadzorowania przez MSP czynności spółek w zakresie nieodpłatnego udostępniania akcji
i udziałów oraz weryfikowania dokumentacji przekazywanej MSP przez spółki,
zaprowadzenia w MSP rejestru umów nieodpłatnego nabycia akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa.

−

Tytuł kontroli

Działalność spółek z udziałem mienia Skarbu Państwa
wniesionego przez b. Ministra Współpracy Gospodarczej
z Zagranicą
Ocena legalności działań prowadzących do rozproszenia akcji i udziałów

Cel

Skarbu Państwa (SP) przez organy kontrolowanych spółek oraz b. Ministra
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą pełniącego rolę walnego zgromadzenia
akcjonariuszy (wza) oraz zgromadzenia wspólników (zw) tych spółek, a także
ocena działalności kontrolowanych spółek.

Zakres

Kontrolę przeprowadzono w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie
Skarbu Państwa, Polskim Fundusz Gwarancyjny S.A. (PFG), Międzynarodowej
Korporacji Gwarancyjnej Sp. z o.o. (MKG), Chemii Polskiej Sp. z o.o. (ChP).

Synteza

Z ustaleń kontroli wynika, że b. Minister WGzZ wielokrotnie dysponował
akcjami i udziałami SP wbrew stanowisku Rady Ministrów, Prezesa RM oraz
KERM. Minister wnosił między innymi akcje spółek giełdowych do wcześniej

utworzonych spółek PFG i MKG, a następnie 67% udziałów w MKG wniósł do utworzonej przez PFG Spółki
z o.o. Chemia Polska. Powstał w ten sposób zamknięty układ 3 spółek, w których SP stał się mniejszościowym
udziałowcem, mimo że był on jedynym dostarczycielem ich kapitału. Zdaniem Izby były to działania nieefektywne
gospodarczo i niecelowe. Dysponowanie przez Ministra WGzZ akcjami i udziałami SP mogło mieć miejsce dopiero
po przyjęciu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez SP oraz niektóre osoby prawne. Łącznie
kontrolowane spółki zaangażowały w działalność poręczeniową i inwestycje bezpośrednie ok. 82 mln zł,
tj. zaledwie 7% posiadanych kapitałów, przy czym PFG z tytułu udzielanych poręczeń poniósł straty w wysokości
38 mln zł. Celem utworzenia Chemii Polskiej Sp. z o.o. było objęcie nowych akcji w Ciech S.A., a nie uczestnictwo
w systemie poręczeniowo-gwarancyjnym.
Po likwidacji Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, z dniem 1 stycznia 1997 r.,
wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach SP przejął Minister Skarbu Państwa. Został on zobowiązany
przez Radę Ministrów do realizacji uchwały RM z 17 grudnia 1996 r., tj. do likwidacji Polskiego Funduszu
Gwarancyjnego i Międzynarodowej Korporacji Gwarancyjnej, wycofania udziałów PFG w innych spółkach
i wniesienia co najmniej 200 mln zł do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE). Minister
nie wykonał tego zobowiązania, gdyż nie posiadał już akcji PFG, a 33,2% udział w kapitale MKG nie pozwalał na
przegłosowanie decyzji o likwidacji MKG. We wrześniu 1998 r. Minister SP wnioskował o podwyższenie
o ok. 240 mln zł kapitału MKG, poprzez wniesienie do niego udziałów ChP jako wkładów niepieniężnych.
Pozwoliłoby to na objęcie przez MSP 61% udziałów w kapitale MKG oraz odzyskanie pełnej kontroli nad PFG.
Propozycja nie została przyjęta przez nadzwyczajne zw MKG, ze względu na sprzeciw większościowego
udziałowca, tj. Chemii Polskiej.
NIK ustaliła, że PFG i MKG nie realizowały przedsięwzięć gospodarczych wynikających z ich statutów.
PFG ograniczała się do udzielania poręczeń kredytów, gwarancji bankowych i innych zobowiązań, ponosząc na tej
działalności straty. MKG w ogóle nie podjęła działalności statutowej, prowadząc wyłącznie działalność finansową
o niewielkim zakresie, na której ponosiła znaczne straty – jej kapitał własny obniżył się o 9,7%.
NIK nie miała uwag do realizacji przez obie spółki ich zobowiązań wobec budżetu państwa. Pozytywną
ocenę NIK uzyskały działania inwestycyjne Chemii Polskiej, które uratowały przed upadłością 2 przedsiębiorstwa
produkujące kruszywa. Spółka ponosiła wprawdzie straty na działalności operacyjnej, jednak ogólnie uzyskiwała
zadowalające wyniki finansowe i nie zalegała z zobowiązaniami finansowymi wobec budżetu państwa. Uwagi Izby
dotyczyły natomiast wynagrodzeń członków zarządu spółki, które w I półroczu 1998 r. były ok. 52 razy wyższe od
przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Ważniejsze wnioski
−

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

konieczności opracowania zmian przepisów kodeksu handlowego, ograniczających nabywanie przez spółki
własnych akcji i udziałów, przez wprowadzenie zakazu lub ograniczeń obejmowania przez podmioty zależne
akcji lub udziałów podmiotów dominujących,

−

wystąpienia do Chemii Polskiej Sp. z o.o. z propozycją likwidacji MKG, a w razie sprzeciwu – do sądu
gospodarczego o rozwiązanie MKG w związku z niewykonywaniem przez nią zadań statutowych (art. 263 kh),
lub wniesienia do KUKE udziałów SP w MKG i /lub w ChP zamiast kwoty 200 mln zł,

−

wystąpienia do Rady Ministrów o uchylenie uchwały z 17 grudnia 1996 r.

Tytuł kontroli

Przekształcenia własnościowe w przemyśle piwowarskim

Ocena

Cel

procesu

prywatyzacji

przedsiębiorstw

i

spółek

sektora

piwowarskiego, efektów tych zmian oraz ich wpływu na kondycję finansową
prywatyzowanych podmiotów.

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w Ministerstwie Skarbu Państwa, 6 urzędach
wojewódzkich, 2 urzędach gmin, w Oddziale Terenowym Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa w Pile oraz 18 sprywatyzowanych przedsiębiorstwach.

Synteza

W

latach

1991-1997

sprywatyzowano

27

podmiotów

sektora

piwowarskiego. Wyniki kontroli wykazały, że najlepsze efekty osiągnięto przy
prywatyzacji

z udziałem

inwestorów

branżowych

oraz

spółek

wprowadzonych na Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie. Uzyskane przez kontrolowane spółki wyniki finansowe, mierzone
przychodem od sprzedaży, zyskiem i sumą podatków związanych z obrotem i dochodem, charakteryzowały się
dynamicznym wzrostem. Zwiększyła się też konkurencyjność browarów polskich, dzięki wzrostowi ich kapitałów
akcyjnych i udziałowych, na ogół prawidłowej realizacji zobowiązań inwestycyjnych, konsolidacji kapitałów
prowadzącej do powstania grup międzynarodowych inwestorów branżowych, oraz wykreowaniu grupy inwestorów
drobnych – ale o silnej pozycji w branży. Z wyjątkiem 2 browarów, w prywatyzowanych podmiotach nie
stwierdzono przypadków zmniejszenia zatrudnienia.
Nie w pełni osiągnięto jednak strategiczne cele prywatyzacji, gdyż nie uzyskano przychodów budżetowych,
odpowiadających realnej wartości zbywanego mienia. Nie wzmocniono też sektora rolniczego współpracującego
z branżą piwowarską, co utrudniło mu konkurencję z producentami z krajów Unii Europejskiej. Niedostateczne
preferencje ze strony Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, a następnie Ministerstwa Skarbu Państwa dla
inwestorów branżowych, jak też współpraca z inwestorami o niskiej wiarygodności, wpływały na zaniżanie cen
akcji i udziałów prywatyzowanych spółek. Stwierdzono niewielką skuteczność egzekwowania zobowiązań
inwestorów finansowych oraz kar umownych. W umowach nie zabezpieczono interesów rolników, nie umieszczono
w nich bowiem zobowiązań do inwestowania w przerób chmielu oraz preferencji dla krajowego zaopatrzenia
w surowce. Ujawniono też przypadek kilkukrotnego zawyżenia wartości nabytych akcji przy wnoszeniu ich jako
aportu do tworzonych spółek z o.o., co stwarzało możliwość sztucznego generowania strat księgowych i unikania
płacenia podatku dochodowego od osób prawnych. Przewlekłość procesów prywatyzacyjnych wpłynęła
niekorzystnie na wyniki niesprywatyzowanych podmiotów, wskutek czego nie sprywatyzowano 2 browarów
i przyczyniono się do upadłości Browarów Górnośląskich S.A.
Na ogół sprawnie przeprowadzono procesy nieodpłatnego udostępniania akcji prywatyzowanych spółek
i preferencyjnego ich zakupu pracownikom tych spółek i rolnikom.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

wprowadzenia rozwiązań systemowych, zabezpieczających utratę wpływów do budżetu państwa, wskutek
sztucznego generowania przez podmioty strat, wynikających z zawyżania wartości aportów wnoszonych do
spółek z o.o.,

−

formułowania, przed rozpoczęciem procesów przekształceń własnościowych w sektorach gospodarki
narodowej, celów strategicznych – stanowiących podstawę podejmowanych decyzji prywatyzacyjnych,

−

egzekwowania należności Skarbu Państwa wynikających z umów prywatyzacyjnych oraz zobowiązań
podatkowych, a także przestrzegania zasad stosowania odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych,

−

zamieszczania w umowach leasingowych zobowiązań inwestycyjnych na rzecz spółek.

Tytuł kontroli

Wykonywanie przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny
„Hetman” S.A. w Warszawie w latach 1996-1998 praw z akcji
/udziałów w spółkach Zakłady Mięsne „Morlin” S.A., Zakłady
Mięsne „Ostrołęka” S.A. i Zakłady Przemysłu OwocowoWarzywnego „Owintar” Sp. z o.o. w Tarnowie

Ocena działalności NFI „Hetman” S.A. w zakresie legalności i

Cel

gospodarności obrotu akcjami (udziałami) spółek ZM „Morliny” S.A., ZM
„Ostrołęka” S.A. i ZPO-W „Owintar” sp. z o.o. oraz działań podejmowanych
przez Fundusz wobec spółki „Owintar” w latach 1996-1998.

Zakres

Kontrolę przeprowadzono w NFI „Hetman” S.A. w Warszawie. Informacji
zasięgano w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz w spółkach ZM „Morliny” S.A.,
ZM „Ostrołęka” S.A. i ZPO-W „Owintar”.

Synteza

NIK ustaliła, że działania NFI „Hetman” S.A. podejmowane w odniesieniu
do ZM „Morliny” S.A., ZM „Ostrołęka” S.A. i ZPO-W „Owintar” nie naruszały
obowiazującego prawa i nie nosiły znamion niegospodarności.

Sprzedaży spółki „Owinar” dokonano w trybie zaproszenia 13 podmiotów do rokowań z zachowaniem
warunków konkurencyjności. Żaden z tych podmiotów nie złożył oferty wiążącej. Nabywcę wybrano spośród
2 podmiotów krajowych, które przedstawiły swoje oferty w terminie późniejszym. Umowa sprzedaży zapewniała
trwałość stosunku pracy i świadczeń socjalnych załogi przez 2 lata oraz zawierała zobowiązanie nabywcy do
zainwestowania kwoty 6,5 mln zł w rozwój i modernizację spółki. Sprzedaż spółki nastąpiła po 2,5-letnim okresie
bezskutecznych prób jej sanacji, co było ustawowym celem Funduszu. Mimo braku efektów działań sanacyjnych
Funduszu NIK oceniła je za uzasadnione gospodarczo, uznając, że przyczyną niepowodzenia była trudna sytuacja
przedsiębiorstwa przed wniesieniem jego udziałów do Funduszu.
Również w trybie zaproszenia do rokowań z zachowaniem warunków konkurencyjności, Fundusz sprzedał
inwestorowi zagranicznemu 30% akcji ZM „Morliny” S.A. Cena uzyskana za akcje przewyższała o 6% ich wartość
bilansową i o 80% wartość ustaloną na podstawie notowań akcji na Warszwskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
przed ogłoszeniem zaproszenia do rokowań. W umowie sprzedaży Fundusz zobowiązał się także do zbycia 33%
akcji ZM „Ostrołęka” S.A., po uzyskaniu na to zgody Skarbu Państwa, lecz zgody takiej nie uzyskał do czasu
udokumentowania przez biegłego rewidenta terminowego wykonania przez Fundusz zobowiązań wynikających
z kupna akcji ZM „Ostrołęka” S.A. Termin wydania opinii przez rewidenta ustalono na 30 czerwca 1999 r.

Fundusz i ZM „Morliny” S.A. nie zrealizowały natomiast zobowiązań zawartych w umowie z 1 września
1997 r. w sprawie zakupu od Skarbu Państwa akcji ZM „Ostrołęka” S.A., w zakresie nakładów inwestycyjnych na
nowe technologie, modernizację oddziału konserw i wędlin oraz na kontynuowanie komputeryzacji. Wydatki
poniesione na ten cel w okresie od 1 września 1997 r. do 28 lutego 1999 r. wyniosły 7.009.351 zł, co stanowiło
87,6% kwoty przewidzianej na ten cel w umowie. Fakt ten spowodował naliczenie przez Skarb Państwa kar
umownych w wysokości 990.649 zł.

Ważniejsze wnioski

Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała wniosków.

Tytuł kontroli

Cel

Sprawowanie przez Skarb Państwa nadzoru nad działalnością
Stoczni Gdynia S.A.
Ocena działań Ministra Przekształceń Własnościowych (MPW), a
następnie Ministra Skarbu Państwa (MSP) i jego przedstawicieli
wykonujących obowiązki reprezentantów Skarbu Państwa w
Stoczni Gdynia S.A., w szczególności zaś w zakresie sprawowania
nadzoru nad procesem prywatyzacji Stoczni oraz sprawowania
nadzoru właścicielskiego przez MSP nad jej działalnością.

Zakres

Badaniami kontrolnymi objęto Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) i
Stocznię Gdynia S.A.

Synteza

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wyniki podjętych w 1997 r. działań
restrukturyzacyjnych,

albowiem

przyniosły

one

poprawę

efektywności

ekonomicznej. Po latach nieskutecznych działań naprawczych, w 1997 r.
osiągnięto zysk w wysokości 51,7 mln zł, a w 1998 r.114,6 mln zł, co pozwoliło na wywiązanie się przez Spółkę ze
zobowiązań wobec Skarbu Państwa. NIK zwróciła jednak uwagę na fakt, iż wzrost efektywności ekonomicznej
wynikał w dużej mierze z zapewnienia środków obcych na finansowanie bieżącej produkcji, nie poprawiła się
natomiast w istotnym zakresie zdolność płatnicza Spółki, o czym świadczyła 84-procentowa stopa zadłużenia.
Niewłaściwie, zdaniem Izby, sprawowany był nadzór właścicielski w Stoczni, w latach 1996-1998 przez
Ministra PW, a następnie Ministra SP. Miał on charakter ogólny i koncentrował się w zasadzie na przygotowaniu
decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin Organizacyjny MSP nie nakładał na reprezentantów
Skarbu Państwa obowiązku składania okresowych informacji o działalności Spółki. Brak takich uregulowań
powodował, że nie konsultowali oni z MSP własnych stanowisk prezentowanych na posiedzeniach Rady
Nadzorczej, nawet w sprawach najważniejszych dla Stoczni, dotyczących inwestycji rzeczowych i kapitałowych.
W ocenie NIK, MSP w Statucie Spółki nie zabezpieczyło należycie możliwości nadzoru nad działalnością
Stoczni Gdynia S.A. poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Na skutek zmiany Statutu Spółki przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w styczniu 1995 r., w 11-osobowej Radzie Nadzorczej Skarb
Państwa uzyskał prawo do 5 mandatów, z których 3 obsadzali jednak pracownicy Stoczni, a do pozostałych 6 –
Pomorski Bank Kredytowy S.A. w Szczecinie i Bank Handlowy S.A. w Warszawie. W wyniku umów zawartych
przez te banki w lipcu 1996 r., prawa korporacyjne w stoczni wykonywał w ich imieniu Polski Bank Rozwoju S.A.
w Warszawie, wyznaczając swoich 6 przedstawicieli do Rady Nadzorczej i przejmując tym samym de facto nadzór
nad działalnością Spółki.

W ocenie Izby, niektóre postanowienia Statutu nie odpowiadały strukturze właścicielskiej Spółki
i osłabiały funkcje nadzorcze Ministra SP. Po nieodpłatnym udostępnieniu pracownikom 11,96% akcji w kwietniu
1998 r., Skarb Państwa dysponował pakietem 34,71% akcji, jednak posiadał formalne tylko uprawnienia do
powołania 5 reprezentantów w Radzie Nadzorczej, bowiem nadal spoczywał na nim obowiązek zapewnienia
3 mandatów przedstawicielom pracowników.
Naruszeniem przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne było zatrudnienie od lutego 1998 r. p. K.H.K. na stanowisku dyrektora Departamentu
Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych MSP, przy równoczesnym pełnieniu przez niego funkcji
przewodniczącego Rady Nadzorczej Stoczni Gdynia S.A., z ramienia prywatnej spółki Stoczniowy Fundusz
Inwestycyjny S.A., zawiązanej w czerwcu 1997 r.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

uregulowania zasad współdziałania reprezentantów Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej Stoczni Gdynia S.A.
z MSP,

−

zmiany postanowień Statutu Stoczni, dotyczących wyboru członków Rady Nadzorczej, celem zwiększenia
w niej liczby reprezentantów Skarbu Państwa, proporcjonalnie do posiadanego pakietu akcji,

−

niedopuszczenie do sytuacji, w której zatrudnienie osoby w MSP stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Tytuł kontroli

Realizacja przez gminy zadań w zakresie modernizacji,
ochrony i utrzymania dróg publicznych

Ocena działalności gmin w zakresie zarządzania drogami gminnymi, lokalnymi miejskimi, a także powierzonymi
im w zarząd przez administrację rządową odcinkami dróg krajowych i wojewódzkich. Ocenie poddana została
realizacja ustawowych zadań związanych z finansowaniem i wykonywaniem prac dotyczących modernizacji,
ochrony i utrzymania dróg publicznych.

Cel

Zakres

Synteza

Kontrolę przeprowadzono w 116 jednostkach, w tym w 13 podmiotach, którym gminy
powierzyły zarządzanie drogami oraz w 31 urzędach miejskich, 52 urzędach
gminnych i 20 urzędach gminno-miejskich.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, dziewięcioletni okres
zarządzania drogami publicznymi przez gminy nie został
wykorzystany do usprawnienia zarządzania drogami, w tym do
uregulowania spraw własnościowych oraz uporządkowania

wymaganej prawem dokumentacji. Obok niedostatku środków finansowych, na ten niekorzystny
stan złożyły się nieprawidłowości wynikające z nieprzywiązywania przez gminy wagi do właściwego
zarządzania drogami.
Ustalono, że tylko 17% skontrolowanych jednostek przygotowało się do zarządzania drogami, organizując
odpowiednie służby i zatrudniając wykwalifikowanych pracowników. W rezultacie tylko 1/4 długości dróg
zarządzanych przez skontrolowane gminy nadawała się do eksploatacji, bez ograniczeń wynikających z ich złego
stanu technicznego.
We wszystkich skontrolowanych gminach występowały nieprawidłowości w ewidencji dróg publicznych
i obiektów mostowych. W 16% skontrolowanych gmin nawet nie założono takiej ewidencji dla istniejącej sieci
komunikacyjnej, a w pozostałych gminach ewidencja była niekompletna. Nie zawierała ona bowiem szeregu
ważnych informacji, dotyczących m.in. zmian parametrów technicznych dróg, lub przeprowadzonych remontów
i modernizacji. Stwierdzono również przypadki, że ewidencja ta zawierała nieaktualne, niekiedy od kilkunastu lat,
dane.
Około 80% dróg gminnych i 70% lokalnych miejskich, objętych badaniami kontrolnymi przez NIK,
wymagało podjęcia niezbędnych prac remontowych. Dotyczyły one zarówno nawierzchni jezdni, jak i chodników
oraz rowów odwadniających. Nadto, w 7 gminach stan techniczny niektórych odcinków dróg i obiektów mostowych
był tak zły, że stanowił zagrożenie dla zdrowia i życia kierowców oraz pieszych.
Zły stan techniczny dróg gminnych i lokalnych miejskich był wynikiem niezapewnienia zarówno
w budżecie państwa, jak i budżetach gmin, odpowiedniego poziomu finansowania. Przeciętne wydatki na
wspomniany wyżej cel stanowiły ok. 4,5% budżetów gmin.
W 81% skontrolowanych gmin stwierdzono, iż środki budżetowe gmin na finansowanie dróg uszczuplone
zostały w wyniku niepobierania, bądź nieefektywnego egzekwowania opłat i kar za zajęcie pasa drogowego.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności :

−

starannego zbierania przez gminy opłat i kar za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane
z funkcjonowaniem drogi,

−

korzystania przez gminy ze środków specjalnych tworzonych z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego
i przeznaczania ich w całości na finansowanie dróg,

−

podjęcia przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej inicjatywy w sprawie nowelizacji ustawy o drogach
publicznych.

Tytuł kontroli

Realizacja zadań w zakresie integracji
w transporcie i gospodarce morskiej

europejskiej

Ocena skuteczności realizowania przez Ministra Transportu i Gospodarki

Cel

Morskiej zadań wynikających ze strategii integracji Polski z Unią Europejską,
a zwłaszcza dostosowania polskiego
morskiej w zakresie rybołówstwa

systemu transportowego i gospodarki

do wymogów Jednolitego Rynku przez

ujednolicenie przepisów, standardów i norm technicznych, umożliwiających
swobodny przepływ usług transportowych i komunikacyjnych.

Zakres

Synteza

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej
(MTiGM), Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych (GDDP), Głównym
Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego (GILC), przedsiębiorstwie państwowym
„Polskie Koleje Państwowe” (PKP).
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, nie zostały w pełni zrealizowane
zadania dotyczące: stopniowego dostosowania prawa i standardów technicznych
do przepisów unijnych, kompletowania bazy dokumentacyjnej na potrzeby
rozmów

akcesyjnych, prowadzenia proakcesyjnej polityki kadrowej i szkoleniowej oraz modernizacji i rozbudowy
infrastruktury transportowej, a także restrukturyzacji p.p. PKP i tworzenia warunków dla rozwoju transportu
kombinowanego. Zadania te, zapisane przy współudziale Ministra TiGM w czterech kolejnych rządowych
programach przygotowań do integracji Polski z Unią Europejską, nie były prowadzone w sposób skoordynowany,
kompleksowy i systematyczny.
Jedną z głównych przyczyn tego stanu była metoda tworzenia rządowych programów dostosowywania
polskiej gospodarki do wymogów UE. Zadania prointegracyjne określano hasłowo, z reguły bez wskazania zakresu
poszczególnych prac, terminów ich realizacji, środków i źródeł finansowania oraz trybu rozliczenia.
MTiGM nie było dostatecznie przygotowane do negocjacji akcesyjnych. Pomimo że od marca 1997 r.
przebiegały prace w dwóch podzespołach zadaniowych i wydzielonych z nich 13 grupach zadaniowych, nie
stworzono kompletnej bazy danych o stopniu zgodności istniejącego i przyszłego ustawodawstwa polskiego
z ustawodawstwem Unii Europejskiej. W przypadku rybołówstwa morskiego, baza taka w ogóle nie istniała. Tym
samym nie kreślono kompleksowej organizacji i harmonogramu działań dostosowawczych, nie wskazano
problemów do negocjacji, propozycji rozwiązań kompromisowych oraz skutków prawnych, ekonomicznych
i politycznych ewentualnych zmian prawa bądź ich zaniechania. Także zadania, określone w Narodowej Strategii
Integracji (NSI), jako przedsięwzięcia inwestycyjne prowadzące do eliminacji wąskich gardeł systemu
transportowego nie znalazły przełożenia na konkretny plan działań.

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

Ważniejsze wnioski
−

sukcesywnego tworzenia warunków funkcjonowania polskiego transportu i gospodarki morskiej,

−

stworzenia sprawnego systemu koordynowania prac prointegracyjnych w obrębie MTiGM oraz jednostek
podległych i nadzorowanych,

−

określenia wielkości środków finansowych niezbędnych do realizacji w MTiGM zadań związanych
z integracją Polski z Unią Europejską, a także ich wyodrębnienia w oddzielnych pozycjach budżetu MTiGM,

−

weryfikacji sprawozdań opracowanych przez resort dla tworzonej centralnej bazy dokumentacyjnej na
potrzeby negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej,

−

racjonalnego zawierania i rozliczania umów o wykonanie prac dotyczących integracji europejskiej.

Tytuł kontroli

Przekształcenia strukturalne i własnościowe w Polskich
Liniach Lotniczych LOT S.A.

Ocena przekształceń strukturalnych oraz przebiegu prywatyzacji Polskich

Cel

Linii Lotniczych LOT S.A. realizowanej na podstawie ustawy o przekształceniu
własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT.

Kontrola przeprowadzona została w Ministerstwie Transportu i Gospodarki

Zakres

Morskiej, Ministerstwie Skarbu Państwa, Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A.
oraz w 7 spółkach prawa handlowego, w których LOT jest udziałowcem albo
akcjonariuszem.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, działania zmierzające do sprywatyzowania
Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., nie przyniosły efektu. Kierując się
kryterium legalności, celowości i rzetelności, NIK negatywnie oceniła
dotychczasowy przebieg prac w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji LOT-u. Mimo podjęcia na początku lat 90
prac zmierzających do przekształcenia własnościowego LOT-u, spółka ta nie została sprywatyzowana.

Synteza

Minister Skarbu Państwa nie ustalił z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej wspólnego stanowiska,
co do udziału inwestorów zagranicznych wśród akcjonariuszy LOT-u. Nie została również ustawowo określona
pozycja przewoźników krajowych na rynku usług lotniczych, nie zakończono bowiem prac nad opracowaniem
nowego prawa lotniczego.
Brak w Ministerstwie TiGM koncepcji przeprowadzenia komercjalizacji przedsiębiorstwa powodował
zmiany kierunków działań przekształcających, rezygnację z rozpoczętych działań, a w konsekwencji długotrwałe
przerwy w pracach.
Niekonsekwentnie i z długotrwałymi przerwami pomiędzy realizacją poszczególnych zadań przebiegały,
nie sfinalizowane ostatecznie, prace nad udostępnieniem w ofercie publicznej akcji LOT-u. Po zarejestrowaniu
Spółki miała miejsce 2,5 letnia zwłoka w rozpoczęciu prywatyzacji LOT-u. Dopiero w dniu 3.08.1995 r. Minister
TiGM powołał Zespół do spraw prywatyzacji PLL LOT S.A., a w dniu 26.09.1995 r. zatwierdził harmonogram
pracy Zespołu.
Kolejne zatrzymanie procesu prywatyzacji LOT-u nastąpiło między 21 marca 1997 r. a końcem 1997 r.,
tj. od momentu przejęcia przez Ministra SP uprawnień właścicielskich wobec LOT-u. Stwierdzono, iż Minister SP
nie podjął skutecznych działań dla określenia sposobu prywatyzacji i jej przyspieszenia.
Ministrowie: TiGM, SP nie podjęli, w okresie pełnienia roli walnego zgromadzenia akcjonariuszy PLL
LOT S.A., żadnych uchwał w sprawie restrukturyzacji Spółki.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

uzgodnienia przez Ministrów TiGM oraz SP strategii prywatyzacji LOT-u,

−

zaakceptowania przez Radę Ministrów strategii prywatyzacji LOT-u,

−

dokonywania okresowych ocen postępu działań prywatyzacyjnych,

−

określenia celu i sposobu restrukturyzacji LOT-u,

−

dokończenia prac związanych z przygotowaniem i przyjęciem nowej ustawy prawo lotnicze.

Tytuł kontroli

Funkcjonowanie transportu kombinowanego w Polsce

Ocena aktualnego stanu transportu kombinowanego, zarówno w zakresie

Cel

wyposażenia w podstawową infrastrukturę techniczną, jak i specjalistyczny
tabor. Celem kontroli było także określenie wielkości ładunków przewożonych
transportem kombinowanym oraz ustalenie barier ograniczających jego rozwój.

Kontrolę przeprowadzono w 20 jednostkach: w Ministerstwie Transportu

Zakres

i Gospodarki

Morskiej,

Dyrekcji

Generalnej

PKP,

Bazie

Promowej

w Świnoujściu, przedsiębiorstwach żeglugowych, terminalach kontenerowych,
u spedytorów i klientów transportu kombinowanego.

Synteza

Kontrola wykazała, że transport kombinowany ciągle nie odgrywa znaczącej
roli w systemie transportowym kraju. Wdrażanie przewozów tego rodzaju
transportem wynikało głównie z wymagań kontrahentów zagranicznych –
najczęściej w relacjach z krajami zamorskimi.

Stwierdzono istnienie licznych barier, ograniczających rozwój transportu kombinowanego w Polsce. Do
istotniejszych należą względy techniczne. Zarówno PKP, jak i operatorzy oraz spedytorzy, nie posiadają
specjalistycznych wagonów do przewozu naczep, nadwozi i zestawów samochodowych. Z tego względu
dokonywane są głównie przewozy kontenerami. Stan techniczny polskich linii kolejowych nie odpowiada
wymogom stawianym międzynarodowym liniom transportu kombinowanego. Nie zakończono także prac nad
wprowadzeniem oznakowania kodowego linii przeznaczonych do transportu kombinowanego. Zastosowanie owych
kodów umożliwiałoby szybkie wytyczanie bezkolizyjnych tras dla ładunków transportu kombinowanego, które
w większości mają przekroczoną tzw. skrajnię, co oznacza, że mogą być przewożone tylko niektórymi ze szlaków.
Obecnie długie oczekiwanie na wytyczenie trasy zniechęca potencjalnych klientów do korzystania z usług PKP.
Kolejną przyczyną techniczną wstrzymującą rozwój transportu kombinowanego jest brak terminali
przeładunkowych na wschodnich terenach Polski. Większość terminali jest niedostatecznie wyposażona
w specjalistyczne urządzenia przeładunkowe, co uniemożliwia pełne wykorzystanie ich zdolności przeładunkowych
i obsługę wszystkich rodzajów jednostek ładunkowych. Sytuacja ta występuje głównie w terminalach kolejowych,
wyposażonych tylko w suwnice, co umożliwia jedynie przeładunek kontenerów.
Na względy techniczne nakładają się przyczyny ekonomiczne. Koszty przewozu transportem
kombinowanym są wyższe od taniego i powszechnie dostępnego transportu samochodowego.

Kontrola wykazała, że w polityce transportowej państwa brakuje systemowych elementów wspierających
rozwój transportu kombinowanego. Podczas gdy w krajach UE skutecznie wykorzystuje się takie rozwiązania jak
dotacje celowe na zakup specjalistycznych wagonów i budowę terminali oraz ulgi podatkowe i rządowe gwarancje
kredytów inwestycyjnych, w Polsce ciągle nie ma nawet aktu prawnego kompleksowo regulującego problematykę
transportu kombinowanego. Nie wypracowano też efektywnych instrumentów prawnych, dotyczących pomocy
państwa i promowania transportu kombinowanego.

Ważniejsze wnioski

Wnioski wynikające z ustaleń kontroli dotyczyły w szczególności:

−

opracowania programu rozwoju transportu kombinowanego do 2010 r.,

−

konieczności dokonania odpowiednich regulacji prawnych i ekonomicznych, ukierunkowanych na wspieranie
przewozów kombinowanych,

−

potrzeby powiązania polityki transportowej państwa z działalnością PKP oraz innych przewoźników
i spedytorów transportu kombinowanego.

Tytuł kontroli

Realizacja ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie
państwowym Polskie Koleje Państwowe
Ocena

Cel

stopnia

realizacji

postanowień

ustawy

o

przedsiębiorstwie

państwowym Polskie Koleje Państwowe w zakresie finansowania działalności
przedsiębiorstwa z budżetu państwa oraz wykonywania uprawnień Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej, wynikających z ww. ustawy.

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w: Ministerstwie Transportu i Gospodarki
Morskiej (MTiGM), Dyrekcji Generalnej PKP, Dyrekcji Infrastruktury
Kolejowej PKP wraz z 3 podległymi jej jednostkami.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, przepisy ustawy o przedsiębiorstwie

Synteza

państwowym Polski Koleje Państwowe, dotyczące gospodarki finansowej
przedsiębiorstwa, w tym finansowania PKP z budżetu państwa, nie zostały

wprowadzone w życie. Negatywna ocena NIK dotyczy również realizacji przepisów ustawy w zakresie nadzoru
Ministra TiGM nad przedsiębiorstwem i wdrażania zmian organizacyjnych w PKP.
Ustawa o PKP zobowiązywała Ministra TiGM, Ministra Finansów oraz Zarząd PKP do zawarcia umowy
regulującej sposób finansowania przedsiębiorstwa z budżetu państwa. Podstawę do określenia w projekcie ustawy
budżetowej wysokości dotacji miał stanowić protokół uzgodniony przez trzy zainteresowane strony. Taki protokół
nie został jednak nigdy ani uzgodniony, ani podpisany, co uniemożliwiło zmianę systemu rozliczeń i stało się jedną
z przyczyn nowelizacji ustawy o PKP.

Mimo obowiązku wynikającego z ustawy, PKP nie wyodrębniły ewidencji przychodów i
kosztów wykonywania przewozów pasażerskich oraz ewidencji kosztów linii kolejowych, z
podziałem na koszty budowy, utrzymania, prowadzenia ruchu i administrowania tymi liniami.
W ocenie NIK, za niedostateczny uznać należy nadzór Ministra TiGM nad PKP. Próba
wydzielenia przez Ministra TiGM z PKP infrastruktury kolejowej nie powiodła się, na skutek
sprzeciwu związków zawodowych i braku zdecydowanego poparcia dla koncepcji Ministra TiGM
ze strony rządu. Minister opracował wprawdzie projekt ustawy o restrukturyzacji, komercjalizacji
i prywatyzacji PKP, zgodnie z zaleceniami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, obejmujący
wydzielenie infrastruktury, jednakże projekt ten nie został przedłożony przez Prezesa RM do
rozpatrzenia przez Sejm RP.
W latach 1997-1998 organy przedsiębiorstwa (Zarząd i Rada PKP), pomimo braku podstaw prawnych,
przeprowadziły głębokie zmiany organizacyjne w PKP. Bez zmiany statutu, który zgodnie z ustawą
o przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe określa organizację i szczegółowy zakres działania
PKP, zlikwidowano dyrekcje okręgowe i jednostki im podległe i powołano sektory infrastruktury, przewozów

pasażerskich i towarowych oraz trakcji i zaplecza warsztatowego. Zmianę statutu sankcjonującą przeprowadzenie
ww. reorganizacji Minister TiGM zatwierdził dopiero 5 miesięcy po jej przeprowadzeniu.
Pomimo że uchwały organów przedsiębiorstwa dotyczące zmian struktury organizacyjnej PKP
podejmowane były z naruszeniem prawa, Minister TiGM nie wstrzymał ich wykonania i nie zobowiązał organów
przedsiębiorstwa do ich zmiany lub uchylenia.
Przeprowadzenie reorganizacji PKP nie przyczyniło się do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
i usprawnienia jego zarządzania.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

opracowania koncepcji docelowej organizacji PKP, w tym rozstrzygnięcia problemu rozdzielenia zarządu linii
kolejowej od wykonywania przewozów kolejowych,

−

przygotowania programu naprawczego dla poprawy sytuacji finansowej PKP,

−

wyodrębnienia w ramach prowadzonej działalności ewidencji kosztów linii kolejowych, z podziałem na koszty
budowy, utrzymania, prowadzenia ruchu i administrowania tymi liniami oraz ewidencji przychodów i kosztów
wykonywania przewozów pasażerskich, w tym ewidencji ilości i wartości przewozów realizowanych na
podstawie uprawnień do bezpłatnych ulgowych przejazdów, wynikających z odrębnych przepisów.

Tytuł kontroli

Realizacja ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach
i przystaniach morskich

Cel

Ocena działań organów administracji rządowej odpowiedzialnych za realizację
ustawy o portach i przystaniach morskich oraz działań organów samorządu
terytorialnego, podejmowanych dla usprawnienia zarządzania portami morskimi,
w tym portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Zakres

Kontrolę przeprowadzono w 2 ministerstwach, 2 urzędach wojewódzkich,
4 urzędach miejskich, 2 zarządach portów morskich i w 3 urzędach morskich.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, nie został zrealizowany cel ustawy o portach
i przystaniach morskich, polegający na utworzeniu podmiotów zarządzających
portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, tj. Gdańska,

Synteza

Gdyni, Szczecina i Świnoujścia. Skarb Państwa i gmina Gdynia nie zawiązały spółki zarządzającej
w porcie Gdynia, natomiast w portach Gdańsk i Szczecin-Świnoujście, pomimo utworzenia
zarządów portów, nie doszło do rozdzielenia w nich działalności przeładunkowej od zarządzania
infrastrukturą portową. Tym samym nie doszło do unowocześnienia struktur zarządzających
portami oraz wprowadzenia klarownego systemu finansowania utrzymywania, zużytej w 60%,
infrastruktury portowej.
Stwierdzono, iż nowo powstałe zarządy morskich portów w Gdańsku oraz Szczecinie-Świnoujściu nie
posiadały majątku do wykonywania podstawowych zadań, a dysponujące tym majątkiem jednoosobowe spółki
Skarbu Państwa, działające w portach, straciły podstawy prawne do zarządzania portami, w tym do pobierania opłat
portowych. Tym samym w kluczowych polskich portach nie doszło do rozdzielenia sfer zarządzania i eksploatacji.

Zdaniem NIK, Minister TiGM nienależycie wykorzystał sześciomiesięczny okres „vacatio
legis” dla podjęcia działań umożliwiających skuteczne wykonywanie ustawy, co negatywnie
wpłynęło na tempo przemian w portach morskich
Nie zostały także zrealizowane w pełnym zakresie przepisy ustawy o portach i przystaniach morskich,
określające że budowa i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich są
finansowane z budżetu państwa. Część tego rodzaju obiektów nadal była zarządzana i finansowana przez zarządy
portów. Brak środków finansowych w budżecie państwa powodował niewykonanie prac utrzymaniowych,
co pogarszało stan połączeń drogowych i morskich z portami i przystaniami morskimi.
Wyniki kontroli wskazały również, że dyrektorzy urzędów morskich, zarządzający większością portów
i przystani morskich, pobierali opłaty portowe w zaniżonej wysokości, bądź nie egzekwowali terminowego ich
pobierania. Nieterminowo także pobierano opłaty za dzierżawę i najem gruntów Skarbu Państwa.

Ważniejsze wnioski
−

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

przyspieszenia prac mających na celu wdrożenie docelowych rozwiązań prawno-organizacyjnych
i finansowych w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,

−

jednoznacznego uregulowania zagadnienia dotyczącego stanowienia i pobierania opłat portowych,

−

zapewnienia poprawy połączeń drogowych i morskich z portami i przystaniami morskimi,

−

skutecznej egzekucji dochodów budżetowych z tytułu opłat portowych i czynszu za dzierżawę gruntów
położonych na terenie portów i przystani morskich.

Prawidłowość przeprowadzenia przez przedsiębiorstwo
państwowe „Polskie Koleje Państwowe” przetargu na wybór
dostawcy składów szybkich pociągów z wychylnym nadwoziem

Tytuł kontroli

Ocena prawidłowości przetargu publicznego na wybór dostawcy szybkich

Cel

pociągów z wychylnym nadwoziem oraz ekonomicznego uzasadnienia
wprowadzenia tego rodzaju pociągów do eksploatacji przez PKP.

Zakres

Synteza

Kontrolę przeprowadzono w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje
Państwowe.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu na
wybór dostawcy pociągów z wychylnym nadwoziem i przystosowanych do
jazdy z prędkością do 250 km/godz, było niecelowe i niegospodarne. PKP nie

były bowiem przygotowane do sfinalizowania tego zamierzenia.

Brak dostatecznych nakładów na modernizację linii E-65 (Gdynia-WarszawaKatowice) sprawił, że według stanu na koniec 1999 r. zaawansowanie prowadzonych
prac modernizacyjnych, umożliwiających kursowanie szybkich pociągów na tej linii, nie
przekroczyło 20%. Z tego względu NIK oceniła negatywnie możliwość efektywnego
wykorzystania tego rodzaju pociągów do 2005 r. Zarząd PKP, podejmując w 1996 r.
uchwały o rozpoczęciu modernizacji linii E-65, kierował się wynikami analizy opartej na
materiałach przekazanych przez Fiat Ferroviaria, późniejszego uczestnika przetargu,
wskazującej na opłacalność przedsięwzięcia.
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu dwustopniowego,
prowadzone było z rażącym naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych. W ocenie NIK, organizując przetarg,
Zarząd PKP nie chronił należycie interesów majątkowych przedsiębiorstwa. Umowa, dotycząca zlecenia spółce
Kolmex S.A. organizacji i obsługi przetargu oraz przygotowania i prowadzenia dokumentacji przetargowej, została
tak sformułowana, iż spółka ta mogła być bezpośrednio zainteresowana rezultatem przetargu, mając przy tym
możliwość oddziaływania na jego wynik.

Niewłaściwie prowadzony był przez Zarząd i Radę PKP nadzór nad
przygotowaniem i realizacją zamierzenia inwestycyjnego. Prezes Zarządu PKP, w toku
trwania postępowania przetargowego, akceptował bez zastrzeżeń ważne w tym
postępowaniu dokumenty, pomimo że były one sporządzane niezgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych. Organy przedsiębiorstwa, posiadając wiarygodne i pełne
informacje o nieprawidłowo przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, nie uznały

za zasadne wstrzymania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w
konsekwencji unieważnienia przetargu. Zarząd PKP, mimo niestarannej obsługi przez
Kolmex S.A., w tym zwłaszcza braku zgodności przebiegu postępowania przetargowego
z przepisami ustawy o zamówieniach publiczny, bez zastrzeżeń zaakceptował działalność
spółki.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

wstrzymania działań zmierzających do zawarcia kontraktu na dostawę 16 pociągów z wychylnym nadwoziem,

−

wszczęcia procedury unieważnienia przetargu,

−

zapewnienia właściwego wykonywania przez organy PKP obowiązków związanych z podejmowanymi
przedsięwzięciami gospodarczymi.

Tytuł kontroli

Działalność organów zarządzających drogami
ograniczania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu

w

zakresie

Ocena działań jednostek organizacyjnych zarządzających drogami

Cel

w zakresie identyfikacji i usuwania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego a także działalności Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej związanej z usuwaniem zagrożeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w Ministerstwie Transportu i Gospodarki
Morskiej (MTiGM), 85 jednostkach organizacyjnych zarządzających drogami
publicznymi wszystkich kategorii oraz u 2 innych zarządców dróg.

Synteza

NIK za niezadowalający uznała poziom bezpieczeństwa na drogach publicznych,
stwierdzając że zarządy dróg oraz organy zarządzające ruchem nie wypełniały
nawet podstawowych swoich powinności.

Stwierdzono, iż skontrolowane zarządy w 40% miejsc uznanych za niebezpieczne nie
podejmowały przedsięwzięć organizacyjnych i modernizacyjno-remontowych umożliwiających
poprawę bezpieczeństwa podróżowania. Powodem tego było nieposiadanie przez 32% zarządców
dróg projektów organizacji ruchu na zarządzanych drogach (60% dysponowało jednie projektami
dla niektórych dróg). Spośród 58 zarządców dróg, które posiadały pełne bądź fragmentaryczne
projekty, na terenie aż 48 z nich organizacja ruchu na drogach odbiegała od obowiązującej. Ponad
50% skontrolowanych zarządów nie prowadziło kompletnej dokumentacji dróg. Aż 65% badanych
zarządów nie dokonywało analiz zagrożeń, a około 44% nie posiadało żadnych danych
o wypadkach drogowych.
W ocenie NIK, niewystarczający był nadzór nad zarządami dróg ze strony organów
zarządzających ruchem. Organy te nie tylko nie korzystały ze swych uprawnień nadzorczych i nie
przeprowadzały kontroli stanu bezpieczeństwa na drogach oraz nie wydawały zaleceń w sprawie
poprawy organizacji ruchu, lecz często swe obowiązki – w sposób nieuprawniony – przekazywały
innym jednostkom. W efekcie, w co trzecim skontrolowanym zarządzie dróg osoby kierujące tymi
zarządami pełniły jednocześnie kilka funkcji.
Negatywnie oceniono nieprzygotowanie przez Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Krajowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Za nieprecyzyjny uznano stan prawny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Stwierdzono, iż Minister TiGM nie wydał przepisów wykonawczych do ustaw związanych z
omawianą problematyką, bądź nie dotrzymał terminów ich wydania.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

sporządzenia przez Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego projektu ogólnopolskiego programu poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego,

−

uzupełnienia rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach o przepisy
zobowiązujące organy zarządzające ruchem drogowym do dokonywania okresowych kontroli i analiz
bezpieczeństwa tego ruchu oraz o przepisy określające ostateczny termin opracowania i wdrożenia projektów
organizacji ruchu na tych drogach, na których ruch jest prowadzony bez spełnienia tego wymogu,

−

wyeliminowania przez Ministra TiGM niezgodnych z prawem przypadków wykonywania funkcji organu
zarządzającego ruchem przez nieupoważnione jednostki lub łączenia funkcji zarządcy ruchem drogowym
z funkcją zarządu drogi,

−

wykonywania na bieżąco, przez organy zarządzające ruchem na drogach, uprawnień nadzorczych w stosunku
do zarządców dróg.

Tytuł kontroli

Tworzenie

i

utrzymanie

niepełnosprawnych

ze

miejsc

środków

pracy

Państwowego

dla

osób

Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Ocena działań podejmowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Cel

Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i organy administracji rządowej na rzecz
tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, zapewnienia
odpowiednich warunków pracy dla tych osób oraz utrzymania miejsc już
istniejących a zagrożonych likwidacją, jak również gospodarowania środkami
Funduszu, przeznaczonymi na ten cel. Ocenie poddano ponadto wykorzystanie
zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakładach pracy
chronionej.

Kontrola przeprowadzona została w 257 jednostkach, w tym: w

Zakres

Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, w 99 zakładach pracy chronionej
(z.p.ch.), 83 zakładach pracy nie posiadających statusu z.p.ch., 20 wojewódzkich
ośrodkach zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 40 rejonowych
urzędach pracy i 13 oddziałach terenowych PFRON.

Synteza

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła efekty realizacji polityki
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, szczególnie zaś fakt, że wśród
skierowanych na nowo utworzone miejsca pracy, tylko 1,3% stanowiły osoby ze

znacznym stopniem niepełnosprawności. Ustalenia kontroli wskazały również, że znaczne środki
publiczne wydatkowane na utworzenie nowych miejsc pracy dla niepełnosprawnych nie przyniosły
spodziewanych efektów. W ogromnej większości zakładów stanowiska takie w ogóle nie
funkcjonowały, lub były obsadzone przez osoby pełnosprawne. Mimo iż w latach 1995-1997
PFRON przeznaczył 578,5 mln zł na utworzenie 41,8 tys. nowych miejsc pracy, liczba osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejonowych urzędach pracy jako poszukujące
zatrudnienia oraz bezrobotne zmniejszyła się jedynie o 7,3 tys. osób. Stwierdzono, że co trzeci
z.p.ch. nie przestrzegał zobowiązań dotyczących utrzymania zatrudnienia osób niepełnosprawnych
przez określony czas, co miało być podstawą przyznania przez PFRON dotacji oraz pożyczek.
Pracodawcy, będący dysponentami środków zakładowych funduszy rehabilitacji, częstokroć wydatkowali
je na cele nie pozostające w bezpośrednim związku z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, m.in. na inwestycje lub
na finansowanie bieżącej działalności. Takiemu wykorzystaniu środków mających w zamyśle wspierać z.p.ch. w ich
funkcjach socjalnych sprzyjał fakt, iż pracodawcy nie mieli obowiązku gromadzenia owych środków na odrębnych
rachunkach bankowych.
Z ustaleń kontroli wynikało także, że w dostępie do środków publicznych przeznaczonych na rehabilitację
osób niepełnosprawnych istniały ogromne dysproporcje. W związku z preferencyjnym systemem podatkowym, na
rehabilitację 1 niepełnosprawnej osoby zatrudnionej w z.p.ch. miejscu przypadało rocznie od 12,9 tys. zł do 25 tys.

zł, podczas gdy na rehabilitację osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w innym miejscu, bezrobotnej lub nie
pracującej – przeciętnie 180 zł.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

wprowadzenia do przepisów wykonawczych do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych regulacji prawnych zapewniających finansowanie ze środków
zakładowego funduszu rehabilitacji jedynie wydatków na cele związane z rehabilitacją społeczną, zawodową
i leczniczą,

−

znowelizowania przepisów ustawy przez wprowadzenie obowiązku odprowadzania środków zakładowych
funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych na wydzielony rachunek bankowy,

−

rozważenia zmiany rozwiązań ustawowych, w wyniku których na rehabilitację osób niepełnosprawnych,
zatrudnianych w z.p.ch., ponosi się ze środków publicznych nakłady o nieporównywalnie większej skali, niż
na rehabilitację osób niepełnosprawnych zatrudnionych w innych miejscach lub pozostających bez
zatrudnienia.

Tytuł kontroli

Tworzenie i funkcjonowanie
zakładów opieki zdrowotnej

samodzielnych

publicznych

Ocena działań Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, organów

Cel

administracji rządowej lub samorządowej tworzących publiczne
zakłady opieki zdrowotnej (zoz) oraz samych zakładów, w celu ich
przekształcenia z jednostek lub zakładów budżetowych, w zakłady
samodzielne.

Zakres

Kontrolę przeprowadzono w 123 jednostkach: w Ministerstwie
Zdrowia i Opieki Społecznej, 37 urzędach wojewódzkich, 3
urzędach miejskich, 82 samodzielnych publicznych zoz.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła stan przygotowanie publicznych zoz do
prowadzenia statutowej działalności, po wprowadzeniu od 1 stycznia 1999 r.
reformy ubezpieczeń zdrowotnych. Było to wynikiem m.in. niezrealizowania

Synteza

przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej upoważnień do wydania szeregu aktów wykonawczych do ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej, w tym także w zakresie organizacji i funkcjonowania rejestrów usług
medycznych.
Wojewodowie nie zapewnili rzetelnego nadzoru nad sposobem udzielania świadczeń zdrowotnych,
w zakresie określonym w zawartych umowach, a także nie sprawdzali prawidłowości wydatkowania przez
samodzielne zoz przekazywanych im, na podstawie tych umów, środków publicznych. Spośród 37 skontrolowanych
urzędów wojewódzkich, nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w 26 (71%).

Połowa z 22 urzędów wojewódzkich, w których badano ten problem, nie egzekwowała
dokonywania przez podległe samodzielne zoz odpisów amortyzacyjnych i tworzenia przez te
zakłady funduszy amortyzacyjnych, umożliwiających odtworzenie eksploatowanego majątku
komunalnego lub Skarbu Państwa.
Po dokonaniu w 59 samodzielnych zoz analizy kształtowania się zobowiązań wymagalnych stwierdzono,
że zobowiązania 30 spośród nich, w wysokości 83,6 mln zł, zostały sfinansowane w 89% przez wojewodów,
głównie środkami z rezerw budżetowych, przeznaczonych na restrukturyzację zadłużenia w ochronie zdrowia,
a w pozostałej części – środkami z rezerw budżetowych na finansowanie procesów przekształceniowych. Przejęcie
przez Skarb Państwa zobowiązań wymagalnych przekształcanych zakładów, jak też podejmowanie ujętych
w programach naprawczych działań oszczędnościowych, nie spowodowały zahamowania wzrostu zobowiązań
wymagalnych. W 20 ze wspomnianych wyżej 30 zakładów, które przed przekształceniem zostały oddłużone, stan
zobowiązań wymagalnych w IV kwartale 1998 r. kształtował się na poziomie 67 mln zł.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

przedłożenia przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej projektów aktów wykonawczych związanych
z reformą ochrony zdrowia,

−

rozważenia celowości zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych,
−

ustanowienia przez organy założycielskie samodzielnych publicznych zoz skutecznych form
nadzoru nad działalnością tych jednostek, w szczególności z punktu widzenia należytego
wypełniania przez nie zadań oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
−

opracowania i wprowadzenia przez te organy, w ramach sprawowanego nadzoru,

instytucjonalnych form systematycznej kontroli stanu zadłużenia samodzielnych publicznych
zoz, przy wykorzystaniu do tego celu m.in. regionalnych izb obrachunkowych.

Tytuł kontroli

Wykorzystanie
specjalistycznej
aparatury
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej

medycznej

Ocena działalności Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz wojewodów,

Cel

w zakresie rozmieszczenia nowoczesnej specjalistycznej aparatury medycznej
i wykorzystania jej przez zakłady opieki zdrowotnej.

Kontrolą objęto 108 jednostek: 89 publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zakres

(zoz), 15 urzędów wojewódzkich, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
oraz 3 niepubliczne zoz, prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia.

Synteza

W ocenie NIK, zakupy i rozdział specjalistycznej aparatury
medycznej odbywały się bez należytego rozpoznania potrzeb.
Instalowano ją z opóźnieniami wynoszącymi

od

kilku

miesięcy do 2 lat, spowodowanymi głównie
niedotrzymywaniem terminów adaptacji przeznaczonych dla niej pomieszczeń.
Stwierdzono, że aparatura medyczna udostępniana była fundacjom i stowarzyszeniom na
niekorzystnych warunkach, co przyczyniło się w znacznym stopniu do ograniczenia
dostępu do badań diagnostycznych i zabiegów. Wydłużały się terminy badań – od 3-4
tygodni do 2-3 miesięcy, w skrajnych przypadkach – do 6 miesięcy, a nawet roku, przy
czym szczególnie długi czas oczekiwania dotyczył przeprowadzenia diagnostyki metodą
rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej i ultrasonografii. Powstawaniu
wymienionych nieprawidłowości sprzyjało niewykonywanie, w sposób skuteczny,
nadzoru nad gospodarką aparaturą medyczną, przez organy administracji rządowej.
W wyniku kontroli stwierdzono, że 125 sprawnych urządzeń medycznych nie było wykorzystywanych.
W 25 jednostkach (28,1%) aparatura była zepsuta bądź brakowało do niej niezbędnych części, materiałów lub
odczynników. Na ogół aparatura pozostawała niewykorzystana przez długi okres (3-5 lat). Przez dłuższy czas nie
były wykorzystywane aparaty rtg, gastrofiberoskopy, elektrokardiografy, a nawet tomografy komputerowe
i sztuczne nerki. Użytkownicy nie podejmowali decyzji o zagospodarowaniu zbędnej aparatury, co prowadziło do
utraty przez nią walorów eksploatacyjnych.
Z ustaleń kontroli wynika ponadto, że nie wydane zostały przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz
Ministra Finansów stosowne akty prawne, dotyczące m.in. minimalnych norm wyposażenia publicznych zoz
w sprzęt i aparaturę medyczną, standardów tego wyposażenia, a także norm zatrudnienia personelu niezbędnego do
obsługi urządzeń medycznych, których rozstrzygnięcia przyczynić by się mogły do zapobieżenia niewłaściwemu
wykorzystywaniu sprzętu i aparatury medycznej.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

podjęcia przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministra Finansów stosownych inicjatyw
legislacyjnych, sprzyjających lepszemu wykorzystaniu sprzętu medycznego,

−

zapewnienia przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej i przez wojewodów kontroli wykorzystywania przez
publiczne zakłady opieki zdrowotnej pomieszczeń, aparatury i urządzeń medycznych,

−

zapewnienia skutecznego nadzoru nad funkcjonowaniem MZiOS oraz innych podlegających ministrowi
jednostek organizacyjnych, w zakresie: tworzenia i wykorzystywania bazy danych o stanie aparatury
medycznej, programowania potrzeb oraz ich zaspokajania, synchronizacji zakupu i dostaw z możliwościami
instalowania zakupionej aparatury.

Tytuł kontroli

Realizacja świadczeń zdrowotnych na podstawie umów
zawieranych z podmiotami niepublicznymi

Cel

Ocena przygotowania dysponentów środków publicznych (tj. Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej, wojewodów oraz zarządów gmin) do zapewnienia osobom
uprawnionym – objętym powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego
oraz innym osobom na podstawie odrębnych przepisów – należnych im
świadczeń zdrowotnych.

Kontrola została przeprowadzona w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej

Zakres

(MZiOS), 20 urzędach wojewódzkich, 7 urzędach miejskich i gminnych,
9 publicznych zespołach opieki zdrowotnej, 48 podmiotach niepublicznych
wykonujących

świadczenia zdrowotne na

podstawie

umów

zawartych

z dysponentami środków publicznych.

W ocenie NIK, istotną przeszkodą w reformowaniu podstawowej opieki

Synteza

zdrowotnej, stanowiło niewydanie przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
aktów wykonawczych do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, po jej

nowelizacji w 1997 r., czego efektem był brak ustawowego określenia zakresu i standardów usług medycznych,
finansowanych ze środków publicznych. Z tego powodu MZiOS oraz inne organy administracji rządowej
i samorządowej nie dysponowały danymi, niezbędnymi w planowaniu tzw. zabezpieczenia medycznego obywateli,
zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych regionów.
Wyniki kontroli wskazują na niegospodarne udostępnianie majątku publicznego zakładom opieki
zdrowotnej. Jego składniki (lokale, sprzęt i aparatura medyczna) udostępniany był podmiotom niepublicznym
w celu prowadzenia przez nie działalności usługowej za symboliczną odpłatnością lub wręcz nieodpłatnie. W tej
sytuacji nie była możliwa rzetelna ocena kosztów tych usług.
W 1998 r. środki z rezerwy celowej w wysokości 150 mln zł, MZiOS rozdysponowało przyznając imiennie
wskazanym osobom, z którymi wojewodowie zawierali umowy. Tym samym Minister wkroczył – w sposób
nieuprawniony i niecelowy – w kompetencje wojewodów, ustawowo zobowiązanych do dysponowania środkami,
określonymi w budżecie państwa na sferę ochrony zdrowia. Podkreślenia wymaga fakt, że z rezerwy bezprawnie
przyznano środki w wysokości 26,9 mln zł na pełne sfinansowanie 88 umów, zawartych przez wojewodów i innych
dysponentów z Samodzielnym Anestezjologicznym ZOZ w Łodzi, który został wpisany do rejestru przez Wojewodę
Łódzkiego z rażącym naruszeniem prawa.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

przyspieszenie przez Ministra Zdrowia Opieki Społecznej prac nad projektami aktów wykonawczych,
związanych z reformą systemu ochrony zdrowia,

−

wypracowania przez organy samorządu terytorialnego mechanizmów, wykluczających możliwość ponoszenie
przez nie kosztów działalności podmiotów niepublicznych,
−

wypracowania przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej mechanizmów zapewniających
optymalne i legalne dysponowanie w przyszłości środkami publicznymi.

Tytuł kontroli

Funkcjonowanie szkół mistrzostwa sportowego, finansowanych
przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki

Ocena kształcenia młodzieży w szkołach
finansowanych ze środków publicznych.

Cel
Zakres

mistrzostwa

sportowego,

Kontrolą objęto: Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Ministerstwo Edukacji
Narodowej, 12 związków sportowych, 9 publicznych szkół mistrzostwa
sportowego, 16 niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego oraz 6 innych
jednostek uznawanych przez UKFiT za szkoły mistrzostwa sportowego (łącznie
45 jednostek).

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wyniki szkolenia prowadzonego
w szkołach mistrzostwa sportowego. Zaliczyć do nich należy np. uczestniczenie
w 1997 r. 289 absolwentów i uczniów tego rodzaju szkół w zawodach rangi
mistrzostw i pucharach Świata lub Europy i zajęcie przez nich 39 miejsc medalowych, a także zakwalifikowanie się
47 absolwentów i 28 uczniów do kadry olimpijskiej Sydney 2000.

Synteza

Wymiernym efektom sportowym towarzyszyły jednak negatywne zjawiska związane z wykorzystaniem
znacznych, w latach 1995-1998 przekraczających 61 mln zł, środków finansowych
Stwierdzono, że nie zostały określone przez Prezesa UKFiT, szczegółowe zasady finansowania szkół
mistrzostwa sportowego, co nie sprzyjało racjonalnemu gospodarowaniu środkami, mimo iż o potrzebie określenia
tych zasad NIK informowała Urząd już w 1996 r., w wyniku wcześniejszych kontroli.
Tworzone były sportowe szkoły niepubliczne o niewielkiej liczbie uczniów, a jednocześnie wyjątkowo
kosztowne, np. licząca 29 uczniów Niepubliczna SMS w Piłce Siatkowe w Rzeszowie (do 44,8 tys. zł rocznie
w przeliczeniu na jednego ucznia), podczas gdy w Niepublicznej SMS w Piłce Nożnej w Krakowie przeciętne
wydatki na jednego ucznia wynosiły 13,7 tys. zł.
Za szkoły publiczne uznane zostały przez UKFiT jednostki, które nie spełniały warunków określonych
w ustawie – jak choćby Internat Narciarski w Bielsku-Białej, czy Internat Sportowego Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego w Drzonkowie. Działalność tych jednostek była więc dofinansowywana ze środków UKFiT
z naruszeniem przepisów prawa. Co więcej, w połowie skontrolowanych szkół ze środków UKFiT finansowane
były wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczniów oraz zakupem leków i odżywek.
Izba krytycznie oceniła fakt, iż w 80% skontrolowanych szkół publicznych nie stosowano, obowiązujących
od 1997 r., zasad rekrutacji, dotyczących m.in. potwierdzania stanu zdrowia, zaliczania prób sprawności fizycznej,
posiadania odpowiedniej klasy sportowej, czego negatywnym efektem była duża płynność uczniów, w niektórych
szkołach sięgająca nawet 50% stanu początkowego.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

podjęcia przez Ministra Finansów działań legislacyjnych i określenia szczegółowych zasad dofinansowywania
zadań związanych z rozwojem sportu wśród dzieci i osób niepełnosprawnych,

−

podjęcia przez Prezesa UKFiT działań usprawniających i dyscyplinujących funkcjonowanie oraz finansowanie
szkół mistrzostwa sportowego, a zwłaszcza egzekwowania obowiązujących zasad działania klas i szkół
sportowych,

−

określenia zasad współfinansowania szkół mistrzostwa sportowego przez kluby i związki sportowe,

−

przyjęcia zasady, że utworzenie nowej niepublicznej szkoły mistrzostwa sportowego może nastąpić po
spełnieniu wszystkich warunków zawartych w obowiązujących przepisach, w tym po zapewnieniu niezbędnej
bazy sportowej i treningowej.

Obrót środkami ochrony
i I półroczu 1998 r.

Tytuł kontroli

roślin

w

latach

1996-1997

Ocena prawidłowości wydawania koncesji oraz nadzoru sprawowanego nad

Cel

magazynowaniem i sprzedażą środków ochrony roślin (ś.o.r.), a także zakresu
prowadzonej kontroli upraw i składowania produktów roślinnych.

Kontrola przeprowadzona została w 29 wojewódzkich inspektoratach inspekcji

Zakres

ochrony roślin (WI IOR) i w Instytucie Ochrony Roślin (IOR) w Poznaniu.

W

Synteza

ocenie

NIK,

wydawanie

przedsiębiorstwom

koncesji

na

obrót

i magazynowanie ś.o.r. było prawidłowe. Izba pozytywnie oceniła stan
zorganizowania wojewódzkich inspektoratów, jakkolwiek funkcjonujące w 11

spośród nich laboratoria, w których prowadzone były badania roślin i próbek gleby, nie były wystarczająco
wyposażone w sprzęt specjalistyczny. Wprawdzie służby fitosanitarne prowadziły badania dotyczące zdrowotności
upraw, a także opracowywały na ten temat komunikaty, jednak działania podejmowane w wyniku rozesłania owych
komunikatów nie były analizowane. Zbyt mało uwagi poświęcano również działalności profilaktycznej.
W skontrolowanych punktach sprzedaży ś.o.r. występowały nieprawidłowości, polegające m.in. na
nieprzestrzeganiu obowiązku wydzielania miejsc na przechowywanie środków I i II klasy toksyczności,
sprzedawaniu preparatów przeterminowanych, wprowadzaniu do obrotu ś.o.r. bez zezwolenia MRiGŻ.
Nadzór WI IOR polegał m.in. na kontrolach stanu technicznego sprzętu. Stwierdzono, że do oprysków
używano sprzęt niesprawny technicznie.
Stwierdzono, że według szacunków Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
na terenie kraju zgromadzono około 60 tys. ton przeterminowanych ś.o.r. i innego rodzaju chemikaliów, w tym
znaczną ilość trucizn i środków szkodliwych dla ludzi i środowiska, zaś wyniki prowadzonej od 1993 r. lustracji
składowisk wskazywały na występowanie emisji do środowiska zawartości większości mogilników (składowisk
umieszczonych

pod

ziemią).

Skutkiem

emisji

substancji

trujących,

zgromadzonych

w poprzednich

dziesięcioleciach, jest zanieczyszczenie gleby, wód gruntowych i powierzchniowych, a przede wszystkim
zbiorników wód podziemnych.

Jak wykazała analiza porównawcza, 15 polskich norm z zakresu stosowania i badania ś.o.r. nie było
zgodnych z dyrektywą Unii Europejskiej.

Ważniejsze wnioski

−

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

podjęcia działań zmierzających do opracowania ogólnokrajowego programu likwidacji nieprzydatnych ś.o.r.,
zgromadzonych w mogilnikach i magazynach,

−

zweryfikowania Polskich Norm, dotyczących stosowania i metod badania ś.o.r., pod kątem zgodności ze
standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej,

−

doskonalenia pracy WI IOR w zakresie nadzoru nad stosowaniem
producentów rolnych.

przechowywaniem ś.o.r.

przez

Tytuł kontroli

Prawidłowość programowania i finansowania budowy kopalni
węgla kamiennego „Budryk” w Ornontowicach

Ocena realizacji inwestycji centralnej: budowa KWK „Budryk” w świetle

Cel

uzyskanych efektów rzeczowych, z uwzględenieniem oceny zasadności
wznowienia budowy kopalni w 1991 r.

Zakres

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Gospodarki,
KWK „Budryk” S.A., 2 bankach kredytujących budowę kopalni i 2 biurach
projektów wykonujących dokumentację techniczną.

Synteza

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Minister Przemysłu rekomendując Radzie
Ministrów wznowienie wstrzymanej w 1991 r. budowy kopalni “Budryk”, nie
zweryfikował informacji zawartych we wniosku dyrektora kopalni w tej sprawie

i nie zapewnił przeprowadzenia rzetelnego rachunku kosztów, uwzględniającego skutki zrezygnowania z budowy
kopalni. Nie wziął również pod uwagę faktu, że w założeniach techniczno-ekonomicznych przewidziano trwałą jej
nierentowność. Nie uwzględnił też spadku popytu na węgiel, mimo że do jego kompetencji należało opracowywanie
prognoz zapotrzebowania na węgiel oraz programowanie i opracowywania przedsięwzięć inwestycyjnych
w zakresie budowy zakładów górniczych. W wyniku tego zaniechania, Minister Przemysłu bezkrytycznie dopuścił
do przedłożenia Radzie Ministrów nierzetelnego wniosku o wznowienie budowy kopalni.
Stwierdzono, że na podjęcie decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji w decydujący sposób wpłynęły
podane przez dyrektora kopalni “Budryk” nieprawdziwe dane. Tak więc dyrektor stwierdził, iż kopalnia dysponuje
zasobami węgla najwyższej jakości, których łączna ilość wynosi do poziomu 1050 m ok. 400 mln ton, podczas gdy
dokumentacja geologiczna złoża wykazywała zasoby o połowę mniejsze, zaś jakość zdecydowanej większości
węgla wykluczała użycie go w procesie koksowania. Ponadto informowano o opracowaniu nowego modelu kopalni,
pozwalającego na skrócenie czasu uzyskania zdolności wydobywczej i zmniejszenie kosztów jej budowy, chociaż
prace tego rodzaju nie były prowadzone.
Dyrektor kopalni, niezgodnie z faktami, informował naczelne organy administracji państwowej i banki
o wysokim stopniu zaawansowania budowy i zdolności kopalni do spłaty nakładów inwestycyjnych. W przesłanych
pismach i analizach, wskazując na wysoką rentowność inwestyacji, bezpodstawnie ograniczył niemal o połowę
przewidywane do poniesienia nakłady inwestycyjne (z kwoty 454,5 mln zł, według uchwały Rady Ministrów z 15
września 1990 r., do kwoty 228,9 mln zł według wyliczeń dyrektora kopalni ze stycznia 1991 r.) przy zachowaniu
tego samego zakresu rzeczowego i utrzymaniu tych samych planowanych efektów. W rzeczywistości od
wznowienia realizacji inwestycji w 1991 r. do końca roku 1997, na działalność inwestycyjną kopalnia poniosła

łączne nakłady w wysokości 844,5 mln zł, osiągając zdolność produkcyjną 9.600 ton na dobę przy docelowej 20.000
ton, wydobywany był węgiel energetyczny o zapopieleniu 24,3% zamiast węgla koksowego zawierającego poniżej
9% popiołu, zaś przewidywane przez zarząd spółki dalsze minimalne nakłady inwestycyjne wynieść miały do roku
2002 -–w zależności od przyjętego wariantu technologicznego – 216-267 mln zł.
Ustalono, że członkowie zarządu kopalni, w celu uzyskania kredytu na dalszą budowę z Powszechnego
Banku Kredytowego S.A., podpisali i przedstawili jako zabezpieczenie spłaty kredytu umowę zawartą z firmą
H.O.F. z Heidelbergu na sprzedaż 500 tys. ton węgla o parametrach niemożliwych do uzyskania przez kopalnię.
Natychmiast po otrzymaniu kredytu umowa ta została rozwiązana. Kontrola ujawniła ponadto, iż zarząd KWK
“Budryk” wypłacił firmie P.I., z którą zawarł umowę na opracowanie programu restrukturyzacji zadłużenia kopalni,
kwotę 1.098 tys. zł, mimo że nie był w stanie przedstawić jakichkolwiek dokumentów świadczących o udziale
przedstawicieli tej firmy w procesie negocjacji nad restrukturyzacją zadłużenia.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

szczegółowego badania informacji zawartych we wnioskach o dotacje, poręczenia i gwarancje kredytowe
Skarbu Państwa,

−

oceny rentowności KWK „Budryk” S.A. i podjęcia decyzji co do dalszego funkcjonowania kopalni.

Tytuł kontroli

Organizacja zbytu węgla kamiennego

Ocena wpływu organizacji zbytu węgla kamiennego na sytuację

Cel

gospodarczą

producentów

uwzględnieniem

skutków

oraz

funkcjonowanie

niezrealizowania

rynku

programu

węglowego

z

dostosowawczego

górnictwa, przyjętego uchwałą Rady Ministrów z 30 kwietnia 1996 r.

Zakres

Synteza

Kontrolę przeprowadzono w 56 jednostkach: 7 spółkach węglowych i 21 ich
zakładach, 16 podmiotach będących odbiorcami finalnymi węgla i 12
pośredniczących w handlu węglem. Wykorzystano również wyniki doraźnych
kontroli sprawdzających, przeprowadzonych w 13 jednostkach górnictwa węgla
kamiennego oraz w Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla
Kamiennego S.A., a także w Spółce Akcyjnej „Węglokoks”.

Wyniki kontroli wykazały, że nie został zrealizowany rządowy program
dostosowania górnictwa do warunków gospodarki rynkowej w zakresie
ograniczenia wydobycia węgla kamiennego w latach 1996-1997, zakładający

m.in. zmniejszenie wydobycia węgla – z 135,3 mln ton w 1995 r. do 128,0 mln ton w roku 1997. Zamiast
programowanego zmniejszenia nastąpił jednak wzrost wydobycia węgla – do 137,1 mln ton w 1997 r. Dopiero
działania podjęte przez Ministra Gospodarki w 1998 r. doprowadziły do spadku wydobycia węgla kamiennego
o 21,1 mln ton.
Spółki węglowe dla pozyskania klientów powszechnie stosowały odraczanie terminów płatności (nawet
powyżej 100 dni) i udzielały dodatkowych opustów cenowych. Korzystano również z tzw. „łańcuszków
pośredników” pomiędzy producentami a odbiorcami finalnym, w tym wielkimi odbiorcami, takimi jak elektrownie
i huty. Spółki węglowe korzystały z tego tytułu z pożyczek i gwarancji finansowych udzielanych przez tych
pośredników, co stwarzało, zdaniem NIK, sytuacją korupcjogenną.
Sytuacja ekonomiczna skontrolowanych pośredników była w latach 1996-1997 dobra, pomimo
zmniejszenia przez nich sprzedaży węgla w kraju i na eksport, co wynikało ze wzrostu udzielanych im rabatów,
nazywanych w rozliczeniach „marżami”. Między innymi największy eksporter, jakim był „Węglokoks” S.A.,
uzyskiwał „marże” wyższe od określonych w umowach z przedsiębiorcami górniczymi i rekompensował sobie
w ten sposób skutki sprzedaży węgla na eksport po coraz niższych cenach.
NIK wskazała na brak działań w celu dostosowania poziomu produkcji do możliwości zbytu
i w konsekwencji dopuszczenie do znacznej nadprodukcji węgla kamiennego, czego konsekwencją była obniżka cen
na ten nośnik energii. Uzyskiwane ceny nie pokrywały kosztów produkcji – co prowadziło do narastania strat.
W zakresie kontroli jakości węgla stwierdzono zaś, że Minister Gospodarki wprowadził obowiązek stosowania
Polskich Norm do oznaczeń wykonywanych sporadycznie, które nie wpływają bezpośrednio na rozliczenia
transakcji węglowych, natomiast PN dotyczące sposobu pobierania prób węgla i określania podstawowych
parametrów jakościowych umieszczanych w fakturach, pozostawały w kategorii norm zalecanych do stosowania.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

zwiększenia oddziaływania mechanizmów rynkowych przy sprzedaży węgla i eliminacji występujących jeszcze
elementów regulowania administracyjnego,

−

realizacji przyjętych biznes planów spółek węglowych m.in. w zakresie poziomu wydobycia, tak aby
zapobiegać zjawisku nadprodukcji węgla kamiennego,

−

przeprowadzenia oceny stanu realizacji programu rządowego, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu
30 kwietnia 1996 r., wraz ze skutkami finansowymi,

−

przeanalizowania obowiązku stosowania lub zalecenia do stosowania Polskich Norm w zakresie jakości węgla.

Tytuł kontroli

Działalność administracyjna sądów rejonowych w zakresie
prowadzenia ksiąg wieczystych w latach 1996-1998 (I półrocze)

Ocena organizacji pracy i jej wpływu na sprawność załatwiania

Cel

spraw w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych,
efektywności nadzoru nad działalnością administracyjną wydziałów
ksiąg wieczystych sądów rejonowych oraz prawidłowości realizacji
wydatków budżetowych.

Zakres

Kontrolą objęto łącznie 28 sądów rejonowych i 9 sądów wojewódzkich
(okręgowych).

Kontrola prowadzenia ksiąg wieczystych przez sądy rejonowe w latach 1996-

Synteza

1998 pozwoliła na ogólnie pozytywną ocenę tej działalności, mimo ujawnionych
nieprawidłowości i uchybień.

Wzrostowi liczby spraw napływających do wydziałów ksiąg wieczystych towarzyszyła poprawa
sprawności ich działania, o czym świadczył malejący wskaźnik zaległości w załatwianiu spraw. W zdecydowanej
większości kontrolowanych wydziałów wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych odbywało się niezwłocznie,
rzetelnie i starannie, z zachowaniem obowiązujących zasad i przepisów określających postępowanie
wieczystoksięgowe, prowadzone były księgi biurowe. NIK pozytywnie oceniła nadzór nad działalnością
administracyjną wydziałów ksiąg wieczystych, sprawowany przez przewodniczących wydziałów, prezesów sądów
rejonowych i wojewódzkich (okręgowych).
Wskaźnik zaległości (średni wskaźnik czasu trwania postępowania) był jednak nadal wysoki.
W 9 kontrolowanych wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych czas oczekiwania na załatwienie sprawy
wynosił od 6 do 15 miesięcy. Było to wynikiem utrzymywania się dużej liczby spraw tzw. „ponadrocznych”, to jest
nie załatwionych w okresie ponad 12 miesięcy, przekraczającej niekiedy 50% ogółu spraw zaległych. Stwierdzono,
że czas załatwiania wniosków w istotny sposób wydłużało nieustalenie „pensum”, tj. liczby spraw przypadających
na 1 etat sędziowski, co powodowało, że miesięcznie na jednego sędziego w kontrolowanych wydziałach
przypadało do załatwienia od 133 do 755 spraw.
Stosunkowo niski był poziom windykacji należności Skarbu Państwa z tytułu prowadzonego postępowania
wieczystoksięgowego, wynoszący w zakresie grzywien, opłat i kosztów sadowych średnio 2,4% ogółu dochodów
kontrolowanych wydziałów ksiąg wieczystych. Spowodowane to było głównie nieskutecznością i nieefektywnością
prowadzonych postępowań egzekucyjnych.
Wyniki kontroli ukazały istnienie w niektórych sądach warunków niekorzystnie wpływających na wyniki
pracy wydziałów. Dotyczyło to zwłaszcza: nadmiernego zagęszczenia pomieszczeń biurowych, niedostatecznej
w stosunku do potrzeb powierzchni składowej i złego stanu technicznego archiwów, niedostatecznego wyposażenia

w sprzęt techniki biurowej oraz w sprzęt komputerowy,
i przeciwpożarowych pomieszczeń biurowych i archiwów.

braku

zabezpieczeń

antywłamaniowych

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

podjęcia przez Ministra Sprawiedliwości działań legislacyjnych dla ustalenia liczby spraw przypadających na
jeden etat sędziowski w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego,

−

podniesienia poziomu techniczno-organizacyjnego wyposażenia wydziałów ksiąg wieczystych, w tym głównie
w zakresie komputeryzacji i funkcjonalności oprogramowania,
−

podjęcia przez prezesów sądów rejonowych działań dla: likwidacji istniejących zaległości w
postępowaniu wieczystoksięgowym w zakresie spraw ponadrocznych, pełnej windykacji
należności z tytułu opłat sądowych, dostosowania warunków składowania akt w archiwum
ksiąg wieczystych do wymogów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie archiwów
zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości.

Tytuł kontroli

Cel

Realizacja porozumień między Polską a Słowacją w zakresie
współpracy transgranicznej
Ocena

stanu

Rzeczpospolitą
współpracy

realizacji
Polską

porozumień

a Republiką

transgranicznej,

administracji

publicznej

i rozwijania

współpracy

a

w

także

zakresie

zawartych

Słowacką,

między

dotyczących

działalności
tworzenia

transgranicznej,

organów
warunków

stanu

realizacji

podpisanych porozumień, wypełniania zadań określonych w
umowach, oraz wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zakres

Po stronie polskiej badaniami objęto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Zakład Drogowych Przejść Granicznych, Euroregiony „Tatry”
i „Karpaty”, 3 urzędy wojewódzkie, 13 urzędów gminy, 4 urzędy miasta i gminy
Kontrola przeprowadzona została jednocześnie przez NIK oraz Najwyższy
Urząd Kontroli Republiki Słowackiej.

Synteza

NIK pozytywnie oceniła działalność Polsko-Słowackiej Komisji Granicznej oraz
Komisji Międzyrządowej. W ostatnim okresie zostało przygotowanych kilka
umów międzyrządowych, które regulują zagadnienia współpracy między

oboma państwami, m.in. podpisana została umowa o przejściach turystycznych i uzgodniono umowy o wzajemnej
pomocy w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych oraz o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów
i środków transportu, przekraczających polsko-słowacką granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym.
Stwierdzono, że prawie połowa badanych gmin nadgranicznych prowadziła aktywną współpracę
z jednostkami lokalnymi Republiki Słowackiej, upatrując w tych działaniach szansę rozwoju gospodarczego
i kulturalnego. Gminy angażowały na potrzeby współpracy transgranicznej własne środki, m.in. na poprawę stanu
dróg, budowę i wyposażenie przejść małego ruchu granicznego, mimo że nie miały takiego formalnego obowiązku.
W zróżnicowanym stopniu stwarzali warunki promowania współpracy transgranicznej wojewodowie trzech
byłych województw – bielskiego, krośnieńskiego i nowosądeckiego. Największą aktywność wykazywał były
Wojewoda Bielski, z kolei były Wojewoda Nowosądecki ograniczał się głównie do patronowania przedsięwzięciom
kulturalnym. W stopniu niezadowalającym realizowały swe zadania Euroregiony „Tatry” i „Karpaty”.
Ze swoich obowiązków nie wywiązał się powołany w październiku 1998 r. Międzyresortowy Zespół do
Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej, który do 30 lipca 1999 r. nie opracował ani nie zaktualizował
programu zagospodarowania granicy, co zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów było jego podstawowym
zadaniem.
Krytyczne uwagi NIK dotyczyły również infrastruktury drogowych przejść granicznych, a także dróg
dojazdowych, które nie były dostosowane do bieżących potrzeb. Przy realizacji inwestycji drogowych miały miejsce

przypadki braku synchronizacji działań strony polskiej i słowackiej, czego przykładem może być wybudowanie
przez stronę słowacką przejścia granicznego w Novoti, do którego strona polska, mimo zapewnień Wojewody
Bielskiego, nie doprowadziła drogi dojazdowej z miejscowości Ujsoły.
Za niewystarczające uznano wyposażenie techniczne służb celnych i granicznych, brak było bowiem
specjalistycznych urządzeń do prześwietlania samochodów ciężarowych i bagaży podróżnych, testerów do badania
banderol i dokumentów, alkoholomierzy, endoskopów. Stwierdzono ponadto brak systemów komputerowych
pracujących w zintegrowanej sieci służb celnych i granicznych. Wagi samochodowe, zamontowane na drogowych
przejściach granicznych, nie były używane ze względu na brak oprogramowania komputerowego oraz brak
instrukcji postępowania służb celnych w sprawie pobierania opłat i wydawania zezwoleń na przejazdy po drogach
publicznych. Czynniki te stwarzały warunki sprzyjające zachowaniom korupcyjnym oraz uszczuplały wpływy
budżetowe, z powodu niepobierania opłat za ważenie pojazdów ciężarowych przy wjeździe na terytorium RP.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

przygotowania nowego, bądź aktualizacji opracowanego w 1996 r. programu zagospodarowania granicy
państwowej,

−

podjęcia działań inwestycyjnych na przejściach granicznych,

−

przygotowania organizacyjnego i wdrożenia skutecznego systemu ważenia pojazdów ciężarowych przy
wjeździe na terytorium RP.

Tytuł kontroli

Działalność organów samorządowych Gminy Niepołomice
w zakresie współpracy z podmiotami prywatnymi, zbywania
majątku trwałego oraz sprawdzenie wniosków pokontrolnych
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Ocena działalności organów Gminy Niepołomice w zakresie współpracy

Cel

z prywatnymi podmiotami, zbywania majątku trwałego i nieruchomości –
w aspekcie legalności, gospodarności oraz rzetelności, a także sprawdzenie
zasadności zarzutów sformułowanych w skardze mieszkańców Gminy oraz
sposobu realizacji wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice.

Zakres

Synteza

Wyniki kontroli NIK wskazały na szereg nieprawidłowości dotyczących
w szczególności udziału Gminy w spółkach prawa handlowego, wykonywania
praw rzeczowych oraz powtarzających się przypadków nieprzestrzegania
przepisów ustawy o zamówieniach

publicznych.

Stwierdzono

również

działania niegospodarne.
Przystępując w 1994 r. do jednej ze spółek prawa handlowego, Gmina naruszyła ówcześnie obowiązujące przepisy
ustawy o samorządzie terytorialnym, zakazując prowadzenia przez gminy działalności gospodarczej wykraczającej
poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Obejmując udziały w spółce, Gmina nie wniosła do niej aportu
rzeczowego, pomimo że zgodnie z kodeksem handlowym, do powstania spółki wymagane jest wniesienie całego
kapitału zakładowego.
Stwierdzono, że udzielając jednoosobowo i bez stosownej uchwały Zarządu oraz Rady Gminy poręczenia
wekslowego, Burmistrz Gminy uchybił przepisom ustawy o samorządzie terytorialnym, nakładającym wymóg
składania oświadczeń woli w imieniu gminy przez dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu i osoby
uprawnionej przez zarząd oraz kontrasygnaty skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej. Zaciągnięte w ten
sposób zobowiązanie przekraczało limit określony w upoważnieniu udzielonym dla Zarządu przez Radę Gminy.
Należy dodać, że w związku z niewywiązaniem się spółki ze zobowiązań, a także wobec odmowy wywiązania się
przez Gminę ze zobowiązań wynikających z poręczeń weksla, po zapadnięciu niekorzystnych wyroków sądowych,
zobowiązania te, powiększone o odsetki, wyegzekwowane były od Gminy w drodze postępowania egzekucyjnego.
Wydatkując środki publiczne, wielokrotnie naruszano regulacje zawarte w ustawie o zamówieniach
publicznych. Spośród 17 objętych sprawdzeniem zamówień (o wartości netto 1.339 tys. zł), 16 z nich (o wartości

netto 1.321 tys. zł) udzielono nie stosując procedur określonych wymienioną ustawą, lub też z pominięciem jej
przepisów.
NIK wskazała ponadto na nieprawidłowości polegające na nieterminowym odprowadzeniu zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych, co narażało Gminę na ponoszenie znacznych kosztów z tytułu odsetek.
Gmina nie zrealizowała także wniosku pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. terminowego
odprowadzania składek na FUS i FP.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

zapewnienia legalności i rzetelności gospodarowania środkami publicznymi poprzez udzielanie zamówień
publicznych na inwestycje i remonty według opracowanego planu,

−

wzmożenia nadzoru nad przestrzeganiem procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych,

−

przestrzegania wymogu zamieszczania w prasie lokalnej ogłoszenia i przetargu na zbycie nieruchomości,
których cena wywoławcza jest większa od 50.000 zł,

−

pełnej realizacji wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Realizacja inwestycji centralnej Terminal Samochodowy
Koroszczyn

Tytuł kontroli

Ocena przygotowań i realizacji oraz finansowania budowy części

Cel

budżetowej Terminalu Samochodowego Koroszczyn (TSK) w 1998 r.

Kontrolę przeprowadzono w 2 jednostkach: Zarządzie Drogowych Przejść

Zakres

Granicznych (ZDPG) w Białej Podlaskiej i w Przedsiębiorstwie Usług
Inwestycyjnych (PUI) w Białej Podlaskiej. Skorzystano także z wyników
kontroli prowadzonych przez UKS w Lublinie i Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego.

Budowa TSK, w początkowej fazie, była przedsięwzięciem o charakterze

Synteza

komercyjnym, związanym z obsługą transportu drogowego na kierunku
wschodnim. W skład TSK miała wchodzić część przeznaczona dla służb

granicznych i celnych. Inwestorzy uzyskali od CUP wskazania lokalizacyjne, które nie zostały jednak
uzgodnione z organami Straży Granicznej. Brak uzgodnień był powodem podjęcia przez SG decyzji
o nieprzenoszeniu odpraw celnych z przejścia granicznego w Kukurykach do obiektów TSK, ze względu na zbyt
odległe (ok. 5 km) ich położenie od tego przejścia. W 1995 r., po uzgodnieniach z Republiką Białoruską wspólnych
odpraw celnych i granicznych na Drogowym Przejściu Granicznym (DPG) Kukuryki – Kozłowiczy, do
finansowania budowy włączył się Skarb Państwa.
NIK negatywnie oceniła przebieg realizacji tej inwestycji. Część zadań wykonywana była bez uzyskania
wymaganych

zezwoleń

i

uzgodnień.

Niewłaściwa

lokalizacja

spowodowała

konieczność

wykonania

nieplanowanych zadań, takich np. jak bezkolizyjne połączenie TSK z granicą państwa, czy tzw. drogi nawrotu.
Stwierdzono nieprawidłowości w finansowaniu budowy TSK ze środków budżetowych, polegające m.in. na
finasowaniu budowy stanowisk parkingowych w części komercyjnej (24,6 mln zł), przekroczeniu uzgodnionego
udziału środków budżetowych w finansowaniu budowy infrastruktury TSK (o 2,3 mln zł), wypłaceniu
wynagrodzenia inwestorowi zastępczemu w oparciu o umowę zawartą bez postępowania o udzielenia zamówienia
publicznego (3,6 mln zł), dopuszczeniu do powstania zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa (12,2 mln zł)
w związku z wyrażeniem zgody na realizację zadań nie ujętych w ustawie budżetowej do finansowania przez SP.
Mimo tych nieprawidłowości, NIK uznała za celowe uruchomienie i prowadzenie odpraw granicznych
i celnych w obiektach TSK, gwarantujących lepsze warunki techniczne niż w DPG Kukuryki. Uruchomienie w TSK
wag samochodowych pozwoliłoby ponadto skutecznie egzekwować opłaty wynikające z rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie opłat drogowych. Zdaniem NIK, docelowe rozwiązanie organizacji odpraw granicznych
w DPG Kukuryki – Kozłowiczy powinno powstać w powiązaniu z projektowaniem granicznego odcinka autostrady
A-2 i uwzględniać rozwiązania techniczno-organizacyjne przyjęte dla zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

podjęcia przez Prezesa GUC i Komendanta Głównego Straży Granicznej decyzji umożliwiających
prowadzenie odpraw granicznych i celnych w części służbowej TSK i ustalenia dla tej części formalnego
statusu,

−

niepodejmowania w przyszłości realizacji zadań inwestycyjnych na potrzeby służb granicznych i celnych poza
obszarami przejść drogowych i bez uzyskania wymaganych uzgodnień,

−

sporządzania planów rzeczowo-finansowych inwestycji dostosowanych do przyznanych na dany rok środków
budżetowych i zapewnienia ich przestrzegania poprzez stosowne zapisy w umowach z inwestorami
zastępczymi,

−

podjęcia działań zmierzających do ograniczenia odsetek karnych naliczanych od przeterminowanych
zobowiązań obciążających budżet państwa, a także do skutecznej egzekucji kar umownych należnych od
wykonawców robót budowlanych.

kontroli
Tytuł Tytuł
kontroli

Produkcja i obrót wyrobami spirytusowymi, realizacja
zobowiązań
finansowych
wobec
budżetu
państwa
i kontrahentów oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa w latach
1995-1997 i I kwartale 1998 r. w Żyrardowskich Zakładach
Przemysłu Spirytusowego „POLMOS” w Żyrardowie

Ocena działalności gospodarczej zakładów ze szczególnym uwzględnieniem

Cel

rozmiarów produkcji, obrotu wyrobami spirytusowymi, regulowania zobowiązań
wobec budżetu i kontrahentów.

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w Żyrardowskich Zakładach Przemysłu
Spirytusowego „POLMOS” w Żyrardowie oraz w Urzędzie Patentowym
w Żyrardowie.

Z ustaleń kontroli wynika, że działania kierownictwa Zakładów, powodujące
znaczne straty finansowe, były niegospodarne – sprzeczne z zasadami rachunku
ekonomicznego i polityki finansowej przedsiębiorstwa. Zwiększono bowiem
eksport wyrobów, który bez przeprowadzenia wynikowego rachunku kosztów i ustalenia jego opłacalności,
przynosił narastające w kolejnych latach straty. Na systematycznie pogarszającą się sytuację ekonomicznofinansową Zakładów wpływ miało przede wszystkim zmniejszenie przez odbiorców krajowych zapotrzebowania na
wyroby przemysłu spirytusowego, co powodowało ograniczenie produkcji i wzrost zapasów. Na niekorzystne
relacje finansowe największy wpływ miało wydawanie wyrobów spirytusowych o wartości przekraczającej
wysokość zabezpieczeń odbiorcom niewiarygodnym, którzy nie uregulowali należności za wcześniejsze dostawy.
Niesolidni odbiorcy korzystali z wprowadzonych przez żyrardowski „POLMOS” wydłużonych terminów płatności,
co było równoznaczne z nieoprocentowanym kredytowaniem.

Synteza

W wyniku kontroli sprawdzającej ustalono, że ŻZPS „POLMOS” nie wykonały wniosku o zaniechanie
wydawania swoich wyrobów w warunkach należności przeterminowanych oraz przekraczających wysokość
zabezpieczeń. Zakłady zawierały z niesolidnymi dłużnikami porozumienia dotyczące umorzenia odsetek w zamian
za zwiększony obrót towarowy i terminowe regulowanie należności. W wielu przypadkach kontrahenci wpłacali
jedynie niewielkie zaległe kwoty, natomiast pobierali wyroby o znacznie wyższej wartości. Należności Zakładów
z tytułu dostaw i usług wzrosły z 22,5 mln zł na koniec 1997 r. do 40,6 mln zł na koniec I kwartału 1998 r., w tym
należności przeterminowane odpowiednio z 10,6 mln zł do 25,6 mln zł, po uwzględnieniu utworzonych rezerw za
lata 1996-1997.
W badanym okresie w Zakładach nie występowały zaległości o charakterze podatkowym. W 1995 r.
zobowiązania regulowano terminowo, w 1996 r. jedną zaliczkę dzienną podatku akcyzowego wpłacono
z jednodniowym opóźnieniem. W 1997 r. i w I kwartale 1998 r. odsetki za nieterminowe uiszczanie podatku
akcyzowego i VAT wyniosły odpowiednio 218 tys. zł i 347 tys. zł.
Z produkcją wódki „Belvedere” związane były trzy znaki towarowe, zarejestrowane przez Urząd
Patentowy RP, w tym dwa wydane na rzecz Zakładów, a jeden dla „Euro-Agro” Warszawa Sp. z o.o. W 1996 r.
dyrektor Zakładów i jego zastępca ds. finansowo-handlowych, dokumentami pod nazwą „Cesja praw”, dokonali –
bez zgody Rady Pracowniczej – darowizny praw do tych znaków o wartości 6,2 mln zł na rzecz „Euro-Agro”
Warszawa Sp. z o.o. – podmiotu nieuprawnionego, nie posiadającego zdolności rejestrowej. W zamian za cesję
praw Spółka ta udzieliła Zakładom bezpłatnej i bezterminowej licencji wyłącznej na wykorzystywanie tych znaków.
Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 12 maja 2000 r. stwierdził nieważność umów dot. przekazania znaków
towarowych.

Ważniejsze wnioski
Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−
−
−
−

zaniechania wydawania wyrobów spirytusowych w warunkach występowania należności przeterminowanych i
przekraczających wysokość zabezpieczeń,
zahamowania dalszego nieoprocentowanego kredytowania niesolidnych odbiorców poprzez skrócenie
terminów płatności,
zweryfikowania postanowień zawartych w porozumieniach o umorzenie odsetek i ich bezwzględne
egzekwowanie,
wznowienia postępowania w sprawie dokonanych przez Urząd Patentowy zmian w rejestrze znaków
towarowych po cesji praw do znaków na rzecz spółki „Euro-Agro”.

Tytuł kontroli

Finansowanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

likwidacji

barier

architektonicznych

w latach 1995-1998 (I półrocze)

Ocena finansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Cel

Niepełnosprawnych (zwany dalej „PFRON” lub „Funduszem”) likwidacji barier
architektonicznych, prawidłowości przyznawania, wydatkowania i rozliczania
środków na realizację tych zadań.

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w 149 jednostkach, w tym: w
Zarządzie

PFRON,

Biurze

Pełnomocnika

ds.

Osób

Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, w
20 wojewódzkich urzędach pracy, 13 Oddziałach PFRON i 114
jednostkach,

które

otrzymały

środki

z

Funduszu

na

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

Synteza

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że w działalności Funduszu istniało wiele
nieprawidłowości, polegających m.in. na niskim wykorzystaniu środków
w poszczególnych latach, naruszaniu zasad legalności postępowania przy

realizacji zadań, wykorzystywaniu środków niezgodnie z przeznaczeniem, a także braku właściwego nadzoru
i skutecznego egzekwowania od wnioskodawców wykonywania postanowień zawartych w umowach.
Z ustaleń kontroli wynika, że udział wydatków Funduszu na likwidację barier architektonicznych
w wydatkach ogółem systematycznie ulegał zmniejszaniu. W 1995 r. udział ten wynosił jeszcze 4,65%, natomiast w
1997 r. już tylko 2,5%, a na 1998 r. zaplanowano jedynie 2,01%. Niski był jednocześnie stopień wykorzystania tych
środków – kształtował się średnio na poziomie 70,9%, a w skrajnych przypadkach był mniejszy od 20%.
Podstawową przyczyną niewykorzystania części środków był brak rozeznania Wojewódzkich Urzędów Pracy –
Wojewódzkich Ośrodków Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w rzeczywistych potrzebach
i możliwościach realizacji poszczególnych zadań przez wnioskodawców, a także nieprzeprowadzenie wśród
niepełnosprawnych akcji informacyjnej o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu.
NIK wskazała również na brak skutecznego nadzoru i kontroli nad wykorzystaniem przekazywanych
środków, wydawanie ich z naruszeniem zasad określonych przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych,
dopuszczanie do naruszeń ustawy o zamówieniach publicznych.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

–

rozważenia podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do wprowadzenia w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych delegacji dla Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej do uregulowania – w drodze rozporządzenia – szczegółowych zasad i trybu przyznawania
dofinansowania ze środków PFRON,

–

stworzenia systemu skutecznego nadzoru i kontroli nad przyznawaniem środków i realizacją zadań przez
Oddziały PFRON,

–

przestrzegania zasad dysponowania środkami PFRON i egzekwowania postanowień zawartych w umowach,
w tym m.in. dotyczących stosowania ustawy o zamówieniach publicznych i prawa budowlanego.

Tytuł kontroli

Prawidłowość
dofinansowania
szkół
niepublicznych
posiadających uprawnienia szkół publicznych
Ocena prawidłowości naliczania i rozliczania dotacji przysługujących

Cel

szkołom niepublicznym z uprawnieniami szkół publicznych, prawidłowości
rozliczania się szkół niepublicznych z publicznymi z tytułu wynajmowania ich
majątku

oraz

nadzoru

sprawowanego

przez

kuratorów

oświaty

nad

funkcjonowaniem szkół niepublicznych, a także prawidłowości nadawania
uprawnień szkół publicznych szkołom niepublicznym.

Zakres

Kontrolę przeprowadzono w 75 jednostkach: w Ministerstwie Edukacji
Narodowej, 7 kuratoriach oświaty, 5 urzędach miast, 39 szkołach niepublicznych
i 23 szkołach publicznych.

Synteza

Badanie wykazało, że we wszystkich kontrolowanych kuratoriach i 3 urzędach
miast dotacje dla szkół niepublicznch naliczano w sposób nieprawidłowy,
stosowano bowiem przy ich ustalaniu różne stawki. Ustawa o systemie oświaty

przewiduje, że szkołom niepublicznym przysługuje dotacja w wysokości 50% wydatków bieżących
ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu, w przeliczeniu na 1 ucznia na terenie województwa.
Ustawa nie precyzuje jednak sposobu ustalania stawki dotacji na 1 ucznia, nie wskazuje bowiem, wydatki z jakiego
okresu i z którego rozdziału klasyfikacji budżetowej mają być brane pod uwagę. W tej sytuacji kuratoria ustalały
stawki dotacji w sposób dowolny. W efekcie w 16 przypadkach dotacje zostały zawyżone.
Wszystkie skontrolowane szkoły spełniały warunki do otrzymania dotacji, jednak w 24 przypadkach
dotacje przekazane zostały przez organy dotujące bez wniosków osób prowadzących szkoły, co było niezgodne

z obowiązującymi przepisami. W większości szkół objętych badaniem stwierdzono też przypadki opóźnionego
składania wniosków. W rezultacie powstawały zaległości, które regulowano w końcu roku budżetowego, bądź
jeszcze później.
Inną przyczyną opóźnionego dotowania szkół oraz przekazywania dotacji w zaniżonych wysokościach były
zbyt niskie kwoty dotacji dla szkół niepublicznych, zarezerwowane w budżetach wojewodów i kuratorów oświaty.
Funkcjonowanie przeszło 80% skontrolowanych szkół niepublicznych było możliwe dzięki wykorzystaniu
kadry nauczycielskiej i miena szkół publicznych. Wszystkie kontrolowane przez NIK szkoły publiczne
wynajmowały pomieszczenia osobom prowadzącym szkoły niepubliczne, jednak w wielu przypadkach zawarte
umowy te nie zabezpieczały w należyty sposób ich interesów, bowiem opłaty z tytułu najmu były zaniżone, a stawki
czynszu nie poparte kalkulcjami
Kontrola wykazała, że nadzór pełniony przez kuratorów oświaty i urzędy miast nad rozliczaniem dotacji
otrzymywanych przez szkoły niepubliczne, był niepełny. Stwierdzono przypadki nieegzekwowania składania
rozliczeń otrzymywanych dotacji. W ramach nadzoru nie kontrolowano też ich wykorzystywania. Rezultatem
przeprowadzonej kontroli było m.in. stwierdzenie uszczupleń należności budżetu państwa na kwotę 2.946 tys. zł.
W trakcie kontroli stwierdzono też, że w 4 spośród 7 badanych kuratoriów nadzór przy nadawaniu szkołom
niepublicznym uprawnień szkół publicznych był niepełny i mało wnikliwy. W kontrolowanych szkołach 9%
nauczycieli nie miało wymaganych kwalifikacji, nadawano też szkołom uprawnienia w specjalnościach nie ujętych
w wykazie programów nauczania.

Ważniejsze wnioski

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

−

wykonywania przez MEN nadzoru pedagogicznego nad szkołami niepublicznymi,

−

przestrzegania zasad nadawania szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych, określonych w ustawie
o systemie oświaty,

−

zweryfikowania przez dyrektorów szkół publicznych umów najmu ze szkołami niepublicznymi,
z uwzględnieniem kalkulacji czynszów, terminów płatności i skutków nieterminowego ich regulowania,

−

zabezpieczenia środków finansowych dla szkół niepublicznych zgodnie z zasadami ustawy o systemie oświaty,

−

dokonywania szczegółowego rozliczania dotowanych szkół i kontrolowania wykorzystania dotacji.

Tytuł kontroli

Gospodarowanie komunalnymi zasobami mieszkalnymi przez
gminy województwa dolnośląskiego w latach 1996-1998
Ocena działalności wybranych gmin oraz zarządców komunalnych zasobów

Cel

mieszkalnych na terenie Dolnego Śląska w zakresie gospodarowania zasobami
mieszkaniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich utrzymania, modernizacji
i wykonywania remontów oraz sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych.

Zakres

Kontrola przeprowadzona została w 8 urzędach miejskich i miejsko-gminnych
(we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy, Kamiennej Górze, Bolesławcu, Środzie
Śląskiej, Złotoryi, Dzierżoniowie), u 11 zarządców komunalnej substancji
mieszkaniowej oraz w Fundacji „Wałbrzych 2000” w Wałbrzychu.

Wyniki kontroli NIK wykazały, że stan techniczny budynków mieszkalnych był

Synteza

zły, a środki finansowe przeznaczane przez gminy i zarządców na remonty
i modernizację – niewystarczające. Nie przekraczając 40% zgłaszanego rocznego

zapotrzebowania, nie tylko nie zaspokojały one potrzeb remontowych, ale także nie gwarantowały utrzymania
substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszonym. Niedostatek środków finansowych wynikał po części
z ustalania przez gminy stawek czynszu regulowanego oscylujących wokół 1% wartości odtworzeniowej lokalu
mieszkalnego w stosunku rocznym, przy dopuszczalnym poziomie 3%, a nadto wpływy z tytułu czynszu
pomniejszały systematycznie zwiększające się zaległości w regulowaniu opłat za zajmowane mieszkania. Sprzyjała
temu nieskuteczna i opóźniona windykacja należności.
Realizacja planów remontów, opracowanych w dużej części na podstawie

zgłoszeń i interwencji

lokatorów, przebiegała wadliwie. Ich zakresy rzeczowe dostosowywano do wysokości posiadanych środków.
Wykonywano przede wszystkim remonty niezbędne (dachów, instalacji technicznych), warunkujące dalszą
eksploatację obiektów, w niewielkim tylko zakresie prowadzono natomiast remonty kapitalne budynków.
Konieczność usuwania w pierwszej kolejności ujawniających się awarii i zagrożeń powodowała znaczne odstępstwa
od przyjętych planów remontowych. Część zadań, wycofanych z planów, nie wprowadzano jużdo nich ponownie,
podejmowano natomiast zadania nie ujęte w planach. W jeszcze mniejszym zakresie wykonywano prace
modernizacyjne.
Zarządzający komunalną substancją mieszkaniową nie posiadali pełnego rozeznania w jej rzeczywistym
stanie technicznym. Nie dokonywali bowiem z wymaganą częstotliwością obowiązkowych kontroli budynków
mieszkalnych. Stany technicznego nie obrazowały także książki obiektu budowlanego, prowadzone nieprawidłowo
lub nie prowadzone w ogóle. W konsekwencji skontrolowani zarządcy nie mieli możliwości zbilansowania
faktycznych potrzeb remontowych i modernizacyjnych.
W kwestii prywatyzacji komunalnej substancji mieszkaniowej ustalono, że żadna ze skontrolowanych gmin
nie dopracowała się w tej mierze kompleksowej polityki. Jej elementy zawierały wprawdzie opracowane przez
gminy zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi ich własność, bądź zasady sprzedaży mieszkań

komunalnych, jednak sprowadzały się one w zasadzie do określenia trybu i warunków sprzedaży, sposobu ustalania
ceny, a także wysokości bonifikat. Działania promocyjne ograniczały się najczęściej do podania do publicznej
wiadomości treści uchwał rad gminnych w sprawach zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych.
Nieskuteczne okazały się bonifikaty, dochodzące do 95% ustalonych cen sprzedaży. Traktowane jako rekompensata
złego stanu technicznego budynków, świadczyły głównie o chęci jak najszybszego pozbycia się lokali z zasobu
gminy i uwolnienia od uciążliwego i kosztownego obowiązku administrowania.
Stwierdzono, że gminy przestrzegały ustalonych form, procedur postępowania i zasad sprzedaży. W formie
bezprzetargowej nabywali lokale przede wszystkim dotychczasowi najemcy, w oparciu o ustaloną przez biegłego
cenę i przy zastosowaniu określonych przez gminę bonifikat. Jednakże nabywcy pozyskane na preferencyjnych
warunkach mieszkanie niejednokrotnie szybko zbywali po cenach rynkowych. Było to możliwe, ponieważ gminy
nie zabezpieczyły w należyty sposób swojego interesu prawnego i ekonomicznego w przypadku osiągania przez
nabywców nienależnych korzyści materialnych.

Ważniejsze wnioski
−
−
−

Wnioski zawarte w informacji o wynikach kontroli dotyczyły w szczególności:

opracowania kompleksowej polityki oraz wdrożenia programów prywatyzacyjnych, umożliwiających
powszechne nabywanie budynków i mieszkań oraz osiąganie korzyści ekonomicznych przez gminy,
zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na remonty komunalnej substancji mieszkaniowej,
zmian i zróżnicowania stawek czynszu oraz zapewnienia skutecznej windykacji zadłużenia lokatorów z tytułu
czynszu za zajmowane lokale.

Załącznik Nr 3

Do Sprawozdania z działalności
Najwyższej Izby Kontroli w 1999 r.

ZESTAWIENIE
kontroli doraźnych prowadzonych

w 1999 roku
Załącznik Nr 3
Zestawienie kontroli doraźnych prowadzonych w 1999 r.
Jednostka
organizacyjna*
1
2
3
1. Rozliczenie umowy zawartej przez MSZ z firmą ZBJ "Integral"
DAiIE
na realizację remontu w Ambasadzie RP w Pekinie i w
Phenianie
2. Likwidacja dotychczasowych i utworzenie nowych struktur
DAiIE
wojewódzkich administracji publicznej województwa
kujawsko-pomorskiego
3. Przekształcanie urzędów wojewódzkich w ramach reformy
DAiIE
administracji publicznej
4. Przekształcanie wojewódzkiej administracji ogólnej i specjalnej
DAiIE
w służby, inspekcje i straże zespolone w województwie w
ramach reformy administracji publicznej.
5. Tworzenie samorządu województwa w ramach reformy
DAiIE
administracji publicznej.
6. Likwidacja urzędów rejonowych i tworzenie starostw
DAiIE
powiatowych w ramach reformy administracji publicznej
7. Przekształcanie administracji stopnia rejonowego ogólnej i
DAiIE
specjalnej w służby, inspekcje i straże zespolone w powiecie w
ramach reformy administracji publicznej
8. Działalność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w
DAiIE
zakresie wdrożenia reformy administracji publicznej
9. Realizacja wybranych zadań merytorycznych oraz wydatków
DAiIE
budżetowych Przedstawicielstwa RP przy Wspólnotach
Europejskich w Brukseli
10. Przyczyny i skutki zatopienia wsi Jankowice w lipcu 1997 r.
DAiIE

Lp.

Tytuł kontroli

11. Działalność Centralnego Zarządu Służby Więziennej w
zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy
Służby Więziennej
12. Organizacja poboru należności budżetowych z tytułu nadania
grzywien w drodze mandatów

DAiIE

13. Prawidłowość planowania i przepływu środków na
prowadzenie działalności kulturalnej przez instytucje kultury
przejęte od 1 stycznia 1999 r. do prowadzenia przez samorządy
powiatowe i wojewódzkie
14. Wykonywanie przez wydawców obowiązków wpłaty na
Fundusz Promocji Twórczości oraz przekazywania bibliotekom
bezpłatnych egzemplarzy wydawnictw
15. Wykorzystanie środków budżetowych przekazywanych przez
Komitet Badań Naukowych na organizację festiwali nauki
polskiej
16. Wykorzystanie w 1999 r. środków budżetowych przez Polską
Akademię Nauk na opłacenie usług świadczonych przez
zakłady działalności pomocniczej PAN
17. Wykonanie budżetu państwa w 1999 r. w Centralnym Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

DENiK

DBP

Kontrola

Uwagi

4
własna
(inna)

5

własna
(inna)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(skargowa)
własna
(skargowa)
własna
(doraźna
koordynowana)
doraźna
koordynowana

DENiK

własna
(inna)

DENiK

własna
(inna)

DENiK

własna
(inna)

DENiK

własna
(inna)

zlecona
przez Sejm
lub organy
sejmowe

Lp.

Tytuł kontroli

Jednostka
organizacyjna*
3
DENiK

1
2
18. Gospodarowanie środkami finansowymi przez wyższe szkoły
artystyczne
*
Pełna nazwa jednostek organizacyjnych podana została na końcu Zestawienia

Kontrola

Uwagi

4
własna
(inna)

5

1
2
19. Zgodność funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej z uregulowaniami ustawy
z dnia 26 czerwca 1997 r. ( Dz. U. Nr 106, poz. 674)
20. Realizacja zadań resortowych przez wybrane jednostki
badawczo-rozwojowe
21. Stan przygotowania warunków do powołania gimnazjów z
dniem 1 września 1999 r.
22. Wykorzystanie środków budżetowych na 99 funkcjonowanie
Państwowej Galerii Sztuki "Zachęta"
23. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie w szkołach zjawiskom
patologii wśród dzieci i młodzieży
24. Planowanie i organizacja działalności wychowawczej i
opiekuńczej szkoły w latach 1998-1999
25. Prawidłowość przebiegu oceny projektu badawczego
zamawianego PB - 0613
26. Realizacja ustawy budżetowej na rok 1999 w zakresie deficytu
budżetowego i źródeł jego finansowania
27. Finansowanie działalności Biura Rzecznika Ubezpieczonych w
latach 1996-1998
28. Prawidłowość i skuteczność zabezpieczenia tzw. drogi celnej
pomiędzy Drogowym Przejściem Granicznym w Świecku I a
Terminalem Towarowych Odpraw Celnych w Świecku II.
29. Wykorzystanie dotacji na zadania państwowe udzielonych
jednostkom niepaństwowym przez Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej w 1998 i 1999 r.
30. Współpraca pomiędzy PKN i spółką "Alfa-Wero" w zakresie
druku norm i periodyków normalizacyjnych
31. Funkcjonowanie placówek ekonomiczno-handlowych za
granicą
32. Działalność statutowa oraz prawidłowość przygotowania i
realizacja programu naprawczego Instytutu Wzornictwa
Przemysłowego w Warszawie
33. Zasadność zarzutów dotyczących wybranych zagadnień
działalności gospodarczej Elektrociepłowni "Radom" S.A. w
Radomiu podniesionych w skargach związków zawodowych i
rady nadzorczej EC "Radom"
34. Funkcjonowanie państwowych rezerw gospodarczych

3
DENiK

4
własna
(rozpoznawcza)

DENiK

własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(skargowa)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(inna)

DENiK
DENiK
DENiK
DENiK
DENiK
DFiB
DFiB
DG

DG

inna

DG

własna
(inna)
własna
(inna)
skargowa

DG
DG

DG

własna
(skargowa)

DG

własna
(skargowa)
własna
(doraźna
koordynowana)
doraźna
koordynowana

35. Działalność Głównego Urzędu Ceł w zakresie inwestycji
budowlanych

DKD

36. Sposób realizacji przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne

DKD

37. Zapewnienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

DKD

38. Zasadność likwidacji w 1997 r. Zakładu WydobywczoPrzetwórczego Antracytu S.A. w Wałbrzychu po czterech
latach eksploatacji złoża antracytu
39. Statutowa działalność wybranych Wojewódzkich Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 1995-1997

DKD

DKD

własna
(doraźna
koordynowana)
własna
(inna)
własna
(inna)

5

zlecona
przez Sejm
lub organy
sejmowe

na wniosek
Prezesa
Rady
Ministrów

z inspiracji
posła

zlecona
przez Sejm
lub organy
sejmowe

1
2
40. Działalność Oddziału Terenowego oraz Zamiejscowego
Zespołu ds. Osadnictwa Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa w Szczecinie

3
DKD

4
inna

41. Działalność zarządów gmin w okresie niefunkcjonowania w
1998 r. rad gmin
42. Przygotowanie administracji skarbowej do zmian
reformujących administrację publiczną
43. Wykonywanie przez organy gminy zadań z zakresu ustalania
zasad zagospodarowania i sposobów postępowania w sprawach
przeznaczania terenów określonych w ustawie o
zagospodarowaniu przestrzennym, w okresie 1.01.1997 r. 31.12.1998 r.
44. Budowa mostu w Wyszogrodzie wraz z drogami dojazdowymi
i obiektami hydrotechnicznymi
45. Prawidłowość rozliczenia przez ZUS i Urząd Wojewódzki
zobowiązań Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego w Szczecinie - powstałych z tytułu
należności nieuregulowanych przez państwowe gospodarstwa
rolne przejęte do Zasobu
46. Wykorzystanie dotacji Kancelarii Senatu RP przez
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" przy budowie Domu
Polskiego w Wilnie i przy remoncie Domu Polonii w
Warszawie w okresie 1995-I kwartał 1999 r.
47. Przejmowanie inwestycji centralnych przez samorządy
województw i powiaty
48. Prawidłowość wykorzystania środków finansowych w
działaniach związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych w Gminie Warszawa Centrum w
latach 1997-1998
49. Stosowanie preferencji krajowych na dostawy pojazdów
użytkowych

DKD

własna
(inna)
własna
(inna)
własna
(inna)

50. Warunki i sposób realizacji umowy z 14.07.1998 r. zawartej
pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Doradcą ds.
prywatyzacji PLL "LOT"
51. Nabycie nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na
siedzibę ZUS w Łodzi
52. Prawidłowość realizacji wybranych zadań Zarządu Miasta i
Gminy Łomianki w latach 1996-I półrocze 1999 r.
53. Wykonanie przez PKO-BP Oddział w Pruszkowie wniosków
NIK przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22
kwietnia 1997 roku
54. Wykonanie wniosków pokontrolnych w zakresie realizacji
dochodów i wydatków z tytułu zbywania ruchomości
pozostających w depozycie Urzędu Celnego w Poznaniu
55. Wykonywanie przez Fundację Animals zlecenia na
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Warszawie
56. Sposób realizacji przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne
57. Prawidłowość wykorzystania środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przez Spółkę z o.o. "RON-LEASING" w latach 1996-I półrocze
1998 r.

DKD
DKD

DKD
DKD

własna
(inna)
własna
(inna)

DKD

inna

DKD

własna
(inna)
własna
(inna)

DKD

DKD

inna

DKD

własna
(inna)

DKD

własna
(inna)
własna
(inna)
własna
(sprawdzająca)

DKD
DKD

5
zlecona
przez Sejm
lub organy
sejmowe

DKD

własna
(sprawdzająca)

DKD

własna
(sprawdzająca)

DKD

własna
(rozpoznawcza)

DKD

własna
(skargowa)

z inspiracji
posła

zlecona
przez Sejm
lub organy
sejmowe

z inspiracji
posła

1
2
58. Statutowa działalność wybranych publicznych placówek
prowadzonych przez kuratora oświaty w Bydgoszczy w latach
1997-1998
59. Wypełnianie obowiązków statutowych przez władze Gliwickiej
Spółki Węglowej S.A. i Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A.
w zakresie gospodarowania majątkiem Spółek w okresie 19941998 (I półrocze)
60. Prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji na działalność
organizacji społecznych oraz przydziału dla nich lokali
użytkowych przez Urząd Miasta Płocka w latach 1997-1998
61. Budowa Szpitala Miejskiego w Radomsku

3
DKD

4
własna
(skargowa)

5
z inspiracji
posła

DKD

własna
(skargowa)

z inspiracji
posła

DKD

własna
(skargowa)

z inspiracji
posła

DKD

z inspiracji
posła

62. Działalność gospodarcza i inwestycyjna Cukrowni Strzyżów
S.A. w latach 1996-1998
63. Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych przez
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. w zakresie
preferencji krajowych w latach 1997-1998
64. System zakupów ropy naftowej stosowany przez Mazowieckie
Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne "Petrochemia Płock"
S.A.
65. Wybrane zagadnienia gospodarowania mieniem komunalnym i
udzielania zamówień publicznych w Gminie Mielno w latach
1995-1998
66. Prawidłowość zagospodarowania sprzętu medycznego przez
Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 w Katowicach
67. Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi w
Gminie Jabłonna Lacka w latach 1990-1998
68. Wybrane zagadnienia gospodarowania mieniem komunalnym i
realizowania inwestycji w Gminie Puchaczów woj. lubelskie w
latach 1994-1998
69. Funkcjonowanie Górnośląskiego Szpitala Onkologicznego w
Gliwicach w latach 1997 - I kwartał 1999 r.
70. Prawidłowość realizacji inwestycji pod nazwą "Usunięcie
zanieczyszczeń po wojskach niemieckich i po wojskach
Federacji Rosyjskiej zagrażających ujęciu wody pitnej i
żeglowności toru wodnego Szczecin-Świnoujście BASEN
PORTOWY MULNIK"
71. Prawidłowość działalności komunalnych jednostek
organizacyjnych w gminie Tomaszów Lubelski w latach 19931998
72. Funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej przy gminie
Wąsosz, woj. dolnośląskie w 1998 r.
73. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa - Odlewni "URSUS" w
Lublinie
74. Prawidłowość wykorzystania mienia w Kujawskich Zakładach
Mechanicznych "KaZetem" Włocławek Spółka z o.o. w 1998 i
I kwartale 1999 roku
75. Wybrane zagadnienia gospodarowania środkami finansowymi,
udzielania zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji w
Gminie Izbica w latach 1995-1998
76. Prawidłowość umowy na realizację świadczeń zdrowotnych
zawartej ze Spółką Cywilną "VITA-MED"
77. Prawidłowość działań z zakresu zarządu Przedsiębiorstwem
Przemysłu Ziemniaczanego w Bronisławiu w powiązaniu z
działaniami Przedsiębiorstwa Rolno-Produkcyjnego Spółka z
o.o. w Rzadkwinie

DKD

własna
(skargowa)
własna
(skargowa)
własna
(skargowa)

DKD

DKD

własna
(skargowa)

DKD

własna
(skargowa)

DKD

własna
(skargowa)
własna
(skargowa)
własna
(skargowa)

inspiracja
posła

własna
(skargowa)
własna
(skargowa)

z inspiracji
posła
z inspiracji
posła

DKD

własna
(skargowa)

z inspiracji
posła

DKD

własna
(skargowa)
własna
(skargowa)
własna
(skargowa)

z inspiracji
posła
z inspiracji
posła

DKD

własna
(skargowa)

z inspiracji
posła

DKD

własna
(skargowa)
własna
(skargowa)

z inspiracji
posła
z inspiracji
posła

DKD
DKD

DKD
DKD

DKD
DKD

DKD

1
2
78. Wykonywanie funkcji organu założycielskiego przez Ministra
Kultury i Sztuki w stosunku do Przedsiębiorstwa Państwowego
"Polskie Nagrania" w Warszawie
79. Prawidłowość wykonania oczyszczalni ścieków w gminie
Kobyla Góra
80. Realizacja inwestycji w Gminie Sanniki w latach 1997-1998
oraz gospodarowanie przeznaczonymi na ten cel środkami
finansowymi
81. Prawidłowość postępowania Akademii Rolniczo-Technicznej w
Olsztynie w zakresie likwidacji Rolniczego Zakładu
Doświadczalnego w Łężanach
82. Realizacja II etapu remontu kapitalnego "TORWAR-I" w
Warszawie
83. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji na terenie
Gminy Łeba w latach 1995-1998
84. Obrót nieruchomościami położonymi na terenie Gminy Łeba w
latach 1995-1998
85. Wykorzystanie środków budżetowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na rozwój i przetwórstwo drobiu
przez Spółkę Akcyjną "ANIMEX"
86. Proces prywatyzacji Zakładów Tłuszczowych "KRUSZWICA"
SA w Kruszwicy woj. kujawsko-pomorskie
87. Realizacja wybranych zadań własnych przez Gminę Mniszków
w latach 1995-1998
88. Wybrane zagadnienia gospodarowania środkami finansowymi
w Gminie Rudna w latach 1995-1998
89. Budowa Szpitala Miejskiego w Radomsku

3
DKD

4
własna
(skargowa)

5

DKD

własna
(skargowa)
własna
(skargowa)

z inspiracji
posła
z inspiracji
posła

90. Przebieg przekształceń własnościowych Centrum
Motoryzacyjnego "Polmozbyt" Kielce Spółka z o.o.
91. Prywatyzacja Przedsiębiorstwa Bogatyńskie Piwnice Win
Importowanych
92. Prawidłowość przeprowadzania przetargów związanych z
inwestycjami miejsko-gminnymi w Brwinowie w latach 19971999
93. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w latach 19961998 na terenie miasta Radzynia Podlaskiego
94. Działalność Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A. Rejonu Wołomin w zakresie obsługi odbiorców energii
elektrycznej
95. Sprzedaż mieszkań zakładowych przez Zarząd Sosnowieckiej
Fabryki Silników Elektrycznych Małej Mocy "SILMA" S.A. w
Sosnowcu
96. Wykorzystanie środków Funduszu Rezerwowego Huty
Warszawa z lat 1989-199 przez Agencję KapitałowoRozliczeniową S.A.
97. Przygotowanie, realizacja i finansowanie zadania
inwestycyjnego - przebudowa budynku mieszkalnego w
Mikowicach - na terenie Gminy Namysłów
98. Prawidłowość koncesjonowania wydobycia kopalin
podstawowych
99. Realizacja inwestycji , kończonych lub przerwanych w latach
1991 - 1998 , finansowanych ze środków budżetowych i poza
budżetowych
100 Stan wyposażenia miast w infrastrukturę wodno-ściekową oraz
stopień jej wykorzystania

DKD

DKD

DKD

własna
(skargowa)

DKD

własna
(skargowa)
własna
(skargowa)
własna
(skargowa)
własna
(skargowa)

inspiracja
posła
z inspiracji
posła
z inspiracji
posła
z inspiracji
posła

własna
(skargowa)
własna
(skargowa)
własna
(skargowa)
własna
(skargowa)
własna
(skargowa)
własna
(skargowa)
własna
(skargowa)

z inspiracji
posła
z inspiracji
posła
z inspiracji
posła
z inspiracji
posła
z inspiracji
posła
z inspiracji
posła

DKD

własna
(skargowa)

z inspiracji
posła

DKD

własna
(skargowa)

z inspiracji
posła

DKD

własna
(skargowa)

z inspiracji
posła

DKD

własna
(skargowa)

DKD

własna
(skargowa)

DOŚ

własna
(inna)
własna
(rozpoznawcza)

DKD
DKD
DKD

DKD
DKD
DKD
DKD

DKD
DKD

DOŚ

DOŚ

własna
(rozpoznawcza)

z inspiracji
posła

1
2
101 Realizacja zadań przez Gminę Warszawa - Targówek w
zakresie zagospodarowania przestrzennego
102 Realizacja zadań administracji publicznej w zakresie
składowania odpadów niebezpiecznych
103 Zasady organizacyjno-prawne pełnienia służby przez żołnierzy
zawodowych w strukturach NATO oraz przedstawicielstwach
wojskowych i dyplomatycznych przy NATO
104 Realizacja zamówień publicznych przez Departament Dostaw
Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego MON
105 Udzielanie zamówień publicznych w trybie szczególnym przez
Dowództwo Jednostek Wojskowych MSWiA
106 Zasadność decyzji o przeniesieniu 6 Batalionu DesantowoSzturmowego z Niepołomic do Gliwic oraz jej skutków
finansowych z punktu interesów Sił Zbrojnych RP.
107 Sytuacja ekonomiczna i organizacyjna w Zakładach Tworzyw
Sztucznych „Pronit” S.A. w Pionkach
108 Działalność Oddziału Rejonowego WAM w Lublinie oraz OT
WAM w Opolu
109 Realiz.wn.pokontr.po kontroli wykon.budż.przez ZUS w 98
oraz wykon.budż.w cz.58 ZUS i plan.finans.FUS w I półr.99
110 Wykorzystanie środków publicznych na pomoc gmin
zagrożonych bezrobociem strukturalnym
111 Realizacja w latach 1996 i I półrocze 1999 r. zadań KRUS w
zakresie ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i
macierzyńskiego. rolników.
112 Wykorzystanie stanowisk służbowych do celów prywatnych

3
DOŚ
DOŚ
DONiBP

DONiBP
DONiBP
DONiBP

DONiBP

4
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
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(sprawdzająca)
własna
(sprawdzająca)
własna
(inna)
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z inspiracji
senatora

własna
(inna)
własna
(skargowa)
własna
(sprawdzająca)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)

z inspiracji
posła

własna
(skargowa)
własna
(inna)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)

z inspiracji
posła

DRiGŻ

własna
(skargowa)

z inspiracji
posła

DSPiP

własna
(inna)
własna
(inna)

z inspiracji
posła

własna
(inna)

z inspiracji
posła

DONiBP
DPiSS
DPiSS
DPiSS

DPiSS

113 Wykonanie planu finansowego Inspekcji Nasiennej w 1999 r.

DRiGŻ

114 Wykorzystanie środków budżetowych na scalanie i wymianę
gruntów
115 Wykonanie wybranych zadań ustawowych przez Oddział
Agencji Rynku Rolnego w Warszawie (kontrola rozpoznawcza)
116 Funkcjonowanie służb weterynaryjnych i fitosanitarnych w
zakresie zadań w obrocie z zagranicą
117 Prywatyzacja jednoosobowych spółek Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa
118 Wykorzystanie środków publicznych na tworzenie miejsc pracy
na wsi
119 Funkcjonowanie ustawy z dnia 26.08.94 o regulacji rynku
cukru i przekształcenia własnościowe w przemyśle
cukrowniczym oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej
Cukrowni "Malbork" S.A.
120 Działalność HORTEX Sp. z o.o. i HORTEX HOLDING S.A. w
zakresie wykorzystania pomocy państwa oraz realizacji
zobowiązań finansowych na rzecz państwa
121 Funkcjonowanie i gospodarka finansowa PSE SA w
Warszawie.
122 Kontrola NFI Hetman w zakresie legalności i gospodarności
sprzedaży akcji ZM "Morliny" SA i ZM SA w Ostrołęce
kontrahentowi zagranicznemu.
123 Sprawowanie nadzoru przez przedstawicieli SP nad
działalnością Stoczni Gdynia SA w latach 1996-1998.

DRiGŻ
DRiGŻ
DRiGŻ
DRiGŻ
DRiGŻ
DRiGŻ

DSPiP

DSPiP

1
2
124 Wykonywanie obowiązków przez przedstawicieli SP w spółce
prawa handlowego - Międzynarodowa Korporacja
Gwarancyjna Sp z o.o.
125 Realizacja przez NFI "Octava" SA zadań wynikających z
ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich
prywatyzacji wobec Fabryki Śrub "Śrubena" SA.
126 Proces likwidacji i prywatyzacji SPHW.
127 Przygotowanie prywatyzacji RUCH SA.
128 Prawidłowość przeprowadzenia przetargu na dostawę pociągów
pasażerskich zespolonych z wychylnym nadwoziem i
prędkością do 250km/h.
129 Zabezpieczenie interesu ekonomicznego i prawnego Skarbu
Państwa i PLL LOT SA w umowie MSP z doradcą ds.
prywatyzacji LOT.
130 Zasadność udzielania zniżek akwizycyjnych.

3
DSPiP

4
własna
(inna)

5

DSPiP

własna
(inna)

z inspiracji
posła

DSPiP

własna
(inna)
własna
(rozpoznawcza)
inna

z inspiracji
posła

DSPiP
DTŁiGM

DTŁiGM

własna
(inna)

DTŁiGM

własna
(skargowa)
własna
(inna)

131 Wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na
zakup tzw. pierwszego wyposażenia dla apteki centralnej
Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w
Warszawie
132 Wykorzystanie uwag i wniosków pokontrolnych przez Centrum
Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie po kontroli
wykorzystania nowoczesnej, specjalistycznej aparatury
medycznej w latach 1995-1998
133 Wykonywanie przez Inspekcję Sanitarną bieżącego nadzoru
sanitarnego w warunkach reformy administracji publicznej
134 Gospodarka finansowa w ZZOZ ZSZ MSWiA w Łodzi

DZiKF

135 Realizacja zamówień publicznych na zakupy zużywalnych
materiałów medycznych
136 Prawidłowość udzielania kredytów oraz wpływ działalności
kredytowej i windykacyjnej na sytuację finansową Oddziału
Wojewódzkiego BGŻ w Suwałkach w latach 1993-1997.
137 Gospodarowanie przez firmę EAST-TRADE w Białymstoku
środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
138 Udzielanie zamówień publicznych i wykorzystanie środków na
realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów
alkoholowych przez Gminę Zabłudów
139 Zaopatrzenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej w
aparaturę laboratoryjną i odczynniki niezbędne do jej
funkcjonowania
140 Organizacja i funkcjonowanie placówek kultury i sztuki
prowadzonych przez organy samorządu terytorialnego w latach
1997-1998 i w okresie I kwartału 1999 r.
141 Realizacja zadań gmin w zakresie prowadzenia szkół
podstawowych i wdrażania reformy ustroju szkolnego w 1999
r.
142 Wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na
działalność Klubu Sportowego "Olimpia" w Zambrowie
143 Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sejnach.
144 Działalność Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji w
Białymstoku.

DZiKF

DZiKF

własna
(sprawdzająca)

DZiKF

Del.
Białystok

własna
(rozpoznawcza)
własna
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własna
(skargowa)
własna
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Del.
Białystok

własna
(inna)

Del.
Białystok

własna
(inna)

Del.
Białystok

własna
(rozpoznawcza)

Del.
Białystok

własna
(rozpoznawcza)

Del.
Białystok

własna
(rozpoznawcza)

Del.
Białystok
Del.
Białystok
Del.
Białystok

własna
(skargowa)
własna
(skargowa)
własna
(skargowa)

DZiKF

z inspiracji
posła

z inspiracji
posła
z inspiracji
posła
inspiracja
posła

1
2
145 Sytuacja ekonomiczna Łomżyńskiej Bawełny "Narew" Sp. z
o.o. w Łomży.
146 Dysponowanie majątkiem komunalnym.

3
Del.
Białystok
Del.
Białystok
Del.
Bydgoszcz

4
własna
(skargowa)
własna
(skargowa)
własna
(inna)

Del.
Bydgoszcz
Del.
Bydgoszcz
Del.
Bydgoszcz
Del.
Bydgoszcz

własna
(inna)
własna
(inna)
własna
(sprawdzająca)
własna
(sprawdzająca)

Del.
Bydgoszcz
Del.
Bydgoszcz
Gospodarowanie mieniem komunalnym przez gminy
Del.
Bydgoszcz
Likwidacja urzędów rejonowych i utworzenie administracji
Del.
samorządowej w powiatach w ramach reformy administracyjnej Bydgoszcz
państwa.
Przekształcenie administracji stopnia rejonowego, ogólnej i
Del.
specjalnej w służby, inspekcje i straże zespolone w powiecie w Bydgoszcz
ramach reformy administracji publicznej.
Bankowa obsługa budżetu powiatów
Del.
Bydgoszcz
Realizacja wybranych zagadnień funkcjonowania Urzędu
Del.
Celnego w Toruniu, ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów Bydgoszcz
podniesionych w skargach
Działania Zarządu Miasta Grudziądza podejmowane w związku
Del.
z realizacją inwestycji " Oczyszczalnia ścieków w Grudziądzu " Bydgoszcz
Udzielanie zamówień publicznych w 1998 r. przez były PSK
Del.
Akademii Medycznej w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Gospodarowanie mieniem w Zakładzie Poprawczym w
Del.
Szubinie
Bydgoszcz
Wywiązywanie się Stoczni Gdynia S.A. z zobowiązań
Del.
finansowych na rzecz państwa
Gdańsk

własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)

147 Realizacja reformy i restrukturyzacji sektora bankowości
spółdzielczej przez Pomorsko- Kujawski Bank Regionalny w
Bydgoszczy.
148 Ocena pracy likwidatorów przedsiębiorstw państwowych oraz
innych jednostek z udziałem Skarbu Państwa.
149 Prawidłowość zawierania umów ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy samorządowych.
150 Zbadanie realizacji wniosków pokontrolnych kontroli P/97/120
w zakresie realizacji programu rozwoju telekomunikacji na wsi.
151 Realizacja wniosków pokontrolnych w zakresie tworzenia i
utrzymania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
finansowanych ze środków PFRON.
152 Restrukturyzacja banków spółdzielczych zrzeszonych w
Pomorsko-Kujawskim Banku Regionalnym SA w Bydgoszczy
153 Funkcjonowanie byłego Zarządu Gminy w DOBRCZU
154
155

156

157
158

159
160
161
162

163 Przestrzeganie przez UM w Elblągu prawa przy rejestracji, w
latach 1996-1997, pojazdów przekwalifikowanych z
samochodów osobowych na ciężarowe
164 Prawidłowość realizacji przez szpitale wydatków budżetowych
165 Prawidłowość realizacji zadań własnych i zleconych
podejmowanych przez Zarząd Gminy Gniewino
166 Ocena działania Urzędu Morskiego w zakresie spraw
przedstawionych w skardze
167 Badanie zarzutów dotyczących budowy elektrociepłowni w
Zakładach Farmaceutycznych Polpharma S.A. w Starogardzie
Gdańskim
168 Legalność sprzedaży budynku mieszkalnego

5
z inspiracji
posła
z inspiracji
posła

własna
(rozpoznawcza)
własna
(rozpoznawcza)
własna
(skargowa)
własna
(skargowa)
własna
(skargowa)
własna
(skargowa)
inna

Del.
Gdańsk

własna
(inna)

Del.
Gdańsk
Del.
Gdańsk
Del.
Gdańsk
Del.
Gdańsk

własna
(inna)
własna
(skargowa)
własna
(skargowa)
własna
(skargowa)

Del.
Gdańsk

własna
(skargowa)

zlecona
przez Sejm
lub organy
sejmowe

z inspiracji
posła

z inspiracji
posła
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169 Zasadność zarzutów podnoszonych w skardze dot.
postępowania Urzędu w sprawach lokatorskich
170 Wykonywanie i wyceny usług projektowych związane z
realizacją inwestycji pn. "Modernizacja Stadionu Śląskiego w
Chorzowie"
171 Sprawdzenie stanu realizacji wniosków pokontrolnych dot.
kontroli P97/139
172 Badanie sposobu wykorzystania uwag i wniosków
pokontrolnych dot. kontroli wykorzystania środków
finansowych na działalność inwestycyjną w zakresie
unieszkodliwiania odpadów sanitarnych
173 Wykorzystanie specjalistycznej aparatury medycznej w
Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w
Goczałkowicach-Zdroju
174 Wykorzystanie uwag i wniosków pokontrolnych w temacie
"Realizacja przez gminy zadań w zakresie modernizacji,
ochrony i utrzymania dróg publicznych"
175 Prywatyzacja Huty "Zabrze" S.A. ze szczególnym
uwzględnieniem trybu i sposobu sprzedaży dawnych mieszkań
zakładowych
176 Realizacja inwestycji centralnej "Modernizacja Stadionu
Śląskiego"
177 Realizacja wniosków z kontroli P/97/186 - organizacja zbytu
węgla
178 Prawidłowość funkcjonowania teatru "Banialuka" i
gospodarowania uzyskanymi przez niego środkami
179 Prawidłowość funkcjonowania i gospodarowania uzyskanymi
środkami przez Zakład Ichtiologii i Gospodarki Stawowej
PAN w Gołyszu
180 Zbadanie skargi z dnia 16.2.99r. czterech związków
zawodowych działających w KWK "Marcel" w Wodzisławiu
na Zarząd Rybnickiej Spółki Węglowej
181 Funkcjonowanie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Kauczuków i Tworzyw Winylowych - Oświęcim
182 Gospodarowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na
realizację inwestycji.
183 Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej Zakładu
Doświadczalnego Gospodarki Stawowej PAN w Gołyszu
184 Prawidłowość realizacji modernizacji kina "Casino"
w Knurowie
185 Prawidłowości zaniechania nakładania mandatów przez
SANEPID w Katowicach w 1999 r.
186 Przestrzeganie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne
187 Realizacja wniosków z kontroli P/96/005 "Uwłaszczenie
państwowych osób prawnych na podstawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości"
188 Realizacja wniosków z kontroli P/96/012 "Gospodarka
środkami specjalnymi w państwowych jednostkach
budżetowych zaliczanych do działu oświaty i wychowania"
189 Realizacja wniosków z kontroli P/96/037 "Realizacja przez
organy administracji rządowej i samorządowej zadań
związanych z ochroną zasobów wód podziemnych" przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu
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Del.
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posła
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z inspiracji
posła
z inspiracji
posła

z inspiracji
posła
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190 Realizacja wniosków z kontroli P/96/037 "Realizacja przez
organy administracji rządowej i samorządowej zadań
związanych z ochroną zasobów wód podziemnych" przez
Urząd Miejski w Pińczowie
191 Realizacja wniosków z kontroli P/96/037 "Realizacja przez
organy administracji rządowej i samorządowej zadań
związanych z ochroną zasobów wód podziemnych" przez
Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie
192 Realizacja wniosków z kontroli P/96/037 "Realizacja przez
organy administracji rządowej i samorządowej zadań
związanych z ochroną zasobów wód podziemnych" przez
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach
193 Realizacja wniosków z kontroli P/96/056 "Wykorzystanie
dotacji przeznaczonych na inwestycje melioracyjne, ze
szczególnym uwzględnieniem budowy urządzeń
zwiększających retencję wody na potrzeby rolnictwa"
194 Realizacja wniosków z kontroli P/96/075 "Realizacja
wybranych zadań w zakresie ochrony środowiska przez organy
samorządu terytorialnego" przez Miejski Zakład Wodociągów,
Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Chmielniku
195 Realizacja wniosków z kontroli P/96/075 "Realizacja
wybranych zadań w zakresie ochrony środowiska przez organy
samorządu terytorialnego" przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich
196 Realizacja wniosków z kontroli P/96/075 "Realizacja
wybranych zadań w zakresie ochrony środowiska przez organy
samorządu terytorialnego" przez Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju
197 Realizacja wniosków z kontroli P/96/075 "Realizacja
wybranych zadań w zakresie ochrony środowiska przez organy
samorządu terytorialnego" przez Komunalny Zakład
Wodociągów, Kanalizacji i Remontów w Bodzentynie
198 Realizacja wniosków z kontroli P/96/075 "Realizacja
wybranych zadań w zakresie ochrony środowiska przez organy
samorządu terytorialnego" przez Urząd Miasta i Gminy
w Chmielniku
199 Realizacja wniosków z kontroli P/96/075 "Realizacja
wybranych zadań w zakresie ochrony środowiska przez organy
samorządu terytorialnego" przez Zakład Usług Komunalnych w
Sędziszowie
200 Realizacja wniosków z kontroli P/97/078 "Realizacja przez
gminy zadań w zakresie ochrony środowiska" przez Urząd
Miasta i Gminy w Małogoszczy
201 Realizacja wniosków z kontroli P/97/078 "Realizacja przez
gminy zadań w zakresie ochrony środowiska" przez Urząd
Miasta i Gminy w Połańcu
202 Realizacja wniosków z kontroli P/97/210 "Stan zabezpieczenia
przeciwpowodziowego kraju"
203 Realizacja wniosków z kontroli P/98/001 "Usuwanie skutków
powodzi z lipca 1997 r. przez administrację publiczną"
204 Realizacja wniosków z kontroli P/97/079 "Efektywność
prowadzenia gospodarki leśnej przez Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe"
205 Realizacja wniosków z kontroli P/97/087 "Realizacja ustawy
prawo geologiczne i górnicze".
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206 Realizacja wniosków z kontroli P/98/123 "Tworzenie i
utrzymanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ze
środków PFRON"
207 Kontrola rozpoznawcza poprzedzająca kontrolę planową
P/99/066 "Realizacja ustawy o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest"
208 Realizacja wydatków budżetowych oraz gospodarowanie
mieniem przez Urząd Miasta i Gminy w Osieku w okresie od
1 stycznia 1998 r. do 30 września 1999 r.
209 Realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Łącznej zadań w zakresie pomocy społecznej.
210 Funkcjonowanie Fabryki Urządzeń Transportowych S.A. w
Suchedniowie w latach 1996-1998 - wybrane zagadnienia.
211 Realizacja programu telekomunikacji wsi przez Urząd Gminy
w Sobkowie.
212 Gospodarowanie środkami budżetowymi, pozabudżetowymi i
publicznymi przez Wojewódzką Stację Pogotowia
Ratunkowego w Kielcach
213 Realizacja inwestycji "Budowa pawilonów G1 i G2
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w
Kielcach"
214 Przestrzeganie przepisów ustawy z 10.06.1994 o zamówieniach
publicznych oraz ustawy z 7.07.1994 Prawo budowlane.
215 Realizacja zadania inwestycyjnego : budowa Szkoły
Podstawowej w Objeździe przez Urząd Gminy w Ustce
216 Uchwalanie stawek podatków i opłat lokalnych i ich pobór
przez gminy.
217 Pobór przez urzędy skarbowe podatku od towarów i usług
218 Prawidłowość realizacji inwestycji pod nazwą: "Usunięcie
zanieczyszczeń po wojskach niemieckich i po wojskach
federacji rosyjskiej zagrażających ujęciu wody pitnej i
żeglowności toru wodnego Szczecin - Świnoujście - basen
portowy Mulnik."
219 Zabezpieczenie interesów ekonomicznych we współpracy z
podmiotami prywatnymi .
220 Nieodpłatne nabywanie akcji przez pracowników i innych
uprawnionych w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw
221 Wymiar i pobór podatków i opłat przez gminy.
222 Realizacja przez gminy zadań w zakresie modernizacji,
ochrony i utrzymania dróg publicznych.
223 Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska
224 Realizacja przez gminy i kuratoria oświaty zadań związanych z
utworzeniem gimnazjów - kontrola rozpoznawcza
225 Finansowanie i realizacja niektórych inwestycji w oświacie na
terenie byłego województwa tarnowskiego w latach 1996-1998.
226 Działalność organów samorządowych Gminy Niepołomice w
zakresie współpracy z podmiotami prywatnymi, zbywania
majątku trwałego oraz sprawdzenie realizacji wniosków
pokontrolnych RIO
227 Utworzenie i funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Limanowej
228 Utworzenie i funkcjonowanie Małopolskiego Centrum
Organizacji i Promocji Zdrowia w Krakowie
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229 Prawidłowość postępowania rejestracyjnego Specjalistycznego
Anestezjologicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łodzi
230 Przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
przy realizacji inwestycji ochrony środowiska
231 Realizacja przez przedsiębiorstwo państwowe Elektrownia
"Bełchatów" w Rogowcu procesów inwestycyjnych,
związanych z remontem chłodni kominowych w latach 19941997
232 Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych przy
udzielaniu zamówień na inwestycje realizowane w latach 19961998
233 Wybrane zagadnienia funkcjonowania i finansowania zakładów
pracy chronionej.
234 Realizacja przez UG Andrespol zadań w zakresie
modernizacji, ochrony i utrzymania dróg publicznych.
235 Realizacja przez UG Dobroń zadań w zakresie modernizacji,
ochrony i utrzymania dróg publicznych
236 Efektywność prowadzenia gospodarki leśnej przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
237 Stan sanitarny i techniczny obiektów zajmowanych przez
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
238 Wybrane zagadnienia funkcjonowania Okręgowego
Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Łodzi.
239 Gospodarowanie majątkiem i wykonywanie wybranych prac w
zakresie instalowania i uruchamiania gazociągów przez Oddział
"Gazownia Łódzka" w Łodzi tj. jednostkę organizacyjną spółki
działającej pod firmą : "Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo" SA w Warszawie
240 Wykorzystanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową im .St.
Batorego w Łodzi dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego
241 Finansowanie działalności statutowej Łódzkiego Domu Kultury
w latach 1997 - 1998.
242 Prawidłowość zlecania, prowadzenia, odbioru i rozliczania
robót modernizacyjnych prowadzonych w latach 1996-1998 w
budynku Powiatowego Urzędu Pracy ( uprzednio Rejonowego
Urzędu Pracy ) w Łowiczu.
243 Wybrane zagadnienia działalności Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Łodzi ( byłego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Skierniewicach).
244 Wybrane zagadnienia zmian własnościowych i programu
restrukturyzacji Zakładów Płyt Wiórowych "Prospan" S.A.
w Wieruszowie
245 Przygotowanie administracji rządowej i samorządowej do
wdrożenia reformy systemu edukacji.
246 Wykorzystanie środków budżetowych przeznaczanych w latach
1996-1999 na pomoc państwa w spłacie kredytów
mieszkaniowych.
247 Funkcjonowanie i gospodarka finansowa PP F.S. "Holding" w
Lublinie.
248 Przekształcenia własnościowe Przedsiębiorstwa Przemysłu
Zbożowego PZZ w Lubyczy Królewskiej
249 Funkcjonowanie Kolejowego Zakładu Zaopatrzenia
Farmaceutycznego w Lublinie.
250 Działalność Zarządu Gminy Wąwolnica
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251 Stopień zagospodarowania i prawidłowość składowania stałych
odpadów komunalnych oraz sposób postępowania z odpadami
niebezpiecznymi i szczególnie szkodliwymi dla środowiska na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 1998r i I
kwartale 1999r.
252 Prawidłowość wykorzystania środków finansowych
otrzymanych w 1998r. od Wojewody Olsztyńskiego na
sfinansowanie zakupu aparatury do diagnostyki układu krążenia
oraz programu komputeryzacji Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Olsztynie
253 Prawidłowość gospodarowania środkami trwałymi w latach
1996-1998 ze szczególnym uwzględnieniem legalności i
zasadności zbywania składników majątkowych.
254 Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej Domu
Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej w zakresie objętym
skargą NSZZ Pracowników DPS oraz zapewnienia opieki
zdrowotnej mieszkańcom w związku z reformą służby zdrowia
255 Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej oraz
wykonywania zadań ustawowych i statutowych w Szpitalu im.
Jana Mikulicza w Biskupcu
256 Prawidłowość postępowania w zakresie wycinki drzew
i sprzedaży działki w centrum Kętrzyna
257 Wykorzystanie środków finansowych otrzymanych z PFRON
258 Realizacja wniosków pokontrolnych przez Przeds.ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe "Toska" w Głubczyczch Spółka z o.o.
259 Realizacja wniosków pokontrolnych skierowanych do
burmistrza Miasta i Gminy Głuchołazy.
260 Realizacja wniosków pokontrolnych w związku z
przeprowadzoną kontrolą z tematu P97179 - "Działalność
organów administracji rządowej oraz podmiotów
gospodarczych w zakresie realizacji postanowień ustawy z dnia
26.08.1994 r. o regulacji rynku cukru i przekszktałceniach
własnościowych w przemyśle cukrowniczym"
261 Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli P96010 "Pobór
podatków od towarów i usług w latach 1993-1998"
262 Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli P/97/210 "Stan
zabezpieczenia przeciwpowodziowego kraju"
263 Wdrażanie reformy ustroju szkolnego
264 Ochrona zabytków przejętych przez Agencję Własności Rolnej
Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu
265 Realizacja zadania zleconego przez Ministra Gospodarki w
zakresie przydzielenia pomocy małym przedsiębiorstwem,
które ucierpiały w wyniku lipcowej powodzi w 1997 r.
266 Wybrane zagadnienia finansowo-gospodarcze za lata 19971998 w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
267 Zasadność i sposób likwidacji w 1998 r. gospodarstwa rolnego
Stadniny Koni w Strzelcach Opolskich, będącego w Zarządzie
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowego
"PZZ" w Opolu z siedzibą w Brzegu
268 Wybrane zagadnienia finansowo-gospodarcze za lata 19971998
269 Wybrane zagadnienia finansowo-gospodarcze za lata 19971998 i I kwartał 1999roku.
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270 Kontrola polityki zatrudnienia i wynagradzania w
Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
w Opolu
271 Badanie skarg dotyczących zarządzania mieniem komunalnym
Miasta Opola
272 Zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz przestrzeganie
porządku i czystości w gminach województw: konińskiego,
pilskiego i poznańskiego
273 Dysponowanie przez zakłady pracy chronionej i inne jednostki
organizacyjne środkami pochodzącymi z PFRON w latach
1997-1999
274 Wybrane zagadnienia z zakresu działalności inwestycyjnej
i gospodarki finansowej Akademii Muzycznej w Poznaniu
275 Udzielanie zamówień publicznych przez jednostki
organizacyjne podległe Akademii Medycznej w Poznaniu
w zakresie zakupu sprzętu medycznego
276 Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej oraz spraw
organizacyjnych i pracowniczych w samodzielnym publicznym
ZOZ w Mogilnie.
277 Racjonalność gospodarowania w PP ZELMER w okresie
wykonywania zarządu w latach 1992-1997
278 Prawidłowość udzielania kredytu dewizowego oraz wykupu
wierzytelności od Zakładu Lotniczego "PZL-Mielec" sp. z o.o.
w okresie 1996r-1998 r.
279 Działalność PP ZELMER w Rzeszowie w zakresie wdrażania i
realizacji projektów wynalazczych w latach 1992-1998.
280 Działalność finansowa Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu
Gminy w Trzebownisku za 1998 r.
281 Prawidłowość gospodarowania majątkiem Przedsiębiorstwa
oraz przygotowania Zakładów do prywatyzacji z
uwzględnieniem producentów drobiu.
282 Prawidłowość prowadzenia prac remontowych polegających na
wykonaniu instalacji co i modernizacji Kotłowni w 1998 r.
283 Realizacja kontraktów menedżerskich w służbie zdrowia na
terenie byłego województwa krośnieńskiego
284 Przygotowanie i realizacja inwestycji "Modernizacja kotłowni
Nr 2" w Tarnobrzegu
285 Zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz przestrzeganie
porządku i czystości w gminach województwa
zachodniopomorskiego
286 Gospodarowanie wybranymi nieruchomościami miasta
Szczecina.
287 Pobieranie opłat za korzystanie z praw autorskich przez
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Dyrekcję Okręgową
w Szczecinie
288 Wybrane zagadnienia z działalności gminy Dębno w latach
1997-1998, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania
budżetu w 1998 r.
289 Wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych na rzecz
państwa
290 Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi miasta
Szczecina
291 Utworzenie i funkcjonowanie Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Szczecinku
292 Koszty działalności Zakładu Obsługi Urzędu Wojewódzkiego
w Radomiu w okresie styczeń - luty 1999 r.
293 Gospodarowanie przez gminy środkami budżetu państwa
otrzymywanymi w formie subwencji i dotacji
294 Realizacja zadań administracji rządowej i samorządowej w
zakresie wdrażania reformy systemu edukacji.
295 Planowanie przestrzenne w gminach.
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296 Działalność Agencji Zarządu Nieruchomości Spółka z o.o. w
Radomiu
297 Przygotowanie do realizacji inwestycji p.n. Oczyszczalnia
ścieków Południe w Warszawie
298 Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowych przez Gminę
Celestynów na realizację inwestycji.
299 Udzielanie zamówień publicznych przez Urząd Miasta
Podkowa Leśna
300 Realizacja dochodów z podatku dochodowego od osób
fizycznych w 1998 r.
301 Wykorzystanie dotacji budżetowych przeznaczonych na
realizację zadań zleconych przez administrację rządową z
zakresu pomocy społecznej w roku 1998.
302 Wykorzystanie dotacji budżetowych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wyszogrodzie przeznaczonych na realizację
zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej
w roku 1998
303 Prawidłowość wykorzystania przez Gminę Brochów dotacji
budżetowych przeznaczonych na inwestycje.
304 Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowych na realizację
inwestycji przez Gminę Tarczyn
305 Efektywność wykorzystania przez podmioty gospodarcze
pomocy ze środków EFSAL
306 Efektywność wykorzystania przez Zakłady Płytek
Ceramicznych "PRZYSUCHA" pomocy pochodzącej ze
środków EFSAL
307 Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowych na realizację
inwestycji przez Gminę Pomiechówek
308 Prawidłowość wykorzystania przez Gminę Prażmów dotacji
budżetowych przeznaczonych na realizację inwestycji
309 Wykonanie wniosków pokontrolnych z kontroli realizacji zadań
przez organy administracji rządowej i samorządowej w zakresie
zagospodarowania przestrzennego
310 Realizacja inwestycji centralnej - budowy Zakładu Karnego i
Aresztu Śledczego w Radomiu .
311 Odpowiedzialność państwa za dobra kultury zgromadzone w
muzeach oraz dobra kultury materialnej
312 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Miasta Żyrardowa w
latach 1996-1998
313 Gospodarka środkami specjalnymi w Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.
314 Zbywanie nieruchomości gruntowych przez Zarząd Gminy
Warszawa Centrum w latach 1996-1997
315 Utworzenie przez Gminę Warszawa - centrum spółki w celu
realizacji inwestycji p.n. " Złota Center"
316 Realizacja przez Zarząd Budynków Komunalnych - Bielany
zadań w zakresie utrzymania i remontów komunalnych
zasobów mieszkaniowych w latach 1996-1997
317 Funkcjonowanie przedsiębiorstw państwowych powierzonych
w zarządzanie osobom fizycznym
318 Zbywanie nieruchomości i realizacja układu z wierzycielami
przez Agencję Kapitałowo-Rozliczeniową S.A. w Warszawie
319 Gospodarowanie majątkiem trwałym przez SPHW w
Warszawie
320 Proces likwidacji Radomskiego Przedsiębiorstwa Obrotu
Zwierzętami Hodowlanymi w Radomiu.
321 Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Przemysłu Terenowego w
Płocku w latach 1990-1995
322 Funkcjonowanie Centrali Farmaceutycznej "CEFARM" w
Warszawie
323 Działalność Zarządu Gminy Tłuszcz w zakresie obejmującym
realizację i finansowanie inwestycji w latach 1997-1998
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324 Działalność Zarządu Gminy i Miasta Żuromin w zakresie
obejmującym przygotowanie, realizację i finansowanie
inwestycji pod nazwą "Modernizacja systemu ciepłowniczego
osiedla mieszkaniowego" oraz "Budowa budynku socjalnego"
325 Wykorzystanie i rozliczenie dotacji przez schronisko dla
bezdomnych Zwierząt w Józefowie przyznanych z budżetów
gmin w latach 1997 - 1998
326 Działalność Zarządu Gminy Andrzejewo w zakresie
obejmującym przygotowanie i finansowanie inwestycji
dotyczących budowy nawierzchni dróg w latach 1994-1998
327 Działalność Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w
Andrzejewie w latach 1996 – 1998
328 Udzielanie zamówień publicznych przez Zarząd Gminy
Zakroczym w latach 1997 - 1998 r.
329 Przygotowanie w roku 1998 przez Urząd Rejonowy w
Radomiu sprzedaży Osiedla Radom - Józefów
330 Udzielanie zamówień publicznych przez Urząd Gminy Dębe
Wielkie dotyczących prac inwestorskich w Gminnym
Gimnazjum w 1999 r.
331 Prywatyzacja Zakładów Kondensatorów Ceramicznych w
Kozienicach
332 Działalność Gminy Warszawa-Bemowo w zakresie
obejmującym realizację inwestycji p.n. "Budowa siedziby
Urzędu Gminy"
333 Działalność inwestycyjna Miasta Kobyłka w latach 1996-1998
334 Działalność inwestycyjna Zarządu Gminy Trojanów w latach
1996-1998
335 Działalność Zarządu Gminy Warszawa Targówek w zakresie
obejmującym realizację inwestycji p.n. "Budowa siedziby
urzędu gminy"
336 Prawidłowość przyznawania pożyczek dla małych i średnich
przedsiębiorstw poszkodowanych podczas powodzi z lipca
1997 r.
337 Usuwanie skutków powodzi z lipca 1997 r.
338 Prywatyzacja Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego
"TRANSBUD" w Bolesławcu
339 Działalność finansowo-gospodarcza Oddziału CPN we
Wrocławiu.
340 Wydatki inwestycyjne i gospodarka mieniem gminy
Świebodzice w latach 1994 - 1998
341 Realizacja niektórych zadań statutowych Spółki z o.o.
"Średzka Woda" w Środzie Śląskiej w latach 1996-1998
342 Działalność "Porty Lotnicze Wrocław" SA we Wrocławiu w
zakresie gospodarowania majątkiem i wywiązywania się z
zobowiązań finansowych na rzecz Państwa
343 Wybrane zagadnienia z działalności gospodarczej i finansowej
w latach 1996-1998
344 Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych
przeznaczonych na restrukturyzację regionu wałbrzyskiego
345 Działalność gospodarcza w okresie 1996-1998 (trzy kwartały)
346 Działalność PPKS w Bolesławcu w zakresie gospodarowania
majątkiem trwałym oraz prowadzonej usługowej działalności
turystycznej
347 Prawidłowość gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w
latach 1997-1999
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348 Działalność Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa we Wrocławiu w zakresie gospodarki
gruntami
349 Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej
Katarzynie w zakresie prawidłowości przyznawania pomocy
społecznej
350 Prawidłowość poboru należności budżetowych z tytułu
nakładania grzywien w drodze mandatów karnych
351 Działalność finansowa Urzędu Gminy Nowa Ruda
352 Prawidłowość likwidacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego
w Legnicy
353 Zaangażowanie kapitałowe PZL - HYDRAL SA w spółkach
prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu i
skutków finansowych nabywania akcji i udziałów tych spółek
w 1998 r. i w I kw. 1999 r.
354 Prawidłowość sprzedaży mieszkań zakładowych przez Adtranz
Pafawag Spółka z o.o. we Wrocławiu
355 Zarządzanie Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. w Lublinie i i
jego wpływ na wyniki ekonomiczno-finansowe w latach 19961999
356 Działalność Urzędu i Zarządu Gminy Stoszowice w latach
1997-1999
357 Gospodarowanie majątkiem w Zielonogórskich Fabrykach
Mebli S.A. ze szczególnym uwzględnieniem wyników
działalności, rozliczeń dochodów za sprzedaży, kosztów i strat
nadzwyczajnych w latach 1996-1998
358 Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze
359 Prawidłowości wykorzystania środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
360 Wykorzystanie środków budżetowych w zakresie wydatków na
leki w roku 1998
361 Wykorzystanie środków z budżetu Wojewody na utworzenie
Lubuskiego Konsorcjum Budownictwa Społecznego
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Departament Administracji i Integracji Europejskiej
Departament Budżetu Państwa
Departament Edukacji, Nauki i Kultury
Departament Finansów i Bankowości
Departament Gospodarki
Departament Kontroli Doraźnych
Departament Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Państwa
Departament Ochrony Środowiska i Budownictwa
Departament Pracy i Spraw Socjalnych
Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Departament Skarbu Państwa i Prywatyzacji
Departament Transportu, Gospodarki Morskiej i Łączności
Departament Zdrowia i Kultury Fizycznej
Departament Strategii Kontrolnej
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