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Niebawem min¹ dwa lata, odk¹d zgodnie z wol¹ Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obj¹³em urz¹d prezesa

Najwy¿szej Izby Kontroli. W s³owie wstêpnym do Sprawozdania z dzia³alnoci NIK w 2001 r. stwierdzi³em, ¿e
zasta³em Izbê w dobrej kondycji. By³o to zas³ug¹ moich szacownych poprzedników. Piastuj¹c zaszczytne stanowisko prezesa naczelnego organu kontroli pañstwowej staram siê zachowaæ wszystko to, co dobre, maj¹c
jednoczenie wiadomoæ, ¿e wiat podlega nieustannym przemianom, a otaczaj¹ca nas rzeczywistoæ stwarza coraz to nowe wyzwania. Sprostaæ nim musi równie¿ NIK. Obecnie, w czasach napiêæ i gwa³townych zmian
w naszym kraju, Najwy¿sza Izba Kontroli stanowi przyk³ad instytucji, w której stabilnoæ, konsekwencja i kontynuacja stanowi¹ jej niezaprzeczalne wartoci. Tak jak zapisalimy w dokumencie Strategia NIK  Misja i Wizja,
chcemy zawsze kierowaæ siê fundamentalnymi wartociami i zasadami, takimi jak: s³u¿ba spo³eczeñstwu i pañstwu, obiektywizm i bezstronnoæ, otwartoæ i sta³oæ ocen, a tak¿e etyka i perfekcja zawodowa. Trudno o to
zw³aszcza dzisiaj, gdy na co dzieñ towarzyszy nam jak¿e powszechna deprecjacja wartoci i autorytetów, dotycz¹ca zw³aszcza instytucji i osób ¿ycia publicznego.
W ubieg³ym roku min¹³ trzyletni okres realizacji przyjêtego w 1999 r. przez Kolegium NIK strategicznego
planu dzia³añ kontrolnych na lata 2000  2002. Plan ten zak³ada³ realizacjê siedmiu priorytetowych kierunków
kontroli: finansów publicznych, gospodarowania maj¹tkiem publicznym, wdra¿ania reform ustrojowych, dzia³alnoci pañstwa w rozwi¹zywaniu najwa¿niejszych problemów spo³ecznych, bezpieczeñstwa wewnêtrznego, procesów integracyjnych oraz dzia³añ antykorupcyjnych. W sporz¹dzanych w tym okresie sprawozdaniach z dzia-

³alnoci NIK przypominalimy wa¿niejsze ustalenia oraz oceny i wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzonych kontroli, staraj¹c siê jednoczenie postawiæ bardziej ogóln¹ diagnozê stanu pañstwa w poszczególnych sferach
jego aktywnoci. Wskazywalimy na nieprawid³owoci oraz zwi¹zane z nimi realne zagro¿enia, przede wszystkim na korupcjê, uznaj¹c j¹ za zjawisko stanowi¹ce wyraz instytucjonalnej niewydolnoci pañstwa. Zarówno
w sprawozdaniach jak i odrêbnych opracowaniach zwracalimy uwagê na luki w prawie, dysfunkcje w organizacji instytucji publicznych, b³êdy w stosowanych przez nie procesach decyzyjnych. Nie tylko pisalimy o mechanizmach sprzyjaj¹cych wystêpowaniu korupcji, ale proponowalimy równie¿ rozwi¹zania o charakterze systemowym, maj¹ce na celu wyeliminowanie, lub przynajmniej ograniczenie tej niebezpiecznej patologii.
W kontekcie ujawnianych przez NIK wyników kontroli, gdy opinia publiczna dowiaduje siê o powa¿nych
nieprawid³owociach w pozyskiwaniu dochodów, niefrasobliwoci z jak¹ niejednokrotnie wydatkowane s¹ rodki finansowe pochodz¹ce z naszych podatków, o braku dba³oci o maj¹tek publiczny, wykorzystywaniu stanowisk dla osi¹gniêcia korzyci materialnych, zawsze pojawiaj¹ siê pytania o skutecznoæ kontroli. Odpowied
mo¿e byæ tylko jedna. W³aciwe organy pañstwa powinny wykazywaæ wiêksz¹ determinacjê i konsekwencjê
w dzia³aniu, korzystaj¹c zdecydowanie ze swoich uprawnieñ  dla dobra wspólnego. Pragnê w tym miejscu
dodaæ, ¿e Najwy¿sza Izba Kontroli stara siê równie¿ aktywnie oddzia³ywaæ na instytucje publiczne, podejmuj¹c
bardziej aktywn¹ wspó³pracê z innymi organami kontroli, wspieraj¹c ideê sprawnie funkcjonuj¹cych i wiarygodnych systemów audytu i kontroli wewnêtrznej w urzêdach administracji publicznej.

Szanowni Pañstwo,
w tym miesi¹cu mielimy do czynienia z donios³ym wydarzeniem. W ogólnokrajowym referendum Naród
wypowiedzia³ siê za przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej, widz¹c szansê dla naszego kraju w strukturach
zjednoczonej Europy. Mogê zapewniæ, ¿e Izba jest nale¿ycie przygotowana do wymogów wynikaj¹cych z przysz³ego cz³onkostwa w Unii. Rok miniony by³ okresem wytê¿onej dzia³alnoci, skoncentrowanej na rozwijaniu
i doskonaleniu metodyki kontroli, której zwieñczeniem jest opracowany w Izbie podrêcznik kontrolera.
W prowadzonych pracach wykorzystujemy zarówno dowiadczenia w³asne, jak i najwy¿szych organów kontroli innych pañstw. Bez kompleksów poddajemy siê te¿ ocenie ekspertów zagranicznych. Po
dokonanym na prze³omie 2000 i 2001 roku przegl¹dzie partnerskim, aktualnie Izba uczestniczy w programie wspó³pracy bliniaczej twinning light, w której bierze udzia³ Narodowy Urz¹d Kontroli Wielkiej Brytanii.
Naszym celem jest zarówno uzyskanie opinii i porad dotycz¹cych stosowanej metodyki kontroli, jak te¿
nakrelenie kierunków niezbêdnych zmian w tej dziedzinie. Chcemy mieæ pewnoæ, ¿e w chwili przyst¹pienia do Unii Izba spe³niaæ bêdzie wszystkie standardy i kryteria wymagane od nowoczesnego najwy¿szego organu kontroli. Odczuwamy du¿¹ satysfakcjê, ¿e nasz dorobek oraz podjête ju¿ starania, maj¹ce
na celu jak najlepsze przygotowanie Izby do warunków cz³onkostwa w Unii Europejskiej spotka³y siê z uznaniem, czego wyrazem by³a pozytywna ocena Komisji Europejskiej w tej sprawie.
Przedk³adaj¹c Sprawozdanie z dzia³alnoci Najwy¿szej Izby Kontroli w 2002 r, w którym przedstawilimy
nasze dzia³ania i osi¹gniêcia, poddajemy siê os¹dowi Pañstwa. Mamy te¿ wiadomoæ, ¿e wszystko mo¿na
zrobiæ lepiej, a merytorycznie zasadna krytyka zawsze jest motorem dalszego rozwoju.

!

Misj¹
Najwy¿szej Izby Kontroli
jest dba³oæ o gospodarnoæ
i skutecznoæ w s³u¿bie
publicznej
dla Rzeczypospolitej Polskiej

Wizj¹
Najwy¿szej Izby Kontroli
jest ciesz¹cy siê
powszechnym autorytetem
najwy¿szy organ
kontroli pañstwowej,
którego raporty
bêd¹ oczekiwanym
i poszukiwanym ród³em
informacji
dla organów w³adzy
i spo³eczeñstwa

Nasze dzia³ania, osi¹gniêcia i sukcesy w 2002 r.

l

175 tematów zakoñczonych kontroli planowych

l

275 tematów kontroli doranych

Drugiego Europejskiego Seminarium Kontroli

l

3770 skontrolowanych jednostek

rodowiska Miêdzynarodowe kontrole rodowiska

l

4207 przekazanych wyst¹pieñ pokontrolnych

IV Warsztatów Grupy Roboczej

l

177 informacji o wynikach kontroli

Podrêczniki kontroli zorganizowanych

przed³o¿onych Sejmowi

przez Europejski Trybuna³ Obrachunkowy

13 informacji przes³anych

i SIGMA

l

organom szczebla wojewódzkiego

l

l

gospodarz:

pozytywna ocena Izby dokonana

l

137 sformu³owanych wniosków de lege ferenda

przez Komisjê Europejsk¹ w Raporcie okresowym

l

336 mln z³ kwot odzyskanych w wyniku kontroli

o postêpach Polski na drodze do cz³onkostwa

l

3 seminaryjne posiedzenia Kolegium NIK z udzia³em

z 9 padziernika 2002 r.

przedstawicieli wiata nauki i osób znanych w ¿yciu
publicznym "
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Dzia³alnoæ kontrolna

Aktywnoæ kontrolna Izby koncentruje siê na najwa¿niejszych
sprawach funkcjonowania pañstwa. Ka¿dego roku Izba przedk³ada Sejmowi Analizê wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ
polityki pieniê¿nej. W dokumencie tym prezentowane s¹ uogólnione wyniki kontroli przeprowadzonych u dysponentów g³ównych bud¿etu pañstwa oraz w wybranych jednostkach sektora
finansów publicznych.
ród³em aktualnej wiedzy o dzia³alnoci organów pañstwa i innych podmiotów ¿ycia publicznego finansowanych z pieniêdzy podatników s¹ informacje o wynikach przeprowadzonych
kontroli. W ubieg³ym roku NIK przed³o¿y³a Sejmowi 196 takich
dokumentów. Przedstawione w nich oceny i wnioski koncentruj¹ siê na zagadnieniach o charakterze systemowym, w tym
dotycz¹cych koniecznoci dokonania niezbêdnych zmian w regulacjach prawnych.
Za porednictwem upowa¿nionych pracowników NIK stanowisko Izby w sprawach bêd¹cych wczeniej przedmiotem kontroli prezentowane jest równie¿ w toku prac komisji parlamentarnych. W roku ubieg³ym przedstawiciele Najwy¿szej Izby Kontroli uczestniczyli w oko³o 700 posiedzeniach komisji sejmowych, w tym komisji nadzwyczajnych, powo³anych do przygotowania projektów szczególnie wa¿nych aktów normatywnych.
W Sprawozdaniu z dzia³alnoci NIK, w ujêciu przekrojowym,
prezentowane s¹ oceny i uwagi Izby wynikaj¹ce z wiêkszoci
kontroli przeprowadzonych w trakcie danego roku.

W sk³ad Kolegium
Najwy¿szej Izby Kontroli wchodz¹:
Prezes NIK, wiceprezesi i dyrektor generalny NIK

przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych:
El¿bieta Chojna  Duch
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim
Zbigniew Dworzecki
 prof. nauk ekonom. w Szkole G³ównej Handlowej
Tadeusz Reniusz Janusz
 prof. nauk ekonom. w Uniwersytecie £ódzkim
Adam Jaroszyñski
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim
Antoni Kantecki
 prof. nauk ekonom. w Szkole G³ównej Handlowej
Piotr Kruszyñski
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim
Czes³aw Martysz
 dr hab. nauk prawnych w Uniwersytecie l¹skim

dyrektorzy jednostek organizacyjnych NIK
i doradcy Prezesa NIK:
Waldemar D³ugo³êcki
 dyrektor Departamentu Bud¿etu i Finansów
Mieczys³aw Kosmalski
 dyrektor Delegatury NIK w Katowicach
Bogus³aw Mozga
 dyrektor Departamentu Strategii Kontrolnej
(Sekretarz Kolegium NIK)
Józef P³oskonka
 doradca Prezesa NIK
Alicja Pomorska
 doradca Prezesa NIK
Jaros³aw Wenderlich
 dyrektor Delegatury NIK w Bydgoszczy
Marek Zaj¹ka³a
 dyrektor Departamentu Pracy, Spraw Socjalnych
i Zdrowia
W 2002 r. Kolegium Najwy¿szej Izby Kontroli
obradowa³o na 15 posiedzeniach.
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Obecnoæ na arenie
miêdzynarodowej

W ubieg³ym roku wspó³praca miêdzynarodowa NIK zogniskowana by³a
na przygotowaniu Izby do funkcjonowania w warunkach cz³onkostwa
Polski w Unii Europejskiej, w tym dostosowaniu metodyki prowadzenia
kontroli do najnowoczeniejszych, wiatowych rozwi¹zañ w tym zakresie. Do podstawowych form wspó³pracy zaliczyæ nale¿y udzia³ pracowników NIK w seminariach, szkoleniach, sta¿ach, spotkaniach eksperckich, a tak¿e uczestnictwo w kontrolach miêdzynarodowych.
Obecnoæ Izby na arenie miêdzynarodowej ma wymiar praktyczny.
Z jednej strony chodzi o wzbogacenie metodyki prowadzenia kontroli
przez wymianê dowiadczeñ z innymi najwy¿szymi organami kontroli i
zrzeszaj¹cymi je organizacjami, z drugiej za o przedstawienie w³asnych dokonañ. Przyk³adem takich dzia³añ by³a przyjêta z du¿ym zainteresowaniem prezentacja standardów kontroli NIK, dokonana przez
przedstawicieli Izby w czerwcu ubieg³ego roku w trakcie spotkania w Sofii, zorganizowanego przez Europejski Trybuna³ Obrachunkowy i Program SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries). Program jest wspóln¹ inicjatyw¹ Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
i Wspólnot Europejskich, zawi¹zan¹ w marcu 1982 r. dla wsparcia dzia³añ krajów Europy rodkowej i Wschodniej w dzia³aniach na rzecz reform administracji publicznej.

Przygotowanie NIK do warunków
cz³onkostwa w Unii Europejskiej

Polska realizuje miêdzynarodowe standardy dotycz¹ce statusu prawnego najwy¿szego organu kontroli. Ramy prawne funkcjonowania
Najwy¿szej Izby Kontroli zosta³y okrelone w sposób spójny i wyczerpuj¹cy, spe³niaj¹cy miêdzynarodowe wymagania w tym zakresie.
Izba stale rozwija i unowoczenia metodykê kontroli, korzystaj¹c
zarówno z dowiadczeñ w³asnych, jak i najwy¿szych organów kontroli innych pañstw. Zgodnie z zaleceniami ekspertów zewnêtrznych
opracowano Podrêcznik kontrolera, zawieraj¹cy standardy kontroli
NIK oraz zwi¹zane z nimi wytyczne metodyczne. S³u¿¹ one zapewnieniu jednolitej praktyki stosowania przyjêtych standardów przez pracowników wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne. Treæ
podrêcznika konsultowana jest z ekspertami z Narodowego Urzêdu
Kontroli Wielkiej Brytanii  w ramach programu twinning light.
Dotychczasowe wysi³ki Izby, maj¹ce na celu jak najlepsze przygotowanie NIK do wymogów Unii, spotka³y siê z uznaniem na forum miêdzynarodowym. W Raporcie okresowym o postêpach Polski na drodze do cz³onkostwa z padziernika 2002 r. Komisja Europejska pozytywnie oceni³a dotychczasowe dokonania Najwy¿szej Izby Kontroli w zakresie dzia³añ dostosowawczych, stwierdzaj¹c m.in., ¿e Izba
spe³nia kryteria w³aciwie dzia³aj¹cego najwy¿szego organu kontrolnego. Operacyjna i funkcjonalna niezale¿noæ NIK oraz zakres prowadzonych kontroli s¹ ca³kowicie satysfakcjonuj¹ce (...).

Najwy¿sza Izba Kontroli uczestniczy w programie wspó³pracy

bliniaczej twinning light prowadzonym przez Narodowy Urz¹d
Kontroli Wielkiej Brytanii, którego celem jest doskonalenie metodyki
kontroli finansów publicznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem
kontroli wykonania bud¿etu pañstwa. Realizacja programu
finansowana jest ze rodków Unii Europejskiej. Dzia³ania w ramach
programu obejmuj¹ szkolenia w zakresie metodologii kontroli,
konsultacje Podrêcznika kontrolera, przeprowadzenie kontroli
pilota¿owych.

W dniach 2124 padziernika 2002 r. Najwy¿sza Izba Kontroli by³a gospodarzem IV Warsztatów Grupy Roboczej Podrêczniki kontroli,
powiêconych zapewnieniu jakoci kontroli. W warsztatach udzia³ wziêli przedstawiciele najwy¿szych organów kontroli krajów kandyduj¹cych
oraz cz³onkowskich UE, a tak¿e eksperci z Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego i SIGMA.

%

Pracownicy NIK

Wród pracowników wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych kontrole dominuj¹ osoby
o wykszta³ceniu prawniczym i administracyjnym oraz ekonomicznym
 stanowi¹ one ponad po³owê zatrudnionych. Pozostali pracownicy s¹ specjalistami z ró¿norodnych dziedzin. Ich wiedza i umiejêtnoci, zweryfikowane zdobytym dowiadczeniem zawodowym, s¹ wykorzystywane w dzia³alnoci kontrolnej NIK, obejmuj¹cej wiele aspektów dzia³alnoci pañstwa.
Rozwój kadr Najwy¿szej Izby Kontroli nastêpuje przez nap³yw nowych,
dobrze wykszta³conych osób oraz uczestnictwo w szkoleniach i sta¿ach,
traktowanych jako formy wspierania indywidualnego rozwoju zarówno pracowników, jak i organizacji. Kierownictwo NIK, maj¹c wiadomoæ coraz
wy¿szych wymagañ stawianych przed Izb¹ w obliczu zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci, przywi¹zuje nale¿n¹ wagê do profesjonalnego przygotowania i promowania wiedzy pracowników, którzy stanowi¹ najwiêksz¹ wartoæ Najwy¿szej Izby Kontroli.

Dzia³alnoæ wydawnicza
i popularyzatorska

Podawanie wyników kontroli
do wiadomoci publicznej

Dzia³alnoæ wydawnicza Najwy¿szej Izby Kontroli s³u¿y zarówno osobom zatrudnionym w NIK, jak i odbiorcom zewnêtrznym. W Biuletynie
Informacyjnym pracownicy Izby informowani s¹ o najwa¿niejszych wydarzeniach zwi¹zanych z jej funkcjonowaniem. Dla tej grupy czytelników przeznaczone s¹ równie¿ opracowania o charakterze metodycznym, u¿yteczne w dzia³alnoci kontrolnej. Osoby spoza NIK mog¹ zapoznaæ siê z problematyk¹ dotycz¹c¹ kontroli ledz¹c ³amy Kontroli
Pañstwowej i Biuletynu NIK. Staraniem Izby wydawane s¹ równie¿ pozycje ksi¹¿kowe. Specyficzn¹ formê wydawnicz¹ stanowi witryna internetowa NIK.
www.nik.gov.pl

Podawanie do wiadomoci publicznej wyników kontroli NIK
stanowi wype³nienie konstytucyjnego prawa obywateli do
rzetelnej informacji o funkcjonowaniu organów administracji i instytucji publicznych oraz dzia³alnoci osób pe³ni¹cych
funkcje publiczne. Kieruj¹c siê t¹ zasad¹, a tak¿e maj¹c
na wzglêdzie zwiêkszenie skutecznoci wykorzystania
wniosków pokontrolnych przez ich adresatów, Izba informuje opiniê publiczn¹ o swej dzia³alnoci, a tak¿e prezentuje wyniki wa¿niejszych kontroli.

W Najwy¿szej Izbie Kontroli dzia³a biblioteka fachowa, dysponuj¹ca ksiêgozbiorem licz¹cym ponad 14 tysiêcy woluminów ksi¹¿ek i periodyków specjalistycznych. W zasobach Biblioteki NIK znajduje siê m.in. kompletny zbiór dzienników ustaw, monitorów polskich
i dzienników urzêdowych wydawanych od 1918 r.
W ostatnim okresie ksiêgozbiór wzbogaci³ siê o nowe noniki informacji, jakimi s¹ dokumenty elektroniczne zapisane na p³ytach CD ROM.
Gromadzone i opracowywane zbiory biblioteczne oraz zasoby informacyjne udostêpniane s¹ pracownikom Izby oraz wszystkim osobom zainteresowanym  korzystaj¹ z nich m.in. studenci oraz pracownicy naukowi wy¿szych uczelni. Biblioteka wspiera realizacjê zadañ NIK i s³u¿y
potrzebom rozwoju zawodowego pracowników.
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Podstawy
prawne
dzia³alnoci
1.

#

K

onstytucja RP stanowi, ¿e Najwy¿sza Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli pañstwowej, podlega
Sejmowi RP i dzia³a na zasadach kolegialnoci. Przepisy konstytucyjne reguluj¹ równie¿ obowi¹zki NIK wobec
Sejmu oraz okrelaj¹ pozycjê Prezesa NIK.
NIK podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta RP i Prezesa Rady
Ministrów oraz z w³asnej inicjatywy.
Zadania i zakres dzia³ania Izby, jej organizacjê okrela ustawa o Najwy¿szej Izbie kontroli. Zawiera ona
tak¿e regulacje prawne dotycz¹ce postêpowania kontrolnego. Odrêbny rozdzia³ ustawy powiêcony zosta³ pracownikom. Przepisy tego rozdzia³u ustalaj¹ obowi¹zki pracowników mianowanych  wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne, jak równie¿ przys³uguj¹ce im prawa.
Ustawa o NIK by³a wielokrotnie nowelizowana. Wprowadzone zmiany mia³y na celu dostosowanie jej przepisów do innych regulacji ustawowych. Pod koniec grudnia 2001 r., w wyniku nowelizacji ustawy o organizacji
i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia³ania ministrów, ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz
o zmianie niektórych ustaw, skrelono w ustawie o NIK przepis uprawniaj¹cy Prezesa NIK do uczestniczenia
w posiedzeniach Rady Ministrów.
Izba bada wykonanie bud¿etu pañstwa, realizacjê ustaw oraz innych aktów prawnych, w zakresie dzia³alnoci finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej organów i jednostek, o których mowa ni¿ej. Zakres uprawnieñ kontrolnych ma charakter obligatoryjny lub fakultatywny. Zró¿nicowane s¹ te¿ kryteria oceny,
jakimi pos³uguje siê Izba w stosunku do kontrolowanych organów i podmiotów  publicznych (pañstwowych
i samorz¹dowych) i niepublicznych.
Kontroli podlega dzia³alnoæ organów administracji rz¹dowej, NBP, pañstwowych osób prawnych i innych
pañstwowych jednostek organizacyjnych - z punktu widzenia legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci. Izba mo¿e tak¿e kontrolowaæ dzia³alnoæ organów samorz¹du terytorialnego, komunalnych osób prawnych
i innych komunalnych jednostek organizacyjnych  pod wzglêdem legalnoci, gospodarnoci i rzetelnoci. Dzia³alnoæ innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystuj¹ one
maj¹tek lub rodki pañstwowe lub komunalne oraz wywi¹zuj¹ siê z zobowi¹zañ finansowych na rzecz pañstwa
 Izba mo¿e kontrolowaæ pod wzglêdem legalnoci i gospodarnoci.
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w odniesieniu do czêci podmiotów zakres przedmiotowy kontroli zosta³ zawê¿ony.
Obejmuje jedynie wykonanie bud¿etu, gospodarkê finansow¹ i maj¹tkow¹. Ograniczenie to dotyczy: Kancelarii
Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu i Senatu, Trybuna³u Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamiêci Narodowej  Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego, S¹du Najwy¿szego, Naczelnego S¹du Administracyjnego i Pañstwowej Inspekcji Pracy.
Ograniczeniu, o którym mowa wy¿ej, nie podlegaj¹ kontrole NIK, przeprowadzane w czêci z wymienionych jednostek, o ile podejmowane s¹ na zlecenie Sejmu RP. W przypadku takiego zlecenia, NIK bada dzia³alnoæ Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu i Senatu, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamiêci Narodowej  Komisji cigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu i Pañstwowej Inspekcji Pracy. Na identycznych zasadach NIK bada ca³okszta³t dzia³alnoci Kancelarii Prezydenta RP  na wniosek Prezydenta RP oraz Kancelarii Senatu  na wniosek Senatu.
Do ustawowych obowi¹zków NIK wobec Sejmu RP nale¿y przedk³adanie: analizy wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej, opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, informacji o wynikach
kontroli zleconych przez Sejm lub jego organy, jak równie¿ informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych na
wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz innych wa¿niejszych kontroli.
Do obowi¹zków, o których mowa wy¿ej, nale¿y tak¿e przedk³adanie wniosków w sprawie rozpatrzenia przez
Sejm RP okrelonych problemów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ organów wykonuj¹cych zadania publiczne, a tak¿e wyst¹pieñ zawieraj¹cych - wynikaj¹ce z kontroli - zarzuty dotycz¹ce dzia³alnoci osób wchodz¹cych w sk³ad
Rady Ministrów, kieruj¹cych urzêdami centralnymi, Prezesa NBP i innych osób.

$

Ponadto NIK jest ustawowo zobowi¹zana do przedk³adania Sejmowi RP sprawozdania z dzia³alnoci w roku ubieg³ym.
Okrelone ustawowo procedury zwi¹zane z postêpowaniem kontrolnym reguluj¹  oprócz dzia³añ podejmowanych przez kontrolera w toku kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej  równie¿ czynnoci zwi¹zane
z tzw. realizacj¹ wyników kontroli, czyli m.in. kierowaniem wyst¹pieñ pokontrolnych i opracowywaniem informacji o wynikach kontroli. Podkreliæ nale¿y, ¿e kierownicy kontrolowanych jednostek maj¹ zagwarantowane prawo do zg³aszania zastrze¿eñ co do ustaleñ opisanych w protokóle kontroli, a tak¿e do ocen, uwag i wniosków
zawartych w wyst¹pieniu pokontrolnym.
Zarz¹dzeniem Prezesa NIK w sprawie postêpowania kontrolnego uregulowane zosta³y zadania pracowników nadzoruj¹cych i wykonuj¹cych czynnoci kontrolne, zasady przygotowywania kontroli, dokumentowania
poszczególnych czynnoci kontrolnych, sporz¹dzania protoko³u kontroli, wyst¹pienia pokontrolnego i informacji
o wynikach przeprowadzonych kontroli, a tak¿e prowadzenia postêpowania w sprawie rozpatrywania zastrze¿eñ.
Prezes NIK wyda³ w 2002 r. 26 zarz¹dzeñ, dotycz¹cych m.in.: powo³ania Rady ds. Informatyzacji, w³aciwoci i organizacji audytu wewnêtrznego, wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-ksiêgowych, trybu przyjmowania, rozpatrywania i za³atwiania skarg i wniosków skierowanych do NIK, szczegó³owych wymagañ w zakresie ochrony dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne, powo³ania Komisji ds.
Ocen Kwalifikacyjnych w NIK, podzia³u zadañ w zakresie nadzoru nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych
Izby.
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2.

Dzia³alnoæ
Kolegium
Najwy¿szej
Izby
Kontroli
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Organizacja, kompetencje i zadania
Konstytucja RP i ustawa o NIK stanowi¹, ¿e Najwy¿sza Izba Kontroli dzia³a na zasadach kolegialnoci.
W sk³ad Kolegium NIK wchodz¹: Prezes NIK, jako przewodnicz¹cy, wiceprezesi i dyrektor generalny NIK
oraz 14 cz³onków Kolegium. Na cz³onków Kolegium Marsza³ek Sejmu powo³uje  na wniosek Prezesa NIK  7
przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK lub doradców Prezesa NIK, sporód których Prezes NIK wyznacza sekretarza Kolegium. Osoby wchodz¹ce w sk³ad
Kolegium s¹ w sprawowaniu swych funkcji niezawis³e i mog¹ w sprawie podejmowanych uchwa³ zg³aszaæ do
protoko³u zdanie odrêbne. Kadencja cz³onków Kolegium trwa 3 lata, licz¹c od dnia powo³ania.
Kolegium NIK:
 zatwierdza: analizê wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej oraz sprawozdanie z dzia³alnoci Izby w roku ubieg³ym;
 uchwala: opiniê w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, wnioski w sprawie rozpatrzenia przez
Sejm okrelonych problemów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ organów wykonuj¹cych zadania publiczne, wyst¹pienia zawieraj¹ce wynikaj¹ce z kontroli zarzuty, dotycz¹ce dzia³alnoci osób wchodz¹cych w sk³ad Rady
Ministrów, kieruj¹cych urzêdami centralnymi, Prezesa NBP i osób kieruj¹cych niektórymi instytucjami, a tak¿e
projekty statutu i bud¿etu NIK oraz okresowe plany pracy Izby;
 opiniuje: wniesione przez Prezesa NIK programy kontroli i informacje o wynikach szczególnie wa¿nych
kontroli oraz inne sprawy wniesione przez Prezesa albo przedstawione przez co najmniej 1/3 cz³onków
Kolegium.
Posiedzeniom Kolegium NIK przewodniczy Prezes NIK lub wyznaczony przez niego wiceprezes. Uchwa³y
zapadaj¹ w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Kolegium, w tajnym g³osowaniu, wiêkszoci¹ g³osów.
Do zadañ Kolegium NIK nale¿y równie¿ rozpatrywanie zastrze¿eñ do ocen, uwag i wniosków zawartych
w wyst¹pieniach pokontrolnych przekazywanych przez Prezesa NIK lub wiceprezesów. Uchwa³y Kolegium w tych
sprawach s¹ ostateczne.

Sk³ad Kolegium NIK
W 2002 r. Kolegium NIK obradowa³o w sk³adzie: 1/
 Miros³aw Seku³a
 Prezes NIK,
 Jacek Jezierski
 wiceprezes NIK,
 Piotr Kownacki
 wiceprezes NIK,
 Krzysztof Szwedowski
 wiceprezes NIK,
 Zbigniew Weso³owski
 wiceprezes NIK,
 Józef Górny
 dyrektor generalny NIK,
 El¿bieta Chojna  Duch
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim,
 Zbigniew Dworzecki
 prof. nauk ekonom. w Szkole G³ównej Handlowej,
 Tadeusz Reniusz Janusz
 prof. nauk ekonom. w Uniwersytecie £ódzkim,
 Adam Jaroszyñski
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim,
 Antoni Kantecki
 prof. nauk ekonom. w Szkole G³ównej Handlowej,
 Piotr Kruszyñski
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim,
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Cz³onkowie Kolegium NIK zostali powo³ani: dr hab. Cz. Martysz - zarz¹dzeniem Nr 2 Marsza³ka Sejmu z 31 lipca

2001 r., pozostali cz³onkowie - zarz¹dzeniem Nr 1 Marsza³ka Sejmu z 14 stycznia 2002 r.
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dr hab. nauk prawnych w Uniwersytecie l¹skim,
dyrektor Departamentu Bud¿etu i Finansów,
dyrektor Delegatury NIK w Katowicach,
dyrektor Departamentu Strategii Kontrolnej
(Sekretarz Kolegium NIK),
doradca Prezesa NIK,
doradca Prezesa NIK,
dyrektor Delegatury NIK w Bydgoszczy,
dyrektor Departamentu Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia.

Ogólne dane o dzia³alnoci Kolegium NIK w 2002 r.
W 2002 r. Kolegium NIK obradowa³o na 15 posiedzeniach, w tym na 3 o charakterze seminaryjnym. Kolegium uchwali³o m.in.: pozytywn¹ opiniê w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów w zakresie wykonania
ustawy bud¿etowej za 2001 r., zmiany w Planie pracy NIK na 2002 r., projekt bud¿etu i Plan pracy NIK na
2003 r., jak równie¿ zatwierdzi³o: Analizê wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w 2001 r.
oraz Sprawozdanie z dzia³alnoci NIK w 2001 r.
W 2002 r. Kolegium NIK rozpatrzy³o tak¿e zastrze¿enia do 34 wyst¹pieñ pokontrolnych NIK, a tak¿e uchwali³o: wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm RP problemów zwi¹zanych z aktualnym stanem infrastruktury
transportowej, przeciwdzia³aniem korupcji, Regulamin Kolegium NIK, jak równie¿ zaopiniowa³o pozytywnie dokumenty pn. Program usprawnienia procesów kontrolnych i opracowywania ich wyników w Najwy¿szej Izbie
Kontroli oraz Strategia Najwy¿szej Izby Kontroli  Misja i Wizja.

Strategia Najwy¿szej Izby Kontroli  Misja i Wizja
W dniu 3 lipca 2002 r. Kolegium NIK pozytywnie zaopiniowa³o dokument pn. Strategia Najwy¿szej Izby
Kontroli  Misja i Wizja. Okrela on cele i kierunki oraz program dzia³ania Izby w wype³nianiu konstytucyjnych
zadañ naczelnego organu kontroli pañstwowej, wed³ug standardów europejskich. Strategia NIK jest wieloletnim
programem rozwoju Izby, okrelaj¹cym nadrzêdny cel i kierunek jej dzia³ania, czyli misjê oraz wizjê, jako oczekiwany stan i docelowe efekty jej funkcjonowania, a tak¿e narzêdzia s³u¿¹ce realizacji postawionych celów.
G³ównym przes³aniem Strategii w realizacji celów i zadañ kierunkowych jest doprowadzenie do unowoczenienia dzia³alnoci kontroli pañstwowej, z wykorzystaniem standardów i dowiadczeñ w³asnych, jak i innych pañstw
rozwiniêtych, w tym dowiadczeñ najwy¿szych organów kontroli pañstw UE. Przyjêto, ¿e postêp w osi¹ganiu
za³o¿onych celów oceniany bêdzie corocznie przez Kolegium NIK. Podstawowymi narzêdziami ich realizacji s¹
programy, standardy kontroli oraz zasady postêpowania. Zawarty w dokumencie program rozwoju stanowi realizacjê zobowi¹zañ Izby wobec Sejmu RP. 2/
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Por. uchwa³ê Sejmu RP z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli pañstwowej prowadzonej przez

Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli (M. P. Nr 2, poz. 10).



Rozpatrywanie zastrze¿eñ do wyst¹pieñ pokontrolnych
W 2002 r. Kolegium NIK rozpatrzy³o zastrze¿enia do 34 wyst¹pieñ pokontrolnych NIK, podejmuj¹c stosowne uchwa³y oddalaj¹ce zastrze¿enia w ca³oci, uwzglêdniaj¹ce je w czêci lub w ca³oci lub pozostawiaj¹ce
zastrze¿enie bez rozpoznania. Szczegó³owe dane o sposobie rozpatrzenia zg³oszonych zastrze¿eñ, w porównaniu z analogicznymi danymi z 2001 r., zawiera tabela 1.
Tabela 1
2001 r.

2002 r.

Liczba
zastrze¿eñ
3

Wskanik
struktury
w procentach
4

Wskanik
Liczba
struktury
zastrze¿eñ w procentach
5
6

Lp.
1

Wyszczególnienie
 sposób rozpatrzenia zg³oszonych zastrze¿eñ:
2

1.

Oddalono w ca³oci

14

26,9

6

2.

Uwzglêdniono w czêci

30

57,7

21

61,8

3.

Uwzglêdniono w ca³oci

8

15,4

5

14,7

4.

Pozostawiono bez rozpoznania*
Razem:

17,6





2

5,9

52

100,0

34

100,0

* Zastrze¿enia pozostawiono bez rozpoznania, z powodu zg³oszenia ich przez osobê nieuprawnion¹.
Zastrze¿enia zosta³y zg³oszone w 2002 r. przez:
1) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 11 grudnia 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Urzêdu
Gminy w Kobierzycach i Towarzystwa Obrotu Nieruchomociami Agro-Wroc³aw Sp. z o.o., w zakresie lokalizacji du¿ych obiektów handlowych (super- i hipermarketów).
2) Ministra Finansów do wyst¹pienia z 28 grudnia 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Ministerstwa
Finansów, w zakresie zagwarantowania przez pañstwo rodków dla jednostek samorz¹du terytorialnego na
sfinansowanie I i II etapu reformy wynagrodzeñ nauczycieli wprowadzonej znowelizowan¹ Kart¹ Nauczyciela.
3) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 29 grudnia 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Ministerstwa Skarbu Pañstwa, w zakresie wykonywania przez Agencjê Prywatyzacji w latach 1998  2000 zadañ
zleconych przez Ministra Skarbu Pañstwa, w odniesieniu do prywatyzacji spó³ek i przedsiêbiorstw pañstwowych.
4) Ministra Zdrowia do wyst¹pienia z 6 lutego 2002 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Ministerstwa Zdrowia, w zakresie trybu przekszta³cenia szpitali klinicznych z jednostek bud¿etowych w samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej oraz form sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem tych szpitali w warunkach reformy ochrony zdrowia.
5) Dyrektora Centralnego Inspektoratu Standaryzacji do wyst¹pienia z 22 stycznia 2002 r., skierowanego
w zwi¹zku z kontrol¹ Centralnego Inspektoratu Standaryzacji  Ekspozytura w Krakowie, w zakresie funkcjonowania pañstwowego nadzoru standaryzacyjnego towarów rolno-spo¿ywczych w obrocie z zagranic¹.
6) Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do wyst¹pienia z 30 stycznia 2002 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, w zakresie wydatkowania rodków bud¿etowych na finansowanie (dofinansowanie) przez Komitet Badañ Naukowych projektów badawczych podejmowanych na
wniosek organów administracji rz¹dowej.
7) Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do wyst¹pienia z 15 lutego 2002 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, w zakresie zagwarantowania przez pañstwo rodków dla jednostek samorz¹du terytorialnego na sfinansowanie I i II etapu reformy wynagrodzeñ nauczycieli wprowadzonej znowelizowan¹ Kart¹ Nauczyciela.

8) Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki do wyst¹pienia z 21 lutego 2002 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Po³udniowo-Zachodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki we Wroc³awiu, w zakresie
funkcjonowania rynków energii cieplnej.
9) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 18 stycznia 2002 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Ministerstwa Skarbu Pañstwa, w zakresie wykonywania przez Ministra Skarbu Pañstwa nadzoru nad realizacj¹
zobowi¹zañ zawartych w umowach prywatyzacyjnych w latach 1998  2001.
10) Prezesa G³ównego Urzêdu Ce³ do wyst¹pienia z 17 stycznia 2002 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹
G³ównego Urzêdu Ce³, w zakresie zabezpieczenia nale¿noci celnych i podatkowych od towarów przewo¿onych w procedurze tranzytu (TIR, WPT) w okresie 2000 r. i I pó³rocza 2001 r..
11) Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej do wyst¹pienia z 25 marca 2002 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, w zakresie wdro¿enia i funkcjonowania w urzêdach pracy i jednostkach pomocy spo³ecznej systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu ALSO.
12) Szefa S³u¿by Cywilnej do wyst¹pienia z 11 kwietnia 2002 r., skierowanego po kontroli wykonania bud¿etu
pañstwa w 2001 r., w cz. 51  Urz¹d S³u¿by Cywilnej.
13) Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej do wyst¹pienia z 10 kwietnia 2002 r., skierowanego po kontroli
wykonania bud¿etu pañstwa w 2001 r. przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, w cz. 23  Integracja
Europejska.
14) Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji do wyst¹pienia z 11 kwietnia 2002 r., skierowanego po kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2001 r. przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, w cz. 17 
Administracja publiczna i 43  Wyznania religijne.
15) Ministra Sprawiedliwoci do wyst¹pienia z 16 kwietnia 2002 r., skierowanego po kontroli wykonania bud¿etu
pañstwa w 2001 r., w cz. 37  Sprawiedliwoæ.
16) Przewodnicz¹cego Komisji Papierów Wartociowych i Gie³d do wyst¹pienia z 5 kwietnia 2002 r., skierowanego po kontroli wykonania w 2001 r. bud¿etu pañstwa, w cz. 69  Komisja Papierów Wartociowych i Gie³d.
17) Prezesa G³ównego Urzêdu Ce³ do wyst¹pienia z 15 kwietnia 2002 r., skierowanego po kontroli wykonania
bud¿etu pañstwa w 2001 r., w cz. 59  G³ówny Urz¹d Ce³.
18) Ministra Zdrowia do wyst¹pienia z 26 kwietnia 2002 r., skierowanego po kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2001 r., w cz. 46  Zdrowie.
19) Ministra Gospodarki do wyst¹pienia z 22 kwietnia 2002 r., skierowanego po kontroli wykonania bud¿etu
pañstwa w 2001 r., w cz. 20  Gospodarka i 40  Turystyka.
20) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 26 kwietnia 2002 r., skierowanego po kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2001 r., w cz. 36  Skarb Pañstwa.
21) Przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do wyst¹pienia z 9 maja 2002 r., skierowanego po
kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2001 r., w cz. 09  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
22) Ministra rodowiska do wyst¹pienia z 19 kwietnia 2002 r., skierowanego po kontroli wykonania bud¿etu
pañstwa w 2001 r., w cz. 22  Gospodarka wodna i 41  rodowisko.
23) Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do wyst¹pienia z 12 kwietnia 2002 r., skierowanego
po kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2001 r., w cz. 53  Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
24) Ministra Finansów do wyst¹pienia z 11 kwietnia 2002 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Centrali Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, jego 15 oddzia³ów oraz 16 urzêdów skarbowych, w zakresie egzekucji na
rzecz ZUS nale¿noci z tytu³u sk³adek w latach 1999  2001 (do dnia 30 wrzenia).
25) Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki do wyst¹pienia z 5 kwietnia 2002 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Urzêdu Regulacji Energetyki, w zakresie tworzenia zapasów obowi¹zkowych paliw w Polsce w latach
1998  2000 i gospodarowania nimi.
26) Ministra Gospodarki do wyst¹pienia z 30 lipca 2002 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Ministerstwa
Gospodarki, w zakresie restrukturyzacji i przekszta³ceñ w³asnociowych w hutnictwie ¿elaza i stali w okresie od 1993 r. do 30 czerwca 2001 r..

!

27) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 24 wrzenia 2002 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Ministerstwa Skarbu Pañstwa, w zakresie przekszta³ceñ w³asnociowych zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego.
28) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 2 wrzenia 2002 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Ministerstwa Skarbu Pañstwa, w zakresie przestrzegania w latach 1998  2001 r. przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne
oraz prawid³owoci zlecania us³ug doradczych niektórym firmom konsultingowym i realizacji zamówieñ publicznych przez te firmy.
29) Szefa S³u¿by Celnej do wyst¹pienia z 19 wrzenia 2002 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ G³ównego
Urzêdu Ce³ (w likwidacji), w zakresie koordynacji zwalczania przez administracjê celn¹ przestêpczoci i nadu¿yæ w obrocie towarowym z zagranic¹ w latach 1999  I po³owa 2002 r..
30) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 2 lipca 2002 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Ministerstwa
Skarbu Pañstwa, w zakresie dzia³añ ministra poprzedzaj¹cych utworzenie Krajowej Spó³ki Cukrowej SA.
31) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 1 sierpnia 2002 r., skierowanego do
Ministra Skarbu Pañstwa, w zwi¹zku z kontrol¹ Przedsiêbiorstwa Uzdrowisko Po³czyn SA.
32) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 1 sierpnia 2002 r., skierowanego do
Ministra Skarbu Pañstwa, w zwi¹zku z kontrol¹ Przedsiêbiorstwa Uzdrowisko Szczawnica SA.
33) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 6 listopada 2002 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Zarz¹dów Morskich Portów Gdañsk SA i Gdynia SA, w zakresie gospodarowania terenami i infrastruktur¹ portow¹ w portach morskich.
34) Ministra rodowiska do wyst¹pienia z 4 listopada 2002 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Ministerstwa
rodowiska, w zakresie prawid³owoci prowadzenia gospodarki ³owieckiej w okresie od 1 kwietnia 1999 do
31 marca 2002 r.

Wnioski w sprawie rozpatrzenia problemów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ organów
wykonuj¹cych zadania publiczne
Kolegium NIK dwukrotnie w 2002 r. skorzysta³o z ustawowych uprawnieñ do uchwalenia wniosków w sprawie przeprowadzenia przez Sejm RP debaty w sprawie oceny dzia³alnoci organów odpowiedzialnych za opracowanie i realizacjê strategii pañstwa w dziedzinie transportu oraz aktualnych problemów jego funkcjonowania
oraz na temat systemowych rozwi¹zañ zapobiegaj¹cych korupcji.
1/ Kolegium NIK, po zapoznaniu siê na posiedzeniu w dniu 8 maja 2002 r. z ustaleniami kontroli z lat
1991-2001, podjê³o uchwa³ê o stanie krajowej infrastruktury transportowej, upowa¿niaj¹c Prezesa
NIK do wyst¹pienia do Sejmu RP z wnioskiem o podjêcie debaty w nt. dzia³alnoci organów odpowiedzialnych za opracowanie i realizacjê strategii pañstwa w sferze transportu oraz aktualnych problemów jego
funkcjonowania.
W jej uzasadnieniu podano, ¿e ustalenia kontroli wskazuj¹ na z³¹ sytuacjê w tej sferze. Kolegium ju¿ w 1999 r.
uzna³o za wskazane przed³o¿enie Sejmowi RP wniosku o rozpatrzenie problemów zwi¹zanych z rozwojem transportu i jego infrastruktury oraz dzia³alnoci¹ organów odpowiedzialnych za okrelenie strategii pañstwa w tej
dziedzinie.3/ Kolegium zwróci³o ponadto uwagê, ¿e degradacja infrastruktury technicznej stwarza zagro¿enie dla
bezpieczeñstwa transportowego i ekonomicznego pañstwa. Tymczasem opracowane w ostatnich latach za³o¿enia polityki pañstwa, strategie lub programy rozwoju elementów infrastruktury nie by³y realizowane, b¹d
realizowano je niekonsekwentnie.
Zagro¿eniem jest zw³aszcza pogarszanie siê stanu technicznego dróg publicznych w sytuacji, w której jedynie ok. 1% tych dróg odpowiada standardom unijnym. Do przyczyn tego stanu zaliczyæ nale¿y m.in.: brak syste3/

Uchwa³a Kolegium NIK z 24 lutego 1999 r. Prace Komisji Transportu i £¹cznoœci Sejmu RP, poœwiêcone temu problemowi,

zakoñczy³y siê na wstêpnym etapie.
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mu ochrony dróg przed ich niszczeniem przez przeci¹¿one pojazdy nienormatywne, niezrealizowanie programu
budowy autostrad, znikome odci¹¿anie dróg, zw³aszcza krajowych, przez tzw. transport kombinowany, 4/ nierzetelne wype³nianie obowi¹zków przez zarz¹dy dróg i organy zarz¹dzaj¹ce ruchem, niestarannoæ i nierzetelnoæ
zarz¹dów dróg w pobieraniu op³at.
Niezadowalaj¹cy jest tak¿e stan infrastruktury kolejowej. Potencja³ PKP jest przestarza³y i w du¿ej czêci
wymaga modernizacji. Sieæ kolejowa, dobrze rozwiniêta i zelektryfikowana, odbiega jednak, pod wzglêdem jakoci, od norm unijnych. W stanie wymagaj¹cym modernizacji znajduje siê 40% torów i rozjazdów. Nie jest
w pe³ni wykorzystywany potencja³ przewozowy PKP. Do przyczyn tego stanu, oprócz niedoboru rodków na
utrzymanie i rozwój infrastruktury, spowodowanego z³¹ sytuacj¹ finansow¹, zaliczyæ nale¿y tak¿e niecelowe
i niegospodarne dzia³ania zarz¹du spó³ki, a tak¿e dewastacjê infrastruktury i kradzie¿e jej elementów.
Mimo stopniowej poprawy, niezadowalaj¹ca jest nadal infrastruktura cywilnych portów lotniczych i lotniczych urz¹dzeñ naziemnych, wymagaj¹cych m.in. dostosowania do standardów europejskich. Z kolei infrastruktura transportu morskiego, a tak¿e infrastruktura ródl¹dowych dróg wodnych, wymaga nie tylko rozbudowy i modernizacji, ale tak¿e usprawnienia zarz¹dzania portami. ¯egluga ródl¹dowa ma minimalne znaczenie
w przewozach, za potencja³ prze³adunkowy portów morskich nie jest w pe³ni wykorzystywany.
Jednym ze skutków niezadowalaj¹cego stanu infrastruktury, zw³aszcza dróg i organizacji ruchu drogowego,
jest  w relacji do innych krajów europejskich  niski poziom bezpieczeñstwa na drogach. Jest on tak¿e skutkiem niew³aciwego przygotowania kierowców, którego przyczyny tkwi¹ m.in. w systemie ich szkolenia i egzaminowania. Niezadowalaj¹ca jakoæ infrastruktury transportowej wyra¿a siê równie¿ w niedostosowaniu komunikacji pasa¿erskiej do potrzeb osób niepe³nosprawnych na terenie dworców i w czasie podró¿y.
Kolegium NIK zwróci³o uwagê na potrzebê przygotowania spójnej strategii pañstwa w dziedzinie infrastruktury transportowej, a nastêpnie konsekwentnej jej realizacji. W ocenie Kolegium by³oby to jednym z warunków
umo¿liwiaj¹cych zapewnienie Polsce ekonomicznego bezpieczeñstwa w najbli¿szej przysz³oci.
2/ Skala zjawisk patologicznych, w tym korupcyjnych, w funkcjonowaniu instytucji publicznych przemawia³a
 w ocenie Kolegium  za potrzeb¹ podjêcia sejmowej debaty na ten temat. W dniu 18 grudnia 2002 r. podjê³o
wiêc uchwa³ê w sprawie przeciwdzia³ania korupcji, upowa¿niaj¹c Prezesa NIK do wyst¹pienia do Sejmu RP
z wnioskiem o przeprowadzenie debaty w sprawie systemowych rozwi¹zañ zapobiegaj¹cych korupcji oraz wykorzystania w tym zakresie wniosków Izby.
W jej uzasadnieniu wskazano, ¿e NIK ju¿ od pocz¹tku minionej dekady sygnalizowa³a zagro¿enia zwi¹zane
z wystêpowaniem zjawisk patologicznych. Za szczególnie niebezpieczne Izba uzna³a przejawy korupcji, stanowi¹cej wyraz instytucjonalnej niewydolnoci Pañstwa. Izba w toku swoich badañ ujawni³a konkretne nieprawid³owoci w tej sferze. Wskazywa³a na b³êdy i luki w przepisach, dysfunkcje w organizacji instytucji publicznych
oraz b³êdy w stosowanych przez nie procedurach decyzyjnych. Takie podejcie w powi¹zaniu z kompleksowymi badaniami umo¿liwi³o opracowanie swoistej mapy korupcji, tj. wskazanie obszarów zagro¿onych i mechanizmów korupcjogennych.
Kolegium postanowi³o, ¿e NIK powinna w dalszym ci¹gu aktywnie uczestniczyæ w przeciwdzia³aniu przejawom patologii spo³ecznej i gospodarczej, w tym korupcji. Tym bardziej, ¿e przeciwdzia³anie wspomnianym negatywnym zjawiskom Izba uznaje za integraln¹ czêæ swej misji, za obowi¹zek jaki ma do spe³nienia wobec
spo³eczeñstwa i Sejmu RP. Jednoznacznym wyrazem tej tendencji jest wpisanie zagadnienia badania obszarów i róde³ korupcji oraz procedur i mechanizmów jej sprzyjaj¹cych na styku interesu publicznego i prywatnego, jako jednego z priorytetów metodycznych strategicznego planu dzia³añ kontrolnych Izby na lata 2000 
2002. Kierunek ten bêdzie równie¿ kontynuowany w latach 2003  2005.
Priorytetowe potraktowanie tego zagadnienia i kompleksowy charakter przeprowadzonych kontroli umo¿liwi³y przygotowanie i przedstawienie Sejmowi 26 listopada 2002 r. wykazu przepisów prawnych i luk w prawie
4/

Tj. przewóz towarów w jednej jednostce ³adunkowej przy u¿yciu ró¿nych rodzajów transportu, bez prze³adunku

samych towarów.
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mog¹cych stworzyæ warunki wystêpowania korupcji, do których Izba sformu³owa³a wnioski de lege ferenda.
W dniach 22 listopada i 2 grudnia 2002 r., Komisja ds. Kontroli Pañstwowej rozpatrzy³a przygotowany przez NIK
dokument pn. Funkcjonowanie ustawy o zamówieniach publicznych w aspekcie zapobiegania korupcji.
Wczeniej NIK przed³o¿y³a Sejmowi RP opracowania pn.: Zagro¿enie korupcj¹ w wietle badañ kontrolnych
NIK (marzec 2000 r.), Zagro¿enie korupcj¹ w wietle badañ kontrolnych NIK przeprowadzonych w 2000 r. (maj
2001 r.), Stan realizacji najwa¿niejszych wniosków antykorupcyjnych NIK (kwiecieñ 2002 r.).
Oprócz wiedzy o mechanizmach i obszarach korupcji oraz proponowanych przez Izbê zmianach legislacyjnych, Kolegium wziê³o tak¿e pod uwagê inne przes³anki przeprowadzenia debaty na forum Sejmu RP, m.in.:
zobowi¹zania wynikaj¹ce z ratyfikowanych przez Polskê konwencji o przeciwdzia³aniu korupcji oraz uwarunkowania i zobowi¹zania wynikaj¹ce ze starañ Polski o przyjêcie do UE, przyjêcie we wrzeniu 2002 r. przez Radê
Ministrów tzw. Strategii antykorupcyjnej, jak równie¿ oceny pozarz¹dowych instytucji miêdzynarodowych na
temat skali korupcji w Polsce oraz brak spo³ecznej aprobaty dla zachowañ korupcyjnych.

Posiedzenia seminaryjne
W ubieg³ym roku ugruntowa³a siê formu³a seminaryjnych posiedzeñ Kolegium NIK  w 2002 r. odby³y siê 3
tego rodzaju seminaria. By³y one zwo³ywane dla przedyskutowania szczególnie istotnych zagadnieñ, dotycz¹cych funkcjonowania pañstwa i dzia³ania Izby. Oprócz cz³onków Kolegium zapraszani byli do udzia³u w nich
tak¿e przedstawiciele wiata nauki oraz osoby z ¿ycia publicznego.
Podczas obrad omawiaj¹cych problem statusu prawnego NIK w wietle Konstytucji RP i standardów Unii Europejskiej 5/ uznano, ¿e NIK  jako jeden z niewielu organów w Europie  spe³nia wszystkie,
wyra¿aj¹ce siê m.in. w autonomii bud¿etowej i pe³nej niezale¿noci od organów w³adzy wykonawczej, standardy ustrojowe, wymagane przez najwy¿sze organy kontroli dla zapewnienia mo¿liwoci nieskrêpowanego
i skutecznego dzia³ania.
Tematyka posiedzenia dotycz¹cego sytuacji prawnej podmiotów podlegaj¹cych kontroli NIK 6/ koncentrowa³a siê na problemie uprawnieñ kontrolnych Izby wobec podmiotów gospodarczych, w które zaanga¿owany jest maj¹tek Skarbu Pañstwa. Konkluzje wyg³aszanych opinii, opartych o przepisy Konstytucji RP
i ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli, wykazywa³y du¿¹ zbie¿noæ  Izba ma prawo do kontroli podmiotów
z udzia³em maj¹tku i rodków pañstwowych lub samorz¹dowych, przy czym warunkiem kontroli nie jest posiadanie przez Skarb Pañstwa pakietu wiêkszociowego. Dla uprawnieñ kontrolnych NIK wielkoæ tego pakietu nie ma wiêc ¿adnego znaczenia.
W³aciwe rozumienie terminów: legalnoæ, gospodarnoæ, celowoæ i rzetelnoæ oraz stosowanie ich w praktycznym dzia³aniu Izby by³y przedmiotem seminaryjnego posiedzenia, powiêconego kryteriom kontroli NIK
w wietle Konstytucji RP i ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli. 7/ Rozwa¿ano je pod wzglêdem prawnym,
jêzykowym, etycznym. Zastanawiano siê te¿, czy zachodzi miêdzy nimi równorzêdnoæ, czy te¿ mamy do czynienia z hierarchi¹ kryteriów kontroli. Wskazywano tak¿e, i¿ opisanie ¿ycia paragrafami nie zawsze jest celowe,
a czêsto niemo¿liwe do osi¹gniêcia. Precyzyjne zdefiniowanie prawne kryteriów kontroli jest zatem zadaniem
bardzo trudnym do zrealizowania.
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Referaty przygotowali i wyg³osili: prof. dr hab. C. Kosikowski, prof. dr hab. P. Sarnecki, prof. dr hab. A. Sylwestrzak oraz

dr J. Mazur.
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Referaty przygotowali i wyg³osili: prof. dr hab. W. J. Katner, prof. dr hab. C. Kosikowski, prof. dr hab. M. Stahl i prof. dr

hab. P. Winczorek.
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Referaty przygotowali i wyg³osili: prof. dr hab. J. Miodek, ks. prof. dr hab. J. Nagórny, Sêdzia NSA M. Niezgódka-

Medek, prof. dr hab. M. Szewczyk i prof. dr hab. E. Ruœkowski.
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Cz³onkowie Kolegium NIK uczestniczyli ponadto w seminarium, na którym poddano analizie podstawowe
zalecenia przegl¹du partnerskiego dokonanego przez SIGMA. 8/ Udzia³ w nim wziêli tak¿e szefowie i eksperci projektu SIGMA. W swym wyst¹pieniu Prezes NIK wspomnia³ m.in., ¿e wnioski z przegl¹du partnerskiego
s¹ w Izbie wdra¿ane, na zaleceniach przegl¹du oparty zosta³ nowy statut Izby, w ich duchu korygowane s¹ te¿
procedury kontrolne.

Program usprawnienia procesów kontrolnych
W dniu 20 marca 2002 r. Kolegium NIK pozytywnie zaopiniowa³o Program usprawnienia procesów kontrolnych i opracowywania ich wyników w Najwy¿szej Izbie Kontroli, a tak¿e wynikaj¹ce z niego kierunki zmian oraz
projekt pisma okólnego Prezesa NIK w tej sprawie. Intencj¹ przyjêcia wspomnianego programu by³o usprawnienie przebiegu procesów kontrolnych w Izbie i poprawa jakoci pracy, której s³u¿yæ ma system oceny jakoci
postêpowania kontrolnego.

8/

SIGMA - Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries.

Program jest wspóln¹ inicjatyw¹ Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Wspólnot Europejskich,
zawi¹zan¹ w marcu 1992 r. dla wsparcia dzia³añ krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej w dzia³aniach na rzecz reform
administracji publicznej.
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Dzia³alnoci¹ Izby, zgodnie ze Statutem NIK, kieru-

je Prezes NIK, przy pomocy wiceprezesów i dyrektora generalnego NIK.

Na strukturê organizacyjn¹ Izby, ustalon¹ zarz¹dzeniem Prezesa NIK w sprawie szczegó³owej organizacji wewnêtrznej oraz w³aciwoci jednostek organizacyjnych, sk³ada siê 8 departamentów wykonuj¹cych zadania kontrolne, 16 delegatur wykonuj¹cych
zadania w zakresie przeprowadzania postêpowania
kontrolnego, 2 departamenty wspomagaj¹ce postêpowanie kontrolne oraz 4 departamenty wykonuj¹ce
zadania w sferze organizacji i obs³ugi. W sk³ad niektórych departamentów wchodz¹ biura i wydzia³y. Denostki organizacyjne. Prezes NIK okreli³ ich przedmiotowy i podmiotowy zakres dzia³ania.
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partamenty i delegatury stanowi¹ równorzêdne jed-

Struktura organizacyjna Najwy¿szej Izby Kontroli
Jednostki organizacyjne NIK wykonuj¹ce zadania kontrolne

Departament
Administracjii Publicznej
Departament
Bud¿etu i Finansów

Delegatura w Bia³ymstoku
Delegatura w Bydgoszczy
Delegatura w Gdañsku

Departament
Gospodarki, Skarbu Pañstwa
i Prywatyzacji

Delegatura w Katowicach

Departament Komunikacji
i Systemów Transportowych

Delegatura w Krakowie

Departament Nauki, Owiaty i
Dziedzictwa Narodowego

Jednostki organizacyjne
NIK wspomagaj¹ce
postêpowanie
kontrolne

Departament
Prawno - Organizacyjny
Departament
Strategii Kontrolnej

Delegatura w Kielcach

Delegatura w Lublinie
Delegatura w £odzi

Jednostki organizacyjne
NIK wykonuj¹ce zadania
w zakresie
organizacji i obs³ugi
jej funkcjonowania

Departament Obrony
Narodowej i Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego

Delegatura w Olsztynie

Departament Pracy,
Spraw Socjalnych i Zdrowia

Delegatura w Poznaniu

Departament Gospodarczy

Delegatura w Rzeszowie

Departament Ochrony
Informacji Niejawnych

Departament rodowiska,
Rolnictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego

Delegatura w Opolu

Delegatura w Szczecinie
Delegatura w Warszawie
Delegatura we Wroc³awiu

Departament Prezydialny
Departament Rachunkowoci

Delegatura w Zielonej Górze
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Zatrudnienie
Szkolenie
zawodowe
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Zatrudnienie
Etaty, stan i struktura zatrudnienia
Planowana liczba etatów w NIK na 2002 r. wynosi³a 1.700. Na pocz¹tku stycznia 2002 r. Izba zatrudnia³a
pracowników na 1.682,5 etatach. 1/ rednie zatrudnienie w 2002 r. wynios³o 1.684,1 etatów. 2/
Dane o stanie etatowym i strukturze zatrudnienia na koniec 2002 r. (z osobami przebywaj¹cymi na urlopach, o których mowa wy¿ej oraz w porównaniu z analogicznymi danymi z 2001 r.) zawiera tabela 1.
Tabela 1
Stan etatowy i struktura zatrudnienia na 31 grudnia 2002 r.
2001 r.
Lp.
1

Wyszczególnienie
- stan etatowy na 31 grudnia 2002 r.:
2

1.

Kierownictwo NIK

2.

Pracownicy wykonuj¹cy i nadzoruj¹cy czynnoci kontrolne

3.

Pracownicy administracji i obs³ugi
Razem:

Liczba
etatów
3

2002 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

Liczba
etatów
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

6

0,4

6

0,4

1.247,0

73,7

1.251,5

73,5

437,5

25,9

443,4

26,1

1.690,5

100,0

1.700,9

100,0

Na podstawie mianowania w NIK zatrudnionych by³o 1.108 osób wykonuj¹cych lub nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne, czyli 88,5% pracowników z tej grupy. W 2002 r. Prezes NIK mianowa³ na stanowiska kontrolerskie
53 osoby oraz awansowa³ 154 pracowników, w tym 21 na stanowiskach administracyjnych i obs³ugi.

Struktura wieku kadry kontrolerskiej
Struktura wieku pracowników nadzoruj¹cych i wykonuj¹cych czynnoci kontrolne, wed³ug stanu na koniec
grudnia 2002 r., przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

Wród zatrudnionych na stanowiskach pracowników wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne
przewa¿a³y, podobnie jak w roku poprzednim, osoby o wieloletnim dowiadczeniu zawodowym, w wieku 51 60
lat. W strukturze zatrudnionych zwiêkszy³ siê w latach 2001 2002 odsetek osób w wieku do 40 lat - do 20,9%.

1/

Z uwzglêdnieniem pracowników na urlopach bezp³atnych i wychowawczych.

2/

W tym 18 osób na urlopach jak wy¿ej.
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Struktura wykszta³cenia pracowników
Struktura wykszta³cenia wy¿szego (wed³ug kierunku) pracowników nadzoruj¹cych i wykonuj¹cych czynnoci kontrolne nie uleg³a  w relacji do roku poprzedniego  wiêkszym zmianom i kszta³towa³a siê, wed³ug stanu
na 31 grudnia 2002 r., jak ni¿ej:

W grupie pracowników legitymuj¹cych siê wy¿szym wykszta³ceniem, 75 osób mia³o tytu³y doktora nauk, za
34 ukoñczy³y Krajow¹ Szko³ê Administracji Publicznej.

Pracownicy nowo przyjêci
W 2002 r. wp³ynê³y do NIK 834 oferty pracy. Osobom zainteresowanym prac¹ w Izbie udzielono stosownych
odpowiedzi. W trakcie 24 posiedzeñ zespo³ów opiniuj¹cych przeprowadzono rozmowy ze 126 osobami, w wyniku których oceniono stopieñ ich przydatnoci do pracy w Izbie. Sporód tej liczby pozytywnie zaopiniowano 122
kandydatów.
Do pracy w NIK przyjêto w 2002 r. ogó³em 115 osób (w wymiarze 113,9 etatów), z tego: 22 osoby do departamentów kontrolnych, 3 osoby  departamentów wspomagania postêpowania kontrolnego, 21 osób  departamentów funkcjonalnych i 69 osób  delegatur NIK.
Struktura wieku nowo przyjêtych pracowników nadzoruj¹cych lub wykonuj¹cych czynnoci kontrolne by³a
nastêpuj¹ca:
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Prawie po³owa (48,9%) osób przyjêtych do pracy w NIK nie przekroczy³a 40 roku ¿ycia.
Struktura wykszta³cenia wy¿szego (wed³ug kierunku) nowo przyjêtych pracowników nadzoruj¹cych i wykonuj¹cych czynnoci kontrolne kszta³towa³a siê nastêpuj¹co:

Odejcia z pracy
W 2002 r. z pracy w NIK, w wiêkszoci w zwi¹zku z nabyciem prawa do emerytury (59,2%), odesz³o 98
osób zatrudnionych na 95,2 etatach (w tym 75 osób  na stanowiskach kontrolerskich), z tego: 23 osoby z departamentów kontrolnych, 3 osoby z departamentów wspomagania postêpowania kontrolnego, 20 osób z departamentów funkcjonalnych i 52 osoby z delegatur NIK. Odejcia z pracy  wed³ug przyczyn i w porównaniu
z 2001 r.  ilustruj¹ dane zawarte w tabeli 2.
Tabela 2
Odejcia z pracy w NIK w latach 2001-2002 - wed³ug przyczyn
2001 r.

Liczba
osób
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

Lp.
1

Wyszczególnienie
- odejcia z pracy w NIK wed³ug przyczyn:
2

1.

Zakoñczenie kadencji przez Prezesa NIK

1

0,9





2.

Odwo³anie ze stanowisk cz³onków Kierownictwa NIK

1

0,9





3.

Nabycie uprawnieñ do emerytury

61

55,5

58

59,2

4.

Porozumienie stron

18

16,4

12

12,2

5.

Wypowiedzenie stosunku pracy przez NIK

1

0,9

3

3,1

6.

Wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika

4

3,6

2

2,0

7.

Up³yw terminu, na jaki zawarto umowê

21

19,1

15

15,3

8.

Bez wypowiedzenia - wyczerpanie okresu zasi³kowego
(przejcie na rentê)

1

0,9

4

4,1

9.

Wyganiêcie stosunku pracy - mieræ pracownika
Razem:

Liczba
osób
3

2002 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

2

1,8

4

4,1

110

100,0

98

100,0

Szkolenie zawodowe pracowników
Jednym z podstawowych celów i zadañ przyjêtych w Strategii NIK  Misja i Wizja jest sta³e doskonalenie
sposobów przeprowadzania kontroli, czemu s³u¿yæ ma m.in. rozwijanie, przez systematyczne szkolenie, indywidualnych umiejêtnoci zawodowych pracowników, jak równie¿ kszta³towanie etosu s³u¿by publicznej, zapewnianie warunków indywidualnego rozwoju i zadowolenia z pracy.
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Dane ogólne
W ubieg³ym roku pracownicy Izby uczestniczyli w zró¿nicowanych formach zorganizowanego szkolenia i dokszta³cania zawodowego. Dane o liczbie osób bior¹cych udzia³ w poszczególnych formach szkolenia w latach
2001-2002 zawiera tabela 3.
Tabela 3
Pracownicy objêci poszczególnymi formami szkolenia
i dokszta³cania zawodowego w latach 2001  2002
2002 r.

Lp.
1
1.

Aplikacja kontrolerska

2.

Inne formy doskonalenia zawodowego w NIK

3.

Formy szkolne i aplikacje poza NIK

64

2,3

45

2,0

4.

Szkolenia zorganizowane poza NIK

274

9,6

296

12,9

5.

Sta¿e zagraniczne i nauka jêzyków obcych
Razem:

]/

2001 r.

Wyszczególnienie
- pracownicy objêci poszczególnymi formami
szkolenia i dokszta³cania zawodowego
2

Wskanik
struktury
w procentach
4

Liczba
osób
3

Liczba
osób
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

107

3,8

85

3,7

2.303

81,3

1.777

77,6

85
2.833

]/

3,0

88

100,0

2.291

]/

3,8
100,0

Liczba pracowników objêtych szkoleniem i dokszta³caniem zawodowym jest wiêksza ni¿ stan etatowy Izby,

poniewa¿ czêœæ pracowników uczestniczy³a w ró¿nych formach tego szkolenia

Aplikacja kontrolerska
Pracownicy nadzoruj¹cy i wykonuj¹cy czynnoci kontrolne podlegaj¹ obowi¹zkowi odbycia aplikacji kontrolerskiej  w terminie 3 lat od daty ich zatrudnienia. Jej celem, zgodnie z przepisami ustawy o NIK i zarz¹dzenia
Prezesa NIK w sprawie aplikacji kontrolerskiej, jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników do
wykonywania lub nadzorowania czynnoci kontrolnych. Aplikacja, ka¿dorazowo koñcz¹ca siê egzaminem, obejmuje: szkolenie teoretyczne, wykonywanie przez aplikantów zadañ praktycznych oraz samokszta³cenie. Zajêcia w ramach szkolenia aplikacyjnego trwaj¹ 3 semestry (ponad 400 godz.).
W 2002 r. w aplikacji kontrolerskiej uczestniczy³o 85 pracowników. Przedmiotem szkolenia teoretycznego
by³a problematyka, dotycz¹ca g³ównie:
 systemu kontroli w Polsce, z uwzglêdnieniem organizacji i zadañ NIK, statusu pracowników wykonuj¹cych
i nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne, zasad i trybu przeprowadzania postêpowania kontrolnego;
 wybranych zagadnieñ kontroli w innych krajach;
 wybranych zagadnieñ z dziedziny prawa;
 rachunkowoci, w tym analizy bilansu i sprawozdawczoci finansowej;
 finansów i zamówieñ publicznych;
 wybranych zagadnieñ ekonomii i systemu gospodarczego;
 elementów informatyki, z uwzglêdnieniem jej zastosowania w rachunkowoci;
 stosowania standardów kontroli;
 ochrony informacji niejawnych;
 elementów psychologii i socjologii.
Niezale¿nie od czêci teoretycznej, osoby uczestnicz¹ce w aplikacji mia³y zadania praktyczne, polegaj¹ce
na wykonywaniu  pod nadzorem opiekunów i kadry kierowniczej  zadañ kontrolnych w macierzystych jednostkach organizacyjnych. Funkcjê opiekunów pe³ni³o 65 dowiadczonych pracowników kontrolerskich.
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W 2002 r. przeprowadzony zosta³ jeden egzamin. Przyst¹pi³o do niego 41 osób; 39 z nich ukoñczy³o aplikacjê z wynikiem pozytywnym.

Inne formy doskonalenia zawodowego w NIK
W ramach doskonalenia zawodowego pracowników w 2002 r. zorganizowano ³¹cznie 45 szkoleñ, w których
uczestniczy³o 1777 osób. Szkolenia dotyczy³y m.in.:
 metodyki kontroli wykonania bud¿etu pañstwa, bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego oraz wybranych zagadnieñ rachunkowoci bud¿etowej;
 zadañ NIK w przygotowaniach Polski do cz³onkostwa w Unii Europejskiej;
 prawnej ochrony obrotu gospodarczego oraz dzia³alnoci spó³ek prawa handlowego i cywilnego;
 zagadnieñ finansowo-ksiêgowych;
 funkcjonowania systemów informatycznych;
 ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

Formy szkolne i aplikacje poza NIK
W 2002 r. 45 pracowników NIK podnosi³o swoje kwalifikacje zawodowe poza Izb¹, uczestnicz¹c w ró¿nych
formach kszta³cenia szkolnego na poziomie wy¿szym, a ponadto doskonali³o swoje umiejêtnoci  co dotyczy
osób z przygotowaniem prawniczym  przez udzia³ w aplikacjach, których ukoñczenie umo¿liwia im uzyskanie
uprawnieñ niezbêdnych m.in. do wykonywania zawodu radcy prawnego. I tak:
 1 pracownik odbywa³ studia doktoranckie;
 10 pracowników kontynuowa³o studia wy¿sze licencjackie i magisterskie;
 28 pracowników kontynuowa³o naukê na studiach podyplomowych (najczêstsze kierunki to: audyt i kontrola
wewnêtrzna w administracji publicznej, rachunkowoæ finansowa i zarz¹dcza, system podatkowy);
 6 pracowników uczestniczy³o w aplikacji radcowskiej, prokuratorskiej lub s¹dowej.

Szkolenia zorganizowane poza NIK
Na kursach i seminariach prowadzonych przez inne instytucje pracownicy NIK byli szkoleni m.in. w ramach
nastêpuj¹cych, g³ównych bloków tematycznych:
 problematyka integracji z Uni¹ Europejsk¹ (europejskie prawo wspólnotowe, a krajowy porz¹dek prawny,
przygotowanie do cz³onkostwa  zadania administracji w procesie decyzyjnym, unijny system zamówieñ
publicznych, unia gospodarczo-walutowa i prawo finansowe, programowanie i zarz¹dzanie rodkami finansowymi na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym, wspólna polityka rolna itd.);
 kontrola i audyt (w administracji rz¹dowej i regionalnych izbach obrachunkowych, tryb i zasady przeprowadzania kontroli wewnêtrznej i audytu, w tym realizacji projektów finansowanych z funduszy przedakcesyjnych, rola kontroli w procesie zarz¹dzania);
 rachunkowoæ (wybrane zagadnienia rachunkowoci bud¿etowej, w tym bud¿etów jednostek samorz¹du
terytorialnego, plany kont itp.);
 informatyka i administrowanie sieci¹ informatyczn¹ (podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników NIK realizuj¹cych zadania z tego zakresu na poziomie centralnym oraz w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych);
 bezpieczeñstwo i higiena pracy (dla nowo przyjêtych pracowników i pracowników ju¿ zatrudnionych) - w ramach realizacji obowi¹zku pracodawcy, wynikaj¹cego z Kodeksu pracy oraz rozporz¹dzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie szczegó³owych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy;
szkolenia z tego zakresu realizowane by³y równie¿ czêciowo przez pracowników Wydzia³u Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy NIK.
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Sta¿e zagraniczne i nauka jêzyków obcych
W 2002 r. 17 pracowników NIK uczestniczy³o w sta¿ach, zorganizowanych w: Generalnym Urzêdzie Obrachunkowych USA, S³u¿bie Audytu Wewnêtrznego Komisji Europejskiej, Narodowym Urzêdzie Kontroli Wielkiej
Brytanii, Europejskim Trybunale Obrachunkowym, Urzêdzie Kontrolera i Audytora Generalnego Indii oraz Urzêdzie Kontroli Pañstwowej Wêgier. Ponadto 71 pracowników Izby kontynuowa³o naukê jêzyków obcych.
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Wspó³praca
miêdzynarodowa
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Miêdzynarodowa
Organizacja
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Kontakty bilateralne
Podsumowanie
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W 2002 r. wspó³praca miêdzynarodowa koncentrowa³a siê g³ównie na
przygotowaniu Izby do funkcjonowania w warunkach cz³onkostwa w Unii
Europejskiej. By³a ona realizowana w ramach kontaktów z najwy¿szymi organami kontroli krajów kandyduj¹cych oraz krajów cz³onkowskich
UE, jak równie¿ z Europejskim Trybuna³em Obrachunkowym.
W minionym roku kierownictwo NIK spotka³o siê kilkukrotnie z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Bud¿etu oraz
przedstawicielami innych instytucji UE, w celu zaprezentowania dorobku i postêpów Izby w zakresie dzia³alnoœci kontrolnej oraz rozwoju metodologii kontroli. Wyrazem uznania dla tych osi¹gniêæ NIK by³o zamieszczenie przez Komisjê Europejsk¹ w Okresowym Raporcie dotycz¹cym postêpu Polski na drodze do cz³onkostwa w Unii opinii, ¿e NIK
spe³nia kryteria w³aœciwego funkcjonowania najwy¿szego organu kontroli zewnêtrznej w pañstwie. Dodaæ nale¿y, ¿e na Kongresie EUROSAI,
który odby³ siê w maju 2002 r., NIK zosta³a ponownie powierzona funkcja Koordynatora Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Œrodowiska.
Izba kontynuowa³a tak¿e wspó³pracê bilateraln¹ i multilateraln¹ z najwy¿szymi organami kontroli innych krajów oraz aktywn¹ dzia³alnoœæ na
forum organizacji miêdzynarodowych. Do podstawowych form tej wspó³pracy zaliczyæ nale¿y udzia³ pracowników NIK w seminariach, szkoleniach,
sta¿ach, kontrolach miêdzynarodowych oraz w wymianie doœwiadczeñ
na spotkaniach eksperckich. W szkoleniach, seminariach, konferencjach,
spotkaniach ekspertów prowadzonych poza granicami Polski wziê³o udzia³
96 pracowników NIK. W podobnych przedsiêwziêciach zorganizowanych
w Izbie uczestniczy³o 119 pracowników z zagranicznych urzêdów kontroli.

Miêdzynarodowa Organizacja Najwy¿szych Organów Kontroli 1/
W 2002 r. wspó³praca miêdzy poszczególnymi najwy¿szymi organami kontroli skupionymi w INTOSAI odbywa³a siê g³ównie na forum jej grup roboczych. W Londynie odby³o siê spotkanie Komitetu Steruj¹cego Grupy
Roboczej INTOSAI ds. Kontroli rodowiska. W grupie tej Izba dzia³a bardzo aktywnie od kilku ju¿ lat. Spotkanie
to zosta³o powiêcone wytyczeniu nowych kierunków i metod koordynacji miêdzynarodowych kontroli ochrony
rodowiska. Ponadto przedstawiciele NIK uczestniczyli w spotkaniu Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli Prywatyzacji w Oslo, gdzie wyst¹pili z prezentacj¹ nt. sprawowania przez Ministra Gospodarki, Skarbu Pañstwa
i Prywatyzacji funkcji w³acicielskich nad prywatyzowanymi przedsiêbiorstwami pañstwowymi. Delegacja NIK
uczestniczy³a równie¿ w spotkaniu Grupy Roboczej INTOSAI ds. Elektronicznego Przetwarzania Danych, które
odby³o siê w New Delhi. W czasie obrad przedstawiciele NIK zaprezentowali nowe koncepcje wspólnych przedsiêwziêæ grupy na rzecz rozwoju technik informatycznych kontroli zewnêtrznej.
1/

W skrócie: INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) – Miêdzynarodowa Organizacja

Najwy¿szych Organów Kontroli. Organizacja afiliowana przy ONZ, której celem jest wymiana doœwiadczeñ w dziedzinie
kontroli pañstwowej, zrzesza organy kontroli z oko³o 180 krajów œwiata. Utworzona zosta³a w 1953 r. Jej cz³onkami s¹
organy kontroli, które na mocy ustaw s¹ zobowi¹zane do kontroli finansów publicznych w pañstwach bêd¹cych
cz³onkami ONZ, b¹dŸ jednej ze specjalistycznych agencji ONZ. Wa¿n¹ rolê w realizacji celów INTOSAI spe³niaj¹
organizacje regionalne.
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Jedn¹ z ciekawszych inicjatyw Grupy INTOSAI ds. Rozwoju 2/ by³a kontynuacja d³ugookresowego regionalnego programu szkoleniowego 3/ dla kontrolerów z Europy rodkowo-wschodniej. W kwietniu 2002 r., w ramach tej inicjatywy we wspó³pracy z NIK odby³ siê trzeci modu³ szkolenia w Krakowie  trzytygodniowe Warsztaty Technik Szkoleniowych (poprzednie  Oslo 2000, Praga 2001). W 2002 r. zorganizowano równie¿ regionalne warsztaty kontrolerskie w Rydze (tzw. czwarty modu³). Szkolenie prowadzili wybrani absolwenci LTRTP,
w tym jeden z NIK.

Europejska Organizacja Najwy¿szych Organów Kontroli 4/
W 2002 r., podobnie jak w latach ubieg³ych, NIK bardzo aktywnie dzia³a³a na forum EUROSAI. W styczniu
delegacja NIK uczestniczy³a w spotkaniu grupy roboczej przygotowuj¹cej Kongres EUROSAI, który odby³ siê
pod koniec maja 2002 r. w Moskwie. Izba by³a odpowiedzialna za opracowanie i przedstawienie jednego z wiod¹cych tematów kongresu pn. Wykorzystanie rodków informatycznych w kontroli wykonania bud¿etu pañstwa.
Ponadto podczas Kongresu EUROSAI, NIK  jako Koordynator Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli rodowiska  zaprezentowa³a sprawozdanie z jej dzia³alnoci za 2001 r. Sprawozdanie przyjêto i poproszono przedstawicieli Izby o dalsze przewodniczenie grupie. Prezes NIK uczestniczy³ równie¿ w posiedzeniach Zarz¹du
EUROSAI otwieraj¹cych i zamykaj¹cych Kongres w Moskwie.
W 2002 r. odby³o siê w Pary¿u II spotkanie cz³onków Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli rodowiska.
Spotkanie, wraz z Trybuna³em Obrachunkowym Francji, wspó³organizowa³a Izba. Ponadto w Polsce odby³o siê
II Europejskie Seminarium Kontroli rodowiska pn. Europejskie Miêdzynarodowe Kontrole Ochrony Mórz. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele 27 krajów.
Grupa pod przewodnictwem NIK realizowa³a w 2002 r. równie¿ inne kontrole miêdzynarodowe, np. kontrolê
ochrony zlewni Ba³tyku (uczestnicy  najwy¿sze organy kontroli z Polski, Czech i S³owacji). W jej trakcie dokonano szczegó³owej analizy wydatków poniesionych przez pañstwa  strony kontroli, przeznaczonych na poprawê gospodarki wodnej w badanych rejonach (dorzecza górnej Odry, Popradu i Dunajca). Podczas spotkania
w Bojnicach, które mia³o miejsce w czerwcu 2002 r., prezesi najwy¿szych organów kontroli z Polski, Czech
i S³owacji wydali komunikat w sprawie tej kontroli. Uzgodniono strategiê wspó³pracy w sferze rodowiska na lata
2002  2004. Za priorytetowe cele obrano zadania zwi¹zane z jakoci¹ cieków powierzchniowych i zasobów
wodnych oraz usuwaniem niebezpiecznych odpadów. W marcu 2002 r. NIK opublikowa³a informacjê o wynikach
kontroli (w czêci krajowej przedstawiono ustalenia, oceny i wnioski z kontroli równoleg³ej przeprowadzonej
przez NIK i Najwy¿szy Urz¹d Kontroli Republiki Czeskiej).
W Hadze odby³o siê pierwsze spotkanie powsta³ej w 2002 r. Grupy Roboczej EUROSAI ds. Informatyki,
w którym uczestniczyli przedstawiciele NIK. W 2002 r. pracownicy Izby uczestniczyli równie¿ w pracach Europejskiego Komitetu Szkoleniowego nad wypracowaniem strategii szkoleniowej EUROSAI. Ostateczne zatwierdzenie projektu tej strategii, do przed³o¿enia Zarz¹dowi EUROSAI, nast¹pi na spotkaniu cz³onków Komitetu,
które odbêdzie siê w Polsce w bie¿¹cym roku.
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W skrócie: IDI - INTOSAI (Development Initiative).
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W skrócie: LTRTP – Long - Term Regional Training Programme.
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W skrócie: EUROSAI (European Organization of Supreme Audit Institutions) – powsta³a w listopadzie 1990 r., jako

europejska grupa regionalna Miêdzynarodowej Organizacji Najwy¿szych Organów Kontroli INTOSAI. W konferencji
za³o¿ycielskiej udzia³ wziê³a delegacja NIK.
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Wspó³praca z Europejskim Trybuna³em Obrachunkowym 5/
Bilateralna wspó³praca NIK z ETO w 2002 r. dotyczy³a prowadzenia kontroli oraz szkoleñ. Kolejny pracownik NIK odby³ piêciomiesiêczny sta¿ zawodowy w Trybunale. W 2002 r. w NIK przebywali kontrolerzy z ETO,
w celu omówienia przygotowania wspó³pracy w zakresie pomocy dla ETO w jego misjach kontrolnych na terytorium Polski, dotycz¹cych funduszy przedakcesyjnych.
W listopadzie 2002 r. w Luksemburgu Prezes NIK uczestniczy³ w obchodach 25-lecia powstania Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego i w pierwszym spotkaniu Komitetu Kontaktowego Prezesów Najwy¿szych
Organów Kontroli Krajów Unii Europejskiej z prezesami najwy¿szych organów kontroli krajów kandyduj¹cych.
W trakcie spotkania zaprezentowano wspólne opracowanie NIK i Narodowego Urzêdu Kontroli Malty pn. Relacje miêdzy najwy¿szymi organami kontroli a komisjami parlamentarnymi. Raport zosta³ przyjêty i Prezes ETO
postanowi³, i¿ oficjalnie przeka¿e go Parlamentowi Europejskiemu. Opracowanie to powsta³o w ramach wspó³pracy najwy¿szych organów kontroli krajów Europy rodkowej i Wschodniej, Cypru, Malty i ETO.
W 2002 r. ETO wraz z programem SIGMA 6/ zorganizowa³y  z aktywnym udzia³em przedstawicieli najwy¿szych organów kontroli krajów kandyduj¹cych jak i wybranych krajów Unii Europejskiej  cykl czterech warsztatów, powiêcony tworzeniu podrêczników kontroli. Przedstawiciele NIK brali udzia³ we wszystkich warsztatach.
Ostatnie spotkanie, podsumowuj¹ce ca³oæ cyklu warsztatów, odby³o siê w Gdañsku w padzierniku 2002 r.

Wspó³praca z Miêdzynarodow¹ Rad¹ Audytorów NATO 7/
Od chwili przyjêcia Polski do NATO, NIK aktywnie wspó³pracuje z Rad¹ Audytorów tej organizacji. W styczniu 2002 r. przedstawiciele NIK uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu, organizowanym w Brukseli dla przedstawicieli organów kontroli pañstw NATO. W maju 2002 r. odby³o siê doroczne spotkanie przedstawicieli najwy¿szych organów pañstw NATO z Miêdzynarodow¹ Rad¹ Audytorów Pañstw NATO, które by³o prowadzone przez
przedstawiciela NIK. Izba uczestniczy³a równie¿ w przygotowaniach do uroczystych obchodów 50. rocznicy
powstania Miêdzynarodowej Rady Audytorów Pañstw NATO.

Wspó³praca najwy¿szych organów kontroli krajów
kandyduj¹cych
G³ównym tematem wspó³pracy najwy¿szych organów kontroli krajów kandyduj¹cych by³a zbli¿aj¹ca siê
akcesja do Unii Europejskiej oraz zadania stoj¹ce przed tymi organami, w zwi¹zku z integracj¹.
W maju 2002 r. Prezes NIK bra³ udzia³ w spotkaniu prezesów najwy¿szych organów kontroli siedmiu krajów
kandyduj¹cych do Unii (Cypru, Estonii, Malty, Polski, Republiki Czeskiej, S³owenii i Wêgier), które odby³o siê w Pradze. Natomiast pod koniec roku (grudzieñ) delegacja, pod przewodnictwem Prezesa NIK, uczestniczy³a w spotkaniu prezesów najwy¿szych organów kontroli krajów Europy rodkowej i Wschodniej, Cypru, Malty, Turcji i ETO,
które odby³o siê w Bukareszcie. NIK prezentowa³a tam rezultaty prac zespo³ów i grup roboczych pracuj¹cych na
5/

W skrócie: ETO (European Court of Auditors) – jest jedn¹ z piêciu instytucji UE. Zosta³ utworzony w 1997 r., z siedzib¹

w Luksemburgu. Jego zadaniem jest kontrola rachunków i realizacji bud¿etu UE, a g³ównymi celami dzia³alnoœci s¹:
poprawa zarz¹dzania finansami i informowanie obywateli krajów zrzeszonych w UE o sposobie wykorzystania œrodków
publicznych.
6/

SIGMA - Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries.

Program jest wspóln¹ inicjatyw¹ Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Wspólnot Europejskich,
zawi¹zan¹ w marcu 1992 r. dla wsparcia dzia³añ krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej w dzia³aniach na rzecz reform
administracji publicznej.
7/

Skrót: IBAN – NATO (International Board of Auditors for NATO).

""

rzecz najwy¿szych organów kontroli krajów kandyduj¹cych, w których Izba bra³a udzia³. Zosta³ wyg³oszony referat,
dotycz¹cy wdro¿enia przez najwy¿sze organy kontroli krajów kandyduj¹cych zaleceñ raportu, dotycz¹cego relacji
pomiêdzy tymi organami kontroli a komisjami parlamentarnymi. Przedstawiono równie¿ polsko-maltañsko-wêgierski raport na temat zapewnienia jakoci kontroli. Ponadto Prezes NIK i Kontroler Generalny Wielkiej Brytanii wspólnie zaprezentowali raport o wspó³pracy w dziedzinie kontroli s³u¿b celnych.
W 2002 r. powrócono do wspólnych spotkañ prezesów najwy¿szych organów kontroli krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, S³owacja i Wêgry). Ich g³ównym celem jest zacienienie wspó³pracy w obliczu
zmian, jakie bêd¹ mia³y miejsce po rozszerzeniu Unii Europejskiej.

Kontakty bilateralne
W 2002 r. Prezes NIK uczestniczy³ w spotkaniach z szefami narodowych organów kontroli Danii, Litwy,
Niemiec, S³owacji, Wêgier i Wielkiej Brytanii. Na uwagê zas³uguj¹ zacieniaj¹ca siê z ka¿dym rokiem wspó³praca NIK z Narodowym Urzêdem Kontroli Wielkiej Brytanii. 8/ W 2002 r. Prezesi NIK i NAO dwukrotnie spotkali siê podczas wizyt oficjalnych. Uzgodniono program wspó³pracy w zakresie kontroli przemytu (s³u¿b celnych), kontroli obronnoci, kontroli ochrony rodowiska oraz przeprowadzono konsultacje na temat doboru
próby do kontroli oraz zarz¹dzania ryzykiem. Eksperci z Polski i Wielkiej Brytanii kilkakrotnie spotykali siê
w celu realizacji podjêtych wspólnie zadañ. Zwieñczeniem dotychczasowej wspó³pracy miêdzy najwy¿szymi
organami kontroli Polski i Wielkiej Brytanii i rozpoczêciem kolejnego jej etapu by³o przyst¹pienie w lutym
2003 r. NIK i NAO do realizacji programu wspó³pracy bliniaczej, 9/ koncentruj¹cego siê na rozwoju metod
kontroli finansowej NIK.
Tradycyjna wspó³praca z najwy¿szym organem kontroli Austrii zaowocowa³a wymian¹ ekspertów. W Warszawie gocili eksperci z Izby Obrachunkowej Austrii, w celu wymiany dowiadczeñ w sferze kontroli wymiaru
sprawiedliwoci. Natomiast eksperci NIK wyjechali do Wiednia, gdzie zapoznali siê ze zmianami w dzia³alnoci
kontrolnej Austriackiej Izby Obrachunkowej, w wietle przyst¹pienia Austrii do Unii Europejskiej
Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ ubieg³oroczne kontakty NIK z Najwy¿szym Urzêdem Kontrolnym Republiki
S³owackiej oraz Wêgiersk¹ Izb¹ Obrachunkow¹. Prezes NIK oraz prezesi najwy¿szych organów kontroli ze
S³owacji i Wêgier spotkali siê podczas wizyt w Warszawie i Bratys³awie. Podczas wizyty Prezesa Izby Obrachunkowej Wêgier podpisano umowê o wspó³pracy miêdzy NIK i Pañstwow¹ Izb¹ Obrachunkow¹ Wêgier. Natomiast tradycyjna wspó³praca z najwy¿szym organem kontroli S³owacji ogniskowa³a siê wokó³ kontroli rodków
pomocowych, przeznaczonych na przedsiêwziêcia transgraniczne. W 2002 r. Delegatura NIK w Krakowie i Ekspozytura w Bañskiej Bystrzycy opracowa³y wspólnie program kontroli równoleg³ej wykorzystania rodków pomocowych PHARE CBC, w zakresie wspó³pracy przygranicznej Polski i S³owacji. Kontrolerzy z Bañskiej Bystrzycy odbyli równie¿ kilkudniowy sta¿ w Delegaturze NIK w Krakowie.
W czerwcu 2002 r. Prezes NIK by³ z wizyt¹ oficjaln¹ w Narodowym Urzêdzie Kontroli Pañstwowej Republiki
Litewskiej. Celem wizyty w Wilnie by³o zacienienie wspó³pracy miêdzy najwy¿szymi organami kontroli obu
krajów, w kontekcie zbli¿aj¹cego siê przyjêcia Litwy do NATO oraz akcesu Polski i Litwy do Unii Europejskiej.
NIK zaprezentowa³a dokumenty dotycz¹ce standardów kontroli, metodologii oraz strategii rozwoju Izby. Zwieñczeniem wizyty by³o podpisanie przez Prezesa NIK i Kontrolera Generalnego protoko³u oraz programu wspó³pracy na lata 2002  2003.
W padzierniku ub. r. Prezes NIK przebywa³ w Kopenhadze z oficjaln¹ wizyt¹ w Narodowym Urzêdzie Kontroli Danii. 10/ Przedmiotem zainteresowania by³y zagadnienia dotycz¹ce: relacji najwy¿szych organów kontroli
z parlamentami obu krajów, duñsko-niemiecko-polskiej kontroli Miêdzynarodowego Korpusu Pó³nocno-Wschod8/

W skrócie: NAO (National Audit Office).
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PHARE – Twinning Light.
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Rigsrevisionen (Urz¹d Kontroli Pañstwowej).
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niego w Szczecinie, zadañ najwy¿szych organów kontroli w zwi¹zku z kontrol¹ rodków unijnych, wspó³pracy
z ETO, kontroli ochrony rodowiska, rozwoju metod kontroli i podrêcznika kontroli, a tak¿e wspó³pracy trójstronnej z najwy¿szym organem kontroli Litwy. Wizyta zaowocowa³a uzgodnieniem programu wspólnych dzia³añ
najwy¿szych organów kontroli Danii i Polski na 2003 r. Jednym z g³ównych ustaleñ wizyty by³o podjêcie decyzji
o rozpoczêciu drugiej ju¿ wielonarodowej kontroli przestrzegania Konwencji Helsiñskiej dotycz¹cej ochrony
Ba³tyku, wspó³koordynowanej przez najwy¿sze organy kontroli Polski i Danii.
W 2002 r. NIK goci³a równie¿ przedstawicieli Urzêdu Kontroli Pañstwowej Republiki Macedonii. Wizyta ta
by³a pierwszym spotkaniem ekspertów z Polski i Macedonii. Mia³a na celu zebranie informacji o statusie prawnym, strukturze organizacyjnej i kompetencjach NIK, a tak¿e o planowaniu, standardach i metodologii kontroli.
Z wizyt¹ robocz¹ goci³a te¿ w NIK delegacja Ministerstwa Kontroli Pañstwowej ChRL. Delegacja NIK uczestniczy³a natomiast w polsko-indyjskim seminarium na temat kontroli dochodów bud¿etowych.
Kontrolerzy NIK uczestniczyli, jako wspó³prowadz¹cy, w szkoleniu z zakresu kontroli wykonania zadañ, zorganizowanym przez Pañstwow¹ Izbê Obrachunkow¹ Wêgier i G³ówny Urz¹d Obrachunkowy Stanów Zjednoczonych. Ponadto pracownicy Izby uczestniczyli, jako eksperci, w warsztatach organizowanych przez UNDP 11/
w Brnie, na temat kontaktów miêdzy najwy¿szymi organami kontroli i parlamentami, a tak¿e wziêli udzia³ w seminarium OECD w Wilnie  na temat zadañ kontroli pañstwowej i finansowej w walce z korupcj¹.

Podsumowanie
Wspó³praca miêdzynarodowa NIK przyczynia siê do rozwoju i dostosowania metodyki i technik kontroli do
standardów miêdzynarodowych, jak równie¿ umo¿liwia korzystanie z najlepszych praktyk stosowanych przez
organy kontroli zewnêtrznej w innych krajach. Realizowane jest to g³ównie przez wspó³pracê szkoleniow¹, przeprowadzanie kontroli miêdzynarodowych i wymianê dowiadczeñ. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e NIK  przez swoj¹
dzia³alnoæ miêdzynarodow¹  wp³ywa na kszta³towanie pozytywnego wizerunku Polski poza jej granicami.

11/
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UNDP – United Nations Development Programme (Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych)
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Prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej nale¿y do w³aœciwoœci Departamentu Strategii Kontrolnej. Oprócz dwumiesiêcznika Kontrola Pañstwowa wydawane s¹ dwa inne periodyki: Biuletyn Informacyjny, bêd¹cy
wewnêtrznym wydawnictwem przeznaczonym g³ównie dla pracowników NIK, oraz Biuletyn Najwy¿szej Izby Kontroli, przesy³any równie¿ odbiorcom zewnêtrznym.
NIK jest tak¿e obecna w internecie. Podstawow¹ form¹ obecnoœci Izby
w tym medium jest strona www.nik.gov.pl – w wersji polskiej i angielskiej. Zamieszczono na niej podstawowe informacje o prawnych podstawach, organizacji i zasadach funkcjonowania Najwy¿szej Izby Kontroli, jak te¿ na bie¿¹co aktualizowane wiadomoœci o dzia³alnoœci NIK.

Kontrola Pañstwowa
Dwumiesiêcznik Kontrola Pañstwowa, powiêcony problematyce kontroli, wydawany jest przez Najwy¿sz¹
Izbê Kontroli od 1956 r. Nak³ad czasopisma od d³u¿szego czasu utrzymuje siê na niezmienionym poziomie
1000 egz. Objêtoæ 6 numerów wydanych w 2002 r. wynios³a ³¹cznie oko³o 60 arkuszy wydawniczych.
W pierwszym i g³ównym dziale czasopisma wiêkszoæ artyku³ów powiêcono problematyce bezporednio
zwi¹zanej z postêpowaniem kontrolnym. Omawiano w nich w szczególnoci zagadnienia dotycz¹ce: kompetencji kontrolnych NIK, stosowanych procedur zwi¹zanych z prowadzonym postêpowaniem, regulacji prawnych
odnosz¹cych siê do statusu pracowników NIK. Wiele uwagi powiêcono kwestiom zwi¹zanym z wejciem Polski do Unii Europejskiej, prezentuj¹c finansowe konsekwencje przysz³ego cz³onkostwa Polski w Unii, sytuacjê
na rynku pracy w Polsce i w krajach zrzeszonych w UE, zagadnienia dotycz¹ce wsparcia dla polskiego rolnictwa, kszta³towanie siê bud¿etu Wspólnot Europejskich.
W dziale Ustalenia niektórych kontroli przedstawiono wyniki badañ o bardzo szerokim wachlarzu tematycznym. Dotyczy³y one m.in.: dzia³alnoci kas chorych, dostêpnoci i finansowania wysokospecjalistycznych procedur medycznych, restrukturyzacji publicznej s³u¿by zdrowia, przestrzegania prawa budowlanego, funkcjonowania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, wykorzystania rodków publicznych na dzia³ania zapobiegaj¹ce
bezrobociu, narodowych funduszy inwestycyjnych, us³ug doradczych i eksperckich, problemów finansowania
polskiego systemu emerytalnego, podatków lokalnych.
Na ³amach czasopisma przybli¿ano tak¿e tematykê zwi¹zan¹ z organizacj¹ i funkcjonowaniem systemu
kontroli w innych krajach, pisz¹c m.in. o kontroli wykonania bud¿etu pañstwa, przeprowadzanej przez najwy¿sze organy kontroli innych krajów: Wielkiej Brytanii, Norwegii, Niemiec, Kanady, Stanów Zjednoczonych, a tak¿e przez Europejski Trybuna³ Obrachunkowy. Wiele miejsca powiêcono wspó³pracy NIK z miêdzynarodowymi
organizacjami kontrolnymi EUROSAI i INTOSAI.
Tradycyjnie ju¿ na ³amach Kontroli Pañstwowej publikowane s¹ artyku³y dotycz¹ce historii Izby oraz
wspomnienia jej pracowników. W 2002 r. ukaza³a siê ostatnia, pi¹ta czêæ pamiêtnika Mieczys³awa Dêbskiego, dyrektora Departamentu Najwy¿szej Izby Kontroli w latach 1921-1939. Wszystkie opublikowane
wczeniej czêci zosta³y wydane w formie broszury, która cieszy siê du¿ym zainteresowaniem osób zwi¹zanych z kontrol¹.
W 2002 r. ukaza³y siê równie¿ 4 numery specjalne Kontroli Pañstwowej. By³y to monotematyczne zbiory
materia³ów z obrad seminaryjnych posiedzeñ Kolegium Najwy¿szej Izby Kontroli. Powiêcone one zosta³y kontroli wykonania bud¿etu pañstwa (luty), statusowi prawnemu Izby w wietle Konstytucji RP i standardów Unii
Europejskiej (maj), sytuacji prawnej podmiotów podlegaj¹cych kontroli NIK (listopad) oraz kryteriom kontroli NIK
w wietle Konstytucji RP i ustawy o NIK (grudzieñ).
Kontrola Pañstwowa jest upowszechniana czêciowo w drodze prenumeraty oraz wymiany z wydawcami
fachowych czasopism ekonomicznych i prawniczych. Wiêkszoæ nak³adu jest kolportowana nieodp³atnie. Nie-
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zale¿nie od dystrybucji wewn¹trz Izby, czasopismo otrzymuj¹: Sejm i Senat RP, ministrowie i wojewodowie,
marsza³kowie województw, prezesi regionalnych izb obrachunkowych. Wszystkie numery Kontroli Pañstwowej
s¹ przekazywane do Biblioteki Narodowej, a tak¿e bibliotek akademickich i prowadzonych przez instytuty naukowo-badawcze. Czasopismo jest traktowane przez uczelnie jako aktualne ród³o wiedzy o Najwy¿szej Izbie
Kontroli i jej dzia³alnoci kontrolnej, o systemie kontroli w Polsce oraz o kontroli w innych krajach. Kontrola Pañstwowa jest tak¿e wysy³ana za granicê do najwy¿szych organów kontroli, z którymi NIK wspó³pracuje w ramach
EUROSAI i INTOSAI. Od 2002 r. publikowane artyku³y s¹ równie¿ dostêpne na stronach internetowych Izby.

Biuletyn Informacyjny
Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego ukaza³ siê w marcu 1996 r. Za³o¿eniem towarzysz¹cym powstaniu tego periodyku, przeznaczonego jedynie do u¿ytku s³u¿bowego pracowników NIK, by³o stworzenie wydawnictwa informacyjnego, poruszaj¹cego ró¿norodne aspekty pracy kontrolerskiej.
Czasopismo dzieli siê na dwie zasadnicze czêci  Informacje i komunikaty NIK oraz Poradnik kontrolera.
W pierwszej z nich czytelnik znajdzie zarz¹dzenia i pisma Prezesa NIK, informacje z posiedzeñ Kolegium NIK,
a tak¿e materia³y dotycz¹ce wspó³pracy i kontaktów miêdzynarodowych Izby z najwy¿szymi organami kontroli
innych krajów. Przedstawiane s¹ te¿ informacje o konferencjach prasowych oraz o pracach sejmowych nad
dokumentami NIK. Na Poradnik kontrolera sk³adaj¹ siê dokumenty oraz opracowania u¿yteczne w dzia³alnoci
kontrolnej. S¹ to uchwa³y Kolegium NIK w sprawie zastrze¿eñ zg³aszanych do wyst¹pieñ pokontrolnych, wyjanienia i opinie przygotowywane przez Departament Prawno-Organizacyjny. W czêci tej prezentowane s¹ g³ównie opracowania o charakterze metodycznym, zarówno w³asne, jak te¿ najwy¿szych organów kontroli innych
krajów  ukazuj¹ce najlepsze rozwi¹zania wiatowe w zakresie metodyki prowadzenia kontroli finansowych
i kontroli wykonania zadañ. Odrêbny rozdzia³ w czêci, o której mowa wy¿ej, powiêcono technikom informatycznym, omawiaj¹c zarówno problematykê kontroli systemów informatycznych, jak te¿ wykorzystanie technik
informatycznych w prowadzonych kontrolach.
W 2002 r. wydany zosta³ specjalny numer Biuletynu Informacyjnego zawieraj¹cy zbiór podstawowych aktów
prawnych dotycz¹cych NIK. Podzielony zosta³ na cztery czêci: podstawy kontroli NIK, organizacja pracy Izby,
uprawnienia i obowi¹zki pracowników oraz inne regulacje, dotycz¹ce ró¿nych aspektów pracy instytucji. Dziêki
wymiennym kartom istnieje mo¿liwoæ bie¿¹cego aktualizowania nowelizowanych aktów prawnych. Nak³ad tego
wydania wyniós³ 1300 egzemplarzy. Otrzymali go wszyscy pracownicy wykonuj¹cy i nadzoruj¹cy czynnoci
kontrolne.

Biuletyn Najwy¿szej Izby Kontroli
Biuletyn Najwy¿szej Izby Kontroli nie ma ustalonego rytmu wydawniczego. Pierwszy zeszyt wydano w czerwcu
1996 r. W roku ubieg³ym ukaza³ siê jeden numer tego periodyku. Biuletyn NIK wydawany jest w nak³adzie 960
egzemplarzy.
Przeznaczony jest dla odbiorców spoza Izby, zainteresowanych jej dzia³alnoci¹. Czasopismo to otrzymuj¹
Prezydent RP i Prezes Rady Ministrów, rozsy³ane jest te¿ pos³om, senatorom, ministrom, kierownikom urzêdów
centralnych, wojewodom, marsza³kom województw i prezesom regionalnych izb obrachunkowych. Biuletyn
Najwy¿szej Izby Kontroli kierowany jest do ponad stu bibliotek publicznych i akademickich, zainteresowanych
redakcji, rozprowadzany wród dziennikarzy krajowych i zagranicznych, akredytowanych w Polsce. Choæ nie
trafia do publicznej sprzeda¿y, dostêp do niego nie jest reglamentowany.
Zgodnie ze zmodyfikowan¹ koncepcj¹ tego wydawnictwa, ka¿dy z numerów Biuletynu Najwy¿szej Izby Kontroli
koncentruje siê na jednym temacie zwi¹zanym z dzia³alnoci¹ kontroln¹. Po zeszytach powiêconych kontroli
samorz¹du terytorialnego oraz zaleceniom w sprawie funkcjonowania najwy¿szych organów kontroli - w kontekcie integracji europejskiej, w 2002 r. ukaza³ siê numer Biuletynu NIK (w 2 zeszytach), zawieraj¹cy publikacjê
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o wykorzystaniu narzêdzi informatycznych w kontroli. Inicjatywa wydania Biuletynu NIK powiêconego zastosowaniu informatyki w prowadzonych kontrolach wi¹za³a siê z uznaniem dwóch faktów: coraz wiêkszego wp³ywu
technik informatycznych na przebieg procesów kontrolnych oraz braku literatury w jêzyku polskim na ten temat.
Wydany w ub. r. Biuletyn NIK zawiera opracowania autorstwa specjalistów najwy¿szych organów kontroli
kilkunastu krajów, prezentowane wczeniej w trakcie seminariów organizowanych przez INTOSAI i EUROSAI miêdzynarodowe organizacje zrzeszaj¹ce najwy¿sze organy kontroli. Podniesione na ³amach tego periodyku
sprawy i problemy dotyczy³y: systemów informatycznych wspomagaj¹cych organizacjê i zarz¹dzanie kontrolami, zastosowania informatycznych narzêdzi wspomagania kontroli, dostêpu do danych zapisanych w postaci
elektronicznej, kontroli wykonania zadañ zwi¹zanych z inwestycjami informatycznymi. Problematykê tê prezentowano zarówno od strony przebiegu wdro¿eñ systemów informatycznych, jak te¿ wystêpuj¹cych w tych procesach trudnoci.

Strona internetowa
Internet w Polsce, tak jak i na ca³y wiecie, sta³ siê jednym ze narzêdzi komunikowania siê. Bogactwo mo¿liwoci prezentacji, szybkoæ przekazu, brak ograniczeñ czasu i przestrzeni stanowi jego najwa¿niejszy atut.
Strona internetowa NIK jest wa¿nym, czêsto jedynym dostêpnym ród³em bie¿¹cej informacji na temat Izby.
Kwestia ta nabra³a dodatkowego znaczenia z chwil¹ wejcia w ¿ycie ustawy o dostêpie informacji publicznej.
Prowadzone statystyki wskazuj¹ te¿ na wysok¹ czêstotliwoæ odwiedzin w serwisie www. Izby (ok. 25-30 tys.
w miesi¹cu), jak te¿ intensywne kontakty za jej porednictwem.
Pod adresem www.nik.gov.pl mo¿na znaleæ m.in. informacje na temat: historii kontroli pañstwowej na
ziemiach polskich, podstaw prawnych dzia³alnoci Izby i jej struktury organizacyjnej, metodyki kontroli, wydawnictw w³asnych, wspó³pracy miêdzynarodowej, informacji prasowych dotycz¹cych wyników kontroli. Na stronie
NIK prezentowane s¹ tak¿e niektóre dokumenty przedk³adane Sejmowi: Analiza wykonania bud¿etu pañstwa
i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej, Sprawozdanie z dzia³alnoci NIK oraz informacje o wynikach wa¿niejszych kontroli. Czêæ serwisu wydzielono dla problematyki ochrony rodowiska  Izba jest bowiem koordynatorem Grupy
Roboczej EUROSAI ds. Kontroli rodowiska. Zamieszczane s¹ tam informacje dotycz¹ce dzia³añ grupy oraz
wyniki krajowych i zagranicznych kontroli przeprowadzanych przez jej cz³onków.
Niezale¿nie od codziennej aktualizacji, witryna internetowa Izby podlega sta³ej ewolucji. W ci¹gu minionego
roku rozbudowana zosta³a czêæ audiowizualna strony, co ma zwi¹zek z rozpoczêciem bezporednich transmisji z seminaryjnych posiedzeñ Kolegium NIK, jak równie¿ retransmisji konferencji prasowych. W nowoutworzonym dziale mo¿na równie¿ przeczytaæ wywiady z cz³onkami kierownictwa NIK, a tak¿e zapoznaæ siê z rubryk¹
pn. Sprostowania.
Serwis www. posiada tak¿e wersjê przeznaczon¹ dla czytelników anglojêzycznych.
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Zaplecze sprzêtowe i systemy informatyczne
Wydatki zwi¹zane z zakupem urz¹dzeñ komputerowych i oprogramowania stanowi³y tradycyjnie najwiêksz¹ pozycjê (prawie 40%) w grupie wydatków maj¹tkowych w 2002 r. Realizowane w ub. r. przedsiêwziêcia
w tej sferze by³y kontynuacj¹ i rozszerzeniem dzia³añ podjêtych ju¿ w we wczeniejszym okresie.

Instalacja nowych systemów
i rozszerzenie zakresu wykorzystania narzêdzi informatycznych
W 2002 r. wdro¿ono systemy wykorzystuj¹ce m.in. techniki audiowizualne, w tym system bezporednich
transmisji audio i wideo - do sieci Internet. Zakupiono i zainstalowano sprzêt z oprogramowaniem do nieliniowego monta¿u audio i wideo, w celu rejestracji, przy u¿yciu kamery cyfrowej, relacji filmowych z konferencji prasowych, posiedzeñ Kolegium i innych gremiów, a nastêpnie  przy u¿yciu specjalizowanego oprogramowania 
monta¿u zarejestrowanego materia³u i umieszczania przygotowanych w ten sposób skrótów relacji filmowych
na stronie internetowej Izby. W rezultacie tych dzia³añ, w ub. r. dostêpne by³y na tej stronie pe³ne transmisje na
¿ywo z posiedzeñ seminaryjnych Kolegium NIK.
Pod koniec 2002 r. zakupiono i rozpoczêto wdra¿anie systemu do wideokonferencji, funkcjonuj¹cego w oparciu
o oprogramowanie IBM Lotus Sametime. System ten, którego wdro¿enie nast¹pi³o w I kw. 2003 r., usprawni³
bezporedni¹ komunikacjê audiowizualn¹ miêdzy Kierownictwem Izby i dyrektorami jednostek organizacyjnych,
w szczególnoci z dyrektorami delegatur terenowych. W czasie wideokonferencji jej uczestnicy mog¹ wspó³dzieliæ aplikacje, w szczególnoci pracowaæ wspólnie na udostêpnionych uczestnikom sesji plikach MS Word.
Zakupiono i przyst¹piono do wdra¿ania systemu kontroli dostêpu, z mo¿liwoci¹ rozliczania czasu pracy.
System wykorzystuje informacje o pracownikach zatrudnionych w NIK importowane z bazy danych kadrowych.
Zosta³ zainstalowany w siedzibie centrali NIK i stanowi element szerszej inwestycji - utworzonych w centrali
Izby tzw. stref bezpieczeñstwa.
W centrali NIK, obok zainstalowanych wczeniej w sieci s³owników angielsko-polskiego i polsko-angielskiego, udostêpniono sieciow¹ wersjê s³ownika niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego. Udostêpniono ponadto
u¿ytkownikom now¹ wersjê systemu do obs³ugi zbiorów bibliotecznych. Do analizy odwiedzin na stronie internetowej Izby i sporz¹dzania statystyk dotycz¹cych tych odwiedzin zakupiono natomiast i wdro¿ono system WebTrends Firewall Suite.
W okresie sprawozdawczym zintensyfikowano wykorzystanie zakupionych wczeniej narzêdzi i systemów.
Pracownicy Izby, niekorzystaj¹cy dotychczas z poczty elektronicznej, zostali wyposa¿eni w konta pocztowe,
z mo¿liwoci¹ dostêpu do poczty spoza siedziby NIK. Rozszerzone zosta³o wykorzystanie tzw. katalogów publicznych, na których poszczególne jednostki organizacyjne NIK udostêpniaj¹, w formie elektronicznej, informacje i dane, niezbêdne dla bie¿¹cej pracy, m.in. w programowaniu kontroli i przygotowywaniu informacji o ich
wynikach. W katalogach, o których mowa wy¿ej, dostêpne s¹ m.in. opracowania w³¹czone do Podrêcznika kontrolera, obejmuj¹ce m.in. standardy kontroli i wytyczne metodyczne.

Informatyzacja Orodka Szkoleniowego NIK w Go³awicach
W 2002 r. informatyzacja orodka objê³a instalacjê sieci (okablowanie strukturalne) i uruchomienie serwerowni (serwer Windows NT z systemem sieciowym LEX oraz serwer unix-owy z rdbms INFORMIX). Sieæ informatyczn¹ orodka pod³¹czono do internetu. Ponadto wyposa¿ono w sprzêt komputerowy dwa laboratoria szkoleniowe. Na komputerach zainstalowanych w laboratoriach (³¹cznie 24 stanowiska szkoleniowe) dostêpne s¹
aplikacje identyczne, jak w sieciach lokalnych centrali i delegatur terenowych. Umo¿liwia to m.in. efektywne
prowadzenie szkoleñ dla pracowników, z zakresu wykorzystania narzêdzi informatycznych.
Zainstalowano ponadto i wdro¿ono systemy kadrowy i p³acowy  w wersjach identycznych z funkcjonuj¹cymi w pozosta³ych jednostkach organizacyjnych, co umo¿liwia pe³n¹ integracjê przetwarzania danych kadrowop³acowych w skali Izby.

#

Modernizacja i rozbudowa platformy sprzêtowo-systemowej
W 2002 r. sieæ by³a w dalszym ci¹gu rozbudowywana, ze wzglêdu na wzrost liczby u¿ytkowników i intensywne wykorzystanie narzêdzi informatycznych. W celu optymalizacji pracy sieci, w sieciach lokalnych delegatur zamiejscowych, zamiast wykorzystywanych dotychczas koncentratorów, zastosowano urz¹dzenia aktywne
w postaci prze³¹czników. Miêdzy punktami dystrybucyjnymi sieci lokalnej w centrali zainstalowano natomiast
po³¹czenia wiat³owodowe, a w samych punktach dystrybucyjnych, aby zwiêkszyæ liczbê sieciowych gniazd
komputerowych, wiêksz¹ iloæ urz¹dzeñ aktywnych. Ponadto zwiêkszono, do 512 kb/s, przepustowoæ ³¹czy
w sieci komputerowej (POLPAK), po których odbywa siê transmisja danych miêdzy central¹ i delegaturami zamiejscowymi.
Zakupiono kolejn¹ partiê 200 komputerów przenonych (z procesorem Pentium III 1,2 GHz, 256 MB pamiêci RAM i 20 GB dyskiem twardym), stanowi¹cych  wraz z oprogramowaniem  podstawowe narzêdzie pracy
kontrolerów w jednostkach kontrolowanych. Po dokonaniu zakupu, o którym mowa, praktycznie wszyscy kontrolerzy kierowani do wykonywania czynnoci w jednostkach kontrolowanych dysponuj¹ tego rodzaju narzêdziem pracy.
Zmodernizowano ponadto, ze wzglêdu na szybki postêp w technice komputerowej i informatyce, czêæ komputerów przenonych starszych typów. Nowe komputery przenone, podobnie jak wszystkie przekazane wczeniej kontrolerom do u¿ytku, wyposa¿one zosta³y w systemy wyszukiwania informacji prawnej LEX i TEMIDA,
oprogramowanie MS Office oraz inne programy wspomagaj¹ce.
W 2002 r. zakupiono i zainstalowano 129 komputerów stacjonarnych z procesorem Pentium IV 1,8 GHz, jak
równie¿: 105 drukarek stacjonarnych i 64 przenone, 5 skanerów z oprogramowaniem OCR oraz 98 nowych
monitorów ekranowych, które zast¹pi³y najstarsze wyeksploatowane urz¹dzenia tego typu. Wdro¿enie procedury elektronicznej archiwizacji danych kontrolnych umo¿liwi³o natomiast zainstalowanie, w sekretariatach departamentów i delegatur, komputerów stacjonarnych z nagrywarkami CD lub DVD.
Uwzglêdniaj¹c zrealizowane w 2002 r. zakupy oraz dzia³ania na rzecz modernizacji sprzêtu, w centrali i delegaturach eksploatowano ³¹cznie: 49 serwerów sieciowych i 17 wie¿owych, 947 komputerów stacjonarnych
i 1209 przenonych, 497 drukarek stacjonarnych i 163 przenone, 102 skanery stacjonarne i przenone.
Stosownie do zwiêkszonej liczby komputerów i u¿ytkowników zakupiono dodatkowe licencje oprogramowania (m.in. Novell NetWare, MS Windows NT Server, MS Office, LEX oraz antywirusowego). Dodaæ
nale¿y, ¿e g³ówne serwery centralne zosta³y rozbudowane sprzêtowo, m.in. o dodatkowe dyski i pamiêæ
operacyjn¹.

Podsumowanie
Na zakup sprzêtu komputerowego, oprogramowania i us³ug z zakresu informatyzacji poniesiono
w 2002 r. ³¹czne nak³ady inwestycyjne w wysokoci ponad 4,7 mln z³. Obok kosztów nowych inwestycji,
istotn¹ czêæ nak³adów przeznaczonych w ub. r. na informatyzacjê stanowi³y op³aty z tytu³u zakupu materia³ów i akcesoriów komputerowych oraz umów konserwacyjnych, obejmuj¹cych serwis pogwarancyjny
sprzêtu i oprogramowania oraz jego aktualizacjê (w tym comiesiêczn¹ aktualizacjê baz informacji prawnej
LEX i TEMIDA, wykorzystywanych w lokalnych sieciach i przez kontrolerów na komputerach przenonych).
Na te cele w 2002 r. wydatkowano ok. 2 mln z³. Wysokoæ wydatków na konserwacjê sprzêtu mia³a zwi¹zek z relatywnie du¿¹ iloci¹ sprzêtu, który w 2002 r. nie by³ ju¿ objêty gwarancj¹ (m.in. 36 serwerów, 19
routerów, 600 komputerów stacjonarnych i 700 przenonych, 300 drukarek). Podobnie wysoka by³a liczba
licencji oprogramowania, za które Izba zobowi¹zana by³a wnosiæ stosowne op³aty (m.in. za system LEX na
komputerach przenonych, programy antywirusowe, system operacyjny HP-UX oraz system INFORMIX
itd.).
W celu dokonania zakupów sprzêtu i us³ug serwisowych, o których by³a mowa wy¿ej, przeprowadzono 33
postêpowania o zamówienia publiczne. W trakcie tych postêpowañ nie odnotowano protestów lub odwo³añ ofe-
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rentów. Uzyskane ceny by³y korzystne dla Izby - kszta³towa³y siê z regu³y na znacznie ni¿szym poziomie, ni¿
ceny rynkowe. Umo¿liwi³o to zakupienie ze rodków przewidzianych na ten cel wiêkszej liczby komponentów
sprzêtowych i us³ug, ni¿ to pocz¹tkowo przewidywano.

Wspomaganie informatyczne procesów kontrolnych
Wewnêtrzny sieciowy system informatyczny
Najwa¿niejszym sporód funkcjonuj¹cych w Izbie narzêdzi informatycznych  wspomagaj¹cych od szeregu ju¿ lat proces kontrolny  jest system PILOT, którego wprowadzenie zapocz¹tkowa³y dzia³ania podjête jeszcze w 1996 r. System, o którym mowa, jest pomocny nie tylko w procesie planowania dzia³alnoci kontrolnej,
a przede wszystkim w usystematyzowanym rejestrowaniu wykonywanych przez Izbê zadañ, zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ kontroln¹ prowadzon¹ przez departamenty i delegatury. W systemie gromadzone s¹ wszystkie informacje o zdarzeniach zwi¹zanych z przeprowadzanymi kontrolami. Przechowywane s¹ w nim tak¿e, w wersji
elektronicznej, podstawowe dokumenty zwi¹zane z procesem kontroli, w tym programy kontroli, wyst¹pienia
pokontrolne i informacje o wynikach kontroli. Gromadzone dane s³u¿¹ sporz¹dzaniu okresowych sprawozdañ
z dzia³alnoci departamentów kontrolnych i delegatur, jak te¿ opracowywaniu ró¿nego rodzaju analiz i raportów
 dla potrzeb wspomagania bie¿¹cych procesów decyzyjnych. Z systemowej bazy danych szczególnie czêsto
korzysta siê w trakcie przygotowywania projektów rocznych planów pracy Izby. Brane s¹ pod uwagê wnioski
z poprzednich kontroli, dokonywana jest analiza terminów zamierzeñ kontrolnych w odniesieniu do poszczególnych faz postêpowania kontrolnego przewidzianych do realizacji w poszczególnych jednostkach sektora publicznego, tak aby w miarê równomiernie w czasie roz³o¿yæ zadania przewidziane do wykonania przez departamenty kontrolne i delegatury. Wspomnieæ równie¿ nale¿y o wa¿nej roli, jak¹ system ten spe³nia w rejestrowaniu
efektów kontroli, do których zaliczyæ nale¿y  w pierwszej kolejnoci  efekty finansowe oraz dane o kwotach
odzyskanych, w zwi¹zku z dzia³aniami podjêtymi w wyniku poszczególnych kontroli jednostkowych oraz w ramach kontroli koordynowanych.
Ze wzglêdu na stale rosn¹ce potrzeby w odniesieniu do przetwarzania danych o stanie skomplikowania
znacznie wiêkszym, ni¿ to pocz¹tkowo projektowano, jak równie¿ z uwagi na ograniczenia sytemu PILOT o charakterze programowym, jest on wspomagany innymi systemami. W Izbie, od pewnego ju¿ czasu, wykorzystywana jest  opracowana przy u¿yciu oprogramowania Lotus Domino  wewnêtrzna baza danych Wyst¹pienia
i informacje. Udostêpnione zosta³y tak¿e inne bazy o: zastrze¿eniach zg³aszanych do protoko³ów kontroli, stanie realizacji wniosków pokontrolnych, zawiadomieniach o pope³nieniu przestêpstw i wykroczeñ, wnioskach o ukaranie i zawiadomieniach o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, wnioskach legislacyjnych (de lege ferenda), niepublikowanych zarz¹dzeniach Prezesa Rady Ministrów, a tak¿e uchwa³ach podejmowanych przez
Kolegium NIK i wewnêtrznych zarz¹dzeniach Prezesa NIK.
Sprawne przygotowanie programów kontroli oraz przeprowadzenie postêpowañ pokontrolnych jest uzale¿nione  w warunkach funkcjonowania NIK  od sta³ego, szybkiego dostêpu do bazy aktów prawnych, która
obs³ugiwana jest  od szeregu ju¿ lat  za pomoc¹ Systemu Informacji Prawnej LEX. Program, o którym mowa,
jest zainstalowany na wszystkich komputerach stacjonarnych, a tak¿e przenonych, których u¿ywaj¹ kontrolerzy podczas prowadzenia czynnoci kontrolnych w jednostkach kontrolowanych. Jest on co miesi¹c uaktualniany, zgodnie z warunkami umowy licencyjnej. W podobnej bazie umieszczone zosta³y, w wersji elektronicznej,
akty normatywne i przepisy w³asne NIK.
W centrali NIK dostêpne s¹ równie¿, do u¿ytku wewnêtrznego, elektroniczne wersje wydawnictw w³asnych,
m.in. Kontroli Pañstwowej, Biuletynu NIK i Biuletynu Informacyjnego, okresowe sprawozdania z dzia³alnoci
NIK. Dostêpne te¿ s¹ Wycinki prasowe (pliki graficzne) oraz NIK w telewizji (pliki audiowizualne), umo¿liwiaj¹ce
zainteresowanym szybki do nich dostêp. Czeæ zbiorów, o których jest mowa, przesy³a siê okresowo do sieci
lokalnych delegatur zamiejscowych.
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W NIK w intensywny sposób wykorzystywany jest system poczty elektronicznej, zw³aszcza w relacji centrala  delegatury zamiejscowe. Jako program obs³ugi poczty wykorzystywany jest MS Outlook.
NIK od wielu ju¿ dziesiêcioleci posiada dobrze funkcjonuj¹c¹ bibliotekê fachow¹ (dysponuje ona np. zbiorem Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz resortowych aktów prawnych  od 1918 r.). Do katalogu
bibliotecznego mo¿na mieæ dostêp z dowolnego stanowiska komputerowego pod³¹czonego do sieci w centrali
NIK. Z tego miejsca mo¿na te¿ zapoznaæ siê z wykazem nowych nabytków, a tak¿e spisem tytu³ów prenumerowanych czasopism.

Informatyczne techniki wspomagania kontroli
Jeszcze w 2000 r. podjêto prace przygotowawcze do zastosowania w postêpowaniu kontrolnym oprogramowania typu CAAT. 1/ Prace dzia³aj¹cego w I pó³roczu 2000 r. zespo³u pracowników, dysponuj¹cych niezbêdn¹
wiedz¹ z zakresu informatyki oraz postêpowania kontrolnego, zosta³y zakoñczone rekomendacj¹ do stosowania w dzia³alnoci kontrolnej Izby programu ACL. 2/
W 2001 r. zakupiono 30 egzemplarzy oprogramowania ACL. Ka¿dy z departamentów kontrolnych i delegatur wyposa¿ony zosta³ w przynajmniej jeden egzemplarz programu. Przeprowadzono ponadto podstawowe szkolenia dla potencjalnych u¿ytkowników, a tak¿e konsultacje z zakresu wykorzystania programu w dzia³alnoci
kontrolnej.
Program ACL jest nowoczesnym i dogodnym w u¿yciu narzêdziem analitycznym, umo¿liwiaj¹cym szybk¹
i niezwykle efektywn¹ analizê nieprzetwarzalnych tradycyjnymi metodami du¿ych zbiorów danych, które w szczególnoci mog¹ pochodziæ z ró¿nych róde³ i mieæ dowolne formaty. W praktyce oznacza to wy¿sz¹ jakoæ wyników i mniejsze ryzyko pominiêcia nieprawid³owoci. Zastosowanie programu, o którym mowa, mo¿e zaowocowaæ skróceniem terminów przeprowadzanych kontroli. Ponadto umo¿liwia on efektywne stosowanie technik
doboru próby, zarówno przy wyborze podmiotów do kontroli, jak i podczas kontroli  do wyboru danych do
skontrolowania.
W celu przygotowania kontrolerów do stosowania nowoczesnych metod doboru próby do kontroli, w 2002 r.
przeprowadzono szkolenie na ten temat, którym objêto 75 osób. Przeszkoleni pracownicy bêd¹ odpowiedzialni
w poszczególnych departamentach i delegaturach za udzielanie pomocy kontrolerom w stosowaniu tych metod.
W okresie sprawozdawczym program ACL zastosowany zosta³ m.in. w kontroli realizacji dochodów bud¿etu
pañstwa z podatku akcyzowego w latach 1999  2002 (I pó³rocze), która zosta³a przeprowadzona w 32 urzêdach skarbowych. Jego u¿ycie umo¿liwi³o sprawdzenie terminowoci ewidencjonowania decyzji i deklaracji podatkowych oraz skutecznoci podejmowania czynnoci egzekucyjnych  na skalê niemo¿liw¹ do wykonania
metodami tradycyjnymi, bez u¿ycia narzêdzi informatycznych. M.in. wyselekcjonowano w skontrolowanych urzêdach wszystkich d³u¿ników tego podatku. Zastosowanie techniki dostêpu do danych zapisanych na nonikach
elektronicznych pozwoli³o na ujawnienie ró¿nic miêdzy danymi zapisanymi elektronicznie a utrwalonymi w dokumentacji, a tym samym wykrycie b³êdów. Ujawni³o te¿ opónienia wynik³e ze zmiany oprogramowania systemu rachunkowoci podatkowej i opiesza³oci we wprowadzaniu danych.
Stopieñ wykorzystania programu ACL uzale¿niony jest jednak od dostêpnoci do baz danych w jednostkach
podlegaj¹cych kontroli NIK.

1/

CAAT – Computer Assisted Audit Technique (techniki kontrolne wspomagane komputerowo).

2/

ACL – Audit Command Language jêzyk poleceñ audytorskich. Twórc¹ programu ACL jest dzia³aj¹ca od 1987 r.

i maj¹ca przedstawicielstwo w ponad 30 krajach firma ACL Services Ltd., z siedzib¹ w Vancouver (Kanada). Program
nie jest spolonizowany - w Izbie u¿ywana jest angielska wersja jêzykowa.

##

#$

8.

Wykonanie
bud¿etu
Najwy¿szej
Izby
Kontroli
w 2002 r.

Dane ogólne
Dochody
Wydatki
Omówienie
niektórych grup
wydatków
w uk³adzie
rodzajowym
Uwagi koñcowe

#%

Dane ogólne
W ustawie bud¿etowej na 2002 r. bud¿et Izby ustalony zosta³, po stronie wydatków, na 196.215 tys. z³.
W ci¹gu roku kwota planowanych wydatków zosta³a zwiêkszona do 196.352 tys. z³. Ich zwiêkszenie o 137 tys.
z³, z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa, by³o wynikiem wprowadzenia nowych rozwi¹zañ. rodki w wysokoci
52 tys. z³ wykorzystano na sfinansowanie wynagrodzeñ i sk³adników pochodnych od wynagrodzeñ, w zwi¹zku
ze zwiêkszeniem, pocz¹wszy do 1 lipca 2002 r., zatrudnienia w NIK o jeden etat. 1/ Ponadto w zwi¹zku z potrzeb¹ wdro¿enia systemu bankowoci elektronicznej enbepe, Izba otrzyma³a dodatkowe rodki w wysokoci 85
tys. z³  na pokrycie kosztów realizacji tego zadania. 2/
Bud¿et NIK uchwalony na 2002 r. ograniczony zosta³, po stronie wydatków, w stosunku do projektu przed³o¿onego w Sejmie RP  o 7,1%. Korekty komisji sejmowych, zmniejszaj¹ce wydatki w projekcie bud¿etu uchwalonym przez Kolegium NIK wynios³y 15 mln z³.
Bud¿et na 2002 r. po zmianach zak³ada³ wzrost wydatków, w stosunku do 2001 r., nominalnie o 8.999 tys. z³.
Przy prognozowanym wskaniku wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych o 4,5%, realny wzrost wydatków wyniós³, w porównaniu z rokiem poprzednim  o 0,3%. Podstawowe dane o planowanych i uchwalonych
wydatkach bud¿etowych na 2002 r. zawiera tabela 1.
Tabela 1
Ogólne dane o planowanych i uchwalonych wydatkach bud¿etowych w 2002 r.
w tysi¹cach z³otych

Lp.
1

Wyszczególnienie

1.

Bud¿et NIK na 2002 r.

2.

Projekt uchwalony przez Kolegium NIK = 100%

2

Projekt
uchwalony przez
Kolegium NIK
3

Korekta
Komisji
Sejmowych
4

211.215

15.000

196.215

196.352

100,0

7,1

92,9

93,0

Bud¿et wg
ustawy
5

Bud¿et
po
zmianach
6

W 2002 r. planowane wydatki zrealizowano w wysokoci 196.352 tys. z³, tj. w 100% bud¿etu po zmianach.
Jednym z warunków umo¿liwiaj¹cych wykorzystanie w pe³ni rodków by³o przeniesienie miêdzy paragrafami
klasyfikacji wydatków niektórych pozycji planowanych wydatków. 3/ Pe³ne wykorzystanie rodków bud¿etowych
umo¿liwi³o równie¿ regularne i zgodne z rocznym harmonogramem przekazywanie rodków przez Ministerstwo
Finansów.
W wyniku decyzji podjêtych w 2002 r. o zakupach maj¹tkowych, stan aktywów Izby w rodkach trwa³ych
zwiêkszony zosta³ o 12.478 tys. z³, z czego 10.733 tys. z³ (86%) wydatkowano na zakupy gotowych sk³adników
maj¹tkowych, a 1.745 tys. z³  na prace adaptacyjne w obiektach bêd¹cych w trwa³ym zarz¹dzie NIK.
Na skutek technicznego zu¿ycia, b¹d w wyniku ubytków nadzwyczajnych, w 2002 r. z ewidencji ksiêgowej
spisano i wycofano z eksploatacji rodki trwa³e o wartoci 1.385 tys. z³, z tego: sprzêt komputerowy (362 tys. z³),
samochody osobowe (513 tys. z³), maszyny biurowe i urz¹dzenia techniczne (60 tys. z³) oraz wyposa¿enie,
m.in. meble (450 tys. z³).
Pocz¹wszy od wrzenia 2001 r. w NIK uruchomiony zosta³ rodek specjalny. ród³em funduszy gromadzonych na wyodrêbnionym rachunku s¹ wp³ywy od ubezpieczycieli i pracowników Izby, z tytu³u odszkodowania za
utracone b¹d zniszczone mienie. 4/ Przy stanie rodków na 1 stycznia 2002 r. w wysokoci 105 tys. z³, wp³y1/

Decyzja Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2002 r.

2/

Jak wy¿ej – z dnia 21 paŸdziernika 2002 r.

3/

Decyzje podjête zosta³y przez Prezesa NIK w lipcu, wrzeœniu i grudniu 2002 r. - na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy

o finansach publicznych i art. 26 ust. 2 ustawy o NIK.
4/

#&

Dotyczy mienia przekazanego pracownikom na warunkach okreœlonych w art. 124 Kodeksu pracy.

wach w ci¹gu roku - 37 tys. z³ i rozchodach (zakup samochodu mini-bus)  140 tys. z³, na 31 grudnia 2002 r.
stan rodków wyniós³ 2 tys. z³, przy nale¿nociach w wysokoci 82 tys. z³ i braku zobowi¹zañ.
Poza rachunkiem rodka specjalnego w aktywach bilansu za 2002 r. wykazany zosta³ tak¿e nastêpuj¹cy
stan rodków pieniê¿nych ulokowanych na wydzielonych kontach w Banku Przemys³owo-Handlowym PBK SA
(stan odpowiednio na pocz¹tek i koniec roku):
 rodki Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych: 446 tys. z³ i 99 tys. z³;
 rodki sum depozytowych: 481 tys. z³ i 186 tys. z³, w tym: wadia i kaucje (31 tys. z³ i 21 tys. z³), zabezpieczenie nale¿ytego wykonania umowy (390 tys. z³ i 165 tys. z³), nale¿noci pracowników wynikaj¹ce ze stosunku
pracy (60 tys. z³ i 0 z³);
 rodki pieniê¿ne w drodze ogó³em (tylko stan na koniec roku): 23 tys. z³, z tego z tytu³u: niepodjêtych wynagrodzeñ (10 tys. z³) oraz zabezpieczenia umowy (13 tys. z³).
Nale¿noci i zobowi¹zania, wed³ug stanu na koniec 2002 r., ilustruj¹ dane zawarte w tabeli 2.
Tabela 2
Nale¿noci i zobowi¹zania wed³ug stanu na koniec 2002 r.
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1

Wyszczególnienie
2

delegatury
NIK
3

centrala
NIK
4

razem
5

54

2

56

I.

Nale¿noci z tytu³u:

1.

Czynszów za wynajmowan¹ pow. biurow¹ i mieszkaln¹

2.

Rozliczenia podatku od towarów i us³ug z urzêdem skarbowym

2



2

3.

Rozliczeñ z pracownikami za telefony i naukê j. obcych



3

3

4.

Odszkodowania za skradzione samochody



82

82

5.

Bie¿¹cych rozrachunków z kontrahentami



1

1

56

88

144

Razem:
II.

Zobowi¹zania z tytu³u:

1.

Wynagrodzeñ (trzynastka za 2002 r. i premie pracow. obs³ugi
za grudzieñ 2002 r. wyp³acone w styczniu 2003 r.)

2.767

3.395

6.162

2.

Podatku dochodowego, wp³at na PFRON i sk³adek ZUS

2.277

2.800

5.077

3.

Zakupu materia³ów i us³ug
(faktury dotycz¹ce zakupów w 2002 r. nades³ane w 2003 r.)

81

2.696

2.777

4.

Kosztów delegacji s³u¿bowych, poniesionych przez pracowników w 2002 r.,
a rozliczonych w styczniu 2003 r.

19

8

27

5.

Wobec dostawców
(wp³acone wadium i zabezpieczenie za nale¿yte wykonanie umów)

4

198

202

6.

Bie¿¹cych rozrachunków z pracownikami (czynsze)



3

3

5.148

9.100

14.248

Razem:

Od stycznia 2002 r. Izba zarejestrowana jest jako podatnik podatku od towarów i us³ug. Podstawê do rozliczeñ podatku stanowi sprzeda¿ us³ug, polegaj¹cych na wynajmie lokali u¿ytkowych.
Prezes NIK jest dysponentem g³ównym rodków wydzielonych dla czêci 07 bud¿etu pañstwa. 5/ Realizuj¹c
zadania wynikaj¹ce ze szczegó³owej organizacji wewnêtrznej oraz w³aciwoci poszczególnych jednostek organizacyjnych, Prezes NIK przekaza³ w 2002 r. na rachunki bankowe pozamiejscowych delegatur NIK i Orodka Szkoleniowego 42% kwoty uruchomionych rodków bud¿etowych. Pozosta³e 58% rodków przekazanych
5/

Por. art. 67 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. W 2002 r. Izba realizowa³a bud¿et w ramach czêœci 07 - Najwy¿sza

Izba Kontroli, dzia³ 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy, kontroli i s¹downictwa, rozdzia³ 75101 - Urzêdy naczelnych
organów w³adzy i kontroli. Por. równie¿ rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie w sprawie
szczegó³owej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59, poz. 688 ze zm.).

#'

na rachunek bankowy wykorzystano na sfinansowanie zadañ wykonywanych przez departamenty i Delegaturê
NIK w Warszawie.
Wydatki w 2002 r. realizowane by³y przy niezmienionej, w stosunku do roku poprzedniego, strukturze organizacyjnej. Dzia³alnoæ prowadzona by³a przy redniorocznym stanie zatrudnienia na poziomie 1.665 etatów.
W stosunku do liczby etatów kalkulacyjnych przyjêtych w planie (1.700 etatów), faktyczny miesiêczny stan zatrudnienia w 2002 r. by³ ni¿szy przeciêtnie o 35 etatów.

Dochody
Zgodnie z ustaw¹ bud¿etow¹ na 2002 r., plan dochodów bud¿etowych NIK zamyka³ siê kwot¹ 83 tys. z³.
Zrealizowane dochody wynios³y 628 tys. z³, co w stosunku do za³o¿eñ stanowi wzrost przesz³o siedmiokrotny.
Sta³ymi tytu³ami dochodów realizowanymi w 2002 r. by³y wp³ywy z czynszów za wynajem lokali i sprzeda¿y
dwumiesiêcznika Kontrola Pañstwowa. Pozosta³e pozycje by³y wp³ywami nieregularnymi. Nie mog³y wiêc zostaæ uwzglêdnione na etapie opracowywania projektu bud¿etu. Wysokoæ i strukturê dochodów ilustruj¹ dane
w tabeli 3.
Tabela 3
Dochody bud¿etowe planowane i zrealizowane w 2002 r.
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1

Wyszczególnienie  tytu³ dochodów:
2

plan
3

1.

Czynsze za wynajem lokali i wyposa¿enia

40

2.

Sprzeda¿ dwumiesiêcznika Kontrola Pañstwowa

11

10

3.

Sprzeda¿ sk³adników maj¹tkowych wycofanych z eksploatacji (g³ównie samochodów)

32

108

4.

Sprzeda¿ us³ug noclegowych w Orodku w Go³awicach



38

5.

Rozliczenia z kontrahentami (dostawcami materia³ów i us³ug) za rok poprzedni



46

83

628

Razem:

wykonanie
4
426

Znacz¹ca ró¿nica, miêdzy planem i wykonaniem, w pozycji czynsze wynika g³ównie z: wynajmu powierzchni
biurowej w nowej siedzibie Delegatury NIK w Poznaniu, jak równie¿ wp³ywów od najemców powierzchni biurowej w budynkach centrali NIK w Warszawie. Na etapie opracowywania projektu bud¿etu Izby na 2002 r. dochody te nie by³y brane pod uwagê.
Wysokoæ dochodów planowanych i zrealizowanych w ci¹gu ostatnich 7 lat ilustruj¹ dane zawarte
w tabeli 4.
Tabela 4
Dochody bud¿etowe planowane i zrealizowane w latach 1996  2002
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1
1.

Wyszczególnienie
2
Plan

2.

Wykonanie

3.

Wskanik procentowy (2:1)

6/

1996 r.
3
190

1997 r.
4
220

1998 r.
5
236

283

349

347

148,9

158,6

147,0

1999 r.
6
400
1.016 6/
254,0

2000 r.
7
300

2001 r.
8
320

2002 r.
9
83

334

231

628

111,3

72,2

756,6

Na zwiêkszenie dochodów, w relacji do przyjêtych za³o¿eñ, wp³yw mia³o m.in. niewykorzystanie œrodków

inwestycyjnych (342 tys. z³), w zwi¹zku z likwidacj¹ rachunku bankowego oraz wyegzekwowanie od kontrahentów,
w ramach rozrachunków, nale¿noœci w wysokoœci 165 tys. z³.

$

Wydatki
Uk³ad wykonawczy bud¿etu NIK, skorygowany o decyzje zwiêkszaj¹ce wydatki w 2002 r., okreli³ je na
196.352 tys. z³. Wydatki zosta³y zrealizowane w pe³nej planowanej ich wysokoci, tj. w 100%. Wydatki realizowane by³y w granicach kwot okrelonych w uk³adzie wykonawczym, z uwzglêdnieniem przeniesienia rodków  stosownie do bie¿¹co weryfikowanych potrzeb. Przemieszczenie rodków, którym objêto pozycje zbilansowane na ³¹czn¹ kwotê 6.820 tys. z³ (3,5% wydatków), wynika³o z potrzeby dostosowania struktury wydatków
rodzajowych do faktycznych potrzeb powsta³ych w toku realizacji bud¿etu.
Dane zamieszczone w tabeli 5. ilustruj¹ skalê przeniesieñ dokonanych w 2002 r. w poszczególnych grupach wydatków.
Tabela 5
Przeniesienia w wydatkach bud¿etowych dokonane w 2002 r.
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1

Wyszczególnienie  rodzaje wydatków:
2

zmniejszenia
3

zwiêkszenia
4

1.

Wynagrodzenia osobowe



3

2.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3



3.

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

174



4.

Sk³adki na ZUS i FP

3.587



5.

Bie¿¹ce wydatki administracyjne

3.056



6.

Wydatki maj¹tkowe



6.817

6.820

6.820

Razem:

Zmniejszenie wydatków o prawie 3,6 mln z³ z tytu³u sk³adek ubezpieczeniowych by³o konsekwencj¹ wczeniejszego, ni¿ prognozowano, zaprzestania naliczeñ sk³adki na fundusz emerytalny i rentowy. 7/
Zmiany, o których mowa wy¿ej, by³y m.in. konsekwencj¹ decyzji racjonalizuj¹cych wydatki inwestycyjne,
przez nadanie priorytetu sprawom porz¹dkuj¹cym status w³asnociowy lokali biurowych u¿ytkowanych dot¹d
przez delegatury NIK na warunkach op³acania czynszu, a tak¿e zwi¹zanych z przywróceniem u¿ytkowego
stanu technicznego obiektów administrowanych przez centralê NIK oraz kontynuowaniem, modyfikacj¹ i rozbudow¹ u¿ytkowego oprogramowania informatycznego (narzêdziowego).

7/

Podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (30-krotnoœæ prognozowanego przeciêtnego

wynagrodzenia miesiêcznego w gospodarce narodowej) ograniczono w 2002 r. do 64.620 z³ - por. art. 19 ustawy z dnia
13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).

$

Dane o wydatkach planowanych i zrealizowanych w 2002 r. w uk³adzie rzeczowo-finansowym przedstawione zosta³y w tabeli 6.
Tabela 6
Wydatki planowane i zrealizowane w 2002 r.
w tysi¹cach z³otych
Bud¿et
wed³ug
ustawy
3

Bud¿et
Procentowy
po
wskanik
zmianach Wykonanie
(5:4)
4
5
6

Lp.
1

Wyszczególnienie - wydatki wed³ug ich rodzajów
2

1.

Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodz.

166

120

120

100,0

2.

Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych

260

137

137

100,0

3.

Stypendia ró¿ne

4.

Wynagrodzenia osobowe

5.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

7.

Sk³adki na Fundusz Pracy

8.

Wp³aty na PERON

90

114

114

100,0

9.

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

3.436

2.931

2.931

100,0

10.

Zakup energii

1.600

1.481

1.481

100,0

11.

Zakup us³ug remontowych

3.609

3.717

3.717

100,0

12.

Zakup us³ug pozosta³ych

9.983

8.067

8.067

100,0

13.

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

5.615

4.997

4.997

100,0

14.

Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne

800

877

877

100,0

15.

Ró¿ne op³aty i sk³adki

573

427

427

100,0

1.235

1.235

1.235

100,0

184

225

225

100,0

12

9

9

100,0
100,0

16.

Odpisy na ZFS

17.

Podatek od nieruch. i op³aty na rzecz samorz.

18.

Sk³adki do organiz. miêdzynarodowych

19.

Pozosta³e odsetki

20.

Fundusz dyspozycyjny

21.

Wydatki inwestycyjne
Razem

14

9

9

100,0

128.950

128.996

128.996

100,0
100,0

8.950

8.947

8.947

21.878

18.261

18.261

100,0

3.159

3.198

3.198

100,0



1

1

125

125

125

100,0

5.576

12.478

12.478

100,0

196.215

196.352

196.352

100,0

Strukturê tych samych wydatków, w porównaniu z wydatkami zrealizowanymi w 2001 r., ilustruj¹ dane zawarte w tabeli 7.
Tabela 7
Struktura zrealizowanych wydatków bud¿etowych w latach 2001  2002

Lp.
1

Wykonanie w 2001 r.
Procentowy
w tysi¹cach
wskanik
Wyszczególnienie - struktura wydatków
z³otych
struktury
2
3
4

1.

Wynagrodzenia osobowe

134.999

72,1

137.943

70,3

102,2

2.

Pochodne od wynagrodzeñ

20.990

11,2

21.459

10,9

102,2

3.

Wydatki ogólnoadministracyjne

19.932

10,6

17.363

8,8

87,1

4.

Podró¿e s³u¿b zagran. i krajowe

5.690

3,0

5.874

3,0

103,2

5.

Zakupy maj¹tkowe

4.581

2,5

12.478

6,4

272,4

6.

Odpis na ZFS

1.161

0,6

1.235

0,6

106,4

187.353

100,0

196.352

100,0

104,8

Razem:

$

Wykonanie w 2002 r.
Procentowy Procentowy
w tysi¹cach
wskanik
wskanik
z³otych
struktury
(5:3)
5
6
7

O proporcjach w ukszta³towanej strukturze wydatków NIK przes¹dza, w g³ównej mierze, charakter dzia³alnoci ustawowej Izby.
Strukturê wydatków bud¿etowych Izby w 2002 r. ilustruje poni¿szy diagram.

Ze wzglêdu na dominuj¹cy w bud¿ecie udzia³ wydatków osobowych wraz ze sk³adnikami pochodnymi (81,2%),
jednym z kryteriów (punktem odniesienia) w analizie wydatków poszczególnych jednostek jest liczba zatrudnionych pracowników.
Wydatki poszczególnych jednostek organizacyjnych NIK, jak równie¿ ich udzia³ w ogólnych wydatkach 2002 r.,
z uwzglêdnieniem kszta³towania siê zatrudnienia w tych jednostkach, ilustruj¹ dane zawarte w tabeli 8.
Tabela 8
Wydatki bud¿etowe zrealizowane w 2002 r. wed³ug jednostek organizacyjnych

Lp.
1

Wyszczególnienie
2

Przeciêtna
liczba
zatrudnionych
3

Wydatki
w tysi¹cach
z³otych
4

Wskanik
struktury
w procentach
5

I.

Delegatury NIK

825,3

89.619

1.

Bia³ystok

43,5

4.285

2,2

2.

Bydgoszcz

48,4

5.058

2,6

3.

Gdañsk

45,9

5.050

2,6

4.

Katowice

67,2

7.323

3,7

5.

Kielce

40,4

4.751

2,4

6.

Kraków

53,7

5.331

2,7

7.

Lublin

55,1

6.357

3,2

8.

£ód

68,9

7.273

3,7

9.

Olsztyn

37,3

4.049

2,1

10.

Opole

31,8

3.486

1,8

11.

Poznañ

54,2

5.964

3,0

12.

Rzeszów

46,8

4.733

2,4

13.

Szczecin

57,2

6.009

3,1

14.

Warszawa

84,1

9.622

4,9

15.

Wroc³aw

59,8

6.693

3,4

16.

Zielona Góra

II

Centrala NIK
Razem:

45,6

31,1

3.635

1,9

840,0

106.733

54,4

1.665,3

196.352

100,0

$!

Proporcje miêdzy wydatkami zrealizowanymi w 2002 r. przez delegatury i jednostki organizacyjne zaliczane
do centrali NIK ilustruje poni¿szy diagram.

Omówienie niektórych grup wydatków w uk³adzie rodzajowym
Wynagrodzenia osobowe
Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokoci 128.996 tys. z³ zrealizowane zosta³y w pe³nej
ich wysokoci, tj. w 100%. Na dodatkowe roczne wynagrodzenia przeznaczono 8.947 tys. z³  rodki na ten cel
wykorzystano w kwocie 8.947 tys. z³, czyli równie¿ w 100%.
Dane o strukturze wydatków sfinansowanych w 2002 r. z funduszu wynagrodzeñ osobowych ilustruj¹ dane
zawarte w tabeli 9.
Tabela 9
Ogólne dane o wykorzystaniu funduszu wynagrodzeñ w 2002 r.
w tysi¹cach z³otych

Lp.
1

Wyszczególnienie
2

1.

Fundusz wynagrodzeñ
wykorzystany w 2002 r.

2.

Wskanik struktury
(w procentach)

Wynagrodzenia
3

nagrody
4

gratyfikacje
jubileuszowe
5

Ogó³em
odprawy
(fundusz
emerytalne wynagrodzeñ)
6
7

112.103

11.493

3.000

2.400

128.996

86,9

8,9

2,3

1,9

100,0

Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie, wyliczone z pozycji p³ace wed³ug anga¿u, kszta³towa³o siê w 2002 r.,
w przeliczeniu na jeden etat, na poziomie 5.610 z³, za wyliczone z pozycji p³ace i nagrody  6.185 z³.

$"

Poza wyp³atami obci¹¿aj¹cymi wydatki bud¿etowe, w 2002 r. pracownikom Izby wyp³acono nastêpuj¹ce
wiadczenia, rozliczone w ciê¿ar sk³adek ubezpieczeniowych ZUS  dane zawiera tabela 10.
Tabela 10
wiadczenia rozliczane w ciê¿ar sk³adek ubezpieczeniowych ZUS w 2002 r.
w tysi¹cach z³otych
Ogó³em
Lp.
1

Wyszczególnienie - rodzaj wiadczenia:
2

1.

Zasi³ki chorobowe (za okres ponad 35 dni choroby)

2.

Zasi³ki opiekuñcze (opieka nad chorym cz³onkiem rodziny)

3.

Zasi³ki macierzyñskie

4.

Zasi³ki pielêgnacyjne, wypadkowe i wychowawcze
Razem:

Z tego:

3

Wskanik
struktury
w procentach
4

Centrala
NIK
5

1.561

85,1

581

980

53

2,9

40

13

173

9,4

127

46

48

2,6

29

19

1.835

100,0

777

1.058

Delegatury
NIK
6

Wyp³aty wiadczeñ ZUS z ww. tytu³ów zwi¹zane s¹ z nieobecnoci¹ w pracy usprawiedliwion¹ zwolnieniami lekarskimi. Liczba dni absencyjnych z powodu choroby, opieki nad chorymi cz³onkami rodziny lub z tytu³u
macierzyñstwa ilustruj¹ dane w tabeli 11.
Tabela 11
Ogólne dane o absencji pracowników NIK w 2002 r.
W osobodniach
Ogó³em
Lp.
1

Wyszczególnienie
- czas nieprzepracowany z tytu³u:
2

1.

Choroby

2.

Opieki

3.

Macierzyñstwa
Razem:

Z tego:

3

Wskanik
struktury
w procentach
4

Centrala
NIK
5

15.393

91,3

8.068

7.325

420

2,5

350

70

Delegatury
NIK
6

1.052

6,2

733

319

16.865

100,0

9.151

7.714

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
W 2002 r., w uk³adzie wykonawczym bud¿etu, przewidziano wydatki z tytu³u dodatkowego wynagrodzenia
rocznego dla pracowników NIK, w wysokoci 8.950 tys. z³. Wydatki z omawianego tytu³u naliczone zosta³y w wysokoci 8,5% rocznego wynagrodzenia wyp³aconego pracownikowi za czas efektywnie przepracowany w roku
poprzedzaj¹cym.8/
W relacji do planu po zmianach wynosz¹cego 8.947 tys. z³, rodki na ten cel wykorzystane zosta³y w 100%.
Kwota 3 tys. z³, bêd¹ca ró¿nic¹ miêdzy wielkoci¹ planowan¹ i faktycznie wyp³acon¹, zosta³a przeniesiona do
wynagrodzeñ osobowych.

Pochodne od wynagrodzeñ
W 2002 r. NIK by³ p³atnikiem sk³adek ZUS i na Fundusz Pracy. Podstawê do naliczenia sk³adek stanowi³y
wydatki dotycz¹ce: wynagrodzeñ osobowych, z wy³¹czeniem gratyfikacji i odpraw emerytalnych, dodatkowego

8/

Por. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników

sfery bud¿etowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.).

$#

wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeñ wyp³acanych z tytu³u umów-zleceñ. 9/ Dane o wysokoci sk³adek odprowadzonych w ub.r. z tych tytu³ów zawiera tabela 12.
Tabela 12
Ogólne dane o planowanych i odprowadzonych sk³adkach na ZUS i Fundusz Pracy
w tysi¹cach z³otych

Lp. Wyszczególnienie
1
2
1.

Sk³adki na ZUS

2.

Sk³adka na Fundusz Pracy
Razem:

Procentowy
wskanik
(4:3)
5

Plan
po zmianach
3

Wykonanie
4

18.261

18.261

3.198

3.198

100,0

21.459

21.459

100,0

100,0

Sk³adki, o których mowa wy¿ej, stanowi³y w 2002 r. 10,9% wydatków bud¿etowych. Dane o wysokoci sk³adek, które s¹ skorelowane bezporednio z funduszem wynagrodzeñ, ilustruje tabela 13.
Tabela 13
Sk³adowe elementy sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne odprowadzanej przez NIK w 2002 r.
w procentach

Lp.
1

Wyszczególnienie
2

1.

Wysokoæ sk³adki

2.

Wskanik struktury

Sk³adka
emerytalna
3
9,76
48,0

Sk³adka
rentowa
4
6,50
32,0

Sk³adka
wypadkowa
5
1,62
8,0

Sk³adka
na Fundusz
Pracy
6
2,45
12,0

Ogó³em
(3+4+5+6)
7
20,33
100,0

Wydatki ogólnoadministracyjne
Obejmuj¹ wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ dzia³alnoci podstawowej, zabezpieczeniem i utrzymaniem w ci¹g³ej
sprawnoci technicznej budynków, pomieszczeñ biurowych, sprzêtu i wyposa¿enia biurowego. W 2002 r., wed³ug planu po zmianach, wynosi³y one 17.363 tys. z³ i wykorzystane zosta³y w 100%.

9/

Por. ustawê z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).

$$

Rzeczowy zakres wydatków zaliczonych do grupy, o której mowa wy¿ej, obejmuje wiele pozycji. Wa¿niejsze z tych pozycji zestawiono w tabeli 14.
Tabela 14
Struktura wydatków ogólnoadministracyjnych zrealizowanych w 2002 r.

Lp.
1

Wykonanie
w tysi¹cach
Wyszczególnienie  wa¿niejsze pozycje wydatków ogólnoadministracyjnych:
z³otych
2
3

Wskanik
struktury
w procentach
4

1.

Zakup materia³ów i sprzêtu biurowego

2.
3.
4.

Energia (elektr., cieplna, woda)

1.481

8,5

5.

Naprawy i konserw. oraz roboty remontowe

3.717

21,4

6.

Us³ugi telekomunik. i sieæ komputerowa

2.373

13,7

7.

Us³ugi materialne: drukarskie, komunalne, umowy zlecenia itp.

1.861

10,7

8.

Op³aty czynszowe

1.030

5,9

9.

Wydatki na szkolenia

794

4,6

10.

Wynagrodzenia bieg³ych i specjalistów

185

1,1

1.460

8,4

1.867

10,7

Paliwo samochod. i czêci zamienne

433

2,5

Prenumerata dzienników urzêdowych, prasy, ksi¹¿ek

631

3,6

11.

Us³ugi zwi¹zane z informatyzacj¹

12.

Koszty obs³ugi deleg. zagranicznych i t³umaczenia

364

2,1

13.

Ubezpieczenia maj¹tkowe i samochodowe

427

2,5

14.

Pozosta³e
Razem:

740

4,3

17.363

100,0

$%

W strukturze wydatków ogólnoadministracyjnych poniesionych w 2002 r. najwiêkszy udzia³ (21,4%) stanowi³y nak³ady na prace konserwacyjne i roboty remontowo-budowlane. Dane o rzeczowym zakresie prac i robót
zrealizowanych w 2002 r. zawiera tabela 15.
Tabela 15
Wydatki na prace konserwacyjne i remontowo-budowlane zrealizowane w 2002 r.
w tysi¹cach z³otych
Procentowy
wskanik
struktury
4

Lp.
1

Wyszczególnienie  rzeczowy zakres robót:
2

Kwota
3

I.

Prace remontowe

2.920

78,6

1.

Centrala NIK

2.542

68,4

1.1.

Wymiana instalacji c.o.

576

15,5

1.2.

Remont sanitariatów

770

20,7

1.3.

Prace remontowe (budowlane)  wdro¿enie strefy administracyjnej (wydzielenie
z g³ównego korytarza, sal konferencyjnych i pomieszczeñ dla osób z zewn¹trz)

409

11,0

1.4.

Przegl¹d i remont pomieszczeñ w budynkach centrali NIK (m.in. malowanie
korytarzy, adaptacja pomieszczenia do prac nad dokumentami niejawnymi,
drobne prace projektowe)

1.5.

Wymiana okien

1.6.

Prace projektowe, koncepcje i ekspertyzy dla robót planowanych w 2003 r.,
w tym projekty: ³¹czników, wymiany instalacji c.o.,
dokumentacji wielobran¿owej, ocieplenia elewacji i wymiany pokrycia dachowego

153

4,1

2.

Orodek Szkoleniowy NIK w Go³awicach

251

6,8

86

2,3

548

14,8

Wymiana okien i inne prace remontowe

251

6,8

3.

Delegatury NIK

127

3,4

3.1.

Prace przygotowawcze do remontu kapitalnego (Del. w Bydgoszczy)

44

1,2

3.2.

Remont piwnic, sieci strukturalnej, elewacji (Del. w Lublinie)

34

0,9

3.3.

Malowanie pomieszczeñ i wymiana wyk³adziny (Del. w Zielonej Górze)

8

0,2

3.4.

Drobne prace remontowe w pozosta³ych delegaturach

II.

Konserwacja maszyn i urz¹dzeñ biurowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych
Razem:

41

1,1

797

21,4

3.717

100,0

Nak³ady na remonty i modernizacjê budynków bêd¹cych w trwa³ym zarz¹dzie NIK i lokali biurowych wynajmowanych w ci¹gu ostatnich 6 lat, obrazuj¹ dane zawarte w tabeli 16.
Tabela 16
Nak³ady na remonty i modernizacjê budynków w latach 1996  2002
w tysi¹cach z³otych

Lp.
1
1.
2.

Wyszczególnienie
- obiekty
administrowane przez:
2
Centralê NIK
Delegatury
Razem:

$&

1996 r.
3
6.897

1997 r.
4
5.304

1998 r.
5
2.925

1999 r.
6
2.684

2000 r.
7
1.694

2001 r.
8
2.477

2002 r.
9
2.793

2.485

1.367

724

1.110

1.279

1.122

127

9.382

6.671

3.649

3.794

2.973

3.599

2.920

Jedn¹ z wiêkszych pozycji, w grupie wydatków ogólnoadministracyjnych, by³y op³aty czynszowe za wynajem powierzchni biurowej. Poniesione w 2002 r. wydatki z tego tytu³u, wed³ug jednostek organizacyjnych, ilustruj¹ dane przedstawione w tabeli 17.
Tabela 17
Op³aty czynszowe za wynajem pomieszczeñ i lokali w 2002 r.
w tysi¹cach z³otych

Lp.
1

Wyszczególnienie
- Delegatury NIK w:
2

Roczne op³aty
czynszowe
3

Wynajmowana
powierzchnia
w m2
4

Nazwa jednostki, od której NIK
wynajmuje lokal
5

1.

Gdañsku

133

800

Urz¹d Wojewódzki

2.

Katowicach

272

868

Zarz¹d Miasta  umowa dzier¿awy na 25 lat

3.

£odzi

300

886

Bank Rozwoju Eksportu

4.

Olsztynie

23

434

Wojewódzki Urz¹d Statystyczny

5.

Opolu

154

559

Firma Enter Woj. Przeds. Energii Cieplnej

6.

Poznaniu

103

7.

Szczecinie

5

8.

Zielonej Górze

2

Razem delegatury
9.

Wynajem lokali s³u¿bowych
i mieszkalnych

992

Centrala

38

Ogó³em:

1.030

x

x
Op³aty na fundusz remontowy
(mieszkania s³u¿bowe zakupione przez NIK),
czynsze za lokale s³u¿bowe

x

x

W zwi¹zku z podjêciem przez Kierownictwo NIK w 2002 r. dzia³añ zmierzaj¹cych do uporz¹dkowania stanu
w³asnociowego zasobów lokalowych zajmowanych przez jednostki organizacyjne Izby w terenie, wydatki dotycz¹ce czynszów wykazuj¹ wyran¹ tendencjê malej¹c¹. Wysokoæ czynszów op³acanych za wynajem lokali
biurowych w NIK w latach 1997-2003 ilustruj¹ dane zawarte w tabeli 18.
Tabela 18
Wydatki z tytu³u op³at czynszowych w latach 1997  2003
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1
1.
2.

Wyszczególnienie
- kwota czynszu:
2
Ogó³em

1997 r.
3
1.366

1998 r.
4
1.971

1999 r.
5
2.245

2000 r.
6
2.310

2001 r.
7
2.138

2002 r.
8
1.030

(plan)
2003 r.
9
554

Rok poprzedni = 100%

100,0

144,3

113,9

102,9

92,6

48,2

53,8

$'

Podró¿e s³u¿bowe krajowe i zagraniczne
Wydatki na podró¿e s³u¿bowe w warunkach NIK nale¿¹, poza wynagrodzeniami, do wydatków zwi¹zanych
bezporednio z realizacj¹ zadañ ustawowych. Planowane i wykonane wydatki w tej grupie stanowi³y 3% ogólnych wydatków bud¿etu. Ogólne dane z tego zakresu ilustruje tabela 19.
Tabela 19
Wydatki na podró¿e s³u¿bowe w 2002 r.
w tysi¹cach z³otych

Lp. Wyszczególnienie
1
2
1.

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

2.

Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Razem:

Procentowy
wskanik
(4:3)
5

Plan po zmianach
3

Wykonanie
4

4.997

4.997

877

877

100,0

5.874

5.874

100,0

100,0

Do rozliczania rachunków kosztów podró¿y krajowych w 2002 r. stosowano nastêpuj¹ce stawki (odpowiednio w I kw., a nastêpnie pocz¹wszy od II kw.): diety  36 z³ i 38 z³, rycza³t noclegowy  27 z³ i 28,50 z³ oraz
rycza³t dojazdowy  3,60 z³ i 3,80 z³.
Na ogóln¹ kwotê tych wydatków wynosz¹c¹ 4.997 tys. z³ z³o¿y³y siê w 2002 r. wyp³aty z nastêpuj¹cych
tytu³ów: diet  1.589 tys. z³, noclegów  1.530 tys. z³, przejazdów PKP lub PKS, zakupu biletów jednorazowych
komunikacji miejskiej itp.  1.878 tys. z³.10/
Dane o wydatkach na podró¿e s³u¿bowe krajowe poniesione w 2002 r., w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Izby, ilustruje tabela 20.
Tabela 20
Wydatki na podró¿e s³u¿bowe w 2002 r.  wed³ug jednostek organizacyjnych
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1

Wyszczególnienie - jednostka organizacyjna:
2

1.

Del. w Bia³ymstoku

2.

Del. w Bydgoszczy

3.

Del. w Gdañsku

4.

Del. w Katowicach

5.

Del. w Kielcach

67

48

14

129

6.

Del. w Krakowie

54

81

42

177

7.

Del. w Lublinie

83

85

22

190

8.

Del. w £odzi

96

83

2

181
211

9.

Przejazdy
3

Diety
4

Noclegi
5

Razem
6

63

73

33

169

88

85

8

181

51

54

24

129

130

146

34

310

Del. w Olsztynie

45

77

89

10.

Del. w Opolu

36

51

43

130

11.

Del. w Poznaniu

81

70

38

189

12.

Del. w Rzeszowie

81

65

15

161

13.

Del. w Szczecinie

92

69

39

200

14.

Del. w Warszawie

198

158

118

474

15.

Del. we Wroc³awiu

92

112

136

340

16.

Del. w Zielonej Górze

69

61

112

242

Razem delegatury

1.326

1.318

769

3.413

17.

Centrala
Ogó³em

10/

%

552

271

761

1.584

1.878

1.589

1.530

4.997

Wydatki zwi¹zane z delegacjami s³u¿bowymi na terenie kraju finansowane by³y wed³ug stawek i zasad zwrotu

W porównaniu z 2001 r., wydatki na s³u¿bowe delegacje krajowe wzros³y nominalnie o 74 tys. z³, tj. o 1,5%.
Wyjazdy zagraniczne w 2002 r. mia³y zwi¹zek z: kontrol¹ polskich przedstawicielstw zagranicznych i miêdzynarodowymi kontrolami koordynowanymi - 224 tys. z³, szkoleniami i sta¿ami zagranicznymi - 22 tys. z³,
udzia³em w przedsiêwziêciach EUROSAI i INTOSAI oraz w pracach ich grup roboczych  217 tys. z³, wspó³prac¹ bilateraln¹ i wielostronn¹ z innymi naczelnymi organami kontroli oraz organizacjami miêdzynarodowymi 
414 tys. z³ (razem: 877 tys. z³). 11/

Zakupy maj¹tkowe
Na zakupy maj¹tkowe przeznaczono w planie finansowym rodki w wysokoci 12.478 tys. z³. Zosta³y one
w 2002 r. wykorzystane w pe³nej wysokoci, tj. w 100%. Zgodnie z rzeczowym planem inwestycyjnym, 86%
planowanych rodków wydatkowano na zakup gotowych sk³adników maj¹tkowych. Wielkoæ i strukturê rodków przeznaczonych w 2002 r. na zakupy maj¹tkowe ilustruj¹ dane zawarte w tabeli 21.
Tabela 21
Wydatki na zakupy maj¹tkowe w 2002 r.
w tysi¹cach z³otych

Lp.
1

Wyszczególnienie

1.

Zakup urz¹dzeñ komputerowych i oprogramowania

2.
3.
4.

Zakup lokali biurowych dla Del. w: Poznaniu, £odzi i Katowicach

5.

Nadbudowa i modernizacja budynku  Del. NIK w Lublinie

949

7,6

6.

Nak³ady na adaptacjê i modernizacjê obiektów NIK

796

6,4

12.478

100,0

2

Wydatki
3

Procentowy
wskanik
struktury
4

4.930

39,5

Zakup rodków transportu

444

3,6

Zakup sprzêtu biurowo-technicznego

223

1,8

5.136

41,1

Razem:

Jak podano na wstêpie, nak³ady na inwestycje w 2002 r. zosta³y zwiêkszone o 6.817 tys. z³. Decyzja Prezesa NIK w tej sprawie zwi¹zana by³a z zakupem trzech budynków dla delegatur. I tak:


3 lipca 2002 r. zakupiono od Szulczewski i Spó³ka s.c. piêciokondygnacyjny budynek administracyjno-magazynowy
o pow. 3.353 m2 zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Ozimina/Do¿ynkowa 9H, z przeznaczeniem na siedzibê Delegatury NIK w Poznaniu;



26 sierpnia 2002 r. zakupiono od Wytwórni Filmów Owiatowych i Programów Edukacyjnych trzykondygnacyjny budynek biurowy o pow. 1.264,6 m2, zlokalizowany w £odzi przy ul. Kiliñskiego 210, z przeznaczeniem na siedzibê
Delegatury NIK w £odzi;



7 listopada 2002 r. zakupiono od Miasta Katowice od wielu lat dzier¿awiony przez Delegaturê NIK w Katowicach
trzykondygnacyjny budynek u¿ytkowy o pow. 937 m2 zlokalizowany przy ul. Powstañców 29.

kosztów okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
szczegó³owych zasad ustalania oraz wysokoœci nale¿noœci przys³uguj¹cych pracownikom z tytu³u podró¿y s³u¿bowej
na obszarze kraju (Dz. U. Nr 151, poz. 1720), z uwzglêdnieniem przepisów art. 78 ustawy o NIK, uprawniaj¹cych
pracowników nadzoruj¹cych i wykonuj¹cych czynnoœci kontrolne do pobierania diet podwy¿szonych o 100%,
w stosunku do diety ogólnokrajowej. Rozporz¹dzenie, o którym mowa wy¿ej, obowi¹zywa³o do 31 grudnia 2002 r.
11/

Rozliczenie kosztów delegacji zagranicznych dokonywane by³o na podstawie przepisów rozporz¹dzenia Ministra

Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokoœci nale¿noœci przys³uguj¹cych
pracownikom z tytu³u podró¿y s³u¿bowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 50, poz. 525). Rozporz¹dzenie obowi¹zywa³o
do 31 grudnia 2002 r.

%

Ponadto decyzj¹ z 23 padziernika 2002 r. prezes Agencji Mienia Wojskowego przekaza³ nieodp³atnie w trwa³y
zarz¹d m.in. dwukondygnacyjny budynek o pow. 704 m2 w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 23, który zostanie
przeznaczony na siedzibê Delegatury w Olsztynie.
Wed³ug stanu na 31 grudnia 2002 r. NIK by³a u¿ytkownikiem 21 obiektów, z których 17 jest w³asnoci¹
Skarbu Pañstwa, w trwa³ym zarz¹dzie Izby. W 4 przypadkach delegatury u¿ytkuj¹ obiekty na podstawie umowy
najmu, w tym 2 wynajmuj¹ obiekty bêd¹ce w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa (Gdañsk i Olsztyn). Delegatura w Opolu
wynajmuje obiekt bêd¹cy wspó³w³asnoci¹ Gminy Opole i Energetyki Cieplnej Opolszczyzny, a Delegatura w £odzi
wynajmuje obiekt bêd¹cy w³asnoci¹ Banku Rozwoju Eksportu S.A. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e na potrzeby Delegatur w Olsztynie i £odzi, Izba w 2002 r. uzyska³a trwa³y zarz¹d nad nowymi obiektami, które po wykonaniu prac
remontowych w 2003 r. stan¹ siê siedzibami ww. delegatur.
Dane o nieruchomociach pozostaj¹cych w trwa³ym zarz¹dzie i u¿ytkowanych przez jednostki organizacyjne NIK, wed³ug stanu na 31 grudnia 2002 r., zawiera tabela 23.
Tabela 23
Nieruchomoci pozostaj¹ce w trwa³ym zarz¹dzie i u¿ytkowane przez NIK w 2002 r.
Lp.
1

Jednostka
organizacyjna
2

Adres

1.

Centrala,

ul. Filtrowa 57

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

2.

w tym
Del. Warszawa

ul. Lubkowska 7/9
- budynek mieszkalny

Przekazany do Zarz¹du Mienia Skarbu Pañstwa
29 listopada 2002 r.

3.

ul. Lubkowska 7/9 - gara¿ i warsztaty

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

4.

Orodek Szkoleniowy w Go³awicach,
gm. Pomiechówek

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

3

W³aciciel  forma u¿ytkowania
4

5.

Del. Bia³ystok

ul. Akademicka 4

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

6.

Del. Bydgoszcz

al. Ossoliñskich 7

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

7.

Del. Gdañsk

ul. Wa³y Jagielloñskie 36

Skarb Pañstwa, NIK  wynajem V piêtra

8.

Del. Katowice

ul. Powstañców 29

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

9.

Del. Kielce

al. Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego 4

Skarb Pañstwa, NIK trwa³y zarz¹d

10.

Del. Kraków

ul. £obzowska 67

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

11.

Del. Lublin

ul. Okopowa 7

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d .

12.

Del. £ód

ul. Piotrkowska 148/150

Bank Rozwoju Eksportu S.A., NIK
 umowa najmu na czas nieoznaczony

13.

ul. Kiliñskiego 210

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

Del. Olsztyn

ul. Kociuszki 78/82

Skarb Pañstwa, Zarz¹d  WUS., NIK
 umowa najmu na czas nieoznaczony

ul. Artyleryjska 23

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

16.

Del. Opole

ul. Krakowska 28

Wspó³w³asnoæ - Gmina Opole i Energetyka Cieplna
Opolszczyzny, NIK  umowa najmu na czas nieoznaczony

17.

Del. Poznañ

ul. Do¿ynkowa 9H

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

18.

Del. Rzeszów

ul. Kraszewskiego 8

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

19.

Del. Szczecin

ul. Jacka Odrow¹¿a 1

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

14.
15.

20.

Koszalin ul. Marsza³ka J. Pi³sudskiego 55 Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

21.

Del. Wroc³aw

ul. J. Pi³sudskiego 15/17

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

22.

Del. Zielona Góra

ul. Podgórna 9A

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

%

Odpis na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
rodki na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych w planowanej wysokoci 1.235 tys. z³ odpisane zosta³y na ten fundusz zgodnie z planem finansowym, co oznacza, ¿e wykorzystane zosta³y w 100%. 12/ rodki
uzyskane z odpisu, dokonanego w ciê¿ar wydatków bud¿etowych NIK, odprowadzane by³y sukcesywnie na
wyodrêbniony rachunek bankowy i wykorzystywane zgodnie z ustalonym regulaminem.
Podzia³ rodków funduszu socjalnego na jednostki organizacyjne NIK dokonany zosta³ proporcjonalnie do
liczby zatrudnionych pracowników i emerytów objêtych opiek¹ socjaln¹. W kwotach zbiorczych udzia³ jednostek
by³ nastêpuj¹cy: w centrali - 681 tys. z³ i delegaturach NIK - 554 tys. z³.

Uwagi koñcowe
Uwzglêdniaj¹c trudn¹ sytuacjê finansów publicznych w 2002 r., realizacja bud¿etu Izby po stronie wydatków
by³a poddawana bie¿¹cej analizie i weryfikacji, pod k¹tem zdyscyplinowania wydatków, rezygnacji z niektórych
zadañ, b¹d przesuniêcia ich na dalsze lata.

12/

W 2002 r. odpis na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych, w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, wynosi³

658,57 z³. Wyliczony zosta³ wskaŸnikiem 37,5% od przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego w gospodarce narodowej
z II pó³rocza 2001 r., które wed³ug danych GUS wynosi³o 1.756,19 z³. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
4 marca 1994 r. o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561 ze zm.), w odpisie
naliczono œrodki w wysokoœci 6,25% przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego – na pomoc socjaln¹ dla emerytów
i rencistów uprawnionych do opieki ze strony Izby.
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II.
DZIA£ALNOÆ
KONTROLNA
NAJWY¯SZEJ
IZBY
KONTROLI
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1.

Plan pracy
i jego
realizacja

%%

NIK, zgodnie z przepisami ustawy o NIK , wykonuje swoje zadania
na podstawie okresowych planów pracy, które przedk³ada Sejmowi.
Mo¿e te¿ przeprowadzaæ kontrole doraŸne.

Priorytetowe kierunki kontroli
Plan pracy NIK na 2002 r. by³ ostatnim w realizacji trzyletniego planu strategicznego na lata 2000-2002
i zak³ada³, podobnie jak i w latach poprzednich, koncentracjê badañ kontrolnych w najwa¿niejszych sferach
funkcjonowania pañstwa. Podstawê konstrukcji planu pracy stanowi³o siedem priorytetowych kierunków kontroli
oraz okrelone dla nich g³ówne obszary badañ kontrolnych, które zosta³y zaprogramowane w taki sposób, aby
ich wyniki umo¿liwia³y okrelenie przyczyn i mechanizmów stwierdzonych nieprawid³owoci w funkcjonowaniu
organów pañstwa, w sferach podlegaj¹cych kontroli NIK. Priorytetowe kierunki kontroli w 2002 r. oraz okrelone
dla nich g³ówne obszary badañ kontrolnych ilustruje opis zawarty w tabeli 1.
Tabela 1
G³ówne obszary badañ kontrolnych NIK w 2002 r.
Lp.
1

Priorytetowe
kierunki kontroli
2

G³ówne obszary badañ kontrolnych
3
Wykonanie bud¿etu pañstwa, funkcjonowanie samorz¹dowego sektora finansów
publicznych, dzia³alnoæ funduszy celowych, agencji oraz fundacji Skarbu
Pañstwa, pomoc ze rodków publicznych regionom, podmiotom gospodarczym
i innym jednostkom

1.

Finanse publiczne

2.

Gospodarowanie maj¹tkiem publicznym

Gospodarowanie mieniem pañstwowym i samorz¹dowym, prywatyzacja 
z uwzglêdnieniem sektora bankowego i rolnego, restrukturyzacja gospodarki

3.

Wdra¿anie reform ustrojowych pañstwa

Administracja publiczna, s³u¿ba zdrowia,
ubezpieczenia spo³eczne, owiata

4.

Dzia³alnoæ pañstwa
w rozwi¹zywaniu najwa¿niejszych
problemów spo³ecznych

Przeciwdzia³anie bezrobociu, dzia³ania administracji publicznej w ograniczaniu
sfery ubóstwa, dostêpnoæ us³ug publicznych, w szczególnoci w zakresie
ochrony zdrowia, opieki spo³ecznej, edukacji i kultury

5.

Bezpieczeñstwo wewnêtrzne

Dzia³ania organów administracji rz¹dowej, samorz¹dowej i innych podmiotów
w zakresie zapobiegania i ograniczania patologii spo³ecznej, przestêpczoci,
utrzymania ³adu i porz¹dku, dzia³ania organów administracji publicznej
w zakresie zagro¿eñ ekologicznych, bezpieczeñstwo rynków finansowych,
bezpieczeñstwo energetyczne

6.

Procesy integracyjne

Dostosowanie prawa i instytucji do wymogów UE, dostosowanie potencja³u
wojskowego do wymogów NATO, dostosowanie rolnictwa do wymogów UE,
gospodarowanie rodkami pochodz¹cymi ze róde³ krajowych i zagranicznych,
przeznaczonych na integracjê z UE

7.

Dzia³ania antykorupcyjne

Obszary korupcji (identyfikowanie róde³, mechanizmów sprzyjaj¹cych korupcji)
 priorytet realizowany w ramach ka¿dego tematu kontroli  w obszarach styku
interesu publicznego i prywatnego

Ogólne dane o kontrolach planowanych na 2002 r.
Plan pracy Najwy¿szej Izby Kontroli na 2002 r., uchwalony przez Kolegium NIK 12 grudnia 2001 r., zawiera³ 274
kontrole, z tego 98 kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2001 r. oraz 5 innych kontroli  rozpoczêtych jeszcze
w 2001 r., 98 kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2002 r. oraz 73 inne kontrole, przewidziane do realizacji w 2002 r.
W ci¹gu roku Kolegium NIK dokona³o zmian w Planie pracy NIK na 2002 r., polegaj¹cych na: skreleniu 4
kontroli, wprowadzeniu 3 nowych kontroli oraz zmianie tytu³u jednej kontroli.
Po dokonanych zmianach Plan pracy NIK na 2002 r. w ostatniej jego wersji (z 20 listopada 2002 r.) obejmowa³ 273 kontrole, z tego: 98 kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2001 r. oraz 5 innych kontroli  rozpoczêtych
jeszcze w 2001 r., 98 kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2002 r. oraz 72 inne kontrole, przewidziane do
realizacji w 2002 r.
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W Planie pracy NIK na 2002 r., podobnie jak i w poprzednich latach, zdecydowan¹ wiêkszoæ stanowi³y
kontrole koordynowane, a wiêc kontrole wykonywane wed³ug jednego programu przez wiêcej ni¿ jedn¹ jednostkê organizacyjn¹ Izby. Podan¹ w Planie liczbê kontroli nale¿y wiêc traktowaæ, jako liczbê zadañ kontrolnych,
w ramach których realizowanych jest wiele kontroli jednostkowych.

Zlecenia Sejmu RP lub jego organów
Najwy¿sza Izba Kontroli, zgodnie z przepisami ustawy o NIK, podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub
jego organów, na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz z w³asnej inicjatywy.
W 2002 r. NIK przeprowadzi³a 5 kontroli na zlecenie Sejmu lub jego organów. Ich przedmiotem by³y:
 wprowadzanie i funkcjonowanie systemów informatycznych w jednostkach resortu finansów (zlecenie
z 2001 r.);
 realizacja zadañ organów administracji rz¹dowej w zakresie nadzoru nad produkcj¹ i obrotem produktami
drobiarskimi;
 realizacja przepisów w zakresie ochronie zwierz¹t, ze szczególnym uwzglêdnieniem transportu zwierz¹t;
 finansowanie ze rodków bud¿etu pañstwa wypoczynku letniego dzieci i m³odzie¿y;
 sytuacja w wybranych spó³kach Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorstwach pañstwowych, tzw. Raport
otwarcia.

Wnioski Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów
Prezydent RP nie wystêpowa³ z wnioskami o przeprowadzenie kontroli. Na wniosek Prezesa Rady Ministrów NIK podjê³a natomiast w 2002 r. nastêpuj¹ce kontrole:
 wykonania zadañ zleconych i wykorzystania w latach 19992002 rodków bud¿etowych przez Stowarzyszenie Zwi¹zek Artystów Scen Polskich;
 kontrolê doran¹ wykorzystania kredytu 4264-POL Miêdzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju przeznaczonego na realizacjê usuwania skutków powodzi z lipca 1997 r. (w sprawie tej do Prezesa NIK wyst¹pi³
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

Struktura zrealizowanych kontroli planowych
W 2002 r. zakoñczono kontrole w ramach 175 tematów, z czego 98 kontroli dotyczy³o wykonania bud¿etu
pañstwa w 2001 r., za 77 stanowi³o pozosta³e kontrole planowe. Przeprowadzenie kontroli wykonania bud¿etu
pañstwa, bior¹c pod uwagê przyjêty termin sporz¹dzenia i przed³o¿enia Sejmowi Analizy wykonania bud¿etu
pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej, wi¹¿e siê ze szczególnym wysi³kiem organizacyjnym Izby. Na przygotowanie tej kontroli, przeprowadzenie czynnoci kontrolnych oraz realizacjê wyników kontroli  w tym opracowanie informacji o wynikach kontroli i analizy wykonania bud¿etu, przes³anych nastêpnie do Sejmu, NIK powiêci³a
23% ogólnego czasu pracy, jaki mieli do wykorzystania pracownicy Izby. Poni¿sze diagramy przedstawiaj¹
procentowy udzia³ liczby kontroli dotycz¹cych wykonania bud¿etu pañstwa i pozosta³ych kontroli planowych
oraz strukturê wykorzystania czasu pracy na poszczególne rodzaje kontroli.
Struktura kontroli planowych w 2002 r.
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Struktura wykorzystania czasu pracy na poszczególne rodzaje kontroli

Zrealizowane kontrole planowe, przeprowadzone w 2002 r. w ramach przyjêtych priorytetów dzia³alnoci
kontrolnej Izby, obejmowa³y ró¿norodne dziedziny funkcjonowania pañstwa. Strukturê tematyczn¹ kontroli, z wy³¹czeniem kontroli bud¿etu pañstwa i wed³ug zakresu okrelonego w ustawie o dzia³ach administracji rz¹dowej,
prezentuje poni¿szy diagram.
Struktura tematów kontroli zrealizowanych w 2002 r.

Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli
Koñcowym dokumentem sporz¹dzanym w zwi¹zku z badaniami kontrolnymi prowadzonymi g³ównie w ramach kontroli objêtych planem pracy NIK, jest informacja o wynikach kontroli.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. NIK przed³o¿y³a Sejmowi RP, uwzglêdniaj¹c kontrole wykonania bud¿etu pañstwa w czêciach pozostaj¹cych w dyspozycji poszczególnych dysponentów g³ównych oraz
planów finansowych pañstwowych funduszów celowych, ³¹cznie 177 informacji o wynikach kontroli (w 2001 r. 
183 informacje).
Niezale¿nie od informacji przekazanych organom szczebla centralnego sporz¹dzone zosta³y równie¿ informacje o wynikach kontroli, dotycz¹ce dzia³alnoci terenowych organów administracji rz¹dowej oraz samorz¹du
terytorialnego (tzw. informacje lokalne). W 2002 r. delegatury wys³a³y do organów szczebla wojewódzkiego 13
tego rodzaju dokumentów. 1/
1/

Wykazy informacji o wynikach kontroli przes³anych Sejmowi i organom szczebla wojewódzkiego oraz syntetyczne

opracowania dotycz¹ce kontroli, w wyniku których sporz¹dzone zosta³y informacje, stanowi¹ za³. Nr 1, 2 i 3 do
sprawozdania.
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Kontrole dorane
W 2002 r. NIK przeprowadzi³a równie¿ kontrole dorane dotycz¹ce 275 tematów, z tego 2 kontrole dorane
koordynowane i 301 kontroli doranych jednostkowych. Sporód kontroli jednostkowych 135 by³o kontrolami
skargowymi (podjêtymi w wyniku skarg i pism skierowanych do NIK), 53  kontrolami rozpoznawczymi (poprzedzaj¹cymi wa¿niejsze kontrole koordynowane), 49  sprawdzaj¹cymi (obejmuj¹cymi sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych sformu³owanych w wyniku wczeniej przeprowadzonych kontroli) oraz 36 kontroli doranych o innym charakterze.
Dodaæ równie¿ nale¿y, ¿e sporód zrealizowanych kontroli doranych, jedn¹ kontrolê przeprowadzono na
wniosek Prezesa Rady Ministrów, 33 kontrole zosta³y zrealizowane w zwi¹zku z pismami pos³ów na Sejm RP,
2  Marsza³ka Senatu RP, 4  senatorów RP, 2  Ministra Zdrowia i 1  Ministra Skarbu Pañstwa. 2/

Skontrolowane jednostki
W ramach kontroli planowych i doranych w ubieg³ym roku Najwy¿sza Izba Kontroli przeprowadzi³a postêpowania kontrolne w 3770 jednostkach. Zdecydowana wiêkszoæ kontroli jednostkowych by³a realizowana
w ramach kontroli planowych. Poni¿szy diagram przedstawia procentowy rozk³ad kontroli jednostkowych.
Jednostki skontrolowane w 2002 r. w podziale na kontrole planowe i doraŸne

Strukturê rodzajow¹ skontrolowanych jednostek przedstawia kolejny diagram.
Struktura jednostek skontrolowanych w 2002 r. – wed³ug grup podmiotów

Wyst¹pienia pokontrolne
W wyst¹pieniu pokontrolnym, które obok protoko³u kontroli jest obligatoryjnie sporz¹dzanym dokumentem
w ramach postêpowania kontrolnego, prezentowane s¹ oceny kontrolowanej dzia³alnoci, wynikaj¹ce z ustaleñ
opisanych w protokole kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci  tak¿e uwagi i wnioski w sprawie
ich usuniêcia. Wyst¹pienie pokontrolne przekazywane jest kierownikowi jednostki kontrolowanej, a w razie po-
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trzeby tak¿e kierownikowi jednostki nadrzêdnej oraz w³aciwym organom pañstwowym lub samorz¹dowym.
Z tego te¿ powodu liczba wyst¹pieñ pokontrolnych jest wiêksza od liczby jednostek objêtych kontrol¹. Liczbê
i strukturê wyst¹pieñ pokontrolnych skierowanych przez NIK do poszczególnych kategorii adresatów w 2002 r.
ilustruje tabela 2.
Tabela 2
Wyst¹pienia pokontrolne skierowane w 2002 r.
2001 r.
Lp.
1

Wyszczególnienie
- wyst¹pienia pokontrolne skierowane do:
2

1.

Prezesa Rady Ministrów

2.

Prezesa NBP

3.

Ministrów i kierowników urzêdów centralnych

4.

Wojewodów i kierowników organów szczebla wojewódzkiego

5.

Pozosta³ych kierowników skontrolowanych jednostek
Razem:

Liczba
3

2002 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

3

0,1

3
215

Liczba
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

9

0,2

0,1

2

0,1

5,1

167

4,2

203

4,8

196

4,9

3.783

89,9

3.599

90,6

4.207

100,0

3.973

100,0

Oceny wskazuj¹ce na niezasadnoæ zajmowania stanowiska
Izba posiada, zgodnie z przepisami ustawy o NIK, uprawnienia do prezentowania, w wyst¹pieniach pokontrolnych, ocen wskazuj¹cych na niezasadnoæ zajmowania stanowiska lub pe³nienia funkcji przez osobê odpowiedzialn¹ za stwierdzone nieprawid³owoci. Mo¿liwoæ taka nie dotyczy pracowników jednostek samorz¹du
terytorialnego, a tak¿e jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiêbiorców), wykorzystuj¹cych maj¹tek lub rodki pañstwowe, lub komunalne, a tak¿e wywi¹zuj¹cych siê z zobowi¹zañ na rzecz pañstwa. Podkreliæ nale¿y, ¿e ocena, o której wy¿ej mowa, mo¿e stanowiæ podstawê do wszczêcia postêpowania
dyscyplinarnego, rozwi¹zania stosunku pracy z winy pracownika lub wypowiedzenia albo odwo³ania go z zajmowanego stanowiska lub pe³nionej funkcji.
W 2002 r. w wyst¹pieniach pokontrolnych NIK sformu³owa³a takie oceny w odniesieniu do 19 osób (w 2001 r.
 w stosunku do 25 osób). Na podstawie tych ocen 9 osób zosta³o odwo³anych z zajmowanych stanowisk lub
pe³nionych funkcji (w 2001 r.  6). Ponadto, w zwi¹zku z ustaleniami przeprowadzonych kontroli, w 2002 r.
ró¿nego rodzaju konsekwencje s³u¿bowe wyci¹gniête zosta³y w stosunku do 125 osób (w 2001 r.  w stosunku
do 135 osób).

Zastrze¿enia do protoko³ów kontroli i wyst¹pieñ pokontrolnych
Kierownikom jednostek kontrolowanych przys³uguje, stosownie do uregulowañ zawartych w ustawie o NIK,
prawo do zg³aszania zastrze¿eñ, zarówno co do ustaleñ opisanych w protokole kontroli, jak te¿ w sprawie ocen,
uwag i wniosków zawartych w wyst¹pieniu pokontrolnym. Uprawnienie to stanowi realizacjê zasady kontradyktoryjnoci kontroli.
W 2002 r. do ustaleñ opisanych w 72 protoko³ach kontroli zg³oszono ogó³em 105 zastrze¿eñ. W 2001 r.
zg³oszono ogó³em 289 zastrze¿eñ do 117 protoko³ów kontroli. W ub. r. zg³oszono ogó³em 707 zastrze¿eñ do
ocen, uwag i wniosków zawartych w 242 wyst¹pieniach pokontrolnych. W 2001 r. zg³oszono 1.107 zastrze¿eñ
do 360 wyst¹pieñ pokontrolnych. Szczegó³owe dane z tego zakresu ilustruje tabela 3.
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Tabela 3
Zastrze¿enia do protoko³ów kontroli i wyst¹pieñ pokontrolnych
zg³oszone w latach 2001-2002
2001 r.
Liczba
osób
3

2002 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

Liczba
osób
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

Lp.
1

Wyszczególnienie
- zastrze¿enia zg³oszone do:
2

1.

Protoko³ów kontroli

117

24,5

72

22,9

2.

Wyst¹pieñ pokontrolnych

360

75,5

242

77,1

314

65,8

203

64,7

46

9,7

39

12,4

w tym skierowane do:
3.

Dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK

4.

Kolegium NIK

Efekty finansowe
Wynikiem dzia³alnoci kontrolnej NIK w 2002 r. s¹ tak¿e efekty finansowe, okrelaj¹ce, w wymiarze
pieniê¿nym, skalê nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku postêpowania kontrolnego. Sk³adaj¹ siê
na nie:
 kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa, oznaczaj¹ce kwoty wydatkowane w nastêpstwie dzia³añ niezgodnych z przepisami prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, decyzj¹ w³aciwego organu lub umow¹;
 uszczuplenia w dochodach, oznaczaj¹ce kwoty odpowiadaj¹ce wielkoci dochodów lub przychodów nieuzyskanych wskutek dzia³añ niezgodnych z przepisami prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, decyzj¹ w³aciwego organu lub umow¹, albo zaniechania dzia³añ tak okrelonych;
 inne nieprawid³owoci finansowe, oznaczaj¹ce kwoty odpowiadaj¹ce wielkoci poniesionych wydatków
lub strat powsta³ych wskutek niegospodarnych, niecelowych lub nierzetelnych dzia³añ.
Efekty finansowe z kontroli przeprowadzonych w 2002 r. wynios³y ogó³em 2.947.051 tys. z³. Wielkoæ efektów, w podziale na poszczególne ich kategorie, z uwzglêdnieniem kwot dotycz¹cych bud¿etu pañstwa, ilustruje
poni¿szy diagram.

Kwoty odzyskane
Wymiernym efektem s¹ kwoty odzyskane. Do kategorii tej zalicza siê kwoty, które wp³ynê³y na rachunek
dochodów bud¿etu pañstwa lub bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego, albo kwoty okrelaj¹ce wartoæ
odzyskanego maj¹tku  odzyskane w bezporednim zwi¹zku z wykorzystaniem ocen i uwag oraz realizacj¹
wniosków zawartych w wyst¹pieniu pokontrolnym. W 2002 r., w zwi¹zku z ustaleniami i wnioskami kontroli NIK,
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bud¿et pañstwa, bud¿ety jednostek samorz¹dowych oraz skontrolowane jednostki odzyska³y ³¹cznie 335.815
tys. z³. Wielkoæ kwot odzyskanych w 2002 r. przedstawia poni¿szy diagram.

Wspó³dzia³anie z innymi organami kontroli
Konstytucyjne usytuowanie i pozycja prawna NIK, jako naczelnego organu kontroli pañstwowej, implikuje
okrelone uprawnienia Izby wobec organów kontroli, rewizji, inspekcji dzia³aj¹cych w administracji rz¹dowej
i samorz¹dzie terytorialnym, które w ramach wspó³pracy z Izb¹ s¹  zgodnie z przepisami ustawy o NIK  zobowi¹zane do:
 przeprowadzania okrelonych kontroli wspólnie pod kierownictwem NIK;
 udostêpniania NIK, na jej wnioski, wyników przeprowadzanych kontroli;
 przeprowadzania kontroli doranych na zlecenie Izby.
Poni¿sze zestawienie ukazuje, w ilu przypadkach NIK korzysta³a w 2002 r. z uprawnieñ, o których
wy¿ej mowa.

W toku prowadzonych postêpowañ kontrolnych Izba podejmowa³a wspó³pracê z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy, a tak¿e wspó³dzia³a³a z komórkami organizacyjnymi lub pracownikami kontroli wewnêtrznej, funkcjonuj¹cej
w jednostkach administracji.
Dalszemu zacienianiu wspó³pracy z innymi organami kontroli s³u¿y podpisane w dniu 18 lutego 2002 r.
porozumienie miêdzy Prezesem Najwy¿szej Izby Kontroli i Przewodnicz¹cym Krajowej Rady Regionalnych Izb
Obrachunkowych okrelaj¹ce zasady wspó³pracy pomiêdzy NIK i regionalnymi izbami obrachunkowymi, na rzecz
poprawy przestrzegania prawa, koordynowania dzia³añ kontrolnych oraz szkolenia pracowników.
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Wspó³praca
z Sejmem RP,
uczestnictwo
Najwy¿szej
Izby Kontroli
w procesie
legislacyjnym
2.

Wspó³praca
z Sejmem RP
Uczestnictwo
w pracach
legislacyjnych
Rady Ministrów
oraz w opiniowaniu
projektów aktów
prawnych
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Wspó³praca z Sejmem RP
Dane ogólne
W 2002 r. Prezes oraz wiceprezesi NIK wystêpowali w trakcie plenarnych posiedzeñ Sejmu RP, których
przedmiotem by³y Analiza wykonania bud¿etu Pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w 2001 r. oraz Sprawozdanie z dzia³alnoci Najwy¿szej Izby Kontroli w 2001 r.
W 2002 r., podobnie jak w latach poprzednich, w posiedzeniach komisji Sejmu RP uczestniczyli upowa¿nieni przez Prezesa NIK dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów i delegatur, doradcy Prezesa NIK, a tak¿e inni
przedstawiciele. Wziêli udzia³ w 698 posiedzeniach komisji sejmowych, prezentuj¹c wyniki przeprowadzonych
kontroli, w tym zw³aszcza kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2001 r. przez poszczególnych dysponentów
czêci bud¿etowych.
Komisje sejmowe rozpatrzy³y tak¿e Sprawozdanie z dzia³alnoci NIK w 2001 r., ka¿da w zakresie swojego
dzia³ania. Oceni³y równie¿ wspó³pracê z poszczególnymi departamentami kontrolnymi, wyra¿aj¹c wysok¹ ocenê ich pracy oraz przydatnoæ przedk³adanych przez Izbê materia³ów, zw³aszcza informacji o wynikach kontroli,
w pracach parlamentarnych.
Przedstawiciele departamentów kontrolnych i delegatur, uczestnicz¹c w posiedzeniach komisji sejmowych,
wielokrotnie prezentowali wyniki przeprowadzonych kontroli. Oprócz ocen, uwag i wniosków maj¹cych zwi¹zek
z kontrol¹ wykonania bud¿etu pañstwa w 2001 r. przez poszczególnych jego dysponentów, a tak¿e wykonaniem za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w minionym roku, przedstawiciele NIK referowali tak¿e ustalenia kontroli dotycz¹ce m.in.:
 lokalizacji du¿ych obiektów handlowych (super- i hipermarketów);
 prawid³owoci dzia³ania organów rejestruj¹cych pojazdy przekwalifikowane z samochodów osobowych na
samochody ciê¿arowe;
 restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej górnictwa wêgla kamiennego w latach 1990-2001;
 udzielania zamówieñ przez powiaty (ziemskie i grodzkie) oraz ich jednostki organizacyjne w latach
1999-2000;
 stosowania ulg podatkowych przez organy gmin oraz skutecznoci egzekwowania zaleg³oci podatkowych
w latach 1999-2000;
 oceny efektów dzia³alnoci narodowych funduszy inwestycyjnych;
 restrukturyzacji i stanu przygotowania do prywatyzacji przedsiêbiorstw przemys³u spirytusowego;
 kierunków organizacji importu gazu ziemnego do Polski;
 prywatyzacji bran¿y farmaceutycznej;
 wykonywania przez Agencjê Prywatyzacji zadañ zleconych przez Ministra Skarbu Pañstwa, w zakresie prywatyzacji spó³ek i przedsiêbiorstw pañstwowych;
 funkcjonowania rynków energii cieplnej;
 realizacji przez jednostki samorz¹du terytorialnego dochodów z maj¹tku;
 zawierania i realizacji umów w PPUP Poczta Polska;
 prawid³owoci szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz wydawania praw jazdy;
 kszta³cenia nauczycieli w pañstwowych szko³ach wy¿szych;
 realizowania zadañ statutowych przez centraln¹ oraz okrêgowe komisje egzaminacyjne, powo³ane w zwi¹zku
z wdro¿eniem reformy owiaty;
 organizacji i finansowania badañ naukowych realizowanych w formie projektów badawczych (tzw. grantów);
 gospodarowania rodkami specjalnymi UKFiS przeznaczonymi na rozwijanie sportu wród dzieci, m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych;
 realizacji zadañ z zakresu kultury fizycznej dzieci i m³odzie¿y w warunkach reformy systemu owiaty;
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finansowania ze rodków bud¿etowych szkó³ niepublicznych dla dzieci i m³odzie¿y;
odp³atnoci za studia w pañstwowych szko³ach wy¿szych;
wykorzystania rodków publicznych na restrukturyzacjê w s³u¿bie zdrowia;
realizacji postanowieñ ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
ochrony przed ha³asem na obszarach miejskich, ze szczególnym uwzglêdnieniem g³ównych tras komunikacyjnych;
zaopatrzenia w wodê ludnoci aglomeracji miejskich;
dzia³alnoci spó³ek prawa handlowego z udzia³em Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa w zakresie
realizacji zobowi¹zañ na rzecz Skarbu Pañstwa;
organizacji i funkcjonowania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego;
zagospodarowania przez Agencjê Mienia Wojskowego mienia przejêtego z resortu obrony narodowej i realizacji zobowi¹zañ z tego tytu³u wobec MON.

Udzia³ w pracach legislacyjnych
Upowa¿nienieni przedstawiciele Izby uczestniczyli, podobnie jak w latach poprzednich, w pracach legislacyjnych prowadzonych w komisjach sejmowych Sejmu IV kadencji, w tym w pracach Komisji Ustawodawczej,
Odpowiedzialnoci Konstytucyjnej oraz Regulaminowej i Spraw Poselskich, jak równie¿ w pracach komisji nadzwyczajnych, powo³anych do przygotowania projektów wa¿nych aktów normatywnych.
Udzia³ w tych pracach polega³ na zg³aszaniu uwag i przedstawianiu stanowiska Izby zarówno w sprawach
poselskich inicjatyw ustawodawczych, jak i wniesionych do Sejmu projektów rz¹dowych, szczególnie tych, do
których Izba przedk³ada³a uwagi podczas wczeniejszych faz procesu legislacyjnego (w 2002 r. - do ponad 500
druków sejmowych). Sporód wa¿niejszych z nich wymieniæ nale¿y przed³o¿one przez Prezesa NIK stanowisko
Izby w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wraz z uwagami odnosz¹cymi siê do problematyki zwi¹zanej z prowadzeniem postêpowania kontrolnego.
Upowa¿nieni przedstawiciele Izby uczestniczyli tak¿e w posiedzeniach Komisji Ustawodawczej oraz Sprawiedliwoci i Praw Cz³owieka, na których rozpatrywane by³y poselskie i z³o¿one przez Prezydenta RP projekty
ustaw o s¹downictwie administracyjnym. Równie¿ i w tym przypadku Prezes NIK przedstawi³ propozycjê zmiany we wspomnianych wy¿ej projektach.

Komisja ds. Kontroli Pañstwowej
Izba wspó³pracuje bie¿¹co z Komisj¹ ds. Kontroli Pañstwowej. W 2002 r. komisja odby³a 31 posiedzeñ,
w tym 3 wspólnie z Komisjami: Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Polityki Spo³ecznej i Rodziny. We wszystkich posiedzeniach uczestniczy³ Prezes NIK lub upowa¿niony wiceprezes.
Poza bie¿¹co przekazywanymi informacjami o wynikach kontroli, w okresie sprawozdawczym NIK przed³o¿y³a Komisji ds. Kontroli Pañstwowej nastêpuj¹ce dokumenty:
 Sprawozdanie z wykonania bud¿etu NIK w 2001 r.;
 Sprawozdanie z dzia³alnoci Najwy¿szej Izby Kontroli w 2001 r.;
 Plan pracy Najwy¿szej Izby Kontroli na 2003 r., wraz z Informacj¹ o wykorzystaniu sugestii tematów kontroli
zg³oszonych przez komisje sejmowe;
 opracowania pn. Strategia Najwy¿szej Izby Kontroli - Misja i Wizja i Standardy kontroli NIK;
 informacjê na temat metodologii wykonywania zadañ kontrolnych  na przyk³adzie dzia³alnoci Departamentu Nauki, Owiaty i Dziedzictwa Narodowego NIK;
 informacjê o wynikach kontroli realizacji zadañ i kompetencji regionalnych izb obrachunkowych;
 opracowanie na temat nadzoru i kontroli pañstwa nad wykorzystaniem rodków pochodz¹cych z funduszy
pomocowych;
 informacjê o dostosowywaniu metodyki kontroli NIK do zaleceñ Unii Europejskiej;
 opracowanie dotycz¹ce oceny systemu kontroli wewnêtrznej i jej skutecznoci;
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informacjê o stanie realizacji najwa¿niejszych wniosków antykorupcyjnych NIK;
opracowanie o kontroli wykonania bud¿etu pañstwa prowadzonej przez NIK  stan obecny i kierunki zmian;
informacjê o funkcjonowaniu ustawy o zamówieniach publicznych - w aspekcie zapobiegania korupcji;
analizê dzia³alnoci osób prawnych z udzia³em Skarbu Pañstwa, które po pozytywnych wynikach audytu przeprowadzonego przez bieg³ego rewidenta poddane zosta³y likwidacji - pod k¹tem roszczeñ odszkodowawczych;
 raport o relacjach miêdzy najwy¿szymi organami kontroli a komisjami parlamentarnymi (opracowany przez
NIK i Narodowy Urz¹d Kontroli Malty  w ramach wspó³pracy najwy¿szych organów kontroli krajów Europy
rodkowej i Wschodniej, Cypru, Malty i ETO).
W odpowiedzi na Dezyderat Nr 7 Komisji oraz w nawi¹zaniu do pisma Marsza³ka Sejmu z 11 wrzenia
2002 r., Prezes NIK przed³o¿y³ Sejmowi w dniu 25 listopada 2002 r. wykaz przepisów prawnych i luk w prawie,
w stosunku do których Izba zg³osi³a wnioski de lege ferenda w latach 1996-2002, a które nie zosta³y zrealizowane  wed³ug stanu prawnego na dzieñ 30 wrzenia 2002 r.
Wnioski, o których mowa wy¿ej, zosta³y sklasyfikowane w trzy grupy, dotycz¹ce:
 luk w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa, w tym równie¿ powsta³ych na skutek niewykonania przez w³aciwych ministrów upowa¿nieñ ustawowych do wydania aktów wykonawczych;
 koniecznoci dokonania zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, zarówno ustaw, jak i aktów wykonawczych;
 potrzeby zmian przepisów w obszarze reguluj¹cym udzielanie zamówieñ publicznych.
Powy¿sze opracowanie, oprócz wskazania konkretnych przepisów prawa, których zmiana jest postulowana, podkrela równie¿ koniecznoæ wydania aktów wykonawczych do obowi¹zuj¹cych ustaw oraz wskazuje
obszary lub zagadnienia wymagaj¹ce, zdaniem Izby, dodatkowego uregulowania. W ten sposób opracowanie
sta³o siê przydatnym materia³em w pracach, maj¹cych na celu ograniczanie obszarów korupcjogennych.
W odpowiedzi na Dezyderat Nr 8 Komisji z 8 padziernika 2002 r., aby w rocznych planach pracy NIK
ujmowane by³y równie¿ dzia³ania kontrolne, w celu ustalenia, czy realizowane s¹ wnioski z kontroli przeprowadzonych w latach ubieg³ych, Prezes NIK poinformowa³ Marsza³ka Sejmu RP o wdro¿eniu w Izbie systematycznej oceny wykonywania wniosków przez ich adresatów.
Przyjêta zosta³a m.in. zasada sprawdzania stanu realizacji wniosków pokontrolnych we wszystkich jednostkach. W tym celu, w Planie pracy Izby na 2003 r. zamieszczono dyspozycjê obliguj¹c¹ departamenty kontrolne
i delegatury do sprawdzania w ka¿dym kontrolowanym podmiocie sposobu wykorzystania wniosków z poprzednich kontroli. Pocz¹wszy od br. przyjêto tak¿e zasadê, ¿e w ka¿dej informacji o wynikach kontroli Izba prezentowaæ bêdzie równie¿ oceny, uwagi i wnioski odnosz¹ce siê do skutecznoci realizacji wniosków w obszarze,
którego dana kontrola dotyczy³a.
W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Izby brali tak¿e udzia³ w posiedzeniach Komisji ds. Kontroli
Pañstwowej, powiêconych m.in. ocenie dzia³añ podejmowanych przez organy prokuratury, w zwi¹zku z kierowanymi przez NIK zawiadomieniami o pope³nieniu przestêpstw, przedstawiaj¹c opracowan¹ z tej okazji informacjê, a tak¿e prezentowali stanowisko Izby w odniesieniu do zagadnieñ bêd¹cych przedmiotem Dezyderatu
Nr 5 w sprawie wspó³pracy NIK z Prokuratur¹.

Wykorzystanie wniosków de lege ferenda
W 2002 r. NIK przedstawi³a w 63 informacjach o wynikach kontroli ³¹cznie 137 wniosków de lege ferenda,
z tego 78 dotycz¹cych zmian w treci ustaw, 46 postuluj¹cych zmiany aktów wykonawczych do ustaw oraz 13
dotycz¹cych innych aktów resortowych. Z wniosków, o których mowa wy¿ej, zrealizowanych zosta³o 21, natomiast 3 - czêciowo. Dane te wskazuj¹, ¿e zdecydowana wiêkszoæ wniosków o charakterze legislacyjnym nie
zosta³a wykorzystana.
Wykorzystuj¹c wnioski legislacyjne postulowane przez NIK znowelizowano ustawê o podatkach i op³atach
lokalnych. Przy nowelizacji ustaw o szkolnictwie wy¿szym oraz o finansach publicznych czêciowo wykorzystano wnioski Izby, podobnie jak w przypadku postulowanej zmiany w przepisach reguluj¹cych zasady finansowa-
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nia zadañ dotycz¹cych rozwijania sportu wród dzieci, m³odzie¿y i niepe³nosprawnych. Zmiany w ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich, polegaj¹ce na stworzeniu systemu nadzoru nad t¹ hodowl¹ i rozrodem, odpowiada³y wnioskom NIK. Wskazaæ mo¿na równie¿ na wykorzystanie wniosków Izby w nowym
rozporz¹dzeniu Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania samorz¹dowi terytorialnemu rodków
PFRON, a tak¿e na wydanie przez Radê Ministrów trzech rozporz¹dzeñ wykonawczych do ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Sporód wniosków niezrealizowanych wymieniæ mo¿na przyk³adowo nieokrelenie, w ramach aktów wykonawczych do ustawy o szkolnictwie wy¿szym, maksymalnego udzia³u studentów studiów odp³atnych na poszczególnych kierunkach studiów, w filiach uczelni i wydzia³ach zamiejscowych, nieokrelenie wymogu równowa¿noci studiów, dotycz¹cego programów wszystkich form studiów (dziennych, wieczorowych i zaocznych)
i umo¿liwiaj¹cego uzyskanie tego samego tytu³u zawodowego, nieustalenie szczegó³owych kryteriów i trybu
ustalania wysokoci op³at za studia w uczelniach pañstwowych.
Nie zosta³y równie¿ okrelone, przez ministra w³aciwego ds. nauki, zasady organizowania konkursów na
realizacjê projektów badawczych zamawianych i celowych zamawianych, zmierzaj¹ce do wyeliminowania, poza
cile okrelonymi przypadkami, praktyki rozstrzygania konkursów w oparciu o jedn¹ ofertê, bez og³oszenia
dodatkowego konkursu.
W dalszym ci¹gu pozostaje aktualny wniosek w sprawie upowa¿nienia ministra w³aciwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego do wydania rozporz¹dzenia, okrelaj¹cego szczegó³owe zasady przyznawania dotacji dla
niepublicznych szkó³ artystycznych o uprawnieniach szkó³ publicznych.
Minister Finansów nie podj¹³ dzia³añ w celu nowelizacji rozporz¹dzenia w sprawie deklaracji skróconych
i zg³oszeñ celnych, dotycz¹cej okrelenia warunków i ustalenia wymogów dla uzyskania pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, za Minister rodowiska  postulowanych przez Izbê dzia³añ w sprawie nowych przepisów o ochronie przed ha³asem, przez wydanie stosownych aktów wykonawczych.

Zlecenia podjêcia kontroli
W 2002 r. do NIK wp³ynê³o jedno zlecenie Marsza³ka Sejmu oraz 3 zlecenia komisji sejmowych w sprawie przeprowadzenia nastêpuj¹cych kontroli:


realizacji przepisów w zakresie ochronie zwierz¹t, ze szczególnym uwzglêdnieniem transportu zwierz¹t;



realizacji zadañ organów administracji rz¹dowej w zakresie nadzoru nad produkcj¹ i obrotem produktami drobiarskimi;



sytuacji w wybranych spó³kach Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorstwach pañstwowych, tzw. Raport otwarcia;



finansowania ze rodków bud¿etu pañstwa wypoczynku letniego dzieci i m³odzie¿y.

Uczestnictwo w pracach legislacyjnych Rady Ministrów
oraz w opiniowaniu projektów aktów prawnych
W 2002 r. NIK uczestniczy³a, podobnie jak w latach poprzednich, w ró¿nych fazach procesu legislacyjnego
zwi¹zanego z przygotowaniem rz¹dowych inicjatyw ustawodawczych i projektów aktów wykonawczych do ustaw
 w sprawach mog¹cych oddzia³ywaæ na zakres kompetencji kontrolnych NIK oraz wynikaj¹cych z wniosków
i zaleceñ pokontrolnych. W zwi¹zku z wejciem w ¿ycie od 1 stycznia 2002 r. nowych uregulowañ prawnych
odnosz¹cych siê do uprawnieñ Prezesa NIK (dotyczy przepisów ustawy o zmianie ustawy o organizacji i trybie
pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia³ania ministrów, ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz o zmianie
niektórych ustaw, na podstawie których uchylony zosta³ przepis ustawy o NIK, zgodnie z którym Prezes NIK
mia³ prawo uczestniczyæ w posiedzeniach Rady Ministrów), iloæ wp³ywaj¹cych do Izby dokumentów rz¹dowych
znacznie zmniejszy³a siê - w 2002 r. wp³ynê³o 178 dokumentów skierowanych do uzgodnieñ miêdzyresortowych, podczas gdy w 2001 r.  1406.
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Dokumenty, o których mowa wy¿ej, by³y opiniowane przez Departament Prawno-Organizacyjny i w³aciwe
merytorycznie departamenty. W opiniach przedstawiano wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzanych kontroli, zg³aszano równie¿ uwagi natury prawno-systemowej i legislacyjnej. Do niektórych dokumentów rz¹dowych ustosunkowywano siê na pimie, kieruj¹c wyst¹pienia do w³aciwych cz³onków Rady Ministrów lub Prezesa Rady
Ministrów.
Dzia³ania te dotyczy³y m.in. projektów ustaw:
 Ordynacja podatkowa  uwagi odnosi³y siê do szczegó³owych procedur odwo³awczych;
 o nadzorze ubezpieczeniowym, dzia³alnoci ubezpieczeniowej, porednictwie ubezpieczeniowym, ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeñ
Komunikacyjnych, czyli tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych  uwagi dotyczy³y g³ównie uprawnieñ kontrolnych Izby, m.in. w wietle statusu prawnego wspomnianego Funduszu;
 o przeprowadzaniu kontroli organów administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego  postulowano m.in.
zmianê tytu³u ustawy, zasad i trybu przeprowadzania kontroli dzia³alnoci jednostek samorz¹du terytorialnego, sprecyzowanie zakresu kompetencji podmiotu kontrolowanego oraz jego kierownika, jak równie¿
regulacji odnosz¹cych siê do postêpowania kontrolnego;
 o informatyzacji dzia³alnoci organów w³adzy publicznej  uwagi dotyczy³y g³ównie w¹tpliwoci interpretacyjnych;
a tak¿e projektów rozporz¹dzeñ: Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Ministra Finansów w sprawie szczegó³owego sposobu i trybu przeprowadzania audytu
wewnêtrznego, Ministra Finansów zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Przedstawiciele NIK uczestniczyli w kilku konferencjach uzgadniaj¹cych w sprawach dotycz¹cych projektu
ustawy o przeprowadzaniu kontroli organów administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego oraz w posiedzeniach Komisji Prawniczej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dotycz¹cych projektu rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnêtrznego.
Prezes NIK w 2002 r. zosta³ zaproszony na dwa posiedzenia Rady Ministrów.
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Zawiadomienia
o przestêpstwach
i wykroczeniach
Wykonuj¹c obowi¹zki okrelone w ustawie o NIK,
Izba przekaza³a w 2002 r. organom powo³anym do cigania przestêpstw ³¹cznie 73 zawiadomienia z tego
71 w³aciwym jednostkom organizacyjnym prokuratury i 2  urzêdom skarbowym. Ponadto skierowa³a
jeden wniosek o ukaranie do s¹du.
Zawiadomienia, o których mowa wy¿ej (zarówno
w sprawie, jak i przeciwko okrelonym osobom), s¹
przez NIK kierowane do organów powo³anych do cigania przestêpstw wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, ¿e przestêpstwo zosta³o pope³nione. Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e ocena faktów uzasadniaj¹cych skierowanie zawiadomienia, dokonywana jest przez Izbê wy³¹cznie na podstawie akt kontroli, przy czym ze wzglêdu na okrelone prawem uprawnienia kontrolerów, zw³aszcza co do podmiotowego
i przedmiotowego zakresu kontroli, ujawnione nieprawid³owoci nie odzwierciedlaj¹ zazwyczaj ca³okszta³tu bezprawnego dzia³ania. Podjêcie pozosta³ych czynnoci w celu zebrania pe³nego materia³u dowodowym,
czêsto przy u¿yciu technik i procedur operacyjnych,
umo¿liwiaj¹cych pe³n¹ ocenê zarzucanego czynu zabronionego, nale¿y wiêc do organów cigania.
Najwiêcej zawiadomieñ, podobnie jak w 2001 r.,
dotyczy³o ujawnionych w toku kontroli przestêpstw niegospodarnoci (art. 296 Kodeksu karnego)  ³¹cznie
29 zawiadomieñ, przy 19 w 2001 r.
Charakterystycznym zjawiskiem by³o zwiêkszenie
w 2002 r. liczby ujawnionych przestêpstw urzêdniczych, polegaj¹cych na nadu¿yciu uprawnieñ lub niedope³nieniu obowi¹zków przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 kk)  24 zawiadomienia, przy 13
w 2001 r.
Relatywnie mniejsza by³a natomiast liczba ujawnionych przestêpstw, polegaj¹cych na powiadczeniu
nieprawdy w dokumentach, ich fa³szowaniu i u¿ywaniu tego rodzaju dokumentów (art. 270, 271 i 273 kk)
 16 przypadków, niekiedy w zbiegu z innymi przestêpstwami, przy 21  w 2001 r. W okresie sprawozdawczym zdecydowanie zmniejszy³a siê tak¿e liczba
przestêpstw, polegaj¹cych na nierzetelnym prowadzeniu ksi¹g rachunkowych, niepodaniu numeru identyfikacji podatkowej lub podaniu numeru nieprawdziwe-
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go, albo niedokonaniu w terminie zg³oszenia identyfikacyjnego lub aktualizacji objêtych nim danych (art.
61 i 81 Kodeksu karnego skarbowego) - 4 zawiadomienia w 2002 r., przy 17 - w 2001 r.
Niewielk¹ tendencjê spadkow¹ odnotowano
w grupie przestêpstw, polegaj¹cych na przed³o¿eniu
dokumentów stwierdzaj¹cych nieprawdê, w celu wy³udzenia kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego (art. 297 kk) - ³¹cznie 5 zawiadomieñ w 2002 r., przy 7 - w 2001 r., a tak¿e pope³nionych na szkodê spó³ek prawa handlowego (art. 587 Kodeksu spó³ek handlowych) i polegaj¹cych na przedstawieniu przed s¹dem nieprawdziwych
danych o dokonaniu wp³aty na kapita³ zak³adowy spó³ek (art. 585 ksh)  8 zawiadomieñ w 2002 r., przy 10 w 2001 r.
Na tym samym poziomie kszta³towa³a siê liczba
spraw dotycz¹cych przestêpstw przeciwko Prawu
budowlanemu (art. 90) - 4 zawiadomienia w 2001 r.
przy 3  2001 r., jak równie¿ zwi¹zanych z ujawnionymi faktami nieprowadzenia ksi¹g rachunkowych, podawania w nich nierzetelnych danych albo niesporz¹dzenia sprawozdania finansowego lub zawarcia w nim
nierzetelnych danych (art. 77 ustawy o rachunkowoci) - 4 zawiadomienia (przy 3 - w 2001 r.), w tym 2 do
urzêdów skarbowych.
Pojedyncze zawiadomienia, podobnie jak w 2001 r.,
dotyczy³y innych przestêpstw, polegaj¹cych na: przekazywaniu danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym (art. 56 ustawy o statystyce publicznej), przeznaczeniu rodków z emisji obligacji na cele
inne, ni¿ okrelone w warunkach emisji (art. 40 ustawy
o obligacjach), doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem, w celu osi¹gniêcia
korzyci maj¹tkowej (art. 286 kk).
Do w³aciwego s¹du rejonowego skierowano jeden wniosek o ukaranie za pope³nienie wykroczenia,
polegaj¹cego na u¿ytkowaniu obiektów bez wymaganych przepisami prawa pozwoleñ oraz niespe³nianiu
przez zarz¹dcê obowi¹zków poddania obiektów budowlanych okresowej kontroli w czasie ich u¿ytkowania (art. 7 i 8 Prawa budowlanego).
Zawiadomieniami i wnioskiem o ukaranie objêto
³¹cznie 87 osób, z których 80 zajmowa³o stanowiska
kierownicze. Ponadto w toku prowadzonych kontroli
ujawniono i zg³oszono organom cigania straty w mieniu w ³¹cznej wysokoci 73,7 mln z³.

Sporód spraw przekazanych w 2002 r. organom
cigania lub s¹dowi grodzkiemu (dot. wykroczeñ), do
31 grudnia 2002 r. zakoñczonych zosta³o 13 postêpowañ, z tego w 4 wniesiono akty oskar¿enia, w 2  odmówiono wszczêcia postêpowania, w 7  wydano decyzje umarzaj¹ce postêpowania karne (wobec braku
znamion czynu zabronionego  3 sprawy, wobec niepope³nienia czynu  3 sprawy i wobec znikomej spo³ecznej szkodliwoci czynu  1 sprawa).
Na postanowienia o odmowie wszczêcia lub umorzenia postêpowania z³o¿ono 4 za¿alenia, które dotychczas nie zosta³y jeszcze rozpoznane. W pozosta³ych sprawach za¿aleñ nie sk³adano.
W 2002 r. organy powo³ane do cigania przestêpstw lub wykroczeñ zawiadomi³y o wydaniu ³¹cznie 64 decyzji koñcz¹cych postêpowania prowadzone w wyniku wniesienia przez Izbê, zarówno w 2002
r., jak i w latach poprzednich, zawiadomieñ lub wniosków o ukaranie, w tym o wniesieniu 19 aktów oskar¿enia do s¹dów (w 2001 r.  23), 40 decyzjach umarzaj¹cych postêpowanie karne (w 2001 r.  38), z tego 28 wobec braku znamion czynu zabronionego, 5 wobec znikomej spo³ecznej szkodliwoci czynu i 7 wobec nie pope³nienia czynu b¹d braku dowodów
pope³nienia przestêpstwa, a tak¿e o 3 decyzjach warunkowo umarzaj¹cych te postêpowania (w 2001 r. 
1) oraz 2 postanowieniach o odmowie wszczêcia postêpowania (w 2001 r.  8).
Na postanowienia o odmowie wszczêcia postêpowania z³o¿ono 2 za¿alenia, które dotychczas nie zosta³y rozpoznane, za na postanowienia o umorzeniu
postêpowañ  14 za¿aleñ, z których jedno zosta³o
uwzglêdnione i jedno nieuwzglêdnione; co do pozosta³ych brak jest informacji o ich rozpoznaniu. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e uprawnienia procesowe do wykonywania praw pokrzywdzonego Izba posiada jedynie
w okrelonych przypadkach - por. art. 49 § 4 Kodeks
postêpowania karnego). Nie wszystkie decyzje o umorzeniu postêpowania karnego mog³y wiêc zostaæ zaskar¿one.
Zmniejszy³a siê tak¿e liczba wydanych przez organy cigania decyzji koñcz¹cych postêpowania 
w 2002 r. Izba zosta³a powiadomiona o wydaniu 64
takich decyzji, przy 79  w 2001 r. Praktycznie na tym
samym poziomie kszta³towa³a siê natomiast liczba
wydanych decyzji o umorzeniu postêpowañ - 40
w 2002 r., przy 38  w 2001 r.

W nastêpstwie zawiadomieñ skierowanych przez
NIK w 2002 r. i w latach poprzednich do s¹du wniesiono 19 aktów oskar¿enia, w tym 4 na podstawie
zawiadomieñ z 2002 r.  w latach 2000-2001 wniesiono odpowiednio 35 i 23 akty oskar¿enia (akty te
najczêciej kierowane by³y do s¹dów, w zwi¹zku
z naruszeniem art. 231 § 1, art. 270, art. 271 i art.
296 § 1 i 3 kk).

Wnioski (zawiadomienia)
w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów
publicznych
NIK ma  zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i aktami wykonawczymi do ustawy
 uprawnienia do sk³adania wniosków o ukaranie oraz
zawiadomieñ w sprawach dotycz¹cych naruszenia
dyscypliny finansów publicznych. S¹ one kierowane
do w³aciwych rzeczników dyscypliny finansów publicznych (zawiadomienia) albo do w³aciwych komisji orzekaj¹cych (wnioski o ukaranie). Pocz¹wszy od
7 lipca 2002 r., sk³adaj¹cy zawiadomienie, w tym równie¿ NIK, ma obowi¹zek wskazania osoby, której zarzuca siê naruszenie tej dyscypliny. Niespe³nienie tego
wymogu, jak równie¿ nieokrelenie zarzucanego czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okolicznoci jego pope³nienia, stanowi¹ podstawê do zwrotu
zawiadomienia.
Oprócz danych odnosz¹cych siê bezporednio do
obwinionego, takich jak: adresy zamieszkania i pracodawcy, informacja o ewentualnej uprzedniej karalnoci sprawcy, we wniosku o ukaranie nale¿y tak¿e
okreliæ szacunkow¹ wysokoæ uszczerbku lub szkody w dochodach jednostki sektora finansów publicznych, rodzaj winy obwinionego oraz przedstawiæ propozycjê kary. Dodaæ nale¿y, ¿e Izbie nie przys³uguje
status oskar¿yciela, jednak¿e wniosek z³o¿ony przez
Izbê jest dla rzecznika finansów publicznych wi¹¿¹cy.
W 2002 r. NIK przekaza³a przewodnicz¹cym w³aciwych komisji orzekaj¹cych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i w³aciwym
rzecznikom dyscypliny finansów publicznych 141 wniosków o ukaranie i 82 zawiadomienia w sprawach dotycz¹cych naruszenia tej dyscypliny (³¹cznie 223).
Postêpowania w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych objê³y 318 osób. Dla porówna-
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nia w 2001 r. NIK przekaza³a 246 wniosków o ukaranie i zawiadomieñ w tych sprawach, za postêpowaniem objêto 379 osób (w 2000 r.  190 wniosków i zawiadomieñ, postêpowania dotyczy³y 321 osób).
W okresie sprawozdawczym zarzuty naruszenia
tej dyscypliny dotyczy³y, podobnie jak w latach poprzednich, g³ównie kierowników jednostek organizacyjnych i ich zastêpców, a w dalszej kolejnoci  g³ównych ksiêgowych tych jednostek.
Najczêstszymi przypadkami naruszenia dyscypliny finansów publicznych by³y:
 naruszenie zasady, formy lub trybu postêpowania przy udzielaniu zamówieñ publicznych  skierowano 144 wnioski lub zawiadomienia, za zarzuty przypisano 195 osobom (w 2001 r.  141
wniosków wskazuj¹cych 196 osób); podobnie jak
w latach poprzednich, równie¿ w 2002 r. by³a to
najliczniejsza grupa naruszeñ tej dyscypliny ujawnionych podczas kontroli, polegaj¹cych na: udzielaniu zamówieñ z pominiêciem obowi¹zuj¹cych
przepisów, podziale ich na czêci, stosowaniu trybu innego, ni¿ przetarg nieograniczony, mimo braku przes³anek na to zezwalaj¹cych, naruszaniu
zasady równego traktowania podmiotów ubiegaj¹cych siê o zamówienie, udzielaniu zamówienia,
którego przedmiotem by³y roboty budowlane,
w trybie zapytania o cenê, nieodrzucaniu ofert,
mimo zaistnienia przes³anek do ich odrzucenia,
braku zgody Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych na zastosowanie trybu innego, ni¿ przetarg
nieograniczony, mimo i¿ wartoæ zamówienia przekracza³a okrelone ustawowo progi;
 zaniechanie ustalenia nale¿noci Skarbu Pañstwa,
jednostki samorz¹du terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, a tak¿e pobranie, ustalenie lub dochodzenie jej w wysokoci ni¿szej, ni¿ wynikaj¹ca z prawid³owego obliczenia oraz niezgodne z przepisami jej umorzenie lub dopuszczenie do przedawnienia  skierowano 26 wniosków (zawiadomieñ), zawieraj¹cych
zarzuty przeciwko 34 osobom (w 2001 r.  27 wniosków i 46 osób);
 przekroczenie zakresu upowa¿nienia do dokonywania wydatków ze rodków publicznych  przekazano wnioski (zawiadomienia) w 16 sprawach
dotycz¹cych 18 osób (w 2001 r.  16 wniosków
i 25 osób);
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 niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie
rodków publicznych otrzymanych z rezerwy bud¿etowej oraz dotacji z bud¿etu lub z funduszu
celowego - skierowano 14 wniosków, za zarzut
naruszenia dyscypliny finansów publicznych przypisano 16 osobom (w 2001 r. - 15 wniosków i 18
osób);
 przekroczenie zakresu upowa¿nienia do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ obci¹¿aj¹cych bud¿et - przekazano 11 wniosków, przy czym zarzutem tym
obci¹¿ono 19 osób (w 2001 r.  10 wniosków i 15
osób);
 dopuszczenie siê zw³oki w regulowaniu zobowi¹zañ, powoduj¹cej uszczuplenie rodków publicznych wskutek zap³aty odsetek naliczonych za
opónienie w zap³acie  skierowano 10 wniosków,
w których zarzuty tego rodzaju postawiono 12
osobom (w 2001 r.  4 wnioski i 7 osób);
 wykazanie w sprawozdaniu bud¿etowym danych
niezgodnych z danymi wynikaj¹cymi z ewidencji
ksiêgowej  skierowano 7 wniosków wobec 7 osób
(w 2001 r.  10 wniosków i 18 osób);
 zaniechanie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji lub dokonanie jej w sposób niezgodny ze
stanem rzeczywistym  przekazano 6 wniosków,
w których zarzuty postawiono 7 osobom (w 2001 r.
 16 wniosków i 21 osób);
 wyp³acanie wynagrodzeñ, bez jednoczesnego
wykonania, wynikaj¹cego z ustaw szczególnych,
a ci¹¿¹cego na pracodawcy, obowi¹zku pobrania,
odprowadzenia lub op³acenia wiadczeñ lub sk³adek  skierowano 5 wniosków, w których zarzut
ten podniesiono wobec 7 osób (w 2001 r.  1 wniosek i 2 osoby).
Do pozosta³ych zarzutów, wystêpuj¹cych
z mniejszym nasileniem, zaliczyæ nale¿y: dopuszczenie do uszczuplenia wp³ywów bud¿etu pañstwa
lub bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego
wskutek zaniedbañ w organizacji pracy i kierowania jednostk¹, naruszenie zasad udzielania dotacji, przekroczenie uprawnieñ do dokonania zmian
w bud¿ecie lub w planie finansowym, przeznaczenie dochodów uzyskanych przez jednostkê bud¿etow¹ na wydatki ponoszone w tej jednostce, niedokonanie pe³nej i terminowej wp³aty do bud¿etu przez
zak³ad bud¿etowy lub gospodarstwo pomocnicze,
zaniechanie przez kierownika jednostki zawiado-

mienia rzecznika dyscypliny o ujawnionym naruszeniu dyscypliny, zawiniona zw³oka w z³o¿eniu przez
rzecznika dyscypliny wniosku o ukaranie oraz zawiniona zw³oka w prowadzeniu przez komisjê orzekaj¹c¹ postêpowania w sprawie o naruszenie dyscypliny  ³¹cznie 15 wniosków obejmuj¹cych 20
osób (w 2001 r.  31 wniosków i 37 osób).
W 2002 r. nieujawniono przypadku naruszenia
dyscypliny finansów publicznych, polegaj¹cego na
niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniem rodków z funduszu celowego (w 2001 r. 2 wnioski dotycz¹ce 2 osób) oraz zw³oce lub zaniechaniu wykonania prawomocnego orzeczenia komisji orzekaj¹cej
w sprawach o naruszenie tej dyscypliny.
Wiêkszoæ postêpowañ prowadzonych w sprawach skierowanych przez Izbê w 2002 r. nie zosta³a
jeszcze zakoñczona. Izba dysponuje informacjami tylko o 69 rozstrzygniêciach, przy czym czêæ tych rozstrzygniêæ dotyczy wniosków lub zawiadomieñ skierowanych przez Izbê w 2001 r., ale zakoñczonych
w ubieg³ym roku. Z informacji tych wynika, ¿e w 6 sprawach umorzono postêpowanie, w jednym przypadku
wydano postanowienie o odmowie wszczêcia postêpowania, w 11 sprawach rzecznicy dyscypliny wydali
postanowienia o odmowie wniesienia wniosku o ukaranie. Na te postanowienia Izba z³o¿y³a 2 za¿alenia.

W jednym przypadku G³ówny Rzecznik Dyscypliny
Finansów Publicznych utrzyma³ zaskar¿one postanowienie w mocy; brak jest informacji o sposobie za³atwienia drugiej sprawy.
W sprawach rozstrzygniêtych 52 osoby uznano
winnymi naruszenia dyscypliny, w tym w stosunku do
28 osób odst¹piono od wymierzenia kary, upomnieniami ukarano 22 osoby, a kar¹ nagany  2 osoby.
20 osób objêtych wnioskami zosta³o uniewinnionych.
Dla porównania nale¿y podaæ, ¿e w 2001 r. rozstrzygniêto 58 spraw. W jednym przypadku postêpowanie umorzone, w 7 wydano postanowienie o odmowie wszczêcia postêpowania, za w 6 rzecznicy odmówili wniesienia wniosku o ukaranie, 56 osób uznano winnymi naruszenia dyscypliny  w stosunku do
21 odst¹piono od wymierzenia kary, 27 ukarano kar¹
upomnienia, 7 kar¹ nagany, natomiast 1 osobê ukarano kar¹ pieniê¿n¹ (na skutek odwo³ania karê zmieniono na upomnienie). 17 osób uniewinniono.
Porównuj¹c przedstawione wy¿ej dane nale¿y
zwróciæ uwagê na wzrost liczby spraw umorzonych (6
w 2002 r., przy 1  w 2001 r.), jak równie¿ spraw, w których odmówiono wniesienia wniosku o ukaranie (11
w 2002 r., przy 6  w 2001 r.). Z kolei zmniejszy³a siê
liczba postanowieñ o odmowie wszczêcia postêpowania (1 w 2002 r., przy 7  w 2001 r.).
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Podawanie
do wiadomoci
publicznej
wyników
kontroli
4.

''

P

rezes NIK ma obowi¹zek podawaæ corocznie do
publicznej wiadomoci, po uprzednim przed³o¿eniu
Sejmowi RP, analizy wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej oraz sprawozdania z dzia³alnoci Izby za poprzedni rok. Posiada tak¿e, stosownie do rozwi¹zañ przyjêtych w ustawie o NIK, uprawnienie do przedstawiania opinii publicznej innych dokumentów zwi¹zanych z postêpowaniem kontrolnym
lub zawartymi w nich ustaleniami  z zachowaniem
tajemnicy ustawowo chronionej. Realizacja postanowieñ, o których mowa wy¿ej, s³u¿y wiêc bezporednio wype³nianiu konstytucyjnego prawa obywateli do
rzetelnej informacji o funkcjonowaniu organów administracji i instytucji publicznych oraz dzia³alnoci osób
pe³ni¹cych funkcje publiczne.
Kieruj¹c siê t¹ podstawow¹ zasad¹, a tak¿e maj¹c na wzglêdzie zwiêkszenie skutecznoci realizacji
wniosków pokontrolnych przez ich adresatów, Izba
informowa³a opiniê publiczn¹ o ustaleniach przeprowadzonych kontroli i wynikaj¹cych z nich ocenach,
uwagach i wnioskach. Ponadto przekazywa³a informacje o bie¿¹cej dzia³alnoci NIK, zw³aszcza o jej zadaniach i sposobie funkcjonowania. Zadania te realizowane by³y w formie:
 wywiadów i wypowiedzi Prezesa i wiceprezesów
NIK oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych;
 konferencji i briefingów prasowych (w 2002 r. zorganizowano 45 konferencji, w tym 9 w delegaturach NIK);
 indywidualnego udostêpniania dziennikarzom informacji o wynikach kontroli;
 relacjonowania dzia³añ i prezentowania inicjatyw
Izby.
Teksty informacji prezentowanych na konferencjach i briefingach, jak równie¿ udostêpnianych w innej formie, by³y zamieszczane na stronie internetowej.
Wspó³pracê Izby z mediami organizowa³o i koordynowa³o w 2002 r., podobnie jak w latach poprzednich, Biuro Rzecznika Prasowego i Informacji. Codziennie analizowa³o ono, w ramach przegl¹dów prasy centralnej i terenowej, zamieszczone w niej relacje na temat pracy NIK, przeprowadza³o, w zale¿noci od potrzeb, przekrojowe analizy publikacji. Na bie¿¹co te¿ informowa³o o treci audycji telewizyjnych
dotycz¹cych NIK. Ponadto przekazywa³o pracownikom Izby, za pomoc¹ poczty elektronicznej, relacje



o wa¿niejszych wydarzeniach, opiniach i reakcjach
mediów na upublicznione wyniki kontroli, jak równie¿
analizy wyników badania opinii publicznej.
W 2002 r. w prasie ukaza³o siê 4398 publikacji
o dzia³alnoci NIK lub o tematyce zwi¹zanej z t¹ dzia³alnoci¹. W porównaniu z poprzednim rokiem ich liczba zmniejszy³a siê o 644. Znaczny odsetek publikacji
(78%) powiêcono dzia³alnoci kontrolnej Izby.
W okresie sprawozdawczym znacz¹co wzros³a
rola internetu, jako nonika informacji o dzia³alnoci
Izby. Now¹ form¹ nawi¹zania kontaktów poprzez ten
rodzaj mediów by³o zamieszczanie na stronach internetowych NIK wywiadów z Prezesem i wiceprezesami NIK oraz dyrektorami departamentów. Wyjaniali
i przybli¿ali oni ustalenia niektórych kontroli, co zosta³o
zauwa¿one przez media, które czêsto wykorzystywa³y treci wynikaj¹ce z tych wywiadów w publikacjach
prasowych.
W ub.r. po raz pierwszy pojawi³y siê te¿ transmisje i retransmisje internetowe z posiedzeñ seminaryjnych Kolegium NIK, umo¿liwiaj¹ce zainteresowanym
bezporednie obserwowanie przebiegu obrad. Rozpoczêto tak¿e zamieszczanie na stronach internetowych Izby skrótów filmowych z konferencji prasowych.
O znacznym zainteresowaniu t¹ form¹ popularyzacji
wiedzy o Izbie wiadczy du¿a liczba odwiedzaj¹cych
stronê NIK (przeciêtnie oko³o 25-30 tys. osób miesiêcznie). Na uwagê zas³uguje ponadto zastosowanie na
konferencji prasowej, jako nonika danych, p³yty CD.
Jak ju¿ wspomniano, przewa¿aj¹c¹ czêæ przekazów medialnych powiêcono dzia³alnoci kontrolnej. W 2002 r. najszerzej prezentowano oceny, uwagi
i wnioski wynikaj¹ce z kontroli realizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Po
upublicznieniu jej ustaleñ w lutym i marcu ub.r., pojawi³y siê ³¹cznie 184 relacje prasowe. Koncentrowa³y
siê one wokó³ wyliczeñ wysokoci przysz³ych emerytur. Podkrelano, ¿e w ocenie NIK bêd¹ one du¿o ni¿sze, ni¿ obecne oraz spodziewane przez twórców reformy. Media komentowa³y tak¿e rz¹dow¹ propozycjê zrównania wieku emerytalnego kobiet i mê¿czyzn,
co mia³o w za³o¿eniach zmniejszyæ dysproporcje w wysokoci przysz³ych emerytur.
Istotne jest, ¿e ustalenia kontroli, o której mowa
wy¿ej, wywo³a³y debatê nad kszta³tem i rozwojem reformy ubezpieczeñ spo³ecznych. Czêsto zabierali
w niej g³os twórcy reformy, kwestionuj¹c merytorycz-

n¹ wartoæ ustaleñ kontroli. Póniejsze komunikaty
GUS, analizy orodków naukowych i OFE oraz przeprowadzone przez rz¹d zmiany zgodne z zaleceniami NIK potwierdzi³y jednak s³usznoæ ocen Izby, a tym
samym potrzebê podjêcia publicznej dyskusji w tak
wa¿nej, systemowo i spo³ecznie sprawie.
Z du¿ym zainteresowaniem mediów spotka³y siê
ustalenia trzech kontroli, zwi¹zanych z problematyk¹
motoryzacyjn¹ (245 artyku³ów).
Na prze³omie czerwca i lipca 2002 r. prasa powiêci³a wiele miejsca problematyce wykorzystania funduszy za p³atne parkowanie na drogach publicznych
(129 artyku³ów). W opublikowanych relacjach zwracano uwagê, ¿e prawie we wszystkich objêtych kontrol¹ miastach funkcjonowanie stref p³atnego parkowania niestrze¿onego jest niekorzystne finansowo dla
miejscowego samorz¹du. Pod koniec ub.r., po wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który orzek³, ¿e tryb
wprowadzenia p³atnego parkowania by³ niezgodny
z Konstytucj¹, prasa przypomina³a, ¿e Izba wczeniej
zwróci³a ju¿ uwagê na niezgodny z prawem tryb wprowadzenia tych stref.
W 72 publikacjach prasowych komentuj¹cych
ustalenia kontroli prawid³owoci szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz wydawania praw jazdy podkrelano niski poziom merytoryczny szkoleñ, korupcjogenny system egzaminowania,
a tak¿e dramatyczne skutki nik³ych umiejêtnoci niedouczonych kierowców. Media odnotowa³y tak¿e
pozytywn¹ reakcjê Stowarzyszenia Orodków Szkolenia Kierowców, które po kontroli NIK przedstawi³o
propozycje wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
Zainteresowanie rodków masowego przekazu
ustaleniami kontroli prawid³owoci dzia³ania organów
rejestruj¹cych pojazdy przekwalifikowane z samochodów osobowych na samochody ciê¿arowe zaowocowa³o 44 artyku³ami w prasie oraz licznymi audycjami
telewizyjnymi i radiowymi. W relacjach prasowych
cytowano dane o znacznych rodkach, które nie wp³ynê³y do bud¿etu pañstwa oraz wskazywano na niejasnoci w przepisach prawa. Ze szczególnym zainteresowaniem mediów spotka³o siê stwierdzenie, ¿e
podatnicy podatku od towarów i us³ug nie mog¹ ponosiæ konsekwencji finansowych, na skutek wydania
przez b. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
rozporz¹dzenia niezgodnego z Konstytucj¹ RP,

w zwi¹zku z czym nie bêd¹ zobowi¹zani do zwrotu
odliczonego podatku.
Prezes NIK poda³ w lipcu ub. r. do wiadomoci
publicznej, tj. na forum parlamentarnym oraz podczas
konferencji prasowej, Sprawozdanie z dzia³alnoci NIK
w 2001 r. oraz Analizê wykonania bud¿etu pañstwa
i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w 2001 r. Do treci tych
dokumentów media nawi¹za³y w 89 artyku³ach prasowych.
W relacjach o przyjêciu przez Sejm PR Sprawozdania z dzia³alnoci NIK w 2001 r. eksponowano pozytywn¹ oceny jej pracy, dokonan¹ przez prawie
wszystkie kluby poselskie. Podkrelono tak¿e fakt,
i¿ corocznie Izba przysparza bud¿etowi pañstwa wiêcej pieniêdzy, ni¿ sama wydaje na swoje utrzymanie. W artyku³ach maj¹cych natomiast zwi¹zek
z Analiz¹ wykonania bud¿etu pañstwa informowano
o pozytywnym zaopiniowaniu przez Izbê udzielenia
rz¹dowi absolutorium za 2001 r., mimo wielu krytycznych uwag, dotycz¹cych: b³êdów w planowaniu, przyjêcia nierealnych za³o¿eñ oraz przeszacowania dochodów bud¿etu pañstwa. W artyku³ach opisuj¹cych
wykonanie bud¿etu przez poszczególne instytucje,
prasa koncentrowa³a siê na  negatywnie ocenionych przez NIK  finansach resortu zdrowia, ubezpieczeniach, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W 96 artyku³ach prasowych odniesiono siê do
ustaleñ kontroli ró¿nych aspektów funkcjonowania
szkolnictwa wy¿szego. Najwiêcej artyku³ów dotyczy³o ocen, uwag i wniosków wynikaj¹cych z kontroli odp³atnoci za studia w pañstwowych szko³ach wy¿szych. Opisywane w prasie ustalenia kontroli wywo³a³y wiele komentarzy. Zainspirowa³y one medialn¹
dyskusjê o kondycji polskiego szkolnictwa, jakoci
kszta³cenia oraz presti¿u dyplomu studiów wy¿szych.
Zainteresowanie mediów, tak¿e elektronicznych,
wzbudzi³a analiza restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej górnictwa wêgla kamiennego w latach 19902001. Jej prezentacja zbieg³a siê w czasie z og³oszeniem nowego rz¹dowego projektu restrukturyzacji tej
bran¿y, nieprzychylnie przyjêtego przez samych górników. Media eksponowa³y ogóln¹ ocenê Izby, krytycznie oceniaj¹c¹ - generalnie rzecz ujmuj¹c  dotychczasowe dzia³ania na rzecz reformy. W prasie temat ten zosta³ pog³êbiony w 51 artyku³ach. Pojawi³y
siê tak¿e analizy ogólnej kondycji górnictwa, z powo-



³aniem siê na dane NIK, jak równie¿ próby okrelenia
jego przysz³oci. Tytu³y bran¿owe lub fachowe zamieci³y liczne analizy problemowe, opieraj¹ce siê na
ustaleniach NIK lub ilustrowane danymi z kontroli.
Sporód kontroli przeprowadzonych w 2002 r.
medialny oddwiêk znalaz³y tak¿e ustalenia i oceny,
opisane w informacjach o wynikach kontroli: wype³niania przez Telewizjê Publiczn¹ SA obowi¹zków nadawcy publicznego (49 publikacji), lokalizacji du¿ych obiektów handlowych (super- i hipermarketów) (48), zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez urzêdy
marsza³kowskie i wojewódzkie (46).
W 2002 r. odsetek publikacji ogólnie odnosz¹cych siê do NIK, jako instytucji, po wzrocie w roku
poprzednim, powróci³ do poziomu sprzed dwóch lat
(zmiana na stanowisku prezesa NIK w 2001 r. wzmog³a zainteresowanie prasy i telewizji kwestiami zwi¹zanymi z miejscem kontroli pañstwowej w systemie
organów pañstwa, jak równie¿ wewnêtrzn¹ organizacj¹ i funkcjonowaniem Izby). Tak¿e treæ publikacji w wiêkszym stopniu nawi¹zywa³a do podejmowanych wczeniej problemów zwi¹zanych z uprawnieniami kontrolnymi NIK. Na uwagê zas³uguj¹ tu g³ów-



nie relacje medialne, dotycz¹ce odmowy poddania
siê kontroli przez Zarz¹d KGHM Polska Mied (98
publikacji na ten temat). Pocz¹tkowo osnute by³y one
wokó³ pytania, czy Izba ma prawo kontrolowaæ spó³ki z mniejszociowym udzia³em Skarbu Pañstwa.
Nastêpnie przerodzi³y siê w medialn¹ dyskusjê na
temat konstytucyjnych uprawnieñ NIK, jej miejsca
i roli w pañstwie. Nag³oniona zosta³a tak¿e argumentacja Izby, w tym konkluzja seminaryjnego posiedzenia Kolegium NIK w tej sprawie.
W 2002 r. w prasie ukaza³y siê publikacje  prezentuj¹ce na ogó³ korzystnie oceny pracy NIK  dokonywane przez instytucje miêdzynarodowe, zw³aszcza w perspektywie integracji Polski z krajami Unii
Europejskiej.
Otwartoæ instytucji i stopieñ poinformowania obywateli o pracy NIK w znacznym stopniu decyduj¹ o publicznej ocenie jej dzia³alnoci. Centrum Badania Opinii Spo³ecznej przeprowadza, dwa razy do roku, rankingi instytucji publicznych. Wykaza³y one, ¿e 50% respondentów pozytywnie ocenia dzia³alnoæ Izby, natomiast osób le oceniaj¹cych pracê NIK jest du¿o
mniej  17%.
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Informacje ogólne
W 2002 r. do NIK wp³ynê³o 7895 skarg, listów i wniosków, wród nich 6639 tzw. pierwotnych, które stanowi³y
84,1% korespondencji. Pozosta³ych 1256 skarg (15,9%) skierowa³y osoby, które ju¿ wczeniej prowadzi³y korespondencjê z Izb¹. Ponowne ich skierowanie spowodowane zosta³o g³ównie niew³aciwym, w odczuciu skar¿¹cych, za³atwieniem ich przez organy, którym sprawy te NIK przekaza³a do rozpatrzenia. Czêæ korespondencji
stanowi³a natomiast uzupe³nienie przes³anych wczeniej skarg.
W okresie sprawozdawczym, w porównaniu z rokiem poprzednim, odnotowano oko³o 6% spadek liczby kierowanych spraw. Dane o liczbie skarg, listów i wniosków, które wp³ynê³y do NIK w ostatnich latach
(1993  2002), obrazuje poni¿szy wykres.

W 2002 r., podobnie jak w latach ubieg³ych, autorami skarg, listów i wniosków by³y g³ównie osoby fizyczne,
a ponadto cz³onkowie okrelonych spo³ecznoci, np. zak³adów pracy, wspólnot mieszkaniowych, osoby wykonuj¹ce mandat spo³eczny  pos³owie na Sejm RP i radni, b¹d przedstawiciele zwi¹zków, stowarzyszeñ i instytucji.
Strukturê skarg, listów i wniosków, które wp³ynê³y do NIK w latach 2001-2002, ze wzglêdu na ich autorów,
ilustruje tabela 1.
Tabela 1
Struktura skarg, listów i wniosków w latach 2001  2002
2001 r.
Procentowy
wskanik
Liczba
struktury
3
4

2002 r.
Procentowy Procentowy
wskanik
wskanik
Liczba
struktury
(5:3)
5
6
7

Lp.
1

Wyszczególnienie
2

1.

Skargi indywidualne

5.815

69,3

5.591

70,8

96,1

2.

Skargi zbiorowe

381

4,5

310

3,9

81,4

3.

Pisma skierowane przez pos³ów na Sejm RP

139

1,7

170

2,2

122,3

4.

Pisma skierowane przez senatorów RP

33

0,4

20

0,2

60,6

4.

Skargi anonimowe

1.752

20,9

1.482

18,8

84,6

5.

Pozosta³e skargi, listy i wnioski*

273

3,2

322

4,1

117,9

8.393

100,0

7.895

100,0

94,1

Ogó³em:

*/ Np. kierowane przez organy samorz¹dowe, organizacje spo³eczne, radnych itp.

"

Now¹ form¹ nadsy³ania skarg, listów i wniosków sta³a siê poczta elektroniczna. Za jej porednictwem w 2002 r.
nades³ano do Izby 123 skargi i listy.
W okresie sprawozdawczym w jednostkach organizacyjnych NIK przyjêto 1737 osób zg³aszaj¹cych skargi
osobicie. Fakt osobistego zwrócenia siê z prob¹ o udzielenie pomocy, najczêciej prawnej, mia³ zwi¹zek  co
czêsto podkrelali skar¿¹cy  z wysokimi kosztami porad wiadczonych przez kancelarie adwokackie, a ponadto niewystarczaj¹c¹ wiedz¹ o obowi¹zuj¹cych przepisach prawnych.
Wp³yw korespondencji skargowej do NIK w 2002 r., w uk³adzie terytorialnym, ilustruje tablica 2.
Tabela 2
Wp³yw korespondencji skargowej do NIK w latach 2001  2002, w uk³adzie terytorialnym
2001 r.
Procentowy
wskanik
Liczba
struktury
3
4

2002 r.
Procentowy Procentowy
wskanik
wskanik
Liczba
struktury
(5:3)
5
6
7

Lp.
1

Wyszczególnienie
2

1.

Mazowieckie

1.674

19,9

1.417

17,9

84,6

2.

Dolnol¹skie

920

10,9

781

9,9

84,9

3.

Kujawsko-Pomorskie

360

4,3

348

4,4

96,7

4.

Lubelskie

434

5,2

360

4,6

82,9

5.

Lubuskie

234

2,8

193

2,4

82,5

6.

£ódzkie

391

4,7

407

5,2

104,1

7.

Ma³opolskie

556

6,6

565

7,2

101,6

8.

Opolskie

270

3,2

225

2,8

83,3

9.

Podkarpackie

200

2,4

250

3,2

125,0

10.

Podlaskie

349

4,2

309

3,9

88,5

11.

Pomorskie

407

4,8

378

4,8

92,9

12.

l¹skie

889

10,6

747

9,5

84,0

13.

wiêtokrzyskie

397

4,7

333

4,2

83,9

14.

Warmiñsko-Mazurskie

240

2,9

280

3,5

116,7

15.

Wielkopolskie

474

5,6

374

4,7

78,9

16.

Zachodniopomorskie

442

5,3

401

5,1

90,7

17.

Pozosta³e*/

156

1,9

527

6,7

337,8

8.393

100,0

7.895

100,0

94,1

Ogó³em:
*/ Ca³y kraj i zagranica.

Z powy¿szych danych wynika m.in., ¿e w 2002 r., w relacji do roku poprzedniego, znacznie zwiêkszy³ siê
odsetek skarg, listów i wniosków, których autorzy podnosili sprawy i problemy o zasiêgu ogólnokrajowym lub
dotycz¹cym zagranicy.

#

Skargi, listy i wnioski  wed³ug sygnalizowanych problemów
Podzia³ skarg, listów i wniosków otrzymanych przez NIK w latach 2001-2002, wed³ug sygnalizowanej w nich
problematyki, ilustruje tablica 3.
Tabela 3
Skargi, listy i wnioski w latach 2001  2002, wed³ug problematyki
2001 r.
Procentowy
wskanik
Liczba
struktury
3
4

2002 r.
Procentowy Procentowy
wskanik
wskanik
Liczba
struktury
(5:3)
5
6
7

Lp.
1

G³ówne grupy problemowe:
2

1.

Nadu¿ycia gospodarcze i finansowe,
marnotrawstwo mienia spo³ecznego

2.439

29,1

1.858

23,5

2.

Funkcjonowanie organów i urzêdów
administracji rz¹dowej
i samorz¹du terytorialnego

1.938

23,1

1.688

21,4

87,1

3.

Sprawy dotycz¹ce gospodarki lokalami

790

9,4

754

9,6

95,4

4.

Emerytury, renty, ochrona zdrowia, opieka spo³eczna

476

5,7

576

7,3

121,0

5.

Sprawy wynikaj¹ce ze stosunku pracy

519

6,2

373

4,7

71,9

6.

Funkcjonowanie systemu finansowego

376

4,5

256

3,2

68,1

7.

Transport i ³¹cznoæ

357

4,2

297

3,8

83,2

8.

Sprawy wynikaj¹ce z gospodarki ziemi¹

177

2,1

143

1,8

80,8

9.

Przekszta³cenia w³asnociowe

192

2,3

127

1,6

66,1

10.

Pozosta³e sprawy*/
Ogó³em:

76,2

1.129

13,4

1.823

23,1

161,5

8.393

100,0

7.895

100,0

94,1

*/ Niedaj¹ce siê sklasyfikowaæ, wnioski o udostêpnienie informacji publicznych itp.
W 2002 r., identycznie jak w latach poprzednich, najliczniejsze by³y skargi, listy i wnioski informuj¹ce o nadu¿yciach gospodarczych i finansowych, marnotrawstwie mienia spo³ecznego, a tak¿e o nielegalnych,
w odczuciu ich autorów, dochodach osób fizycznych  ³¹cznie 1858 spraw.
W tej grupie najliczniejsza by³a korespondencja, dotycz¹ca przedsiêbiorstw i zak³adów przemys³owych,
obejmuj¹ca 353 skargi. Krytykowano w niej m.in. nadmiern¹ dba³oæ kierownictw zak³adów o w³asne interesy,
wyprzeda¿ przez przedsiêbiorstwa pañstwowe rodków trwa³ych i materia³ów po zani¿onych cenach. Informowano o ³apownictwie, korupcji i nepotyzmie.
Znacz¹cy udzia³ mia³a równie¿ korespondencja, sygnalizuj¹ca wystêpowanie nadu¿yæ i niegospodarnoci
w placówkach ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej  278 skarg. Zawiera³a ona g³ównie zarzuty niew³aciwego wykorzystywania dotacji bud¿etowych oraz ³apownictwa i korupcji wród pracowników tych placówek.
W pozosta³ych skargach wskazywano m.in. na nadu¿ycia wystêpuj¹ce w dzia³alnoci: placówek naukowo
 kulturalnych i szkolnictwa  196 skarg, w których informowano o z³ej gospodarce finansowej i uchybieniach
w wykorzystaniu dotacji bud¿etowych, jednostek zwi¹zanych z rolnictwem, lenictwem i ochron¹ rodowiska  150 skarg, zawieraj¹cych g³ównie zarzuty nadu¿yæ w zak³adach, których dzia³alnoæ zwi¹zana jest
z ochron¹ rodowiska i dotycz¹cych nieprawid³owego wykorzystania dotacji, w tym rodków z funduszy unijnych, placówek handlowo  us³ugowych  148 skarg, wskazuj¹cych na nieuwzglêdnianie reklamacji i informuj¹cych o zani¿aniu nale¿nych pañstwu podatków, instytucji celnych i finansowych  124 skargi, informuj¹ce o uznaniowym charakterze decyzji w sprawach podatkowych i zwi¹zanych z przyznawaniem koncesji, pozwoleñ i zezwoleñ, placówek i zak³adów zwi¹zanych z gospodark¹ komunaln¹ i przestrzenn¹  121 listów i pism, w których zarzuty nadu¿yæ i niegospodarnoci kierowano pod adresem osób ze cis³ego kierownictwa wskazanych jednostek, zarzucaj¹c im korupcjê, nepotyzm i ³apownictwo.

$

Nastêpn¹ grupê, co do liczby spraw, stanowi³y pisma krytykuj¹ce funkcjonowanie organów i urzêdów
administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego  ³¹cznie 1688 skarg, z tego 342 dotycz¹ce urzêdów
i organów administracji rz¹dowej oraz 1346 - administracji samorz¹dowej.
Skar¿¹cy zwracali g³ównie uwagê na z³e gospodarowanie mieniem i rodkami publicznymi oraz wykorzystywanie stanowisk dla czerpania osobistych korzyci. Jako ród³o nieprawid³owoci wskazywali m.in. korupcjê cz³onków
w³adz rz¹dowych, samorz¹dowych i urzêdników, powi¹zania rodzinne i towarzyskie w strukturach organizacyjnych,
jak równie¿ powi¹zania miêdzy t¹ w³adz¹ a przedsiêbiorcami. Konsekwencj¹ tego by³o preferowanie okrelonych
firm i osób, które otrzymywa³y korzystne decyzje, np. sprzeda¿ gruntu po zani¿onych cenach, niski czynsz dzier¿awny, umorzenia podatków, zlecenia, zatrudnienie, dotacje i wiadczenia finansowe ze rodków publicznych itp.
W skargach dotycz¹cych sfery administracji rz¹dowej najczêciej wskazywano na: podejmowanie b³êdnych decyzji wobec nadzorowanych przedsiêbiorstw pañstwowych, przewlek³oæ prowadzonych postêpowañ,
uchybianie terminom wyznaczonym na za³atwienie spraw, nieinformowanie o przewidywanych terminach rozpatrzenia wniosków stron w postêpowaniu administracyjnym, opiesza³oæ w przekazywaniu akt do NSA, w zwi¹zku z zaskar¿eniem decyzji, jak równie¿ niewykonywanie wyroków S¹du.
W listach i skargach na dzia³alnoæ administracji samorz¹dowej informowano o niezgodnej z prawem
dzia³alnoci prezydentów, burmistrzów i zarz¹dów gmin, w tym najczêciej o: niegospodarnym wydatkowaniu
rodków z bud¿etów gmin, niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu dotacji bud¿etowych, nieprawid³owym ewidencjonowaniu wydatków, braku kompetencji, stronniczoci w podejmowaniu decyzji, prywacie i wykorzystywaniu stanowisk dla osi¹gania osobistych korzyci, ³¹czeniu funkcji publicznych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, niezgodnym z prawem dysponowaniu dzia³kami budowlanymi, nieprawid³owym szacowaniu kosztów
inwestycji komunalnych, nieprzestrzeganiu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych (brak lub niew³aciwie prowadzone przetargi), a generalnie o braku dba³oci o mienie komunalne.
Najwiêcej problemów w funkcjonowaniu administracji rz¹dowej i samorz¹dowej wyst¹pi³o, podobnie jak i w latach poprzednich, w budownictwie, gospodarce komunalnej i mieszkaniowej (40% skarg tej grupy). W kategorii
tej nadal liczn¹ grupê stanowi¹ skargi dotycz¹ce funkcjonowania nadzoru budowlanego wszystkich szczebli.
Formu³owano zarzuty o budowaniu obiektów bez zezwolenia, b¹d niezgodnie z warunkami okrelonymi w decyzji zezwalaj¹cej na budowê, wydawaniu ich z naruszeniem prawa w zakresie ochrony rodowiska lub w kolizji
z lokalnymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Problemy wynikaj¹ce z niew³aciwego gospodarowania lokalami wskazano w 754 skargach. Ich autorzy
krytykowali politykê mieszkaniow¹ oraz niew³aciw¹ gospodarkê lokalami o ró¿nym typie w³asnoci.
W pismach dotycz¹cych lokali spó³dzielczych (140 skarg) informowano o nieprawid³owych rozliczeniach finansowych miêdzy zarz¹dami spó³dzielni a ich cz³onkami. Zarzuty dotyczy³y g³ównie wysokoci wiadczeñ za ciep³¹ i zimn¹
wodê, ogrzewanie lokali, jak równie¿ odp³atnoci za remonty. Spó³dzielcy podkrelali ponadto niewykorzystywanie
przez rady nadzorcze uprawnieñ kontrolnych wobec dzia³añ zarz¹dów, ma³¹ skutecznoæ lustracji prowadzonej przez
zwi¹zki rewizyjne oraz trudnoci w dochodzeniu roszczeñ wobec spó³dzielni przed s¹dami powszechnymi.
Zarzuty w sprawach gospodarowania lokalami komunalnymi (209 skarg) dotyczy³y prowadzonej przez zarz¹dy
gmin polityki gospodarowania tymi lokalami oraz sposobu wykonywania zarz¹du nieruchomociami przez jednostki podleg³e gminom. Zarzuty stawiane jednostkom, o których mowa wy¿ej, dotyczy³y g³ównie wysokich kosztów administrowania
nieruchomociami, w tym kosztów utrzymania nieruchomoci wspólnych, trudnoci w weryfikowaniu kosztów zarz¹du, braku ustawowego uregulowania kwestii finansowania zaleg³ych remontów, nierzetelnego prowadzenia rachunkowoci, utrudniania w³acicielom lokali wgl¹du w dokumentacjê ksiêgow¹, a tak¿e braku okresowych sprawozdañ finansowych.
W korespondencji dotycz¹cej gospodarowania lokalami prywatnymi (21 skarg) wskazywano g³ównie na
wzrastaj¹ce koszty ich utrzymania oraz brak dba³oci w³acicieli o ich nale¿yty stan techniczny. Informowano, i¿
koszty remontów rozliczane s¹ nieuczciwie, a ponadto bez uwzglêdnienia mo¿liwoci finansowych lokatorów
nale¿¹cych czêsto do osób o niskich dochodach (emeryci, rencici, osoby pozostaj¹ce bez pracy).
Skargi dotycz¹ce gospodarowania lokalami zak³adowymi (45 pism) zwi¹zane by³y najczêciej z wysokoci¹ wiadczeñ i op³at czynszowych, kosztami eksploatacji mieszkañ, zasadami i preferencjami wykupu tego
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rodzaju lokali, a tak¿e budz¹cymi w¹tpliwoci, b¹d sprzeciw autorów listów, procesami przekazywania lokali
zak³adowych innym podmiotom.
Skargi z zakresu gospodarowania lokalami pozostaj¹cymi w administracji specjalnej (62 pisma) odnosi³y siê g³ównie do zasobów lokalowych zarz¹dzanych przez Wojskow¹ Agencjê Mieszkaniow¹. Krytykowano
sposób przydzielania kwater, wskazywano ponadto na: nieprawid³owe rozliczenia przy ich zwalnianiu, zaniechanie przegl¹dów technicznych, brak rodków na remonty, niezgodny z prawem obrót kwaterami, nieprawid³owe wyp³aty ekwiwalentu pieniê¿nego za rezygnacjê z kwatery sta³ej itp.
Funkcjonowanie systemów emerytalno-rentowego, ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej by³o przedmiotem 576 skarg. W porównaniu z 2001 r. ich liczba wzros³a o ponad 20%. Zarzuty kierowano g³ównie pod
adresem jednostek i placówek sfery ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej, a tak¿e organów emerytalno-rentowych. 1/
Nieprawid³owe funkcjonowanie s³u¿by zdrowia by³o przedmiotem 357 zarzutów. W wiêkszoci dotyczy³y
one lecznictwa otwartego i zamkniêtego. Pozosta³e mia³y zwi¹zek z funkcjonowaniem kas chorych, lecznictwa
sanatoryjnego oraz jednostek farmaceutycznych.
Krytyce poddawano zarówno jakoæ us³ug medycznych wiadczonych przez zak³ady opieki zdrowotnej
i szpitale, jak równie¿ ograniczony do nich dostêp. Wskazywano ponadto na niegospodarnoæ i rosn¹ce zad³u¿enia placówek, a przy tym nieuzasadnione, zdaniem autorów skarg, ró¿nicowanie wynagrodzeñ kierownictw zak³adów i personelu lekarskiego, sygnalizowano nepotyzm i protekcjonizm wród kierownictw kas
chorych.
Niejednokrotnie wskazywano na niekorzystne dla publicznych zak³adów opieki zdrowotnej powi¹zania z prywatnymi stowarzyszeniami i fundacjami, których dzia³alnoæ opiera siê w g³ównej mierze na wykorzystywaniu
struktur i potencja³u gospodarczego jednostek publicznych. Wystêpowaniu tego rodzaju nieprawid³owoci sprzyja
nierzetelnoæ osób partycypuj¹cych w zyskach p³yn¹cych z tej dzia³alnoci oraz brak skutecznego nadzoru ze
strony kierownictw jednostek publicznych.
W zakresie wiadczeñ ZUS i KRUS (262 skargi) najczêciej podnoszonymi sprawami by³y wymiar emerytur i rent, przewlek³y tryb ich przyznawania, a ponadto liberalne orzekanie o inwalidztwie  z jednej strony, z drugiej za - trudnoci w uzyskaniu wy¿szej grupy inwalidztwa.
W sferze opieki spo³ecznej (166 spraw) skar¿ono siê g³ównie na dzia³alnoæ organów gmin, w zakresie
gospodarowania funduszami na pomoc spo³eczn¹, a tak¿e na niew³aciw¹ pracê orodków pomocy spo³ecznej,
przejawiaj¹c¹ siê w arogancji pracowników, omieszaniu wnosz¹cych proby, przydzielaniu zasi³ków po znajomoci, przy równoczesnym odmawianiu pomocy osobom rzeczywicie jej potrzebuj¹cym. Skar¿ono siê tak¿e
na niski standard us³ug wiadczonych przez domy pomocy spo³ecznej, niezadowalaj¹c¹ opiekê zdrowotn¹ oraz
niew³aciwy stosunek pracowników tych placówek do pensjonariuszy.
Przedmiotem 373 skarg by³y sprawy wynikaj¹ce ze stosunku pracy. Tego rodzaju problemy, jak
wynika ze skarg, najczêciej dotyczy³y osób zatrudnionych w zak³adach przemys³owych i placówkach s³u¿by
zdrowia.
Pracodawcom zarzucano, podobnie jak w latach poprzednich, nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp oraz
prawomocnych orzeczeñ s¹dowych. Sygnalizowano tak¿e trudnoci w uzyskaniu nale¿nych odpraw pieniê¿nych oraz
wiadczeñ z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jak równie¿ zani¿anie przez pracodawców wysokoci
sk³adek odprowadzanych do ZUS. Zwracano ponadto uwagê na niezadowalaj¹c¹ skutecznoæ kontroli przeprowadzanych przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy, maj¹c¹ swoje ród³o m.in. w niestosowaniu siê przez pracodawców do zaleceñ pokontrolnych, zw³aszcza dotycz¹cych zatrudniania pracowników na czarno i respektowania przepisów bhp.
Problemy wynikaj¹ce z funkcjonowania systemu finansowego by³y przedmiotem 256 skarg.
1/

Problemy podnoszone w skargach zakwalifikowanych do tej grupy tematycznej wzajemnie siê przenikaj¹

i uzupe³niaj¹. Przedstawione dane liczbowe nie bilansuj¹ siê wiêc z iloœci¹ spraw, zakwalifikowanych do tej niezwykle
pojemnej problemowo grupy.
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W skargach z zakresu bankowoci (98 pism) odnoszono siê g³ównie do polityki kredytowej banków,
uznaj¹c j¹ za zbyt liberaln¹ w stosunku do znajomych kierownictwa, natomiast obostrzon¹ w przypadku
innych klientów. Kwestionowano tak¿e prawid³owoæ naliczania odsetek od kredytów i oprocentowania
depozytów. Nap³ywa³y tak¿e informacje o trudnociach inwestorów w uzyskaniu kredytów inwestycyjnych,
co hamowa³o, zdaniem skar¿¹cych, rozwój drobnej przedsiêbiorczoci. Odnotowano tak¿e sygna³y o firmach para-bankowych, wskazuj¹ce na potrzebê badania wiarygodnoci podmiotów udzielaj¹cych po¿yczek poza systemem bankowym.
Funkcjonowanie organów finansowych i skarbowych by³o przedmiotem 155 skarg. Krytyczne uwagi dotyczy³y g³ównie funkcjonowania systemu kontroli skarbowej, w tym prawid³owoci podejmowanych decyzji, które
czêsto uchylane by³y w postêpowaniu odwo³awczym. Wed³ug skar¿¹cych, sytuacja taka mo¿e mieæ zwi¹zek
z systemem motywacji finansowej inspektorów kontroli skarbowej, rozliczanych na podstawie decyzji wydanych
w postêpowaniu kontrolnym, a nie ostatecznych rozstrzygniêæ w postêpowaniu odwo³awczym.
Skar¿¹cy oczekiwali zmian w przepisach prawa, zmierzaj¹cych do realizacji ogólnej zasady dostêpnoci
kontroli s¹dowej dla stron w sprawach prowadzonych przez organy administracji publicznej, m.in. przez przyznanie podmiotom podlegaj¹cym kontroli skarbowej prawa umo¿liwiaj¹cego dochodzenia swoich racji na drodze postêpowania s¹dowego.
Sygnalizowano tak¿e przypadki nieprawid³owego naliczania podatków przez urzêdy skarbowe, unikanie
ich p³acenia przez czêæ podmiotów gospodarczych i osoby fizyczne, informowano o wykorzystywaniu przez
izby i urzêdy skarbowe systemu ulg i umorzeñ w interesie wybranych podmiotów. Zarzuty tego rodzaju, podobnie jak w latach poprzednich, zawiera³y g³ównie skargi anonimowe. Kwestionowano ponadto legalnoæ dzia³ania firm porednicz¹cych w systemach finansowania wzajemnego, np. na rynku samochodowym.
Nieprawid³owoci w transporcie i ³¹cznoci by³y przedmiotem 297 skarg.
Znaczny udzia³ mia³a korespondencja krytycznie oceniaj¹ca Telekomunikacjê Polsk¹ SA, g³ównie za za
wykorzystywanie przez ni¹ pozycji monopolistycznej na rynku. Krytyce poddawano sposób naliczania op³at za
us³ugi, jak równie¿ nierzetelne, zdaniem skar¿¹cych, rozpatrywanie przez zak³ady telekomunikacyjne w terenie
i dyrekcje okrêgowe wnoszonych skarg i reklamacji. Podobne uwagi kierowano tak¿e pod adresem PPUP Poczta
Polska. Skar¿ono siê g³ównie na nieterminowe przesy³anie wnoszonych op³at i przesy³ek pocztowych.
W skargach zaliczonych do grupy transport kwestionowano g³ównie prawid³owoæ przyznawania koncesji
na przewozy towarowo-osobowe oraz nieuzasadnione preferowanie wybranych firm spedycyjnych.
Nieliczny udzia³ mia³y sprawy wynikaj¹ce z niew³aciwego gospodarowania ziemi¹  143 pisma. W skargach zaliczonych do tej grupy wskazywano g³ównie na naruszanie ustaw o ochronie gruntów rolnych i lenych
oraz ochronie rodowiska, a tak¿e lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Sygnalizowano ponadto przypadki sprzeda¿y gruntów po zani¿onych cenach.
Relatywnie nieliczne (127 pism) by³y tak¿e skargi, których autorzy zakwestionowali prawid³owoæ przebiegu procesów przekszta³ceñ w³asnociowych. Skargi z tego zakresu kierowane by³y g³ównie przez grupy
pracowników prywatyzowanych przedsiêbiorstw, organy samorz¹du pracowniczego i organizacje zwi¹zkowe.
Najwiêcej zarzutów, podobnie jak w roku poprzednim, kierowano pod adresem organów zobowi¹zanych do
wykonywania nadzoru nad tymi procesami.
Najczêciej pojawiaj¹cymi siê zarzutami by³y: zatrudnianie pracowników administracji rz¹dowej, jako syndyków, likwidatorów i pe³nomocników ds. prywatyzacji przedsiêbiorstw, akceptowanie niegospodarnych dzia³añ
zarz¹dców i wyra¿anie zgody na niekorzystn¹ dla Skarbu Pañstwa ich restrukturyzacjê, równoleg³e pe³nienie
funkcji kierowniczych w przedsiêbiorstwie i nowo powsta³ej spó³ce, niewdra¿anie programów naprawczych i nieskutecznoæ programów restrukturyzacyjnych, naruszanie przepisów reguluj¹cych procedurê prywatyzacyjn¹,
zani¿anie wyceny mienia przy jego zbywaniu lub wnoszeniu do spó³ek, nieprawid³owe wycenianie przedsiêbiorstw przez firmy doradcze, naruszanie przepisów prawa przy przetargach, przydzielanie pracownikom prywatyzowanych przedsiêbiorstw akcji na zasadach preferencyjnych, niedotrzymywanie przez w³adze nowo powsta³ych spó³ek umów, w czêci dotycz¹cej warunków pracy i p³acy.
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Sposób postêpowania ze skargami, listami i wnioskami oraz ich
zasadnoæ
W 2002 r. NIK stosowa³a, podobnie jak w latach poprzednich, zró¿nicowane formy rozpatrywania i za³atwiania skarg, listów i wniosków  w zale¿noci od ich charakteru i treci. W toku kontroli i w wyniku postêpowañ
wyjaniaj¹cych Izba zbada³a w okresie sprawozdawczym zasadnoæ 319 skarg, w tym w wyniku kontroli  234
skargi (dalsze 140 spraw zakwalifikowano do zbadania w póniejszym terminie) 2/. Efektem finansowym kontroli, o których mowa wy¿ej, by³o ujawnienie uszczupleñ w dochodach, kwot wydatkowanych z naruszeniem przepisów prawa oraz innych nieprawid³owoci finansowych  na ³¹czn¹ kwotê 222 mln z³ (w 2001 r.  176,8 mln z³).
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e wyniku przeprowadzonych kontroli, bêd¹cych nastêpstwem badania zasadnoci zarzutów postawionych w skargach, skierowano do organów cigania zawiadomienia w 20 sprawach. Podstaw¹ skierowania tych spraw by³o stwierdzenie faktów nosz¹cych znamiona przestêpstw.
Skargi, co do których brak by³o mo¿liwoci merytorycznego zbadania zasadnoci postawionych w nich
zarzutów, jak równie¿ dotycz¹ce sfer podlegaj¹cych kontroli innych organów, przekazywane by³y, w celu w³aciwego, merytorycznego ich za³atwienia, g³ównie do: organów kontroli skarbowej, Pañstwowej Inspekcji Handlowej, Pañstwowej Inspekcji Pracy, regionalnych izb obrachunkowych, spó³dzielczych zwi¹zków rewizyjnych, rzeczników praw (konsumenckich, pacjenta, obywatelskich itp.), urzêdów nadzoru i kontroli ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych, urzêdów nadzoru bankowego. W ten sposób za³atwiono w 2002 r. 1674 skargi i listy, czyli
21,2% korespondencji skargowej. W przypadkach, kiedy NIK nie otrzyma³a informacji o ostatecznym sposobie
za³atwienia przekazanych spraw, wystêpowa³a z pismami monituj¹cymi do jednostek, którym skargi zosta³y
przekazane do zbadania. W 2002 r. NIK wystosowa³a 197 tego rodzaju monitów (11,8%  w relacji do skarg
przekazanych).
W sytuacji, gdy charakter zawartych w skargach zarzutów nie kwalifikowa³ ich do przekazania organom
w³aciwym lub zbadania w ramach uprawnieñ NIK, udzielano skar¿¹cym wyjanieñ, które mog³y byæ pomocne
przy za³atwianiu przedstawionych przez nich spraw. W ten sposób w 2002 r. za³atwiono 2568 skarg i listów
(32,5% ogólnej ich liczby). Ponadto 33 skargi (0,4%) Izba przekaza³a do zbadania organom cigania uznaj¹c,
¿e opisane w nich fakty wskazuj¹ na mo¿liwoæ zaistnienia przestêpstwa.
Sporód 722 skarg zbadanych przez NIK oraz inne organy, którym zosta³y one przekazane, ich zasadnoæ
zosta³a potwierdzona w 279 przypadkach (38,6%). Zarzuty podniesione w pozosta³ych 443 pismach skargowych okaza³y siê nieuzasadnione (61,4%). W 2001 r. odsetek ten kszta³towa³ siê odpowiednio na poziomie
39,5% i 60,5%.
Wnioski wynikaj¹ce z bie¿¹cej analizy docieraj¹cych do Izby skarg, listów i wniosków by³y, podobnie jak
w latach poprzednich, ród³em wa¿nych informacji wykorzystywanych, w szerokim zakresie, przy planowaniu
tematyki przysz³ych kontroli oraz przygotowywaniu programów kontroli.
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W zwi¹zku z wp³ywaj¹cymi skargami, listami i wnioskami NIK podejmowa³a g³ównie kontrole doraŸne – por. za³. Nr

4 do Sprawozdania.



Sposób
za³atwiania wniosków
o udostêpnienie
informacji
publicznej
6.



Zgodnie z przepisami ustawy o dostêpie do informacji publicznej, ka¿demu przys³uguje, z niektórymi ograniczeniami wynikaj¹cymi z innych
przepisów, prawo dostêpu do informacji publicznej, zaœ od osoby wykonuj¹cej to prawo nie wolno ¿¹daæ wykazania interesu prawnego lub
faktycznego.

W 2002 r. do NIK wp³ynê³y 133 wnioski o udostêpnienie informacji publicznej, z których 109 za³atwiono
pozytywnie, przekazuj¹c wnioskodawcom interesuj¹ce ich dane i materia³y. Odmownie za³atwiono natomiast 24 wnioski.
Przyczynami odmowy za³atwienia wniosków, o których mowa wy¿ej, by³y: niezakoñczenie procesu
kontroli, której dotyczy³o ¿¹danie udzielenia informacji (7 spraw), niedostateczne sprecyzowanie wniosku,
np. niewskazanie, jakie konkretnie materia³y pozostaj¹ w zainteresowaniu wnioskodawcy, b¹d wniosek
dotyczy³ udostêpnienia informacji, która nie zosta³a wytworzona (10 wniosków), niewystêpowanie po stronie NIK zobowi¹zania do udostêpnienia informacji  wnioskodawcom wskazano organ bêd¹cy w posiadaniu materia³ów podanych we wniosku (3 sprawy), objêcie tajemnic¹ ustawowo chronion¹ materia³ów,
o udostêpnienie których wnioskodawcy wyst¹pili (4 sprawy).
W przypadku 2 spraw, w których sposób za³atwienia wniosków o udostêpnienie informacji publicznej
zakoñczony zosta³ decyzj¹ odmown¹, wnioskodawcy z³o¿yli odwo³ania od tych decyzji. Po przeprowadzonym postêpowaniu odwo³awczym decyzje odmowne utrzymano w mocy. Nie zosta³y one dotychczas zaskar¿one do NSA.
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Izba rozwija i unowoczeœnia metodykê kontroli, korzystaj¹c z doœwiadczeñ w³asnych oraz dorobku najwy¿szych organów kontroli innych
pañstw. Wola doskonalenia dzia³alnoœci znalaz³a m.in. wyraz w poddaniu siê przegl¹dowi partnerskiemu, jaki zosta³ przeprowadzony przez
SIGMA 1/ na prze³omie lat 2000-2001. Zalecenia wynikaj¹ce z przegl¹du wykorzystane zosta³y w procesie doskonalenia pracy NIK.
Dotychczasowe dokonania Izby zosta³y pozytywnie ocenione przez Komisjê Europejsk¹. W Raporcie okresowym o postêpach Polski na drodze do cz³onkostwa z 9 paŸdziernika 2002 r. odnotowano m.in., ¿e NIK
„... spe³nia kryteria w³aœciwie dzia³aj¹cego najwy¿szego organu kontrolnego. Operacyjna i funkcjonalna niezale¿noœæ NIK oraz zakres prowadzonych kontroli s¹ ca³kowicie satysfakcjonuj¹ce ...”.

Miêdzynarodowe wymogi
dotycz¹ce kontroli
zewnêtrznej
W Deklaracji Miêdzynarodowej Organizacji Najwy¿szych Organów Kontroli, zwanej Deklaracj¹
z Limy w sprawie zasad kontroli finansów publicznych, przyjêtej na IX Kongresie INTOSAI 2/ w Limie
w 1977 r., okrelono zasady kontroli finansów publicznych, jak równie¿ miejsce instytucji kontrolnej
w aparacie pañstwowym, jej uprawnienia oraz metody kontroli.
W dokumencie tym stwierdzono m.in.: Bior¹c pod
uwagê, ¿e racjonalne i skuteczne wykorzystanie fun-
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SIGMA - Support for Improvement in Governance and

Management in Central and Eastern European Countries.
Program jest wspóln¹ inicjatyw¹ Organizacji Wspó³pracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Wspólnot Europejskich,
zawi¹zan¹ w marcu 1992 r. dla wsparcia dzia³añ krajów
Europy Œrodkowej i Wschodniej w dzia³aniach na rzecz
reform administracji publicznej.
2/

INTOSAI - Miêdzynarodowa Organizacja Najwy¿szych

Organów Kontroli. Organizacja afiliowana przy ONZ, której
celem jest wymiana doœwiadczeñ w dziedzinie kontroli
pañstwowej, zrzesza organy kontroli z oko³o 180 krajów
œwiata. Utworzona zosta³a w 1953 r. Jej cz³onkami s¹
organy kontroli, które na mocy ustaw wykonuj¹ kontrolê
finansów publicznych w pañstwach bêd¹cych cz³onkami
ONZ, b¹dŸ jednej ze specjalistycznych agencji ONZ.
Wa¿n¹ rolê w realizacji celów INTOSAI spe³niaj¹
organizacje regionalne.

duszy publicznych jest jednym z zasadniczych warunków w³aciwego gospodarowania finansami publicznymi i skutecznoci decyzji kompetentnych w³adz,
ka¿dy kraj powinien koniecznie posiadaæ naczeln¹
instytucjê kontroln¹, której niezale¿noæ jest gwarantowana przez ustawê. W³aciwe i skuteczne wykorzystanie funduszy publicznych, rozwój sprawnego zarz¹dzania finansowego, systematyczne prowadzenie
dzia³añ administracyjnych, a tak¿e informowanie w³adz
publicznych i spo³eczeñstwa przez publikowanie
obiektywnych sprawozdañ, s¹ konieczne dla stabilnoci i rozwoju pañstw zgodnie z celami Narodów
Zjednoczonych.
W 1992 r. Komisja Standardów INTOSAI okreli³a
standardy kontroli, jako podstawê dla ustanowienia procedur i praktyk, które winny byæ przestrzegane przez
najwy¿sze organy kontroli. Okrelaj¹ one kwalifikacje,
uprawnienia i obowi¹zki kontrolerów oraz organów kontroli, zasady planowania, wykonywania i nadzorowania
czynnoci kontrolnych, jak te¿ zawieraj¹ wskazania co
do formy i zawartoci sprawozdañ z kontroli.
Standardy, o których mowa wy¿ej, nakrelaj¹ ogólne ramy dzia³alnoci najwy¿szych organów kontroli.
W 1998 r., na wniosek komitetu zrzeszaj¹cego prezesów najwy¿szych organów kontroli pañstw cz³onkowskich Unii, opracowane zosta³y i wydane Europejskie
wytyczne stosowania standardów kontroli INTOSAI.
W sposób bardziej szczegó³owy, ni¿ standardy kontroli INTOSAI, reguluj¹ one kwestie zwi¹zane z metodologi¹ kontroli. Organy kontroli musz¹ jednak samodzielnie decydowaæ o kszta³cie swoich szczegó³owych
procedur, bior¹c pod uwagê okrelone krajowe uwarunkowania.

%

Podczas spotkania w Pradze w padzierniku
1999 r. prezesi najwy¿szych organów kontroli krajów Europy rodkowej i Wschodniej zaakceptowali
wspóln¹ deklaracjê pn. Zalecenia w sprawie funkcjonowania najwy¿szych organów kontroli w kontekcie integracji europejskiej. Ustalono równie¿, ¿e
dla upowszechnienia standardów i zapewnienia ich
stosowania przez najwy¿sze organy kontroli, niezbêdne jest opracowanie podrêczników kontroli
i szczegó³owych instrukcji postêpowania (NIK by³a,
ze strony krajów kandyduj¹cych, koordynatorem
prac nad Zaleceniami).
Dokumenty INTOSAI oraz wynikaj¹ce z nich zalecenia s¹ wyrazem uzgodnionego stanowiska najwy¿szych organów kontroli w kwestii najlepszych
rozwi¹zañ i praktyk s³u¿¹cych urzeczywistnieniu
zasad przejrzystoci dzia³ania oraz odpowiedzialnoci rz¹dów i ca³ej administracji za w³aciwe i skuteczne wykorzystanie rodków publicznych. Nie
maj¹ one charakteru obowi¹zuj¹cego, ale bêd¹c
wyra¿eniem praktyki wielu pañstw s¹ traktowane
jako odzwierciedlenie uniwersalnych wartoci
wspó³czesnego pañstwa. Zalecenia wynikaj¹ce
z dokumentów INTOSAI przyczyniaj¹ siê zatem do
umocnienia pozycji i zwiêkszenia zakresu kompetencji najwy¿szych organów kontroli oraz rozwoju
procedur i metod kontroli. Szczególnie u¿yteczne
okazuj¹ siê m.in. w sytuacji przekszta³cania istniej¹cych organów kontroli.
W marcu 1999 r. Komisja Europejska postanowi³a dokonaæ oceny obszaru kontroli zewnêtrznej w Polsce, powierzaj¹c to zadanie SIGMA. Oceniaj¹c podstawy prawne dzia³alnoci NIK, SIGMA udzieli³a pozytywnych odpowiedzi na wszystkie pytania. W sprawie metodyki kontroli stwierdzono, i¿ NIK realizuje
wiêkszoæ wymagañ okrelonych w standardach kontroli INTOSAI oraz europejskich wytycznych ich stosowania.
Zewnêtrzna kontrola finansowa w Polsce zosta³a
pozytywnie oceniona przez Komisjê Europejsk¹
w marcu 2000 r. 3/ Niemniej jednak uznano za wskazane przeprowadzenie niezale¿nej oceny funkcjonowania tego systemu, m.in. w celu okrelenia dalszych
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Por. Wspólne Stanowisko Negocjacyjne (Common
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kierunków rozwoju NIK. Elementem dalszego rozwoju Izby, zdaniem Komisji, winno byæ opracowanie 
przy wykorzystaniu i wprowadzeniu nowoczesnych
metod kontrolnych  metodologii wzorowanej na najlepszych przyk³adach odpowiedników NIK w UE. Raporty pokontrolne powinny byæ sporz¹dzane zgodnie
ze wiatowymi standardami. Podkrelono przy tym
koniecznoæ ustanowienia procedur, okrelaj¹cych
sposób postêpowania rz¹du i parlamentu po otrzymaniu takiego raportu.
W latach 2000  2001 eksperci SIGMA przeprowadzili, na probê NIK, tzw. przegl¹d partnerski. W raporcie z marca 2001 r. wskazali na potrzebê doskonalenia metodyki kontroli. Zalecenia priorytetowe obejmowa³y m.in.: opracowanie strategii dzia³alnoci, standardów kontroli i wydanie podrêcznika kontroli. Za
zalecenia po¿¹dane uznano m.in.: dokonanie oceny
struktury organizacyjnej, w tym liczby departamentów,
opracowanie i wprowadzenie kodeksu etyki kontrolera oraz wdro¿enie programu szkoleniowego, obejmuj¹cego problematykê przyjêtych standardów i metodyki kontroli.

Dostosowanie NIK
do wymogów Unii Europejskiej
Realizacja miêdzynarodowych standardów w zakresie statusu prawnego
Miêdzynarodowe standardy, dotycz¹ce statusu
prawnego najwy¿szego organu kontroli, s¹ w Polsce
realizowane. Ramy prawne okrelaj¹ce funkcjonowanie NIK s¹ spójne i wyczerpuj¹ce. Spe³niaj¹ przy tym
za³o¿enia i wymagania, okrelone zarówno w Deklaracji z Limy, jak te¿ w standardach kontroli INTOSAI.
Zgodnie z tymi dokumentami:
Konstytucja powinna ustanawiaæ najwy¿szy
organ kontroli, okrelaæ stopieñ jego niezale¿noci, tryb odwo³ywania zwierzchnika
(cz³onków), zasadnicze uprawnienia do kontroli, jak równie¿ relacje z parlamentem, w tym
przedk³adanie sprawozdañ z kontroli.
Zalecenia miêdzynarodowe, odnosz¹ce siê do zakresu regulacji konstytucyjnej najwy¿szego organu kontroli, s¹ realizowane. We wszystkich polskich konstytucjach, pocz¹wszy od 1921 r., regulacje dotycz¹ce kon-

troli pañstwowej by³y doæ wyczerpuj¹ce, za w obecnej s¹ niemal szczegó³owe. Konstytucja z 1997 r. statuuje NIK jako naczelny organ kontroli pañstwowej, charakteryzuje relacje NIK z Sejmem, wymienia g³ówne
kompetencje, wylicza dokumenty przedk³adane Sejmowi, okrela tryb powo³ywania prezesa i jego immunitet,
ustala zasadê kolegialnoci dzia³ania Izby.
Najwy¿szy organ kontroli powinien byæ niezale¿ny od jednostek kontrolowanych i chroniony przed naciskami z zewn¹trz, w tym celu
konstytucja i ustawy powinny odpowiednio
okreliæ tryb powo³ywania i odwo³ywania
zwierzchnika (cz³onków) najwy¿szego organu kontroli.
Zalecenia miêdzynarodowe w sprawie prawnych
gwarancji niezale¿noci najwy¿szego organu kontroli
s¹ realizowane. Prezes NIK jest powo³ywany przez
Sejm bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, za zgod¹
Senatu; w procedurze powo³ania bior¹ udzia³ jedynie
obie izby parlamentu. Kadencja Prezesa NIK wynosi
6 lat; mo¿e on byæ ponownie powo³any tylko raz. Prezes NIK mo¿e zostaæ odwo³any przez Sejm, za zgod¹
Senatu, jedynie w cile okrelonych przypadkach.
Najwy¿szy organ kontroli powinien otrzymywaæ rodki finansowe niezbêdne do wype³niania zadañ, w tym celu powinien byæ upowa¿niony do wystêpowania o nie wprost do
parlamentu.
Niezale¿noæ wymaga, aby najwy¿szy organ kontroli dysponowa³ rodkami finansowymi niezbêdnymi
do sprawowania swojego mandatu. O bud¿ecie tego
organu powinien wiêc rozstrzygaæ parlament, a nie
rz¹d. Projekt bud¿etu, przygotowany przez ten organ,
powinien zostaæ przed³o¿ony wprost parlamentowi lub
te¿ przekazany rz¹dowi i bez zmian w³¹czony do projektu ogólnego bud¿etu pañstwa.
Zalecenia miêdzynarodowe w tej sferze s¹ realizowane. Projekt bud¿etu przygotowany przez NIK
zostaje przekazany Ministrowi Finansów, który w³¹cza go bez zmian do projektu ogólnego bud¿etu pañstwa (rozwi¹zanie to wynika z regulacji prawnych okrelonych w ustawach o finansach publicznych i NIK).
Najwy¿szy organ kontroli powinien posiadaæ
niezale¿noæ niezbêdn¹ do wype³niania zadañ,

w tym prawo decydowania o tematyce, terminach i metodach kontroli.
Z funkcji i zadañ najwy¿szego organu kontroli wynika, ¿e powinien on dzia³aæ niezale¿nie od innych organów pañstwa, prowadz¹c kontrole na podstawie programu, który sam ustala. Zalecenia miêdzynarodowe,
dotycz¹ce niezale¿noci najwy¿szego organu kontroli,
s¹ realizowane, choæ Sejm ma prawo zlecania kontroli
w szerokim zakresie (NIK, zgodnie z przepisami ustawy o NIK, podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub
jego organów, na wniosek Prezydenta RP, Prezesa
Rady Ministrów oraz z w³asnej inicjatywy). Podmioty
zlecaj¹ce kontrolê nie mog¹ jednak wp³ywaæ na sposób przeprowadzenia ani treæ ustaleñ kontroli.
Najwy¿szy organ kontroli powinien mieæ prawo kontroli wszystkich aspektów zarz¹dzania
finansami publicznymi, niezale¿nie od tego,
czy i w jaki sposób s¹ one ujête w bud¿ecie
pañstwa; pe³ny zakres kontroli obejmuje kontrolê prawid³owoci i kontrolê wykonania zadañ.
Zalecenia miêdzynarodowe w sprawie zakresu
uprawnieñ do kontroli s¹ realizowane. NIK ma prawo
kontrolowaæ: organy administracji rz¹dowej, NBP, pañstwowe osoby prawne i inne pañstwowe jednostki organizacyjne (kontrola pod wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci), organy samorz¹du terytorialnego, samorz¹dowe osoby prawne i inne samorz¹dowe jednostki organizacyjne (kontrola
pod wzglêdem legalnoci, gospodarnoci i rzetelnoci), inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze w zakresie, w jakim wykorzystuj¹ maj¹tek lub
rodki pañstwowe lub komunalne oraz wywi¹zuj¹ siê
z zobowi¹zañ finansowych na rzecz pañstwa (kontrola pod wzglêdem legalnoci i gospodarnoci). Podmioty te podlegaj¹ zarówno kontroli prawid³owoci, jak
i kontroli wykonania zadañ.
Najwy¿szy organ kontroli powinien mieæ dostêp do wszystkich dokumentów zwi¹zanych
z zarz¹dzaniem finansami oraz byæ upowa¿niony do otrzymania od kontrolowanych jednostek wszystkich informacji, które uzna za
niezbêdne.
Zalecenia miêdzynarodowe w sprawie dostêpu do
dokumentów i informacji s¹ realizowane. NIK ma do-
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stêp do dokumentów i informacji niezbêdnych do
przygotowania i przeprowadzenia kontroli. Osoby, które utrudniaj¹ prowadzenie lub uchylaj¹ siê od kontroli
podlegaj¹ karze, któr¹ mo¿e orzec s¹d w trybie postêpowania w sprawach o wykroczenia.
Jednostki kontrolowane powinny ustosunkowaæ siê do ustaleñ kontroli w terminie okrelonym przez ustawê lub przez najwy¿szy organ kontroli oraz poinformowaæ o rodkach
podjêtych w nastêpstwie ustaleñ kontroli.
Zalecenia miêdzynarodowe, odnosz¹ce siê do
ci¹¿¹cego na jednostkach kontrolowanych obowi¹zku ustosunkowania siê do ustaleñ kontroli, s¹ realizowane. Jednostki kontrolowane i inne organy, którym przekazano wyst¹pienia pokontrolne, obowi¹zane s¹, zgodnie z rozwi¹zaniami prawnymi przyjêtymi w ustawie o NIK, poinformowaæ NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz
o podjêtych dzia³aniach lub przyczynach ich niepodjêcia, w terminie okrelonym w wyst¹pieniu, nie krótszym ni¿ 14 dni.
Najwy¿szy organ kontroli powinien byæ upowa¿niony i zobowi¹zany do przedk³adania
parlamentowi (lub innemu w³aciwemu organowi) oraz publikowania sprawozdañ
z kontroli.
Zalecenia miêdzynarodowe w sprawie przedk³adania parlamentowi oraz publikowania sprawozdañ z kontroli s¹ realizowane. Zgodnie z regulacjami prawnymi przyjêtymi w ustawie o NIK, Izba ma
obowi¹zek przedk³adania Sejmowi sprawozdania
z kontroli wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ
polityki pieniê¿nej, sprawozdañ z kontroli zleconych
przez Sejm oraz przeprowadzonych na wniosek
Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, sprawozdañ z innych wa¿niejszych kontroli, a tak¿e rocznego sprawozdania z dzia³alnoci. Na NIK ci¹¿y
obowi¹zek podania do wiadomoci publicznej, po
przed³o¿eniu Sejmowi, sprawozdania z kontroli
wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej oraz rocznego sprawozdania z dzia³alnoci.
Izba ma prawo, po przed³o¿eniu Sejmowi, podawaæ do wiadomoci publicznej tak¿e inne sprawozdania z kontroli. S¹ one równie¿ dostêpne na stronie internetowej Izby.

 

Statut Najwy¿szej Izby Kontroli
W dniu 12 wrzenia 2001 r. Marsza³ek Sejmu RP
nada³ NIK nowy statut. Celem reorganizacji by³o stworzenie lepszych warunków dla realizacji przez Izbê roli
naczelnego organu kontroli pañstwowej. Na koniecznoæ wzmocnienia i unowoczenienia kontroli pañstwowej wskaza³ Sejm RP w uchwale z 20 stycznia
2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli pañstwowej
prowadzonej przez NIK.
Potrzeba unowoczenienia pracy Izby i poprawy
efektywnoci przeprowadzanych kontroli wynika tak¿e
z procesów integracyjnych z Uni¹ Europejsk¹ oraz
z wniosków p³yn¹cych ze wspó³pracy z najwy¿szymi
organami kontroli innych pañstw. Statut NIK uwzglêdnia te elementy, umo¿liwiaj¹c sprawniejsze kierowanie
Izb¹, w³aciwe planowanie i koordynowanie jej dzia³alnoci, zgodnie z potrzebami pañstwa i zmieniaj¹cymi
siê warunkami wewnêtrznymi i zewnêtrznymi. Nowa
organizacja stworzy³a sprzyjaj¹ce warunki dla dostosowania zakresów kompetencji zmniejszonych liczebnie departamentów kontrolnych do g³ównych obszarów
dzia³alnoci pañstwa oraz wiêkszej koncentracji badañ.
W ramach dzia³añ na rzecz uproszczenia procedur kontrolnych i przystosowania ich do standardów
UE, Prezes NIK wyda³ w kwietniu 2002 r. pismo okólne w tej sprawie, wykorzystuj¹c w nim m.in. zalecenia przegl¹du partnerskiego SIGMA.

Metodyka kontroli
Maj¹c wiadomoæ sta³ego postêpu w zakresie
metodyki prowadzenia kontroli, NIK zintensyfikowa³a
dzia³ania na rzecz jej rozwoju i unowoczenienia. Przygotowano Podrêcznik kontrolera, zawieraj¹cy standardy kontroli i wskazówki metodyczne ich stosowania.
Po zatwierdzeniu w lipcu 2001 r. przez Prezesa
NIK dokumentu Strategia Najwy¿szej Izby Kontroli 
Misja i Wizja, bêd¹cego ogólnym i wieloletnim programem rozwoju Izby, prace prowadzone nad Podrêcznikiem kontrolera zosta³y zdynamizowane. Realizuj¹c
za³o¿enia przyjête w Strategii w pierwszej kolejnoci
opracowano Standardy kontroli NIK, maj¹ce szczególne znaczenie dla prac nad metodyk¹ kontroli. Stanowi¹ one bowiem podstawê dla aktualizacji i rozwoju Podrêcznika kontrolera, a tak¿e dalszych dzia³añ
ukierunkowanych na unowoczenienie istniej¹cych ju¿
wytycznych oraz opracowanie nowych, w celu zapew-

nienia metodologii kontroli NIK najwy¿szego poziomu
praktyki stosowanej przez wiod¹ce najwy¿sze organy
kontroli innych krajów. Podkrelenia wymaga, ¿e standardy kontroli NIK zosta³y wysoko ocenione zarówno
przez ekspertów z SIGMA, jak te¿ z Narodowego
Urzêdu Kontroli Wielkiej Brytanii.
Standardy kontroli NIK okrelaj¹ m.in. zasady: planowania i przygotowania kontroli, doboru próby przewidzianej do badania, przeprowadzania dowodów oraz
dokumentowania prac, badania i oceny systemu kontroli wewnêtrznej, wspó³dzia³ania z innymi organami
kontroli, korzystania z pomocy bieg³ych i specjalistów.
Standardy odnosz¹ siê tak¿e do takich zagadnieñ, jak:
kryteria kontroli, nieprawid³owoci, ryzyko, istotnoæ,
zapewnienie jakoci kontroli.
Standardy kontroli NIK stanowi¹ równie¿ punkt
wyjcia prac nad Podrêcznikiem kontrolera. Przyjêto
bowiem, ¿e ka¿da grupa standardów znajdzie odpowiednie rozwiniêcie w postaci wytycznych ich stosowania, stanowi¹cych odrêbne rozdzia³y Podrêcznika
 w jego czêci ogólnej. Niezale¿nie od wytycznych
odnosz¹cych siê bezporednio do standardów, opracowano i wdro¿ono  wchodz¹ce równie¿ w sk³ad
Podrêcznika  wytyczne szczegó³owe, odnosz¹ce siê
do kontroli okrelonych zagadnieñ. Nale¿¹ do nich
wytyczne metodyczne wspomagaj¹ce kontrole: wykonania bud¿etu pañstwa, prywatyzacji, inwestycji informatycznych, obszarów zagro¿onych korupcj¹.
Podrêcznik kontrolera wykorzystywany jest w przygotowaniu i przeprowadzaniu kontroli, u³atwiaj¹c dobór
optymalnych metod i technik badañ kontrolnych, zapewniaj¹c jednoczenie jednolit¹ praktykê ich stosowania
przez kontrolerów. Jest on równie¿ pomocny przy rozwi¹zywaniu problemów i w¹tpliwoci natury proceduralnej i metodycznej. Podrêcznik kontrolera stanowi
zatem kompendium wiedzy przeznaczonej dla pracowników wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne oraz jest wykorzystywany zarówno w szkoleniu osób
nowo przyjêtych, prowadzonym w ramach aplikacji kontrolerskiej, jak te¿ w szkoleniach doskonal¹cych wiedzê i umiejêtnoci d³ugoletnich pracowników Izby.

Priorytety kontrolne
W 2002 r. Kolegium NIK przyjê³o po raz kolejny
priorytetowe kierunki kontroli, które s¹ podstaw¹
planowania kontroli w okresach trzyletnich. Do kierunków kontroli na lata 2003-2005 zaliczono m.in.:

deficyt bud¿etowy i d³ug publiczny, procesy integracji z Uni¹ Europejsk¹, badanie obszarów i róde³
korupcji, za w ramach g³ównych obszarów badañ
kontrolnych na 2003 r. przyjêto m.in.: realizacjê programów dostosowawczych do wymogów Unii Europejskiej oraz gospodarowanie rodkami ze róde³ krajowych i zagranicznych, przeznaczonymi na
integracjê.
Priorytetem w dzia³alnoci kontrolnej na lata
2003-2005 jest równie¿ uwzglêdnienie w metodologii kontroli wykonania bud¿etu pañstwa miêdzynarodowych wymogów prowadzenia audytu finansowego. Wprowadzono now¹ formê przeprowadzania kontroli wykonania bud¿etu pañstwa
w 2002 r. Przyjêta metodologia kontroli umo¿liwia
powiadczenie finansowego rozliczenia kontrolowanych jednostek i na tej podstawie wydanie opinii o wykonaniu bud¿etu. Oprócz zmodyfikowanego programu kontroli, dostosowanego do standardów NIK oraz spe³niaj¹cego wymogi zawarte
w Podrêczniku kontrolera, kontrolerzy zostali wyposa¿eni w narzêdzie informatyczne pn. Pomocnik kontrolera, usprawniaj¹ce postêpowanie kontrolne i umo¿liwiaj¹ce objêcie badaniem wiêkszej
iloci transakcji.

Udzia³ w sta¿ach zagranicznych, konferencjach i warsztatach
G³ównymi celami prowadzonej przez NIK wspó³pracy miêdzynarodowej jest rozwój i unowoczenienie metodologii kontroli oraz dzielenie siê dowiadczeniami i wiedz¹. W 2002 r. pracownicy NIK wziêli udzia³ w szeregu sta¿y zawodowych. By³y to m.in.
sta¿e w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, 4/
z którym od wielu lat NIK prowadzi aktywn¹ wspó³pracê, a tak¿e sta¿e w Narodowych Urzêdach Kontroli Wielkiej Brytanii i Szwecji. Intensywne wymia-

4/

ETO - European Court of Auditors jest jedn¹ z 5 instytucji

Unii Europejskiej. Zosta³ utworzony w 1997 r. z siedzib¹
w Luksemburgu. Jego zadaniem jest kontrola rachunków
i realizacji bud¿etu unijnego. G³ównymi celami ETO jest
poprawa zarz¹dzania finansowego i informowanie
obywateli Europy, jak s¹ wykorzystywane pieni¹dze
publiczne - por. Traktat o Wspólnocie Europejskiej, art.
246-248.

 

ny ekspertów, jak te¿ tzw. kontrole równoleg³e, NIK
od lat prowadzi z narodowymi urzêdami kontroli
krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej.
Izba jest aktywnym uczestnikiem miêdzynarodowych konferencji i warsztatów. W maju 2002 r.,
podczas kongresu EUROSAI 5/ w Moskwie, NIK
przewodniczy³a sesji powiêconej wykorzystaniu
narzêdzi informatycznych w kontroli wykonania
bud¿etu pañstwa. Prezentacje Izby, dokonywane
w ramach cyklu warsztatów prowadzonych przez
przedstawicieli SIGMA, dotycz¹ce m.in. prac nad
Podrêcznikiem kontrolera, Standardami kontroli
NIK, czy te¿ zapewnienia jakoci w procesie kontrolnym, zosta³y wysoko ocenione przez ich uczestników.

Okresowe raporty Unii Europejskiej
Komisja Europejska corocznie sporz¹dza i publikuje
okresowe raporty o postêpach Polski na drodze do
cz³onkostwa w Unii, zawieraj¹ce m.in. ocenê stanu dostosowania w sferze kontroli zewnêtrznej. Wed³ug raportu z 9 padziernika 2002 r., NIK ... spe³nia kryteria
w³aciwie dzia³aj¹cego najwy¿szego organu kontrolnego. Operacyjna i funkcjonalna niezale¿noæ NIK oraz
zakres prowadzonych kontroli s¹ ca³kowicie satysfakcjonuj¹ce, podobnie jak mechanizm debaty nad zaleceniami pokontrolnymi w Parlamencie. W raporcie
wskazano jednoczenie na potrzebê sfinalizowania prac
zwi¹zanych z podrêcznikiem kontrolera oraz dostosowania opinii kontrolnych do standardów miêdzynarodowych. Ponadto stwierdzono, ¿e wymagane s¹ dalsze wysi³ki, g³ównie ze strony parlamentu i rz¹du, w celu
doskonalenia procedur umo¿liwiaj¹cych podejmowanie,
przez jednostki kontrolowane, dzia³añ wynikaj¹cych
z kontroli NIK.
Izba przyk³ada du¿¹ wagê do dzia³añ dostosowawczych w sferze integracji. W listopadzie 2002 r.
odby³o siê seminarium na temat przygotowania Izby
do warunków cz³onkostwa w Unii, z udzia³em Prezesa, wiceprezesów NIK oraz dyrektorów departamentów i delegatur.
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EUROSAI powsta³a w listopadzie 1990 r., jako

europejska gr upa regionalna Miêdzynarodowej
Organizacji Najwy¿szych Organów Kontroli - INTOSAI.
W konferencji za³o¿ycielskiej bra³a udzia³ delegacja NIK.



Podsumowanie
Dotychczasowe dzia³ania w dziedzinie dostosowania Izby do warunków cz³onkostwa Polski w Unii uzyska³y pozytywn¹ ocenê Komisji Europejskiej w raporcie okresowym z padziernika 2002 r. Stanowi to bodziec dla podejmowania nastêpnych dzia³añ w tej sferze. NIK wyznaczy³a sobie kolejne cele na drodze dalszego doskonalenia i dostosowania do standardów europejskich. Dotycz¹ one m.in.: zatwierdzenia kolejnych
modu³ów Podrêcznika kontrolera, dalszego doskonalenia metodyki kontroli wykonania bud¿etu pañstwa,
szerszego ni¿ dotychczas wykorzystania narzêdzi informatycznych w procesie kontrolnym, objêcia szkoleniem pracowników, z uwzglêdnieniem nowych technik kontrolnych.
W celu wykonania za³o¿onych w 2003 r. celów, Izba
uczestniczy w programie wspó³pracy bliniaczej (twinning light), prowadzonym przez Narodowy Urz¹d Kontroli Wielkiej Brytanii. Jego realizacjê podjêto w celu
uzyskania opinii o stosowanych w NIK rozwi¹zaniach
metodologicznych, a tym samym ustalenia zakresu
i kierunków zmian, niezbêdnych dla dalszego rozwoju
Izby. Projekt dotyczy g³ównie metodyki kontroli finansów publicznych, z uwzglêdnieniem wykonania bud¿etu
pañstwa. Przewiduje ponadto seminaria i warsztaty dla
pracowników NIK, dotycz¹ce: procedur zapewnienia jakoci, kontroli wykonania zadañ, kontroli funduszy unijnych, kontroli wewnêtrznej, jak równie¿ prac nad Podrêcznikiem kontrolera. Z ekspertami NAO konsultowane s¹ kolejne rozdzia³y Podrêcznika, w zakresie m.in.:
istotnoci, nieprawid³owoci, nadzoru i zapewnienia jakoci.
Wybór NAO, jako partnera dla NIK w programie
bliniaczym, jest korzystny z wielu wzglêdów. Program
twinning light przewiduje przeprowadzenie kontroli
z udzia³em kontrolerów NIK i ekspertów z NAO. Mo¿liwa bêdzie wiêc weryfikacja proponowanych rozwi¹zañ na gruncie polskim i mo¿liwoæ dostosowania ich
do specyfiki rodowiska kontroli. Zacienienie wspó³pracy z organem kontroli, o którym mowa wy¿ej, przyczyni siê wiêc do szybszego rozwoju i lepszego przygotowania Izby do cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej.
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Uwagi ogólne
W 2002 r. Najwy¿sza Izba Kontroli prowadzi³a badania zgodnie ze strategicznym planem dzia³añ kontrolnych, ustalonym przez Kolegium NIK na lata 20002002. Plan zawiera³ siedem priorytetowych kierunków badañ, odpowiadaj¹cych wa¿nym dziedzinom funkcjonowania pañstwa, którymi by³y: finanse publiczne, gospodarowanie maj¹tkiem publicznym, wdra¿anie reform ustrojowych
pañstwa, dzia³alnoœæ pañstwa w rozwi¹zywaniu najwa¿niejszych problemów
spo³ecznych, bezpieczeñstwo wewnêtrzne, procesy integracyjne oraz dzia³ania antykorupcyjne.
Obserwacje prowadzone systematycznie przez trzy ostatnie lata w ramach tych
samych kierunków stanowi¹ pewn¹ ca³oœæ. Uzupe³niaj¹c siê wzajemnie dostarczaj¹ materia³u porównawczego umo¿liwiaj¹cego oddzielenie faktów jednostkowych lub przypadkowych od zdarzeñ uk³adaj¹cych siê w logiczny ci¹g.
Tym samym pozwalaj¹ na dokonanie pog³êbionej oceny badanych procesów gospodarczych i spo³ecznych oraz wskazanie zarysowuj¹cych siê zjawisk
i tendencji.
Takich zjawisk, ujawniaj¹cych siê w kolejnych kontrolach, mo¿na wskazaæ wiele.
Warto zwróciæ uwagê przynajmniej na kilka z nich.
NIK, w wyniku przeprowadzonych kontroli, od wielu ju¿ lat sygnalizuje nieprawid³owoœci zarówno w pozyskiwaniu dochodów, jak i w wydatkowaniu œrodków publicznych. Niejednokrotnie nie s¹ przestrzegane przepisy prawa. Wiele
perturbacji powoduje permanentne niewywi¹zywanie siê organów administracji
rz¹dowej z obowi¹zku przygotowania aktów wykonawczych do wchodz¹cych
w ¿ycie ustaw, bez których owe ustawy nie mog¹ dobrze funkcjonowaæ. Ka¿dego roku Izba pokazuje przypadki niegospodarnoœci, strat ponoszonych przez
pañstwowe agencje i fundusze, wynikaj¹cych ze z³ej organizacji, braku dba³oœci o interes publiczny, a niekiedy wprost z nieuczciwoœci.
Zwraca uwagê niefrasobliwoœæ, z jak¹ niejednokrotnie wydawane s¹ publiczne pieni¹dze. Ich dysponenci zdaj¹ siê zapominaæ, ¿e œrodki publiczne nie
zosta³y oddane w ich nieograniczone w³adanie, nie s¹ ich w³asnoœci¹, ale
wspólnym dobrem, którym maj¹ oszczêdnie gospodarowaæ, za co ponosz¹
odpowiedzialnoœæ.
Jedn¹ z g³ównych przyczyn stanu, o którym mowa wy¿ej, jest nieegzekwowanie odpowiedzialnoœci za podejmowane decyzje i ich skutki. Jako przyk³ad
mo¿e s³u¿yæ dzia³alnoœæ kierownictw i rad nadzorczych podmiotów pañstwowych, nieponosz¹cych praktycznie ¿adnych konsekwencji swych niejednokrotnie niegospodarnych, a nawet sprzecznych z prawem dzia³añ. Kolejn¹ przyczynê stanowi tolerowanie ³amania obowi¹zuj¹cych przepisów, obchodzenia
ich lub naginania, co zdarza siê nagminnie, np. w odniesieniu do ustawy o zamówieniach publicznych. Ci¹gle w niezadowalaj¹cy sposób funkcjonuje system nadzoru i kontroli. Znaczna czêœæ spoœród wskazywanych przez Izbê nieprawid³owoœci ró¿nego rodzaju i skali mog³a zaistnieæ jedynie jako konsekwencja wspomnianego wy¿ej braku. Niedope³nienie obowi¹zków, zarówno przez
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nadzorowanych, jak i nadzoruj¹cych, jest przypad³oœci¹ tak czêst¹, kontrole
NIK dostarczaj¹ na ten temat tak obszernego materia³u, ¿e niesprawnoœæ systemu kontroli i nadzoru, ze wzglêdu na powszechnoœæ tego zjawiska, przesta³a
byæ nieprawid³owoœci¹, ale przeciwnie – sta³a siê swego rodzaju negatywn¹
prawid³owoœci¹.
Inn¹ tak¹ „negatywn¹ prawid³owoœci¹” jest brak w³aœciwej reakcji na wnioski
i uwagi NIK. Izba wielokrotnie, tyle konsekwentnie co bezskutecznie, zwraca³a
uwagê na potrzebê usprawnienia procesów legislacyjnych wewn¹trz administracji rz¹dowej. Równie czêsto, z takim samym rezultatem, we wnioskach pokontrolnych by³a mowa o przewlek³oœci postêpowañ administracyjnych i niedotrzymywaniu obowi¹zuj¹cych terminów, a tak¿e o niedoskona³oœci systemu
kontroli wewnêtrznej, maj¹cej powa¿ny wp³yw na stan finansów publicznych.
Zjawiskiem niepokoj¹cym jest wyraŸna niewydolnoœæ informatyczna administracji publicznej. W ci¹gu ostatnich lat nie uda³o siê zakoñczyæ wielu rozpoczêtych projektów, co spowodowa³o, ¿e niesprawnie funkcjonuj¹ liczne instytucje, s³u¿by i programy. Najbardziej spektakularnym tego przyk³adem jest niew¹tpliwie Kompleksowy System Informatyczny w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Ten budowany od 1996 r. system, stanowi¹cy podstawê reformy ubezpieczeñ spo³ecznych, nadal nie pe³ni wszystkich swoich funkcji, a b³êdy pope³nione przy jego realizacji wywo³a³y powa¿ne k³opoty natury organizacyjnej i finansowej. Jeszcze d³u¿ej trwaj¹ prace nad informatyzacj¹ resortu finansów. W ci¹gu 12 lat uda³o siê stworzyæ zaledwie podstawy jednolitego i spójnego systemu. Od 1992 r., z podobnym skutkiem, prowadzone s¹ dzia³ania nad
zinformatyzowaniem administracji celnej. Nie dzia³aj¹ systemy obs³uguj¹ce
urzêdy pracy i jednostki pomocy spo³ecznej. Niewydolne s¹ policyjne systemy informatyczne.
Rok 2002 by³ ostatnim okresu objêtego trzyletnim planem dzia³añ kontrolnych
NIK. Z tego w³aœnie powodu, sprawozdanie z dzia³alnoœci Izby w roku ubieg³ym
nawi¹zywaæ bêdzie, w szerszym ni¿ w latach poprzednich zakresie, do kontroli
przeprowadzonych równie¿ w dwóch poprzednich latach.1/
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Staraj¹c siê uwzglêdniaæ materia³y mo¿liwie najbardziej aktualne, NIK - podobnie jak w latach

ubieg³ych - do niniejszego sprawozdania w³¹czy³a ustalenia tych spoœród kontroli prowadzonych
w 2002 r., których wyniki opisane zosta³y w informacjach przekazanych Sejmowi RP do 31 marca 2003 r.
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Wprowadzenie
W latach 2000-2002 badania NIK w tej sferze koncentrowa³y siê na kontrolach zwi¹zanych z wykonaniem
bud¿etu pañstwa. Ich wyniki sta³y siê podstaw¹ sporz¹dzanej przez NIK ka¿dego roku analizy wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej. Poza kontrolami wykonania bud¿etu pañstwa, pozyskiwanie dochodów dla bud¿etu oraz ich rozdysponowywanie, a tak¿e gospodarowanie rodkami publicznymi by³o przedmiotem badañ w ramach wielu innych kontroli. Ze szczególn¹ uwag¹ NIK przygl¹da³a siê dziedzinom, w których
naj³atwiej o dzia³ania niezgodne z prawem, marnotrawstwo, konflikt interesów czy korupcjê. Do dziedzin tzw.
podwy¿szonego ryzyka zaliczyæ nale¿y m.in. udzielanie, wykorzystanie i rozliczanie dotacji bud¿etowych, przyznawanie ró¿nego rodzaju ulg i zwolnieñ, wymierzanie i ci¹ganie nale¿noci celnych, egzekwowanie grzywien
i mandatów, a tak¿e  ca³¹ sferê zamówieñ publicznych.
Ustalenia dokonane w trakcie kontroli wskazywa³y czêsto na niesprawnoæ organów pañstwa w pozyskiwaniu dochodów. Niesprawnoæ ta widoczna by³a zw³aszcza w sferze egzekwowania zaleg³oci podatkowych przez
aparat skarbowy, ci¹gania nale¿noci z tytu³u mandatów za wykroczenia w ruchu drogowym, pobierania op³at
za przejazd samochodów nienormatywnych, czy naliczania op³at za zajêcie pasa drogowego.
W wyniku kontroli dzia³alnoci urzêdów skarbowych stwierdzono, ¿e nale¿noci bud¿etowe egzekwowane
by³y opieszale i nieskutecznie, zaleg³oci podatkowe ros³y, pogarsza³y siê wskaniki postêpowania egzekucyjnego. Nie lepiej wywi¹zywa³y siê z obowi¹zku egzekwowania zaleg³oci podatkowych organy gmin. Fakty te
uzasadnia³y ocenê, ¿e administracja samorz¹dowa nie by³a w sposób wystarczaj¹cy przygotowana do pe³nienia roli aparatu wspomagaj¹cego dzia³alnoæ organów podatkowych pierwszej instancji. Z kolei kontrola dzia³alnoci urzêdów skarbowych w sferze potr¹ceñ zobowi¹zañ wzajemnych i ulg uznaniowych ujawni³a, z jednej
strony, przypadki ra¿¹cego naruszania zasad racjonalnego gospodarowania przez pañstwowe jednostki bud¿etowe, które zaci¹ga³y zobowi¹zania niemaj¹ce pokrycia w ich planach finansowych, z drugiej za  nieprawid³owoci w dzia³aniu Ministra Finansów oraz w postêpowaniach administracyjnych prowadzonym przez urzêdy
skarbowe.
Niepokoj¹cym zjawiskiem, potwierdzonym w wynikach licznych kontroli, by³o naruszanie norm prawnych
przy wydatkowaniu rodków publicznych. Skutkiem tego by³o zazwyczaj ich czêciowe marnotrawienie, spowolnienie realizacji finansowanych z bud¿etu przedsiêwziêæ i inwestycji, wzrost kosztów. Nieprawid³owoci w tej
dziedzinie by³y po¿ywk¹ dla zachowañ korupcjogennych, a nawet potencjalnych nadu¿yæ. Nieprawid³owoci
wyst¹pi³y w ró¿nych obszarach funkcjonowania pañstwa. Stwierdzono m.in., ¿e straty ponoszone przez PKP
w znacznym stopniu by³y wynikiem braku koncepcji i woli zmian w kierownictwie tej jednostki, odwlekania koniecznych decyzji, chaosu organizacyjnego i niegospodarnoci. Nieefektywne wykorzystanie rodków publicznych na budowê autostrad mia³o swe ród³o w zmieniaj¹cych siê koncepcjach finansowania ich budowy, co
spowodowa³o opónienia, a w konsekwencji  ponoszenie zbêdnych wydatków na prowizoryczne rozwi¹zywanie pojawiaj¹cych siê problemów. W niezadowalaj¹cy sposób funkcjonowa³ system badañ naukowych w formie
projektów badawczych w³asnych, tzw. grantów, finansowanych za porednictwem Komitetu Badañ Naukowych.
Ponadto administracja rz¹dowa w sposób niegospodarny i czêciowo niecelowy wydatkowa³a rodki na us³ugi
doradcze i eksperckie. Licznych przyk³adów dzia³añ niezgodnych z prawem oraz zasad¹ efektywnego i oszczêdnego gospodarowania dostarczy³y ustalenia kontroli: nabywania aparatury i materia³ów laboratoryjnych przez
publiczne zak³ady opieki zdrowotnej, wykorzystania przez PKO BP i spó³dzielnie mieszkaniowe rodków bud¿etowych przeznaczonych na pomoc pañstwa w sp³acie kredytów mieszkaniowych, czy promowania za granic¹
turystyki i wypoczynku w Polsce.
NIK wielokrotnie zwraca³a uwagê na koniecznoæ zabezpieczenia interesów Skarbu Pañstwa przy rozdysponowywaniu rodków funduszy celowych przez ró¿nego rodzaju agencje i fundusze. O takiej potrzebie wiadczy³a m.in. dzia³alnoæ wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Wydatkowa³y one
pokane kwoty na utrzymanie rad nadzorczych i biur zarz¹dów, natomiast swe statutowe zadania wykonywa³y
z opónieniem. Znacznymi rodkami finansowymi gospodarowa³y nieefektywnie, czêstokroæ ze szkod¹ dla pod-
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stawowej dzia³alnoci anga¿uj¹c je w nietrafione inwestycje kapita³owe. Nie zosta³a pozytywnie oceniona tak¿e
dzia³alnoæ interwencyjna Agencji Rynku Rolnego, która tylko okresowo i w niewielkim zakresie by³a w stanie
regulowaæ i stabilizowaæ rynek produktów rolnych.
Jednym z czêciej badanych zagadnieñ by³a gospodarka rodkami na wynagrodzenia w przedsiêbiorstwach pañstwowych, spó³kach Skarbu Pañstwa, administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Kontrola kosztów osobowych w przedsiêbiorstwach wykaza³a, ¿e mocno lekcewa¿ono dyscyplinê p³acow¹. Co wiêcej 
jej nieprzestrzeganie mia³o charakter masowy, za przepisy dotycz¹ce kszta³towania wynagrodzeñ by³y
naruszane bezkarnie. Przyjête systemy wynagrodzeñ w zdecydowanej wiêkszoci nie pe³ni³y funkcji motywacyjnej, osoby kieruj¹ce przedsiêbiorstwami nie ponosi³y finansowych konsekwencji nieefektywnego
zarz¹dzania i z³ych wyników ekonomicznych. Kosztowne dla bud¿etu, a ponadto niezgodne z wymogami
gospodarnoci i rzetelnoci, okaza³y siê tak¿e zasady ustalania zarobków cz³onków organów kieruj¹cych
mediami publicznymi.
Kontrole przeprowadzone w dziedzinie finansów publicznych w 2002 r. przynios³y na ogó³ podobne wyniki,
jak badania zakoñczone w ci¹gu dwóch poprzednich lat.
Z ustaleñ kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2002 r. wynika, ¿e makroekonomiczne warunki wykonania bud¿etu, poza ni¿sz¹ ni¿ prognozowano inflacj¹, okaza³y siê zgodne z przewidywaniami, podobnie jak
³¹czne kwoty dochodów, wydatków i deficytu bud¿etowego. Przepisy ustawy bud¿etowej na 2002 rok okreli³y
deficyt bud¿etu pañstwa na kwotê nie wiêksz¹ ni¿ 40 mld z³. W 2002 r. deficyt bud¿etu pañstwa wyniós³ 39,4 mld
z³ i by³ ni¿szy od planowanego o oko³o 1,5%.
NIK pozytywnie oceni³a skutecznoæ dzia³añ Ministerstwa Finansów, podejmowanych w celu utrzymywania
w ci¹gu roku p³ynnoci bud¿etu pañstwa, mimo wysokiego deficytu i relatywnie niskich przychodów z prywatyzacji. Dziêki stabilnej sytuacji w zakresie p³ynnoci bud¿etu pañstwa nie wyst¹pi³a koniecznoæ sprzeda¿y krótkookresowych bonów skarbowych. Nie by³o te¿ potrzeby likwidowania lokat, tworzonych w Narodowym Banku
Polskim z wolnych rodków na rachunku bud¿etu pañstwa.
Finansowanie deficytu bud¿etowego oraz pozosta³ych potrzeb po¿yczkowych bud¿etu pañstwa przebiega³o
w 2002 r. odmiennie od za³o¿eñ przyjêtych w ustawie bud¿etowej. Ni¿sze od planowanych o 4,6 mld z³ przychody z prywatyzacji oraz mniejsze o 2,3 mld z³ rodki przechodz¹ce z roku ubieg³ego spowodowa³y, i¿ Minister
Finansów korzysta³ z innych róde³ finansowania potrzeb po¿yczkowych bud¿etu pañstwa, g³ównie emituj¹c
skarbowe papiery wartociowe.
Stwierdzono, i¿ pañstwowy d³ug publiczny, wraz z przewidywan¹ kwot¹ wyp³at z tytu³u porêczeñ i gwarancji, na koniec 2002 r. wyniós³ prawie 366 mld z³, co stanowi³o 47,6% PKB. Wskutek tego zbli¿y³ siê do
ustawowej granicy, powy¿ej której uruchomiæ nale¿y procedury ostro¿nociowe. W ci¹gu trzech ostatnich
lat pañstwowy d³ug publiczny powiêkszony o kwotê przewidywanych wyp³at z tytu³u porêczeñ i gwarancji
wzrós³ o 84,3 mld z³, tj. o 29,9%, z czego niemal dwie trzecie przypad³o na 2002 r. Zasadnicz¹ czêæ tego
d³ugu stanowi³ d³ug Skarbu Pañstwa, wynosz¹cy na koniec 2002 r. 327,9 mld z³. Izba zwróci³a uwagê na
niepokoj¹cy wzrost w 2002 r. relacji d³ugu Skarbu Pañstwa do PKB. Na koniec 2002 r. relacja d³ugu powiêkszonego o kwotê przewidywanych wyp³at z tytu³u porêczeñ i gwarancji Skarbu Pañstwa wynios³a 44,2%,
wobec 39,1% w 2001 r.
Wydatki na obs³ugê d³ugu Skarbu Pañstwa w 2002 r. (ponad 24 mld z³) stanowi³y 13,1% wydatków
ogó³em bud¿etu pañstwa, wobec 12,1% w 2001 r. Na uwagê zas³uguje utrzymuj¹ca siê wysoka dynamika
wzrostu wydatków na obs³ugê d³ugu, zw³aszcza d³ugu krajowego. W 2002 r. wydatki na obs³ugê tego d³ugu w porównaniu z 2001 r. wzros³y nominalnie o 18,8%. W 2001 r. wzrost ten wyniós³ 24,6%. Warto zauwa¿yæ, i¿ wydatki na obs³ugê d³ugu Skarbu Pañstwa ros³y szybciej, ni¿ wydatki bud¿etu pañstwa ogó³em.
W ocenie NIK, przedstawione tendencje w postaci wzrostu udzia³u wydatków na obs³ugê d³ugu Skarbu
Pañstwa w wydatkach bud¿etu ogó³em, wzrostu ich udzia³u w PKB, a tak¿e znacznego udzia³u przyrostu tych

!

1.

1.

wydatków w przyrocie wydatków bud¿etu pañstwa  stanowi¹ powa¿ne ograniczenie w d¹¿eniu do uelastycznienia wydatków bud¿etowych oraz utrudniaj¹ spe³nianie przez bud¿et pañstwa funkcji rozwojowych w stosunku do gospodarki.
Nadal problemem pozostawa³o sprawne pozyskiwanie dochodów. Nowe badania wskaza³y kolejne
luki, którymi wycieka³y pieni¹dze nale¿ne bud¿etowi pañstwa, choæ Izba odnotowa³a tak¿e starania podejmowane aby temu zapobiec. Wydatkowanie rodków publicznych w dalszym ci¹gu obci¹¿one by³o szerokim marginesem b³êdów. Nie zasz³y wiêksze zmiany w finansowaniu i prowadzeniu inwestycji. Poszczególne przedsiêwziêcia nie by³y odpowiednio przygotowane, ich realizacja przebiega³a z opónieniem, mno¿y³y siê dzia³ania niegospodarne i niezgodne z prawem. Przy udzielaniu zamówieñ publicznych wci¹¿ dopuszczano siê wszelkich mo¿liwych naruszeñ przepisów prawa obowi¹zuj¹cych w tej sferze. Nie poprawi³o siê tak¿e wykorzystanie rodków bud¿etowych przeznaczonych na finansowanie ró¿nego rodzaju przedsiêwziêæ gospodarczych, infrastrukturalnych i projektów badawczych. Nieco lepiej jedynie oceniona zosta³a realizacja programów spo³ecznych.
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Omówienie wyników wa¿niejszych
kontroli

1. Jednym z podstawowych celów kontroli w sfe-

rze finansów publicznych jest badanie, czy podmioty
prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ wywi¹zuj¹ siê
ze swoich obowi¹zków wobec bud¿etu pañstwa.
W wyniku kontroli dzia³alnoci spó³ek prawa handlowego z udzia³em Agencji W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa, w zakresie realizacji zobowi¹zañ na rzecz Skarbu Pañstwa [por. za³. Nr 3, str. 70]
stwierdzono, ¿e spó³ki te  generalnie rzecz bior¹c 
w sposób nale¿yty wywi¹zywa³y siê ze swoich zobowi¹zañ. Nale¿noci podatkowe by³y w wiêkszoci przypadków naliczane i odprowadzane prawid³owo. Podobnie jak zobowi¹zania wobec Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych oraz Funduszów Pracy i Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych. Poprawnie prowadzi³y równie¿ ksiêgi rachunkowe. Stwierdzone w po³owie kontrolowanych spó³ek drobne uchybienia spowodowane zosta³y g³ównie b³êdami przy wyliczaniu
podstawy do naliczania zobowi¹zañ podatkowych, co
nie mia³o wiêkszego wp³ywu na wysokoæ odprowadzonego podatku dochodowego.
W wyniku kontroli ujawniono jednak równie¿ wiele nieprawid³owoci. W niektórych spó³kach w postaci dywidendy wyp³acano jedynie czêæ osi¹gniêtego
zysku do podzia³u, podmioty u¿ytkuj¹ce nieruchomoci Agencji nieterminowo wp³aca³y nale¿ne kwoty czynszu dzier¿awnego, mia³y te¿ miejsce celowe dzia³ania prowadz¹ce do niep³acenia podatku dochodowego. Jedna ze spó³ek zawy¿a³a ceny za ¿ywiec kupowany od innej, powi¹zanej z ni¹ spó³ki z kapita³em
zagranicznym, której zysk nie podlega³ opodatkowaniu, za dalsze straty ponosi³a w wyniku zawarcia niekorzystnego kontraktu inwestycyjnego. NIK oceni³a
krytycznie dzia³ania pozbawiaj¹ce Skarb Pañstwa
nale¿nych mu podatków.
W badanym okresie, obejmuj¹cym lata 1999-2000
oraz 3 kwarta³y 2001 r., Agencja zwiêkszy³a swe zaanga¿owanie kapita³owe w spó³kach prawa handlowego. Jej rodki przeznaczane by³y g³ównie na wzrost
kapita³u w spó³kach obrotu nieruchomociami i spó³kach tworz¹cych rynki hurtowe. O ile te drugie przedsiêwziêcia zgodne by³y z rz¹dowym programem budowy i rozwoju rynków hurtowych, to wysoki wzrost
kapita³u w spó³kach obrotu nieruchomociami nie by³

konieczny. Dzia³ania takie oceniono jako niegospodarne. W opinii Izby, rosn¹ce zaanga¿owanie kapita³owe Agencji w spó³ki i nabywanie akcji lub udzia³ów,
czêsto bez wczeniejszego przeprowadzenia rzetelnych analiz przysz³ej op³acalnoci, by³o ma³o efektywne, gdy¿ trzecia czêæ spó³ek nie prowadzi³a w ogóle
dzia³alnoci gospodarczej, a z pozosta³ych tylko po³owa osi¹ga³a dodatnie wyniki finansowe.
Stwierdzono ponadto, ¿e Agencja udziela³a spó³kom pomocy finansowej w formie po¿yczek i subwencji, m.in. na finansowanie ich bie¿¹cej dzia³alnoci. Niesp³acone w terminie wierzytelnoci zamieniano na akcje d³u¿ników lub udzia³y. Równie¿ t¹
drog¹ ros³o wiêc zaanga¿owanie kapita³owe Agencji w spó³ki. Jednak taka konwersja niesp³aconych
po¿yczek nie zawsze by³a dla wierzyciela korzystna. Szczególnie w przypadku akcji lub udzia³ów spó³ek nieosi¹gaj¹cych zysków. Z kolei utrzymywanie
przez wiele lat udzia³ów lub akcji spó³ek przejêtych
wraz z mieniem by³ych pañstwowych przedsiêbiorstw gospodarki rolnej, a¿ do czasu ich upad³oci
i likwidacji, prowadzi³o do ca³kowitej utraty zaanga¿owanego w nich kapita³u.
Niewystarczaj¹cy by³  w ocenie NIK  nadzór
w³acicielski Agencji nad dzia³alnoci¹ omawianych
spó³ek, sprawowany przez jej przedstawicieli w radach
nadzorczych. Ujawniono przypadki braku reakcji
przedstawicieli Agencji, a nawet akceptowania przez
nich nielegalnych i niegospodarnych dzia³añ zarz¹dów
spó³ek. Jedn¹ z przyczyn by³ brak odpowiednich kwalifikacji  Agencja nie okreli³a kryteriów i zasad wyboru oraz rekomendowania kandydatów do rad nadzorczych. Jako przedstawicieli desygnowano nie tylko cz³onków kierownictwa Agencji i jej oddzia³ów terenowych, ale tak¿e szeregowych pracowników, m.in.
finansowo-ksiêgowych i nadzoru w³acicielskiego, którzy w wiêkszoci nie posiadali stosownego przeszkolenia. Przyczyni³o siê to w niema³ej mierze do powstawania sytuacji zagra¿aj¹cych sprawnemu funkcjonowaniu spó³ek i do pogarszania siê ich sytuacji finansowej, co nierzadko prowadzi³o do upad³oci.

2.

Wa¿nym ród³em dochodów bud¿etowych s¹
wp³ywy z ce³. Aby mog³y stanowiæ jeden z filarów,
na których wspiera siê gmach finansów publicznych,
potrzebna jest m.in. w³aciwa organizacja pracy urzêdów celnych, uczciwoæ funkcjonariuszy oraz szczel-
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noæ procedur. Wszystkie te kwestie badane by³y
w ramach kontroli zabezpieczenia nale¿noci celnych i podatkowych od towarów przewo¿onych
w procedurze tranzytu [por. za³. Nr 3, str. 23], opartej na Konwencjach TIR i Wspólnej Procedury Tranzytowej.
NIK uzna³a, i¿ odprawy celne przewo¿onych towarów odbywa³y siê, w zdecydowanej wiêkszoci
przypadków, prawid³owo i z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. Pozytywnie ocenione zosta³y te¿, podejmowane przez dyrektorów urzêdów celnych, dzia³ania na rzecz wprowadzenia systemu odpraw, opartego na zasadzie rozdzia³u czynnoci s³u¿bowych i rotacji funkcjonariuszy celnych. W porównaniu z ustaleniami kontroli z 1997 r. i z 2000 r., które
ujawni³y m.in. zarówno brak rotacji funkcjonariuszy na
poszczególnych stanowiskach, jak i zbyt rzadkie stosowanie zasady wielu oczu przy dokonywaniu odpraw, obecna kontrola wykaza³a poprawê w tej sferze. Nie budzi³a wiêkszych uwag równie¿ wspó³praca
organów administracji celnej z organami cigania
i centralnymi organami administracji rz¹dowej, maj¹ca na celu eliminowanie nieprawid³owoci oraz
usprawnienie nadzoru i kontroli w procedurze tranzytu. Za w³aciwe Izba uzna³a podjête przez G³ówny
Urz¹d Ce³ dzia³ania zmierzaj¹ce do nawi¹zania wspó³pracy z administracjami celnymi innych krajów.
W umowach z ociennymi pañstwami okrelone zosta³y zasady wspó³pracy s³u¿b celnych, a lokalne porozumienia miêdzy granicznymi urzêdami celnymi
umo¿liwi³y bie¿¹ce przekazywania informacji o wymianie towarowej i o ujawnionych nieprawid³owociach,
wystêpuj¹cych m.in. w procedurze tranzytu.
Negatywnie natomiast oceniono zaleg³oci w egzekwowaniu op³at z tytu³u ce³ i podatków, powsta³e
w wyniku nieprawid³owej realizacji procedury tranzytu. Wprawdzie w stosunku do ustaleñ kontroli przeprowadzonej w 1997 r. zad³u¿enie zmniejszy³o siê trzykrotnie, zmniejszeniu uleg³y równie¿ zaleg³oci  porêczaj¹cego procedurê TIR  Zrzeszenia Miêdzynarodowych Przewoników Drogowych wobec administracji celnej, jednak zasadniczy wp³yw na spadek zad³u¿enia mia³y nie tyle sprawne dzia³ania windykacyjne urzêdów celnych, lecz zgoda Ministra Finansów
na zawieszenie postêpowañ egzekucyjnych wobec
Zrzeszenia oraz przedawnienie zobowi¹zañ przewoników i Zrzeszenia.
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NIK, wyra¿aj¹c generalnie pozytywn¹ ocenê dzia³añ GUC i urzêdów celnych w zakresie zabezpieczenia i egzekwowania nale¿noci celnych i podatkowych,
zwróci³a jednak uwagê na przypadki zaniedbañ i uchybieñ, które narazi³y Skarb Pañstwa na straty. Wród
nieprawid³owoci w dzia³aniach administracji celnej
i Zrzeszenia, utrudniaj¹cych prawid³owy przebieg procedury tranzytu, wymieniæ nale¿y m.in.: nieterminowe rozpatrywanie odwo³añ przez Prezesa GUC, jako
organu drugiej instancji, brak przejrzystoci procedur
przy rozpatrywaniu wniosków o pozwolenie na korzystanie z procedury TIR, nieprawid³owoci w dochodzeniu nale¿noci celnych i podatkowych od przewoników lub od Zrzeszenia, a tak¿e opónienia w pracach
nad wdro¿eniem nowego skomputeryzowanego systemu tranzytowego.
Maj¹c na uwadze zniesienie z dniem 1 maja
2002 r. centralnego organu administracji rz¹dowej
w sprawach celnych  Prezesa G³ównego Urzêdu Ce³
 i likwidacjê GUC, a tak¿e przekszta³cenie istniej¹cych 17 urzêdów celnych w izby celne oraz utworzenie nowych urzêdów, obs³uguj¹cych nowo utworzony
organ celny  naczelnika urzêdu celnego, po zakoñczeniu kontroli NIK zg³osi³a wnioski g³ównie natury
porz¹dkowej.

3.

W wyniku kontroli realizacji przez gminy
dochodów z podatku od nieruchomoci [por. za³.
Nr 3, str. 10] stwierdzono, ¿e decyzje ustalaj¹ce wysokoæ zobowi¹zania podatkowego by³y, we wszystkich skontrolowanych gminach, poprawne pod wzglêdem rachunkowym, formalnym i merytorycznym. Wymiar podatku dokonany zosta³ na podstawie danych
zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz stawek okrelonych przez organ stanowi¹cy gminy.
Stwierdzone nieprawid³owoci polega³y g³ównie na:
b³êdnym zakwalifikowaniu podstawy opodatkowania
do okrelonej kategorii podatkowej, przyjêciu niew³aciwej stawki podatku, ustaleniu wysokoci zobowi¹zania podatkowego na podstawie danych niezgodnych
z ewidencj¹ gruntów i budynków, a tak¿e na braku
w decyzjach uzasadnienia faktycznego i prawnego.
W opinii Izby, przyczyn¹ powy¿szych uchybieñ
by³a ma³a skutecznoæ czynnoci sprawdzaj¹cych.
Wprawdzie wszystkie skontrolowane gminy sprawdza³y formaln¹ poprawnoæ z³o¿onych deklaracji i wykazów, terminowoæ sk³adania deklaracji i wp³acania

zadeklarowanych podatków, jednak czynnoci te ogranicza³y siê do pobie¿nej analizy dokumentów, w zwi¹zku z czym nie weryfikowano przyjmowanych od podatników informacji. Stwierdzono równie¿, ¿e organy
podatkowe gmin nie wywi¹zywa³y siê z ustawowego
obowi¹zku kontrolowania podatników. Kontrole takie
mia³y miejsce w 51 gminach sporód 67 kontrolowanych, lecz objê³y tylko od 0,2% do 2% ogólnej liczby
podatników danej gminy. Zaniedbanie to t³umaczono
najczêciej brakami kadrowymi i zbyt du¿¹ liczb¹ bie¿¹cych zadañ. O tym, ¿e kontrole podatkowe by³y niezbêdne wiadczy fakt, i¿ w zdecydowanej wiêkszoci
zakoñczy³y siê one zwiêkszeniem lub zmniejszeniem
wymiaru podatku.
NIK ujawni³a ponadto wzrost zaleg³oci podatkowych i malej¹c¹ skutecznoæ ich egzekwowania. I tak:
w 1999 r. wyegzekwowano 21,3%, za w 2000 r. 
14,7% kwoty zaleg³ego podatku. G³ówn¹ tego przyczyn¹ niew¹tpliwie by³o postawienie czêci przedsiêbiorstw w stan upad³oci lub likwidacji (zdecydowan¹
wiêkszoæ stanowi³y zaleg³oci osób prawnych).
Stwierdzono jednak, i¿ wzrost zaleg³oci wynika³ równie¿ z opiesza³oci przy wystawianiu upomnieñ i tytu³ów wykonawczych.
Poza realizacj¹ dochodów z podatków, zbadano
tak¿e prowadzon¹ przez gminy politykê podatkow¹.
Ustawa o podatkach i op³atach lokalnych upowa¿ni³a
bowiem rady gminne do obni¿ania podatku od nieruchomoci w stosunku do stawek maksymalnych, a nawet do zwalniania z jego p³acenia. Dziêki temu gminy
mog³y, choæ w niewielkimi stopniu, popieraæ rozwój
funkcji gospodarczych na swoim terenie. Z takiej mo¿liwoci skorzysta³o 16 sporód 67 skontrolowanych
gmin. Zyska³y g³ównie nowopowsta³e podmioty gospodarcze, które w zamian za utworzenie miejsc pracy
oraz ze wzglêdu na poniesione koszty inwestycji by³y
zwalniane z 50% do 100% podatku od nieruchomoci na okres siêgaj¹cy nawet 10 lat. Zwolnieniami,
o których mowa wy¿ej, objêto równie¿ istniej¹ce podmioty gospodarcze, które utworzy³y dodatkowe miejsca pracy.
Podatek od nieruchomoci stanowi wa¿ne ród³o
zasilania bud¿etów gmin (oko³o 25% ogó³u ich dochodów w³asnych). Uwzglêdniaj¹c jego znacz¹cy udzia³
w finansowaniu zadañ gmin oraz fakt, ¿e skutki obni¿enia stawek i dodatkowych zwolnieñ nie s¹ rekompensowane w czêci wyrównawczej subwencji ogól-

nej, NIK podkreli³a, ¿e dla sytuacji gmin istotne jest
skuteczne jego egzekwowanie i niedopuszczanie do
powstawania nieprawid³owoci, czemu winny s³u¿yæ
czêstsze kontrole i wnikliwsze wyjanianie stanu faktycznego przed wydaniem decyzji w sprawach podatkowych.

4. Powa¿ny uszczerbek w dochodach bud¿etu

pañstwa to skutek niejasnoci przepisów, umo¿liwiaj¹cych w latach 1998-2000 zakwalifikowanie samochodów osobowych, poddanych nieznacznym tylko przeróbkom, do kategorii samochodów ciê¿arowych. Zmiana taka uprawnia³a nabywcê pojazdu, prowadz¹cego
dzia³alnoæ gospodarcz¹, do odliczenia od ceny zakupionego samochodu podatku od towarów i us³ug.
Zmian kategorii pojazdów, jak wynika³o z ustaleñ kontroli prawid³owoci dzia³ania organów rejestruj¹cych pojazdy przekwalifikowane z samochodów osobowych na samochody ciê¿arowe
[por. za³. Nr 3, str. 78] dokonywali zarówno ówczesny Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, wydaj¹c wiadectwa homologacji kategorii ciê¿arowej
dla pojazdów posiadaj¹cych ju¿ homologacjê kategorii osobowej, jak i starostowie, rejestruj¹cy przebudowane samochody osobowe jako ciê¿arowe.
Brak precyzyjnych definicji samochodu ciê¿arowego i samochodu osobowego, a tak¿e uregulowañ
okrelaj¹cych warunki techniczne, jakie powinny
spe³niaæ samochody ciê¿arowe przebudowane
z osobowych powodowa³, ¿e mimo i¿ w samochodach osobowych nie dokonano ¿adnych zmian konstrukcyjnych, nie naruszaj¹c prawa zmieniano ich
kategoriê i przeznaczenie. Po wbudowaniu a¿urowych przegród oddzielaj¹cych czêæ pasa¿ersk¹ od
³adunkowej, samochody osobowe uzyskiwa³y równie¿ wiadectwa homologacji kategorii ciê¿arowej.
Wydaj¹c wszystkim zg³aszaj¹cym siê producentom
i importerom 618 wiadectw homologacji, Minister
tym samym zaliczy³ do kategorii ciê¿arowej niemal
wszystkie eksploatowane w Polsce marki i typy samochodów osobowych, w tym samochody o ma³ych
gabarytach i samochody luksusowe. Rejestruj¹c na
podstawie wiadectw homologacji samochody ciê¿arowe powsta³e z samochodów osobowych, umo¿liwiono nabywcom takich pojazdów unikniêcie ograniczeñ w odliczaniu podatku od towarów i us³ug, które
dotyczy³y samochodów osobowych.

!#

1.

1.

Niekorzystne skutki dla bud¿etu pañstwa mia³o tak¿e rejestrowanie zmiany kategorii samochodów dokonywane przez starostów, na podstawie
zawiadczeñ stacji kontroli pojazdów, zamiast na
podstawie wyci¹gów ze wiadectw homologacji,
wydanych na now¹ kategoriê pojazdów. Samochody takie najpierw rejestrowane by³y jako osobowe, a nastêpnie, po wmontowaniu wewn¹trz nadwozia przegrody lub metalowych kaset i przeprowadzeniu badañ technicznych, w krótkim czasie
 czêsto tego samego dnia  przerejestrowywane
na ciê¿arowe, mimo ¿e wed³ug wiadectw homologacji pozostawa³y one w dalszym ci¹gu samochodami osobowymi.
Nieprawid³owoci przy rejestracji pojazdów w przypadkach zbadanych w trakcie kontroli (przeprowadzonej w 21 urzêdach miast na prawach powiatu i jednym starostwie powiatowym) spowodowa³y uszczuplenie dochodów bud¿etu pañstwa o 68,6 mln z³.
W skali kraju uszczuplenie to, spowodowane odliczeniem w latach 1998-2000 podatku od towarów i us³ug,
zosta³o oszacowane przez NIK na minimum 5.245 mln
z³. W okresie tym w Polsce zarejestrowano ponad 513
tys. samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ³adownoci 750 kg, posiadaj¹cych swe odpowiedniki w wersji osobowej.
NIK wyrazi³a pogl¹d, ¿e podatnicy podatku od towarów i us³ug nie mog¹ ponosiæ konsekwencji b³êdnej wyk³adni przepisów, stosowanej przez organy rejestracyjne. Dlatego te¿ nie formu³owano wniosków
o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu wyegzekwowanie odliczonego podatku. Równie¿ Minister Finansów
uzna³, ¿e podatnikowi przys³uguje prawo do odliczenia podatku, je¿eli samochód zosta³ nabyty przed 1
stycznia 2001 r., by³ wykorzystywany w prowadzeniu
dzia³alnoci gospodarczej, za dokonane przeróbki
potwierdzone zosta³y przez upowa¿nione stacje kontroli pojazdów.

5. Znaczne uszczuplenia wp³ywów nale¿nych

bud¿etowi pañstwa ujawniono tak¿e w wyniku kontroli
regulacji obrotu z zagranic¹ towarami rolno-spo¿ywczymi i wyrobami przemys³u lekkiego [por. za³.
Nr 3, str. 18], nale¿¹cymi do tzw. towarów wra¿liwych,
stanowi¹cych konkurencjê dla takich samych towarów wytwarzanych w kraju. Przyczyn¹ utraty czêci
wp³ywów by³o g³ównie zani¿anie wartoci celnej to-
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warów, co umo¿liwia³y nieprawid³owoci w dokumentowaniu odpraw celnych towarów, a tak¿e niew³aciwe prowadzenie i wady systemu Towar-WartoæCena.
Przy pomocy sytemu, o którym mowa wy¿ej,
GUC usi³owa³ przeciwdzia³aæ zani¿aniu wartoci
celnej towarów wra¿liwych. System ten nie funkcjonowa³ jednak w sposób prawid³owy, ze wzglêdu
na du¿¹ liczbê b³êdów i pomy³ek, a tak¿e brak istotnych informacji charakteryzuj¹cych odprawiony towar. U¿ytecznoæ systemu umniejsza³y tak¿e mankamenty techniczne  czasoch³onne wprowadzanie danych, czy te¿ koniecznoæ pos³ugiwania siê
dyskietkami. W ocenie NIK, g³ówna wada systemu
polega³a jednak na tym, ¿e wprowadzone do jego
bazy zani¿one ceny i wartoci celne odprawionego
towaru mog³y staæ siê miernikiem przy weryfikacji
wartoci innych identycznych lub podobnych towarów. W tych warunkach bezkrytyczne przyjmowanie cen zawartych w bazie, jako punktu wyjcia do
analizy porównawczej wartoci odprawianych towarów, zamiast umo¿liwiæ ustalenie ich rzeczywistej
wartoci celnej, mog³oby stanowiæ potwierdzenie
dla funkcjonariusza, ¿e podana wartoæ jest wiarygodna, tj. odpowiada poziomowi wartoci innych
odprawianych towarów.
Wskutek u³omnoci narzêdzi wspomagaj¹cych, decyduj¹c¹ rolê w tych sprawach odgrywaæ
musia³ tzw. czynnik ludzki, czyli rzetelnoæ postêpowania funkcjonariuszy celnych, poziom ich wyszkolenia i zasób specjalistycznej wiedzy. NIK
pozytywnie oceni³a zatem organizowanie szkoleñ
z materia³oznawstwa i taryfikacji wyrobów w³ókienniczych oraz metodologii poboru próbek towarów, u³atwiaj¹cych weryfikacjê ich wartoci celnej. Za niezadowalaj¹ce uzna³a natomiast poczynania podejmowane na rzecz rozszerzenia praktyki dokonywania powtórnych kontroli celnych (zak³adany wskanik powtórnych kontroli mia³ wynieæ do koñca 2002 r. 10%, w rzeczywistoci
utrzymywa³ siê na poziomie 1%).
Istotn¹ przeszkod¹ w zwalczaniu procederu zani¿ania wartoci celnej towarów i skutecznym prowadzeniu powtórnych kontroli celnych by³ brak zintegrowanego systemu informatycznego. Realizacja tej priorytetowej inwestycji trwa od 1992 r. Po niepowodzeniu z wdro¿eniem w latach 1995-1997 projektu

OSIAC, 1/ GUC rozpocz¹³ wprowadzanie kilku systemów informatycznych, ³¹czonych kolejno w centralny
system. Do czasu zakoñczenia kontroli nie zosta³ jednak uruchomiony jeden z najbardziej potrzebnych jego
segmentów  system obs³ugi zg³oszeñ celnych.

6.

Naruszenie prawa przy stanowieniu i wprowadzaniu przepisów w sprawie op³at za parkowanie pojazdów na drogach publicznych sta³o siê powodem
zakwestionowania przez NIK legalnoci tego przedsiêwziêcia. Co wiêcej, nie przynios³o ono samorz¹dom znacz¹cych przychodów. Udowodniono to ponad
wszelk¹ w¹tpliwoæ w wyniku przeprowadzonej w 38
jednostkach na terenie 26 miast kontroli prawid³owoci wykorzystania funduszy za p³atne parkowanie na drogach publicznych [por. za³. Nr 3, str.
31]. Dokonane ustalenia wskazuj¹ ponadto, ¿e rotacja parkuj¹cych samochodów nie zwiêkszy³a siê,
a uzyskane rodki jedynie w niewielkiej czêci zosta³y wykorzystane na za³o¿one cele.
Wydaj¹c rozporz¹dzenie wprowadzaj¹ce op³aty za
parkowanie, upowa¿niaj¹ce rady miast do wprowadzania tego rodzaju op³at, Rada Ministrów naruszy³a postanowienia Konstytucji RP. Organy samorz¹du terytorialnego mog¹ bowiem stanowiæ przepisy prawa miejscowego wy³¹cznie na podstawie i w granicach upowa¿nieñ zawartych w ustawach. W 11 miastach p³atne
parkowanie wprowadzi³ organ do tego nieuprawniony.
W takiej samej liczbie miast bezprawnie rozszerzono
strefy p³atnego parkowania poza obszar dróg publicznych. W Warszawie uchwa³y gminy Warszawa Centrum
z 2001 r. nie okrela³y obszaru na którym wprowadzono p³atne parkowanie, ponadto z naruszeniem prawa
upowa¿niono prywatn¹ spó³kê do pobierania op³at parkingowych. W wielu miastach wyznaczono strefy p³atnego parkowania bez podstawy prawnej w postaci projektów organizacji ruchu drogowego, a granic obszaru
p³atnego parkowania nie oznaczono odpowiednimi znakami. A¿ w 9 sporód 10 miast, w których nak³adano
podwy¿szone op³aty na kierowców uchylaj¹cych siê od
wniesienia op³aty parkingowej, nie okrelono organu,
do którego mo¿na odwo³aæ siê w zwi¹zku z na³o¿on¹
op³at¹. Nieustalono tak¿e procedury odwo³awczej.
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Wprowadzaj¹c p³atne parkowanie, zarz¹dy dróg
nie zadba³y o swoje interesy ekonomiczne. Przewa¿aj¹ca czêæ skontrolowanych zarz¹dów powierzy³a
pobieranie op³at innym podmiotom, z regu³y prywatnym spó³kom. Po³owa z tych jednostek przekazywa³a
zarz¹dom dróg jedynie umown¹ zrycza³towan¹ kwotê, zatrzymuj¹c do swojej dyspozycji od 40% do 95%
pobranych op³at. W wiêkszoci skontrolowanych
miast, w których op³aty parkingowe pobiera³y prywatne firmy, ich wyboru dokonano z pominiêciem publicznego przetargu. Przed wprowadzeniem op³at zarz¹dy dróg nie oszacowa³y wp³ywów, jakie z tytu³u p³atnego parkowania uzyskiwaæ bêd¹ jednostki inkasuj¹ce op³aty, nic wiêc dziwnego, ¿e otrzymywane przez
nie kwoty stanowi³y równowartoæ zaledwie kilkuprocentowego wykorzystania miejsc parkingowych.
W 16 miastach kierowcy uchylaj¹cy siê od op³at
nie ponosili z tego tytu³u ¿adnych konsekwencji, za
tam gdzie podwy¿szone op³aty zosta³y ustanowione,
na ogó³ nie by³y one egzekwowane. W 6 skontrolowanych miastach nak³adane na kierowców op³aty by³y bezzasadnie obci¹¿ane podatkiem od towarów i us³ug
w wysokoci 22%. W Warszawie Rada Gminy Warszawa Centrum nie okreli³a wysokoci op³aty za zastrze¿enie na wy³¹cznoæ wydzielonego stanowiska postojowego w obszarze p³atnego parkowania, tzw. koperty.
W rezultacie od kierowców parkuj¹cych na tych stanowiskach nie by³y pobierane ani op³aty podstawowe, ani
te¿ op³aty za zastrze¿enie stanowiska. Utracone z tej
przyczyny dochody, wed³ug wyliczenia Zarz¹du Dróg
Miejskich, wynosi³y oko³o 3,6 mln z³ rocznie.
Na finansowanie utrzymania dróg nie by³a przekazywana, jak tego wymagaj¹ przepisy ustawy o drogach
publicznych, ca³oæ op³at za parkowanie, a pozyskane
rodki finansowe nie zosta³y efektywnie wykorzystane.
Z uzyskanych w skontrolowanych jednostkach przychodów z op³at w wysokoci 113,2 mln z³, na utrzymanie
dróg publicznych przeznaczono 21,3 mln z³ (18,8%),
poniewa¿ 78,6 mln z³ (69,4%) poch³onê³a organizacja
miejsc parkingowych i koszty pobierania op³at, w tym
prowizje podmiotów je inkasuj¹cych. Kolejne 12,6 mln
z³ (11,1%) nie zasili³o rachunków rodków specjalnych
zarz¹dów dróg, lecz  z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych  przekazano je na inne cele.

7. W toku kontroli dokonywania zwrotów po-

datku od towarów i us³ug [por. za³. Nr 3, str. 12]
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podjêto istotn¹ dla bud¿etu pañstwa kwestiê funkcjonowania systemu zwrotów bezporednich podatku
zainteresowanym podatnikom. O skali problemu i jego znaczeniu wiadczy fakt, i¿ dochody bud¿etowe
z tego tytu³u w 1999 r. siêgnê³y niemal 49 mld z³, w roku
nastêpnym wzros³y o 2 mld z³, a w 2001 r.  o kolejny
miliard z³, co stanowi³o oko³o 38% ca³oci tych dochodów. Znaczne rozmiary osi¹gnê³y tak¿e zwroty podatku: w 1999 r. wynios³y one prawie 24 mld z³, a w latach 2000 i 2001 ponad 32 mld z³. Wa¿ne by³o zatem,
by istniej¹cy system stanowi³ skuteczn¹ zaporê, uniemo¿liwiaj¹c¹ nieuczciwym podatnikom wy³udzanie nienale¿nych zwrotów tego podatku.
Stwierdzono, ¿e urzêdy skarbowe na ogó³ prawid³owo stosowa³y procedury dotycz¹ce zwrotów bezporednich. Mimo to odnotowano liczne próby dzia³añ niezgodnych z prawem. Wspó³pracuj¹cy z NIK inspektorzy kontroli skarbowej, w 13 sporód 85 skontrolowanych podmiotów gospodarczych ujawnili odliczanie podatku od towarów i us³ug  na podstawie
faktur fikcyjnych lub wystawionych przez nieistniej¹ce firmy. W 6 podmiotach kontrole skarbowe wykaza³y uszczuplenia podatkowe w wysokoci co najmniej
3,3 mln z³, powsta³e w wyniku zawierania miêdzy podmiotami powi¹zanymi kapita³owo lub rodzinnie transakcji pozornych, ewentualnie budz¹cych inne w¹tpliwoci. Sporód 17 kontrolowanych zak³adów pracy
chronionej, w 3 usi³owano wy³udziæ zwroty podatku,
w 8 innych nie zosta³y opodatkowane towary przekazane na cele reprezentacji lub reklamy, nieprawid³owo okrelono moment powstania obowi¹zku podatkowego lub podatek odliczany by³ z uchybieniem w³aciwego terminu.
Z dokonanych ustaleñ wynika, ¿e ze wzglêdu na
obowi¹zuj¹cy w okresie kontroli 25-dniowy termin
dokonania zwrotu, badania prowadzone przez urzêdy skarbowe obejmowa³y z regu³y okres jednego miesi¹ca lub okrelone zdarzenie gospodarcze, co ogranicza³o mo¿liwoæ dokonania pe³nej i rzetelnej oceny
zasadnoci deklarowanego zwrotu. Równie¿ czynnoci sprawdzaj¹ce, maj¹ce na celu wstêpn¹ analizê
z³o¿onych deklaracji, nie zawsze przeprowadzane by³y
w sposób umo¿liwiaj¹cy ich w³aciw¹ ocenê.
W skontrolowanych 36 urzêdach, na ponad 200
tys. deklaracji wykazuj¹cych zwroty podatku, postêpowaniem kontrolnym objêto 10 tys. Ograniczone
mo¿liwoci organizacyjne i kadrowe urzêdów powo-
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dowa³y, ¿e kontrole podatkowe rozpoczynano g³ównie wówczas, gdy podatnik wykaza³ po raz pierwszy
kwoty zwrotu podatku przekraczaj¹ce 1 mln z³, lub
je¿eli suma kwot wykazanych do zwrotu w ci¹gu roku
kalendarzowego przekroczy³a 1 mln z³. Nie by³a to
jednak praktyka ca³kowicie skuteczna. Inspektorzy
kontroli skarbowej ustalili mianowicie, ¿e w 12 na 13
przypadków wy³udzeñ podatku, deklaracje opiewa³y
na kwoty znaczne, lecz nieprzekraczaj¹ce 1 mln z³.
Przyczyn¹ powstania nieprawid³owoci by³y niekiedy tak¿e problemy interpretacyjne. W obowi¹zuj¹cych przepisach prawa okrelone zosta³y bowiem 22,
inne ni¿ podstawowy, sytuacje istnienia obowi¹zku podatkowego, co dezorientowa³o podatników. Podobne
dylematy wi¹za³y siê z okreleniem terminów, w których mo¿e nast¹piæ obni¿enie podatku nale¿nego
o kwotê podatku naliczonego przy nabyciu towarów
i us³ug.
Nieprawid³owoci mia³y miejsce równie¿ w dzia³alnoci urzêdów skarbowych. NIK stwierdzi³a, ¿e
w 9 urzêdach w 33 przypadkach dokonano zwrotu
podatku po terminie i nie przekazano nale¿nych
z tego tytu³u odsetek. Jednoczenie w 22 przypadkach dokonano zwrotu podatku podatnikom ju¿
w ci¹gu 2-10 dni od z³o¿enia rozliczenia, bez ich
wniosku, a nawet w sytuacji, gdy wczeniej zalegali z p³aceniem podatków. Tymczasem urz¹d jest
obowi¹zany do zwrotu ró¿nicy podatku w ci¹gu 15
dni od dnia z³o¿enia rozliczenia tylko temu podatnikowi, który z³o¿y³ stosowny wniosek i w ci¹gu 12
miesiêcy poprzedzaj¹cych rozliczenie terminowo
regulowa³ wszystkie zobowi¹zania. W ocenie NIK
takie dzia³ania by³y przejawem nierównego traktowania podatników.

8. Sprawny pobór nale¿noci podatkowych utrud-

nia³y braki w komputeryzacji systemu podatkowego.
NIK krytycznie oceni³a wprowadzanie i funkcjonowanie systemów informatycznych w jednostkach
resortu finansów [por. za³. Nr 3, str. 17], uznaj¹c
dokonany w ci¹gu minionych 12 lat postêp w tej dziedzinie za niewystarczaj¹cy. W tym czasie w urzêdach
skarbowych powsta³y zaledwie podstawy jednolitego
i spójnego systemu informatycznego. Nie stworzono
natomiast narzêdzia wspomagaj¹cego pracê kontroli
skarbowej.
Przyczyn¹ s³abego zaawansowania prac by³ g³ów-

nie brak jednolitej koncepcji podejmowanych przedsiêwziêæ informatycznych i ich koordynacji, a tak¿e
opónienia we wdra¿aniu poszczególnych podsystemów tworzonego od 1990 r. systemu POLTAX. Na
powstanie opónieñ w jego budowie wp³yn¹³ niew¹tpliwie brak w³aciwych efektów wspó³pracy z firm¹
BULL SA. Ujemnie na tempo i jakoæ przedsiêwziêæ
w tej sferze oddzia³ywa³a równie¿ niestabilnoæ prawa podatkowego. Ministerstwo Finansów nie posiada³o przy tym pe³nej ewidencji wydatków poniesionych
na budowê systemu POLTAX, a zatem nie by³o w stanie oceniæ op³acalnoci poszczególnych przedsiêwziêæ
informatycznych.
Izba pozytywnie oceni³a natomiast, podjête
w ostatnim czasie, dzia³ania Ministerstwa Finansów,
zmierzaj¹ce do okrelenia i urealnienia terminów dalszych prac nad kompleksow¹ informatyzacj¹ jednostek tego resortu. W rezultacie w latach 2000-2002
uzyskano poprawê stanu obs³ugi informatycznej czynnoci merytorycznych wykonywanych przez pracowników urzêdów skarbowych, mimo i¿ funkcjonuj¹ce
podsystemy POLTAX nie by³y wolne od wad i usterek. W 2002 r. podjêto decyzjê o ujednoliceniu systemu rachunkowoci podatkowej i stosowaniu, poczynaj¹c od 2003 r., systemu pod nazw¹ POLTAX-2B.
O pozytywnych skutkach podjêtych dzia³añ wiadczy
równie¿ zadowalaj¹ce przygotowanie 22 skontrolowanych urzêdów do informatycznej obs³ugi prowadzonych przez nie czynnoci.
Z drugiej jednak strony warto zauwa¿yæ, ¿e wspomagaj¹cy egzekucjê EGAPOLTAX mia³ funkcjonowaæ najpierw od stycznia 2001 r., potem od 1 stycznia 2002 r., a nastêpnie  od 1 sierpnia 2002 r. Okaza³o siê równie¿, ¿e system Krajowej Ewidencji Podatników nie dawa³ mo¿liwoci pe³nej weryfikacji i aktualizacji danych, co utrudnia³o identyfikacjê osób,
które nie wywi¹za³y siê z obowi¹zków podatkowych.
Z kolei podstawy sieci rozleg³ej WAN, umo¿liwiaj¹cej po³¹czenie i wymianê danych miêdzy jednostkami organizacyjnymi resortu, zbudowano dopiero
w 2001 r., za stopieñ wykorzystania danych informatycznych zawartych w systemie POLTAX na potrzeby kontroli podatników prowadzonej przez urzêdy kontroli skarbowej by³ nik³y.
W okresie objêtym kontrol¹ (lata 1996-2001) zaleg³oci podatkowe wzros³y z 5.271 mln z³
12.652 mln z³, to jest prawie dwuipó³krotnie. Na ich

wysokoæ wp³yw mia³y nie tylko czynniki obiektywne,
takie jak trudna sytuacja ekonomiczna, upad³oæ podatników, brak sk³adników maj¹tkowych, z których
mo¿na by³oby przeprowadziæ egzekucjê, ale tak¿e
zaniechanie dzia³añ oraz brak nale¿ytej skutecznoci
organów skarbowych. W ocenie NIK, skutecznoæ ta
by³aby wiêksza, gdyby wczeniej zaczê³y funkcjonowaæ podsystemy POLTAX wspomagaj¹ce kontrolê
skarbow¹. Wdro¿enie takiego systemu Ministerstwo
Finansów przewiduje jednak dopiero w 2005 r.

9. Równie wa¿ne jak sprawne pozyskiwanie do-

chodów, jest gospodarne dysponowanie rodkami
bud¿etowymi. Powiêcone temu zagadnieniu kontrole da³y doæ zró¿nicowane wyniki. Izba krytycznie oceni³a gospodarkê bud¿etow¹ i inwestycyjn¹ wybranych placówek dyplomatycznych [por. za³. Nr 3,
str. 6]. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie dysponowa³o bowiem rzetelnymi danymi o wykonaniu bud¿etu przez placówki zagraniczne. Ponadto nie sporz¹dzi³o sprawozdañ bud¿etowych wed³ug nowych
zasad sprawozdawczych, zamieszczaj¹c w nich dane
wed³ug zasad ju¿ nieobowi¹zuj¹cych. Dodaæ ponadto nale¿y, ¿e zarówno w placówkach, jak i w Ministerstwie, brakowa³o komputerowych programów finansowo-ksiêgowych uwzglêdniaj¹cych dokonan¹ zmianê przepisów.
W kontrolowanych placówkach, Ambasadzie RP
w Berlinie i Konsulacie Generalnym w Chicago, nie
stwierdzono nieprawid³owoci w realizacji wydatków
bie¿¹cych i udzielaniu zamówieñ publicznych. rodkami bud¿etowymi placówki dysponowa³y w sposób
celowy i gospodarny. Istotne nieprawid³owoci mia³y
natomiast miejsce w realizacji wydatków inwestycyjnych, zwi¹zanych z budow¹ nowej siedziby Ambasady RP w Berlinie. Podjêta w 1998 r. przez MSZ decyzja o jej modernizacji, oparta na analizie kosztów i wielkoci zatrudnienia, zosta³a w zasadniczy sposób zmieniona na etapie prac projektowych. Zatwierdzony
w dwa lata póniej projekt budowlany zak³ada³ wyburzenie istniej¹cego budynku i budowê ca³kowicie nowego obiektu, o dwukrotnie wiêkszej powierzchni.
Jednak budowa nie zosta³a rozpoczêta z powodu braku rodków, budynek w centrum Berlina, u¿ytkowany
wczeniej przez ambasadê, od lipca 2000 r. sta³ pusty, za sama ambasada funkcjonowa³a w tymczasowej siedzibie.
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie posiada³o
analiz uzasadniaj¹cych zwiêkszenie powierzchni u¿ytkowej przysz³ego obiektu z 7,3 tys.m2 do 14,5 tys. m2,
a projekt budowlany zatwierdzono do realizacji, mimo
braku rodków na finansowanie przedsiêwziêcia. Ponadto w umowie z niemieck¹ firm¹ architektoniczn¹
znalaz³o siê niekorzystne dla strony polskiej postanowienie, gwarantuj¹ce wyp³aty kolejnych czêci wynagrodzenia nawet wówczas, gdy przewidziane umow¹
prace nie bêd¹ wykonywane, za w umowach z niemieckimi in¿ynierami nie zamieszczono klauzuli
o mo¿liwoci ich wypowiedzenia, w przypadku gdyby
budowa nie dosz³a do skutku. Zdaniem NIK inwestycja ta, przewidziana do realizacji w latach 2001-2003
kosztem 168,5 mln z³, powinna zostaæ zaliczona do
inwestycji wieloletnich i ujêta w wykazie stanowi¹cym
za³¹cznik do ustawy bud¿etowej.
Z kolei w Konsulacie Generalnym RP w Chicago
do czasu zakoñczenia kontroli, tj. do 25 padziernika
2001 r., nie wy³oniono wykonawcy prac remontowych,
mimo ¿e MSZ ju¿ kilka lat wczeniej, bior¹c pod uwagê z³y stan techniczny budynków, uzna³o przeprowadzenie remontu za konieczne. Postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace remontowe
prowadzone by³y w sposób przewlek³y. Mimo ¿e z³o¿one oferty obarczone by³y wadami prawnymi kwalifikuj¹cymi je do odrzucenia, MSZ nie podjê³o decyzji
w sprawie uniewa¿nienia postêpowañ. Zdaniem NIK,
kilkumiesiêczna zw³oka w realizacji wniosków w tej
sprawie, sk³adanych przez Konsulat RP w Chicago,
uniemo¿liwia³a rozpoczêcie kolejnego postêpowania
w celu wyboru wykonawcy.

10. W przeciwieñstwie do ustaleñ kontroli,

o której mowa wy¿ej, badanie gospodarki bud¿etowej wybranych placówek zagranicznych [por.
za³. Nr 3, str. 11], przeprowadzone w 2002 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w 6 placówkach
zagranicznych, da³y podstawê do wyra¿enia ogólnie pozytywnej opinii o realizacji bud¿etu, mimo
stwierdzonych nieprawid³owoci w sprawozdawczoci, a tak¿e braku nale¿ytej starannoci przy sporz¹dzaniu przez placówki zagraniczne rozliczeñ
wydawanych wiz.
Gorzej natomiast oceniono w listopadzie 2002 r.
zaawansowanie przygotowañ do obs³ugi ruchu wizowego przez polskie urzêdy konsularne w Rosji, na
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Bia³orusi i Ukrainie  po wprowadzeniu wiz z dniem 1
lipca 2003 r. Skalê przysz³ych obowi¹zków s³u¿by
konsularnej obrazowa³y szacunki Departamentu Konsularnego MSZ, z których wynika³o, ¿e po wprowadzeniu ruchu wizowego liczba wydawanych wiz zwiêkszy siê oko³o dwudziestokrotnie. Badania przeprowadzone w czterech urzêdach konsularnych wykaza³y
tymczasem, ¿e do prac remontowych i modernizacyjnych zwi¹zanych z przygotowaniem do obs³ugi ruchu
wizowego przyst¹piono jedynie w Moskwie. W placówkach konsularnych w Kijowie, Miñsku i Grodnie, do
czasu zakoñczenia kontroli w padzierniku 2002 r.,
inwestycje i remonty planowane na 2002 r. nie zosta³y nawet rozpoczête. W wyniku kontroli przeprowadzonej w MSZ stwierdzono ponadto, ¿e opóniona by³a
równie¿ realizacja harmonogramu prac w pozosta³ych
omiu urzêdach, maj¹cych obs³ugiwaæ ruch wizowy 
w Brzeciu na Bia³orusi, w Kaliningradzie, Sankt Petersburgu i Irkucku w Rosji oraz w Charkowie, Lwowie, £ucku i Odessie na Ukrainie  a tak¿e prac przygotowawczych prowadzonych w MSZ.
W 2003 r. stan ten uleg³ pewnej poprawie. Minister Spraw Zagranicznych, w odpowiedzi na wyst¹pienie pokontrolne, poinformowa³ NIK, ¿e do lutego
2003 r. rozpoczêto prace adaptacyjno-budowlane
w czterech urzêdach konsularnych, kontynuowano
prace w Ambasadzie RP w Moskwie, w piêciu urzêdach nast¹pi³ postêp w przygotowaniach do prac adaptacyjnych, jednak¿e same roboty nadal nie zosta³y
rozpoczête. W Odessie i Irkucku nierozwi¹zany pozostawa³ problem siedziby urzêdów konsularnych. Tak
wiêc, mimo zintensyfikowania dzia³añ, w lutym 2003 r.
wci¹¿ istnia³a groba niewykonania w terminie prac
budowlanych oraz zwi¹zanych z wyposa¿eniem urzêdów konsularnych w sprzêt i system komputerowy, warunkuj¹cy powodzenie ca³ego przedsiêwziêcia.
Przestrogê w tym wzglêdzie winny stanowiæ ustalenia kontroli przeprowadzonej w Ambasadzie RP
w A³maty, której Wydzia³ Konsularny okaza³ siê nieprzygotowany do wydawania wielokrotnie wiêkszej ni¿
poprzednio liczby wiz  po wprowadzeniu w styczniu
2001 r. ruchu wizowego z Republik¹ Kazachstanu.
Liczba wiz udzielanych przez s³u¿bê konsularn¹ placówki w A³maty wzros³a z 1,7 tys. w 2000 r. do ponad
31 tys. w 2001 r., a ich wystawianie w pocz¹tkowym
okresie odbywa³o siê rêcznie. Przeznaczone do obs³ugi ruchu wizowego komputery wraz z programem

zosta³y dostarczone do placówki dwa tygodnie po
wprowadzeniu ruchu wizowego. Brak nale¿ytego przeszkolenia pracowników oraz b³êdy we wprowadzaniu
danych ponadto spowodowa³y, ¿e jeszcze w trzecim
kwartale 2002 r. placówka mia³a istotne problemy
w uzyskaniu wydruków zawieraj¹cych rzetelne informacje o liczbie udzielonych wiz i op³atach za czynnoci wizowe.

11. W wyniku kontroli zad³u¿enia jednostek

samorz¹du terytorialnego tworz¹cych zwi¹zek
komunalny m. st. Warszawa, miasta sto³ecznego
Warszawy i powiatu warszawskiego [por. za³. Nr 3,
str. 3], stwierdzono, ¿e dzia³ania zarz¹dów badanych
jednostek, zwi¹zane z zaci¹ganiem zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po¿yczek by³y zgodne z przepisami
prawa, a pozyskane t¹ drog¹ rodki zosta³y wykorzystane na cele okrelone w uchwa³ach organów stanowi¹cych jednostek oraz umowach zawartych z po¿yczkodawcami (kredytodawcami). Zad³u¿enie poszczególnych jednostek objêtych kontrol¹ nie przekroczy³o w latach 2000-2002 poziomu okrelonego
w ustawie o finansach publicznych, tj. 60% dochodów.
Równie¿ sp³ata zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczek odbywa³a siê na ogó³ zgodnie
z warunkami okrelonymi w umowach. Gminy warszawskie i m.st. Warszawa regulowa³y zobowi¹zania
terminowo, natomiast w powiecie warszawskim w objêtych kontrol¹ latach zobowi¹zania wymagalne stanowi³y 1,3%-2,3% zrealizowanych dochodów. Konstatuj¹c te fakty, NIK zwróci³a jednak uwagê na wysokie
tempo wzrostu zad³u¿enia, które z 457 mln z³ na koniec 2000 r. wzros³o do 1.126 mln z³  wed³ug stanu
na 30 czerwca 2002 r. Spowodowa³o to w konsekwencji znaczny wzrost wysokoci rat sp³acanych kredytów i po¿yczek oraz potencjalnych kwot wynikaj¹cych
z udzielonych przez jednostki porêczeñ. Utrzymanie
podobnego tempa przyrostu zad³u¿enia w latach nastêpnych mo¿e, zdaniem NIK, spowodowaæ trudnoci z jego sp³at¹.
NIK wskaza³a ponadto na koniecznoæ szczegó³owej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej przed
zaci¹ganiem kolejnych zobowi¹zañ oraz na potrzebê
monitorowania zad³u¿enia komunalnych osób prawnych i zak³adów opieki zdrowotnej, dla których kontrolowane jednostki by³y organami za³o¿ycielskimi.
Izba stwierdzi³a równie¿, ¿e po wejciu w ¿ycie usta-

wy o ustroju m.st. Warszawy, komisja rewizyjna Rady
Miasta oraz komórki kontroli wewnêtrznej w poszczególnych jednostkach powinny, w szerszym ni¿ dot¹d
zakresie, obj¹æ kontrol¹ zagadnienia zwi¹zane z zad³u¿eniem.

12.

ród³em wielu nieprawid³owoci w gospodarowaniu rodkami publicznymi jest nieprzestrzeganie zasad, formy i trybu udzielania zamówieñ publicznych. NIK ju¿ od wielu lat wskazuje na mniejsze i wiêksze uchybienia niemal po ka¿dej kontroli, w trakcie
której badana jest ta problematyka. Wyj¹tkowo jaskrawe przypadki naruszania zasad obowi¹zuj¹cych w tej
sferze ujawniono w wyniku kontroli udzielania zamówieñ publicznych przez pañstwowe szko³y wy¿sze
w latach 1999-2000 [por. za³. Nr 3, str. 87]. Badania
obejmuj¹ce zlecenia, których kwoty stanowi³y czwart¹ czêæ wartoci wszystkich zamówieñ udzielonych
przez 31 uczelni ró¿nych typów wykaza³y, ¿e 56%
skontrolowanych wydatków dokonanych zosta³o z naruszeniem zasad, form i trybu udzielania zamówieñ
publicznych.
Znacznie zró¿nicowana okaza³a siê, w poszczególnych uczelniach, skala naruszeñ przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. W 2 uczelniach nie
stwierdzono ¿adnych nieprawid³owoci, w 3 naruszenia przepisów mia³y miejsce w przypadku 3% wydatków, natomiast w 8 uczelniach siêgnê³y one 53%-97%
objêtych kontrol¹ kwot. Tak du¿a skala nieprawid³owoci w opinii NIK wiadczy, z jednej strony, o lekcewa¿eniu w wielu uczelniach przepisów reguluj¹cych
wydatkowanie rodków publicznych, z drugiej za 
o braku skutecznego nadzoru nad gospodarowaniem
owymi rodkami. Nale¿y dodaæ, ¿e w 9 uczelniach
udzielono 87 zamówieñ o ³¹cznej wartoci niemal 30
mln z³, w ogóle nie stosuj¹c przepisów ustawy.
W 29 sporód skontrolowanych uczelni dopuszczono siê niemal wszystkich mo¿liwych naruszeñ przepisów ustawy. Zamówienia dzielono na czêci, omijaj¹c w ten sposób rygory obowi¹zuj¹ce przy zamówieniach o wiêkszej wartoci. Udzielano ich podmiotom
nieuczestnicz¹cym w postêpowaniu, co narusza³o
zasady uczciwej konkurencji. Nie traktowano równo
oferentów, dowolnie pos³uguj¹c siê kryteriami wyboru
ofert. Wadliwie okrelano przedmiot zamówieñ,
a w przypadku robót budowlanych  nie sporz¹dzano
kosztorysów inwestorskich. Nieprawid³owo opisywa-
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no kryteria i sposoby oceny ofert, co stwarza³o margines dowolnoci przy dokonywaniu wyborów. Stosowano niew³aciwe tryby udzielania zamówieñ, udzielano ich bez uzyskania koniecznej, w danym przypadku, zgody Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych.
Nieprawid³owo dokumentowano przebieg postêpowañ, co utrudnia³o kontrolê ich prawid³owoci. Nie stosowano siê te¿ do obowi¹zku odrzucania ofert w przypadkach przewidzianych ustaw¹ o zamówieniach publicznych.
Stwierdzone nieprawid³owoci, zdaniem NIK, dotyka³y fundamentalnych zasad udzielania zamówieñ,
maj¹cych zapewniæ racjonalne i efektywne wydatkowanie rodków publicznych. wiadczy³y one równie¿
o braku nale¿ytej troski osób dysponuj¹cych na uczelniach wspomnianymi rodkami o ich wydatkowanie
w sposób zapewniaj¹cy przejrzystoæ postêpowañ
przy udzielaniu zamówieñ publicznych. Ich wystêpowaniu, w tak znacznej skali, sprzyja³ tak¿e brak skutecznego nadzoru i kontroli. W latach 1999-2000 ministrowie nadzoruj¹cy badane szko³y wy¿sze nie kontrolowali prawid³owoci udzielania zamówieñ i wydawania rodków publicznych, a kontrole zewnêtrzne
dotycz¹ce sfery zamówieñ, dokonywane przez inne
podmioty, by³y sporadycznie.
Zdaniem NIK, w celu przeciwdzia³ania opisanym wy¿ej praktykom, w³aciwi ministrowie powinni kontrolowaæ powinni, w sposób szczegó³owy, prawid³owoci udzielania zamówieñ. Kontrole powinny mieæ tak¿e charakter dyscyplinuj¹cy osoby, którym powierzono dysponowanie rodkami publicznymi. Samorz¹dnoæ uczelni zagwarantowana ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym  stwierdzi³a Izba  wi¹¿e siê z odpowiedzialnoci¹ za sumienne stosowanie przepisów prawa i zarz¹dzanie rodkami publicznymi. Rektorzy uczelni, na których ci¹¿y odpowiedzialnoæ za racjonalne i zgodne z przepisami wydawanie owych rodków, powinni powierzaæ
zadania z tego zakresu osobom fachowo do tego
przygotowanym, a organizacja zamówieñ winna
gwarantowaæ podejmowanie decyzji profesjonalnych i zgodnych z przepisami prawa.

13. W latach 1999-2001 przepisów ustawy o za-

mówieniach publicznych, w przypadku wiêkszoci
nabywanych, towarów i us³ug nie stosowa³a równie¿
TVP SA. Konkluzja taka stanowi³a jedno z ustaleñ
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kontroli wype³niania przez Telewizjê Polsk¹ SA
obowi¹zków nadawcy publicznego [por. za³. Nr 3,
str. 44].
Postêpowania przetargowe w spó³ce by³y prowadzone na podstawie wewnêtrznego regulaminu
z marca 1997 r. W padzierniku 1998 r. Zarz¹d TVP
SA, mimo negatywnej opinii NIK, podj¹³ decyzjê
o stosowaniu procedur przewidzianych w znowelizowanej ustawie o zamówieniach publicznych, jedynie w przypadku zamówieñ finansowanych z czêci przychodów (z op³at abonamentowych i za u¿ywanie niezarejestrowanych odbiorników). W ocenie
NIK dzia³anie, o którym mowa wy¿ej, nie znajdowa³o uzasadnienia, poniewa¿ nie ma mo¿liwoci
wyodrêbnienia rodków uznawanych za publiczne,
a wszystkie wydatki za wykonywanie robót budowlanych, dostaw lub us³ug ponoszone s¹ przez TVP
SA, przy udziale rodków publicznych. Regulamin
zawiera³ ponadto regulacje ró¿ni¹ce siê od zasad,
form i trybu udzielania zamówieñ zawartych w ustawie. Nie respektowa³y one zasad jawnoci postêpowania i równoci w traktowaniu oferentów, nie
zapewnia³y wyboru najkorzystniejszej oferty, a ponadto by³y nieprecyzyjne, wskutek czego mog³y byæ
w ró¿ny sposób interpretowane przez komisje przetargowe.

14. Dzia³ania niegospodarne, niecelowe i nie-

zgodne z przepisami prawa ujawniono tak¿e podczas
kontroli realizacji zakupów inwestycyjnych i wyposa¿enia przez urzêdy wojewódzkie oraz urzêdy marsza³kowskie w okresie 2000  I pó³rocze
2001 r. [por. za³. Nr 3, str. 13]. Mia³y one miejsce,
aczkolwiek w zró¿nicowanej skali, w 15 urzêdach wojewódzkich i 14 marsza³kowskich oraz w 2 gospodarstwach pomocniczych, tj. w 86% jednostek objêtych kontrol¹. W wiêkszoci przypadków by³y to nieuzasadnione zakupy, brak rzetelnoci w podejmowanych dzia³aniach, prowadzenie ewidencji ksiêgowej
niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami, realizacja
zamówieñ publicznych z naruszeniem procedur okrelonych w ustawie. Nieprawid³owoci nie stwierdzono jedynie w 5 skontrolowanych jednostkach  Urzêdzie Wojewódzkim w Kielcach, urzêdach marsza³kowskich w Poznaniu i Rzeszowie oraz dwóch gospodarstwach pomocniczych przy Urzêdzie Wojewódzkim w Kielcach.

Wydatkowanie rodków na zakupy inwestycyjne
i wyposa¿enie w jednostkach objêtych kontrol¹ na ogó³
nie zosta³o poprzedzone analiz¹ potrzeb. Powodowa³o
to m.in. niewykorzystywanie zakupionych rodków, np.
sprzêtu komputerowego, mebli, jak równie¿ dokonywanie zakupów bez wystarczaj¹cego uzasadnienia.
Przepisy prawa nie nak³adaj¹ na wykonawców bud¿etu
obowi¹zku sporz¹dzania rzeczowych planów wydatków. Celowe i oszczêdne gospodarowanie rodkami
bud¿etowymi wymaga jednak skonkretyzowania tego
rodzaju wydatków w planach finansowo-rzeczowych
urzêdów. Tymczasem w 13 urzêdach wojewódzkich
i 12 marsza³kowskich wydatki w poszczególnych grupach rodzajowych planowano wy³¹cznie w ujêciu wartociowym. Niejednokrotnie realizowano je niezgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami, przekraczaj¹c kwoty
przewidziane na okrelone cele lub dokonuj¹c wydatków na cele nieujête w planach. Naruszano tak¿e
wewnêtrzne zasady dotycz¹ce zakupów, realizuj¹c je
bez akceptacji lub na podstawie ustnych poleceñ.
Warunki do niegospodarnego wydatkowania rodków stwarza³ m.in. brak regulacji okrelaj¹cych zasady u¿ytkowania samochodów, mieszkañ s³u¿bowych
i telefonów komórkowych. Obci¹¿anie bud¿etów urzêdów wojewódzkich i marsza³kowskich kosztami eksploatacji tych sk³adników wynika³o czêsto z braku
wewnêtrznych uregulowañ dotycz¹cych przydzia³u
i korzystania z okrelonych rodków przez ich pracowników.
Ujawniono ponadto przypadki przetrzymywania
przestarza³ych sk³adników maj¹tku i przechowywania
w magazynach sprzêtu sprawnego technicznie. Urzêdy utrzymywa³y niezagospodarowane powierzchnie
i biura u¿ytkowane jedynie sporadycznie. W 7 urzêdach stwierdzono uchybienia w udostêpnianiu lokali
innym u¿ytkownikom. Do ra¿¹cych nale¿a³y przypadki ustalania zbyt niskich stawek czynszu, oddawania
w u¿ytkowanie powierzchni bez zwrotu kosztów, nierzetelnego rozliczania dochodów z najmu.
W 7 województwach stwierdzono nieprawid³owoci w przekazywaniu organom samorz¹dowym mienia w zwi¹zku z reform¹ administracyjn¹ kraju. Polega³y one na b³êdnym dokumentowaniu i ewidencjonowaniu przejmowanego mienia przez s³u¿by ksiêgowe urzêdów marsza³kowskich oraz opiesza³ym wydawaniu przez wojewodów decyzji w sprawie przekazania mienia tym jednostkom. Samorz¹dy województw,

otrzymuj¹c w wyniku reformy nowe zadania i kompetencje, nie dysponowa³y w³asn¹ baz¹ lokalow¹, co
znacznie utrudnia³o im funkcjonowanie, zw³aszcza
w pocz¹tkowej fazie dzia³alnoci.

15. Z ustaleñ kontroli realizowania przez jed-

nostki samorz¹du terytorialnego inwestycji w³asnych [por. za³. Nr 3, str. 80] wynika³o, ¿e rodki na
inwestycje samorz¹dowe wydatkowane by³y, w wielu
przypadkach, z naruszeniem przepisów prawa. Skala i rodzaj nieprawid³owoci wiadczy³y o powszechnym nieprzestrzeganiu Prawa budowlanego i ustawy
o zamówieniach publicznych, a tak¿e o braku skutecznej kontroli ze strony organów administracji i nadzoru
budowlanego.
Sporód 331 skontrolowanych inwestycji, 71 prowadzono z naruszeniem przepisów Prawa budowlanego. Najczêciej powtarzaj¹ce siê nieprawid³owoci,
to: niew³aciwe przygotowanie inwestycji od strony
prawnej, braki w dokumentacji, rozpoczynanie robót
bez uzyskania pozwolenia na budowê, realizowanie
inwestycji niezgodnie z projektem budowlanym i wydanymi pozwoleniami, brak dzienników budów lub niew³aciwe ich prowadzenie, przekazywanie budynków
do u¿ytkowania bez powiadomienia w³aciwego organu o zakoñczeniu budowy oraz nieustanowienie
inspektorów nadzoru lub powierzenie ich obowi¹zków
osobom bez wymaganych kwalifikacji.
Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych
naruszane by³y nieco rzadziej  zwi¹zane z tym nieprawid³owoci stwierdzono w odniesieniu do 45 inwestycji. Tak wiêc udzielano m.in. zamówieñ bez stosowania tych przepisów, nieprawid³owo dokumentowano przebieg postêpowañ, stosowano niew³aciwy
tryb udzielania zamówieñ, b¹d zamówienie dzielono
na czêci, zmieniano zakres przedmiotowy i terminy
realizacji umów, a same umowy zawierano przed up³ywem 7 dni od dnia og³oszenia informacji o wyborze
oferty.
Województwa samorz¹dowe i ich jednostki organizacyjne respektowa³y obowi¹zuj¹ce zasady gospodarowania rodkami bud¿etowymi, w tym równie¿
rodkami dotacji celowych. W powiatach wystêpowa³y jednostkowe uchybienia. Powa¿ne nieprawid³owoci ujawniono natomiast w 24 gminach  w co drugiej
sporód objêtych kontrol¹. Uchybienia wi¹za³y siê
g³ównie z: brakiem jednoznacznych koncepcji prowa-
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dzenia inwestycji, rozpoczynaniem prac bez uchwa³
organów stanowi¹cych, brakiem wystarczaj¹cych
rodków, wykorzystywaniem niezgodnie z przeznaczeniem dotacji i nierzetelnym ich rozliczaniem, a tak¿e niewystarczaj¹c¹ dba³oci¹ o interesy gminy przy
zawieraniu umów z wykonawcami robót.
Problemem, tak jak i w przypadku ustaleñ dokonanych przy okazji innych kontroli, by³ niezadowalaj¹cy
nadzór nad wykorzystaniem rodków publicznych.
Stwierdzono, ¿e 7 sporód 10 skontrolowanych wojewodów w niewystarczaj¹cym stopniu interesowa³o siê
wykorzystaniem przyznanych dotacji. Ich dzia³ania
w niektórych przypadkach ogranicza³y siê wy³¹cznie do
przegl¹du efektów rzeczowych realizowanych inwestycji
b¹d sprowadza³y siê do formalnego rozliczenia dotacji, jedynie na podstawie dokumentów przed³o¿onych
przez zainteresowane jednostki samorz¹dowe.

16.

O tym, ¿e przyst¹pienie do inwestycji wymaga przygotowania i posiadania niezbêdnych rodków, organy samorz¹dowe niejednokrotnie zdawa³y
siê zapominaæ. Z tego w³anie powodu nie spotka³a
siê z pozytywn¹ ocen¹ realizacja przez samorz¹d
terytorialny inwestycji sportowych dofinansowanych z dop³at do gier losowych [por. za³. Nr 3, str.
91], badana w 6 gminach województwa zachodniopomorskiego, w których w latach 1997-2001 prowadzone by³y tego rodzaju inwestycje wsparte rodkami
ze wskazanego ród³a.
NIK wielokrotnie zwraca³a uwagê na zjawisko
wstrzymywania rozpoczêtych ju¿ inwestycji. W ka¿dym przypadku przyczyn¹ by³ brak rodków, budowa
obiektów sportowych wymaga bowiem znacznego
zaanga¿owania finansowego, i to nie jednorazowego,
ale najczêciej w okresie kilku lat. Istnia³y podstawy
do podejrzeñ, ¿e kontrolowane jednostki doæ nierozwa¿nie podjê³y siê zadañ znacznie przekraczaj¹cych
ich mo¿liwoci i potrzeby. W momencie przyst¹pienia
do realizacji inwestycji najczêciej nie brano bowiem
pod uwagê realnych mo¿liwoci finansowych. Skala
przedsiêwziêcia niejednokrotnie przekracza³a lokalne
potrzeby, a koniecznoæ utrzymywania wybudowanych obiektów w znacz¹cy sposób obci¹¿a³a póniej
przez d³ugi czas bud¿ety samorz¹dów.
Ustalenia dokonane w trakcie kontroli potwierdzi³a te przypuszczenia. Po zbadaniu procesów inwestycyjnych, w wyniku których powsta³o 6 obiektów  4
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hale sportowe i 2 kryte p³ywalnie  NIK stwierdzi³a, ¿e
wnioski gmin o dofinansowanie inwestycji oparte by³y
na nierealnych za³o¿eniach. Rady gmin podejmowa³y
decyzje o rozpoczêciu inwestycji nie posiadaj¹c rzetelnej informacji o kosztach, jakie bêdzie musia³ ponieæ gminny bud¿et. W jednej z gmin rozpoczêto prace nawet bez wstêpnego kosztorysu inwestorskiego.
W toku realizacji 5 inwestycji zmieniono programy
u¿ytkowe i parametry budowanych obiektów. Rozszerzenie zakresu robót w 4 przypadkach spowodowa³o
dwukrotne zwiêkszenie kosztów inwestycji i sprawi³o,
¿e zrealizowane obiekty znacznie odbiega³y od projektów, stanowi¹cych podstawê wniosków o dofinansowanie. Wzrost kosztów inwestycji praktycznie uniemo¿liwia³ gminom uzyskanie dotacji w maksymalnej
wysokoci, czyli 33% lub 50% ich wartoci, poniewa¿
umowy o dofinansowanie zawierane by³y na podstawie pierwotnych, ni¿szych kosztorysów.
Rozpoczynaj¹c 5 sporód 6 badanych inwestycji,
samorz¹dy nie dysponowa³y rodkami w³asnymi b¹d
dotacjami od innych podmiotów, w wysokoci umo¿liwiaj¹cej terminowe zakoñczenie zadañ. Brak wystarczaj¹cych rodków sta³ siê przyczyn¹ wstrzymywania prowadzonych prac. Powodowa³o to wyd³u¿enie
cyklu inwestycyjnego i generowa³o dodatkowe koszty. Stwierdzono, ¿e przeszacowanie wartoci wstrzymanych robót oraz ogrzanie hali, w której prowadzono prace w okresie zimowym, podczas gdy zgodnie
z harmonogramem mia³y byæ one zakoñczone jesieni¹, zwiêkszy³o koszty jednej z inwestycji o 29 tys. z³,
innej za  a¿ o prawie 1,1 mln z³.
Maj¹c na uwadze ustalenia kontroli, Izba wnios³a
o podjêcie przez ministra w³aciwego ds. kultury fizycznej i sportu dzia³añ w celu zmiany regu³ dofinansowania inwestycji sportowych ze rodków, o których mowa
wy¿ej. W opinii Izby nale¿a³oby przyj¹æ zasadê, ¿e
inwestycje te dofinansowywane s¹ po ich zakoñczeniu, a nie jak dotychczas  w trakcie trwania procesu
inwestycyjnego.
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Zbyt wolny i czêsto w niezgodzie z pierwotnymi za³o¿eniami przebieg procesów inwestycyjnych
finansowanych ze rodków bud¿etowych  to g³ówne
ustalenia dokonane podczas kontroli realizacji przez
Centrum Sztuki Wspó³czesnej w Warszawie odbudowy Zamku Ujazdowskiego i modernizacji
Arsena³u [por. za³. Nr 3, str. 39]. Na skutek takich

w³anie okolicznoci, adaptacja Zamku Ujazdowskiego na potrzeby Centrum nie zosta³a zakoñczona w zaplanowanym na 1993 r. terminie. W ocenie NIK winê
za wyd³u¿enie procesu inwestycyjnego ponosi zarówno Centrum, jak i kolejni ministrowie kultury.
Jak ustalono, na realizacjê inwestycji o wartoci
kosztorysowej oko³o 12,9 mln z³, Centrum w latach
1992-2001 otrzyma³o 9,9 mln z³, czyli oko³o 77% zaplanowanych rodków. Tymczasem oszacowana dotacja na sfinansowanie pozosta³ych prac winna wynosiæ ponad 10 mln z³, w tym 5,5 mln na odbudowê
Zamku. Powodem mniejszego zawansowania robót,
ni¿ wynika³oby to z kosztorysu, by³o sfinansowanie
z otrzymanych rodków, bez zgody dysponenta rodków, m.in. dodatkowych prace zwiêkszaj¹cych zakres rzeczowy inwestycji. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ,
¿e rodki nie wp³ywa³y zgodnie z ustalonym harmonogramem. W latach 1999-2001 na realizacjê inwestycji przewidziano dotacjê w kwocie 3,6 mln z³,
z czego do koñca wrzenia 2001 r. Centrum otrzyma³o 843 tys. z³.
Kolejni ministrowie kultury z jednej strony nie zapewniali rodków bud¿etowych w rozmiarach umo¿liwiaj¹cych zakoñczenie prac w zaplanowanym terminie, z drugiej za  tolerowali nieprawid³owoci,
nie wywi¹zuj¹c siê z obowi¹zków nadzorowania
przebiegu realizacji inwestycji. Stwierdzono, ¿e Centrum ze rodków na inwestycjê finansowa³o w latach
1999-2001 wydatki bie¿¹ce, m.in. op³aci³o zakup wyposa¿enia, wynagrodzenie portierów, magazyniera
i archiwisty, prace zwi¹zane z czasowym udostêpnieniem niewykoñczonych sal na cele wystawowe.
Zamówieñ na dostawy, us³ugi i roboty budowlane
udzielano z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Centrum nie dope³ni³o te¿ obowi¹zku zwrotu do bud¿etu pañstwa niewykorzystanej w 1999 r. dotacji, finansuj¹c z niej wydatki inwestycyjne w roku nastêpnym.
Z powodu przewlek³oci procesu inwestycyjnego,
ci¹gn¹cego siê ponad 20 lat, opracowana w 1988 r.
dokumentacja adaptacji Zamku uleg³a dezaktualizacji, m.in. ze wzglêdu na zmiany w technologii, starzenie siê pierwotnie planowanego wyposa¿enia i zmiany funkcji u¿ytkowych pomieszczeñ. Spowodowa³o to
koniecznoæ opracowania nowych projektów i poniesienia z tego tytu³u dodatkowych kosztów. Okaza³o siê
ponadto, ¿e Centrum nie dysponowa³o kompletn¹ i ak-

tualn¹ dokumentacj¹ inwestycyjn¹, umo¿liwiaj¹c¹
okrelenie niezbêdnych nak³adów w poszczególnych
latach i terminu zakoñczenia inwestycji. Nie posiada³o równie¿ dokumentacji inwestycyjnej modernizacji
Arsena³u, tj. zezwolenia na rozpoczêcie prac i wymaganej dokumentacji stanowi¹cej podstawê jego wydania.
Skala i zakres stwierdzonych nieprawid³owoci
wiadczy³y o nieskutecznym nadzorze kolejnych ministrów kultury nad przebiegiem procesu inwestycyjnego i gospodarowaniem przez Centrum rodkami
publicznymi. W zwi¹zku z tym Izba przypomnia³a, i¿
dysponenci rodków bud¿etowych maj¹c obowi¹zek
nadzorowania i kontrolowania ca³oci gospodarki finansowej podleg³ych jednostek, winni nie rzadziej ni¿
raz w kwartale dokonywaæ oceny m.in. prawid³owoci
wykorzystania udzielonych dotacji.
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Przyk³adów dzia³añ niezgodnych z prawem,
podejmowanych z naruszeniem zasad gospodarnoci dostarczy³a kontrola realizacji inwestycji pn.
Usuniêcie zanieczyszczeñ po wojskach niemieckich i po wojskach Federacji Rosyjskiej zagra¿aj¹cych ujêciu wody pitnej i ¿eglownoci toru wodnego Szczecin-winoujcie, Basen Portowy Mulnik [por. za³. Nr 3, str. 36], powiêcona g³ównie ocenie gospodarowania rodkami publicznymi przeznaczonymi na doprowadzenie basenu Mulnik do stanu, w którym akwen ten bêdzie przydatny dla ¿eglugi
i bezpieczny dla obywateli.
Izba krytycznie oceni³a przebieg i finansowanie
prowadzonych prac. Stwierdzono, ¿e ponad po³owa
z 8,1 mln z³ rodków publicznych wydatkowana zosta³a niegospodarnie, b¹d z naruszeniem przepisów
prawa. Urz¹d Miasta winoujcie zap³aci³ m.in. za
wydobycie wiêkszej liczby wraków, ni¿ mia³o to miejsce w rzeczywistoci, a tak¿e za nieprzeprowadzon¹ rozbiórkê zniszczonego nadbrze¿a oraz za wydobycie min morskich i utylizacjê bojowych rodków
chemicznych, mimo ¿e prace te powinny byæ wykonane nieodp³atnie przez w³aciwe s³u¿by wojskowe.
Ponadto zawy¿one zosta³y koszty organizacji placu
budowy, przygotowania schronów dla ludzi i pog³êbienia akwenu.
Wybieraj¹c, w wyniku przetargu, na wykonawcê
robót Polskie Ratownictwo Okrêtowe, Urz¹d nie zadba³ o sporz¹dzenie kosztorysu inwestorskiego, za-
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akceptowa³ te¿ póniejsze niekorzystne zmiany w postanowieniach zawartej umowy. W rezultacie zrezygnowano z pog³êbienia basenu, podjêto za dodatkow¹ op³at¹ szereg nowych prac, za termin zakoñczenia robót przesuniêto o rok. Dzia³ania te narusza³y
w sposób ra¿¹cy przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych, które stanowi¹, ¿e
w przypadku wynagrodzenia rycza³towego przyjmuj¹cy zamówienie nie mo¿e ¿¹daæ jego podwy¿szenia,
choæby zmieni³ siê zakres i koszt prac. Przepisy, o których jest mowa, zakazuj¹ ponadto wprowadzania do
umowy nowych, niekorzystnych dla zamawiaj¹cego
postanowieñ, je¿eli dla ich uwzglêdnienia nale¿a³oby
zmieniæ treæ oferty, na podstawie której dokonano
wyboru oferenta.
Ustalono, i¿ Polskie Ratownictwo Okrêtowe, mimo
¿e wygra³o przetarg, zadowoli³o siê niespe³na jedn¹
siódm¹ ogólnej kwoty wynagrodzenia, zlecaj¹c resztê prac licznym podwykonawcom. Firma ta ustanowi³a kierownikiem robót swego by³ego pracownika, w³aciciela przedsiêbiorstwa Nautilus, które ze wzglêdu na 50 procentowy udzia³ w ³¹cznym wynagrodzeniu sta³o siê w rzeczywistoci g³ównym wykonawc¹
zamówienia. Wród podwykonawców znalaz³a siê
m.in. firma nale¿¹ca do córki w³aciciela Nautilusa
oraz firma bêd¹ca w³asnoci¹ syna zastêpcy dyrektora PRO.
Zwi¹zki miêdzy wykonawc¹ i podwykonawcami
uzasadnia³y  w ocenie NIK  zaliczenie inwestycji
do przedsiêwziêæ zagro¿onych korupcj¹. Zatrudnianie przez podwykonawców pracowników Polskiego
Ratownictwa Okrêtowego przy realizacji prac zleconych im przez PRO mog³o wskazywaæ, i¿ celem generalnego wykonawcy by³o umo¿liwienie pracownikom, w tym cz³onkom kierownictwa, osi¹gniêcia dodatkowych dochodów. Warto zauwa¿yæ, i¿ zdaniem
dyrektora PRO praktykê tak¹ usprawiedliwia³a niemo¿noæ zapewnienia pracownikom p³ac adekwatnych do
ich kwalifikacji.
Powstanie nieprawid³owoci umo¿liwi³y zarówno
zaniedbania inwestora, nierzetelne wykonywanie obowi¹zków przez inspektora nadzoru, który akceptowa³
odbiór niewykonanych prac, jak równie¿ brak skutecznego nadzoru ze strony dysponentów rodków i w³aciwego koordynowania dzia³añ przez pe³nomocnika
wojewody ds. zagospodarowania mienia przejêtego
od wojsk Federacji Rosyjskiej.
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W zwi¹zku z ustaleniami kontroli w³adze miejskiezawiadomi³y wykonawcê o odst¹pieniu od umowy
i rozpoczê³y przygotowania do wszczêcia nowego postêpowania przetargowego w celu wyboru firmy, która dokoñczy prace w basenie Mulnik. Dotychczasowy generalny wykonawca zosta³ wezwany do zwrotu
nadp³aconej przez inwestora kwoty. Sprawa ta,
w zwi¹zku z nieuznaniem roszczeñ przez wykonawcê, rozstrzygana jest na drodze s¹dowej.
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Skuteczna okaza³a siê pomoc finansowa
udzielona z bud¿etu pañstwa gospodarstwom rolnym
i rodzinom rolniczym, poszkodowanym w 2000 r. w wyniku klêsk ¿ywio³owych, a szczególnie d³ugotrwa³ej
suszy. Z ustaleñ kontroli prawid³owoci ustalania
i wykorzystania rodków finansowych z bud¿etu
pañstwa na ³agodzenie skutków klêsk ¿ywio³owych w 2000 r. [por. za³. Nr 3, str. 67] wynika, ¿e pomoc m.in. w postaci dop³at do oprocentowania kredytów obrotowych i inwestycyjnych, ulg w op³atach sk³adek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
i podatku rolnego oraz zasi³ków bezzwrotnych udzielonych w ramach pomocy spo³ecznej  przyczyni³a siê
w istotnej mierze do wznowienia produkcji w kilkudziesiêciu tysi¹cach gospodarstw rolnych.
NIK stwierdzi³a, ¿e zarówno przepisy ustaw i wydanych do nich rozporz¹dzeñ, jak i przepisy wewnêtrzne banków udzielaj¹cych kredyty na odtworzenie produkcji rolnej z dop³atami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stworzy³y korzystne warunki do
prawid³owego wykorzystania rodków bud¿etowych.
Nie budzi³a krytycznych uwag legalnoæ pomocy udzielonej poszkodowanym rolnikom przez skontrolowane
urzêdy gmin oraz jednostki terenowe Agencji i KRUS.
Gospodarnie rozdysponowana zosta³a dotacja celowa, przeznaczona na pomoc dla rodzin rolniczych,
które w wyniku klêski suszy znalaz³y siê w trudnej sytuacji materialnej. NIK krytycznie oceni³a jednak brak
jednolitych kryteriów podzia³u tej stosunkowo niewielkiej kwoty miêdzy uprawnione rodziny.
Krytycznie oceniono równie¿ sposób organizowania pomocy dla rolników. Powszechnym zjawiskiem
by³o szacowanie szkód przez komisje terenowe z³o¿one z osób powo³anych nie przez wojewodów, ale
przez inne organy lub nawet organizacje spo³eczne.
Osoby te przewa¿nie nie posiada³y specjalistycznego
przygotowania w dziedzinie likwidacji szkód w rolnic-

twie, wskutek czego czêæ szacunków okaza³a siê
niewiarygodna. Tak¿e zaniedbania organizacyjne ze
strony wojewodów i podleg³ych im s³u¿b stwarza³y
mo¿liwoæ zaistnienia przypadków korupcji, zw³aszcza przy przyznawaniu preferencyjnych kredytów.
Natomiast brak jednolitych kryteriów i metodologii szacowania szkód spowodowa³, ¿e komisje nie by³y w stanie szybko i jednoznacznie okreliæ ani wielkoci
szkód, ani te¿ liczby rolników kwalifikuj¹cych siê do
skorzystania z pomocy finansowej. Ostateczne listy
uprawnionych ustalono, wed³ug niejasnych kryteriów,
dopiero na szczeblu wojewódzkim.
Za niewystarczaj¹cy uzna³a NIK nadzór nad wydatkowaniem rodków sprawowany przez wojewodów
i podleg³e im s³u¿by, Agencjê oraz Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Urzêdy wojewódzkie nie bada³y rzetelnoci dzia³añ komisji szacuj¹cych straty, nie prowadzi³y te¿ kontroli wydatkowania publicznych rodków na pomoc dla poszkodowanych. Kontrola wykorzystania rodków ogranicza³a siê do analizy informacji i sprawozdañ sk³adanych przez gminy. Nadzór Ministerstwa nad realizacj¹ przez Agencjê programu
dop³at do oprocentowania kredytów, a tak¿e nad szacowaniem strat sprowadza³ siê g³ównie do tworzenia
instrumentów dyscyplinuj¹cych oraz do weryfikacji
wniosków wojewodów o uruchomienie linii kredytowych. Z kolei Agencja w 2000 r. w ogóle nie kontrolowa³a udzielania kredytów przeznaczonych na ³agodzenie skutków klêsk ¿ywio³owych, za w I pó³roczu
2001 r. przeprowadzi³a tylko jedn¹ tak¹ kontrolê.

20. Nadal nie funkcjonuje w³aciwie system

wspierania rodkami bud¿etowymi badañ naukowych.
Prowadz¹ca do takiego wniosku kontrola wydatkowania rodków bud¿etowych na finansowanie
(dofinansowanie) przez Komitet Badañ Naukowych projektów badawczych podejmowanych na
wniosek organów administracji rz¹dowej [por. za³.
Nr 3, str. 42] kontynuowa³a tematykê badan¹ przez
NIK na prze³omie lat 1996-1997. Negatywnie zosta³a
wówczas oceniona, niezgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, praktyka pe³nego finansowania takich
projektów przez KBN. Projekty te by³y bowiem w rzeczywistoci pracami badawczo-rozwojowymi podejmowanymi wy³¹cznie na podstawie wniosków organów
administracji rz¹dowej i na ich potrzeby. Mog³y zatem
byæ co najwy¿ej przez Komitet dofinansowywane. Jed-

noczenie sposób organizacji i finansowania tych projektów nie zapewnia³ efektywnego wykorzystania rodków. Wnioskodawca projektu, nieponosz¹c na jego
wykonanie ¿adnych kosztów, nie by³ w istocie zainteresowany wynikami badañ. Jego nadzór sprowadza³
siê zazwyczaj do czysto formalnych rozliczeñ okresowych i koñcowych, dokonywanych bez sprawdzania zgodnoci wydatkowania rodków z zawieranymi
umowami. Konsekwencj¹ tego by³y m.in. opónienia
w realizacji projektów i nierzetelnoæ przedk³adanych
przez wykonawców rozliczeñ, a ponadto niedostateczne wykorzystanie wyników w praktyce.
W wyniku kontroli podjêto dzia³ania maj¹ce na celu
dostosowanie finansowania projektów zamawianych
do przepisów ustawy o Komitecie Badañ Naukowych.
Zakoñczona w 2002 r. kontrola wykaza³a jednak, ¿e
wprowadzone zmiany nie przynios³y, jak dot¹d, zadowalaj¹cych rezultatów. Projekty, których finansowanie podjêto na wniosek organów administracji rz¹dowej, nie spe³nia³y nadal swoich podstawowych funkcji, tzn. nie s³u¿y³y rozwi¹zywaniu istotnych problemów
spo³eczno-gospodarczych kraju czy regionu, stanowi¹c w znacznym zakresie formê dodatkowego dofinansowania realizuj¹cych te projekty jednostek badawczych i badawczo-rozwojowych.
Ocena taka dotyczy³a g³ównie projektów badawczych realizowanych jeszcze na poprzednio obowi¹zuj¹cych zasadach. Tym niemniej krytyczne uwagi NIK
odnosi³y siê tak¿e do projektów podjêtych na zasadach wspó³finansowania. KBN, uchwalaj¹c nowe zasady finansowania projektów zg³aszanych przez organy administracji rz¹dowej, pozostawi³ im bowiem
ca³kowit¹ swobodê w ustalaniu zakresu partycypacji.
W rezultacie na 25 dotychczas ustanowionych projektów celowych zamawianych, w 14 udzia³ w³asny wnioskodawcy nie przekracza³ 15%, w 9 kolejnych  25%,
w sposób znacz¹cy odbiegaj¹c od obowi¹zuj¹cego
w tym czasie dla wnioskodawców projektów celowych
pu³apu ustalonego na poziomie 50% kosztów prac
badawczych.
Tryb rozstrzygania konkursów na realizacjê projektów nie zapewnia³ wyboru oferty najkorzystniejszej. W przypadku po³owy skontrolowanych projektów konkurs rozstrzygniêto, mimo nades³ania tylko
jednej oferty. Samego wyboru ofert dokonywano
z naruszeniem ustalonych zasad. I tak, wobec odmowy rozpatrzenia lub negatywnej opinii wyra¿o-
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nej przez w³aciwy zespó³ KBN, oferty przekazywano do oceny innemu zespo³owi. Izba stwierdzi³a, ¿e w 178 przypadkach wyp³acono zaliczki wykonawcom projektów, którzy nie rozliczyli siê z zaliczek udzielonych poprzednio, a KBN nie wyegzekwowa³ zwrotu 2.017,2 tys. z³ wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem. Ponadto w kontrolowanych jednostkach wydatkowano na wynagrodzenia osób niebêd¹cych wykonawcami projektów,
zakup nieplanowanej aparatury naukowo-badawczej, a tak¿e na podró¿e zagraniczne nieujête
w harmonogramach wykonania badañ oraz kosztorysach, ³¹cznie 800 tys. z³.
Uwagê zwraca³ fakt, i¿ tylko niewielka czêæ koñczonych projektów znajdowa³a konkretne zastosowanie. W przypadku trzech na cztery skontrolowane projekty badawcze zamawiane, rezultatem wykonanych
prac by³y publikacje i prezentacje wyników na konferencjach naukowych i seminariach. Brak pe³nego
wdro¿enia opracowanych technologii b¹d wyrobów
spowodowany by³ najczêciej niedostatkiem rodków
w skali umo¿liwiaj¹cej wykorzystanie ich wyników
w praktyce. Tak¿e w blisko po³owie realizowanych
obecnie projektów w umowach na ich wykonanie nie
przewidziano w ogóle rodków na wdro¿enia.
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W pe³ni zadowalaj¹cych efektów nie przynios³o równie¿ wykorzystanie rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ w zakresie postêpu biologicznego w produkcji rolinnej [por. za³. Nr 3, str.
72], mimo i¿ program hodowli rolin w latach 19962000, w ramach którego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozdysponowa³ 198,3 mln z³, zosta³ przeprowadzony prawid³owo.
W jego wyniku m.in. wytypowano 18 jednostek
realizuj¹cych programy hodowli rolin, wprowadzono
nowy system ich wyceny oraz okresowego monitorowania. W badanym okresie lat 1999-2002 (I pó³rocze),
nastêpstwem prac hodowlanych prowadzonych przez
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin by³o m.in. wpisanie do rejestru 28 nowych odmian rolin rolniczych
oraz zg³oszenie do badañ rejestrowych kolejnych 98
odmian. Znacz¹ce rezultaty uzyska³ równie¿ Centralny Orodek Badania Odmian Rolin Uprawnych, czego dowodem by³o m.in. wpisanie do rejestru 430 nowych odmian krajowych i 603 zagraniczne.
Zakoñczony w 2000 r. program promuj¹cy postêp
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biologiczny nie doczeka³ siê jednak kontynuacji. Brak
nowej strategii dzia³ania, a tak¿e wprowadzone zmiany i opónienia w wydaniu aktów wykonawczych do
znowelizowanych ustaw o nasiennictwie i o ochronie
rolin uprawnych, utrudnia³y spó³kom hodowli rolin
realizacjê ich zadañ. Nie stworzono m.in. warunków
do prowadzenia dalszych prac dowiadczalnych po
zarejestrowaniu wa¿nych gospodarczo odmian gatunków rolin, nie zakoñczono procesu ³¹czenia spó³ek
hodowli rolin dla poprawy ich efektywnoci ekonomicznej, nie zosta³a te¿ nawi¹zana bli¿sza wspó³praca spó³ek hodowlanych IHAR i Agencji W³asnoci
Rolnej Skarbu Pañstwa, co u³atwi³oby tym drugim
dostêp do wyników prac badawczych prowadzonych
przez Instytut.
Stwierdzono, ¿e w planowaniu, przekazywaniu
i wykorzystaniu dotacji bud¿etowych wspieraj¹cych
postêp biologiczny wyst¹pi³y b³êdy. W latach 20002001 nie wykorzystano czêci dotacji, dziêki którym
mo¿liwe by³o obni¿enie ceny sprzeda¿y kwalifikowanego materia³u do siewu i sadzenia. Jednoczenie
iloæ sprzedanego materia³u siewnego zbó¿ zmala³a
z 242 tys. ton w 1999 r. do 175 tys. ton w 2001 r. Niekorzystnym zjawiskiem by³o równie¿ zmniejszanie siê
w spó³kach Agencji area³u upraw nasiennych. Wobec
podyktowanego wymogami agrotechniki 4-letniego
cyklu wymiany materia³u siewnego, ówczesny stan
jego produkcji pozwala³ na odnowienie ziemniaka co
39 lat, ¿yta co 29 lat, owsa co 11 lat, za pszenicy co
7 lat. Na skutek zmniejszania rodków bud¿etowych,
zakres prac hodowlanych i urzêdowych badañ odmian
rolin uprawnych ograniczony zosta³ do poziomu niezabezpieczaj¹cego potrzeb rolnictwa. Nast¹pi³ te¿
istotny spadek liczby nowo rejestrowanych polskich
odmian, przy znacznym wzrocie liczby rejestrowanych zagranicznych odmian rolin uprawnych.
Zdaniem NIK, nie wszystkie rodki bud¿etowe
pozostaj¹ce w dyspozycji Centralnego Orodka Badania Odmian Rolin Uprawnych zosta³y wykorzystane w sposób prawid³owy. Ustalono, ¿e w ewidencji 4
stacji dowiadczalnych oceny odmian nie wyodrêbniono kosztów dzia³alnoci badawczo-dowiadczalnej
objêtych dotacj¹ bud¿etow¹ od pozosta³ych kosztów,
a w 4 sporód 28 gospodarstw pomocniczych rodkami z dotacji przeznaczonymi na badania urzêdowe
sfinansowano inne zobowi¹zania, m.in. podatkowe.
Przyczyn¹ tego postêpowania by³o zbyt póne prze-

kazywanie dotacji bud¿etowych przez dysponenta
rodków oraz brak w³asnych rodków na prowadzenie badañ.
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Do powstania infrastruktury rynkowej, umo¿liwiaj¹cej eliminacjê poredników miêdzy producentem i konsumentem oraz uporz¹dkowanie obrotu towarowego, doprowadziæ mia³y resortowe programy
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz rz¹dowy
program budowy i rozwoju rynków hurtowych. Z ustaleñ kontroli wykorzystania rodków publicznych na
tworzenie rynków hurtowych i gie³d [por. za³. Nr 3,
str. 68] wynika jednak, ¿e podstawowe za³o¿enia tych
programów nie zosta³y zrealizowane.
W 1999 r., w celu usystematyzowania koncepcji
rynków hurtowych, Ministerstwo przygotowa³o projekt
Rz¹dowego programu budowy i rozwoju rynków hurtowych i Warszawskiej Gie³dy Towarowej  I etap.
W programie tym za³o¿ono m.in. utworzenie w du¿ych
aglomeracjach miejskich  w Broniszach ko³o Warszawy, Wroc³awiu, Lublinie, Gdañsku, Poznaniu, Bêdzinie i £odzi  7 rynków hurtowych, które uzyska³y gwarancje i porêczenia Skarbu Pañstwa na zaci¹gniête
kredyty.
Znacz¹ce zaanga¿owanie w te przedsiêwziêcia
rodków agencji rz¹dowych, siêgaj¹ce 65% kapita³u
akcyjnego, nie przynios³o oczekiwanych efektów. ród³em wysokich strat by³a g³ównie obs³uga drogich kredytów inwestycyjnych i wysokie koszty amortyzacji
niewykorzystanego w wiêkszoci maj¹tku. Niska efektywnoæ wykorzystania rodków mia³a tak¿e zwi¹zek
z brakiem jednoznacznej i konsekwentnie realizowanej koncepcji budowy rynków hurtowych oraz znikomym zainteresowaniem ich rozwoju ze strony samorz¹du terytorialnego i administracji publicznej. Kolejne przyczyny narastaj¹cego deficytu, to m.in.: b³êdne
prognozy wielkoci obrotu towarowego w regionach,
likwidacja, w wyniku pojawienia siê nowych wielkich
sieci handlowych, ma³ych i rednich punktów sprzeda¿y detalicznej, dla których rynki hurtowe mia³y byæ
g³ównym ród³em zaopatrzenia w towary. Do przyczyn
tych nale¿y tak¿e zaliczyæ b³êdn¹ ocenê mo¿liwoci
wykorzystania lokalnych róde³ finansowania zamierzeñ inwestycyjnych, co spowodowa³o niezakoñczenie inwestycji w Broniszach, Wroc³awiu i Lublinie oraz
brak mo¿liwoci terminowej obs³ugi kredytów inwestycyjnych. Przy projektowaniu inwestycji nie zosta³a

uwzglêdniona potrzeba finansowania infrastruktury
komunikacyjnej, nie wziêto te¿ pod uwagê przyzwyczajenia kupuj¹cych i sprzedawców do handlowania
na dotychczas istniej¹cych targowiskach.
Dla okrelenia kierunków dalszych dzia³añ, m.in.
prowadz¹cych do uzyskania przez spó³ki tworz¹ce
rynki hurtowe samodzielnoci finansowej, Ministerstwo
opracowa³o Rz¹dowy program budowy i rozwoju rynków hurtowych  II etap, obejmuj¹cy 11 spó³ek. W programie, który Rada Ministrów przyjê³a w czerwcu 2001
r., za³o¿ono ¿e do precyzowania kierunków i koncepcji rozwoju rynków hurtowych w³¹czone zostan¹ agencje rz¹dowe. Przyjêto równie¿, ¿e zaanga¿owanie finansowe owych agencji bêdzie mia³o charakter dorany, a podmioty gospodarcze objête II etapem rz¹dowego programu powinny same finansowaæ sw¹
dalsz¹ dzia³alnoæ, m.in. na podstawie funduszy pozyskanych w wyniku emisji akcji skierowanej do u¿ytkowników rynku, bez udzia³u bud¿etu pañstwa i rodków agencji rz¹dowych.

23. Poprawi³o siê natomiast gospodarowanie

rodkami specjalnymi Urzêdu Kultury Fizycznej
i Sportu przeznaczonymi na rozwijanie sportu
wród dzieci, m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych [por. za³. Nr 3, str. 43], a pochodz¹cymi z dop³at
do stawek w grach liczbowych. Poprawa ta, jak wynika z ustaleñ kontroli, nast¹pi³a zarówno w Urzêdzie,
jak i w stowarzyszeniach kultury fizycznej i sportu. Na
podkrelenie zas³uguje minimalna liczba ujawnionych
przypadków wykorzystania dofinansowania w sposób
niezgodny z jego przeznaczeniem.
Urz¹d w 2000 r. oraz I pó³roczu 2001 r. podj¹³ ró¿nego rodzaju dzia³ania o charakterze usprawniaj¹cym
i dyscyplinuj¹cym gospodarowanie rodkami specjalnymi. Izba pozytywnie oceni³a przyznawanie, wykorzystywanie i rozliczanie tych rodków w skontrolowanych stowarzyszeniach, wyró¿niaj¹c uczniowskie kluby sportowe za dba³oæ o przekazany im sprzêt sportowy oraz pe³ne i w³aciwe jego wykorzystanie. Izba
zwróci³a jednak uwagê na fakt, ¿e Urz¹d realizuj¹c
tak istotne zadania nie zna³ ani rzeczywistej liczby tych
klubów, ani te¿ stanu ich wyposa¿enia w sprzêt sportowy i stopnia jego faktycznego wykorzystania.
Kontrola wykaza³a równie¿ wystêpowanie nieprawid³owoci, ujemnie wp³ywaj¹cych na efektywnoæ gospodarowania tymi rodkami. Dotyczy³o to w szcze-
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gólnoci nieprecyzyjnego formu³owania tematyki zlecanych zadañ i treci zawieranych umów, nadmiernego zlecania zadañ jednostkom, które podzleca³y je
innym organizacjom i stowarzyszeniom, nieprzestrzegania zasad i trybu udzielania zamówieñ publicznych
oraz zasad rachunkowoci. Koszty obs³ugi realizowanych zadañ, mimo ¿e kszta³towa³y siê na relatywnie
wysokim poziomie, nadal systematycznie ros³y, do
czego przyczyni³y siê m.in. ujawnione przypadki bezpodstawnego zaliczania do nich niektórych wydatków.
Krytyczne uwagi dotyczy³y ponadto niewykonywania
przez Urz¹d, w sposób skuteczny, nadzoru nad wykorzystywaniem dofinansowania przeznaczonego na
wykonanie zleconych zadañ. W zwi¹zku z tym, ¿e zleceniobiorcy równie¿ nie nadzorowali i nie kontrolowali realizacji zadañ  ich bezporedni i faktyczni wykonawcy pozostawali praktycznie poza jak¹kolwiek kontrol¹.
Krytyczne uwagi dotyczy³y tak¿e niepodjêcia przez
Ministrów Edukacji Narodowej i Finansów, a tak¿e
Prezesa UKFiS, dzia³añ umo¿liwiaj¹cych zrealizowanie wniosków NIK z wczeniejszych kontroli. Dotyczy³y
one znowelizowania ustaw o grach liczbowych i o finansach publicznych, przez wprowadzenie do nich
takich zmian, dziêki którym do rodków specjalnych
mog³yby byæ stosowane przepisy ustawy o finansach
publicznych, odnosz¹ce siê do dotacji bud¿etowych
i okrelaj¹ce szczegó³owe zasady i tryb dofinansowywania zadañ, tryb sk³adania wniosków oraz przekazywania rodków i ich rozliczania. Do czasu zakoñczenia kontroli wnioski te nie zosta³y zrealizowane.
Trudna sytuacja finansowa pañstwa i dalsze
zmniejszenie wydatków bud¿etowych na kulturê fizyczn¹ i sport  stwierdzi³a NIK  wymagaj¹ zintensyfikowania dzia³añ, w celu wyeliminowanie nieprawid³owoci w gospodarowaniu rodkami specjalnymi
UKFiS, stanowi¹cymi dominuj¹c¹ pozycjê w rodkach
publicznych przeznaczanych na rozwijanie sportu
wród dzieci, m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych.

24.

Ogólnie pozytywnie oceni³a NIK finansowanie ze rodków bud¿etu pañstwa wypoczynku letniego dzieci i m³odzie¿y [por. za³. Nr 3, str.
37], w formie dotacji udzielonych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu oraz  za porednictwem kuratorów owiaty  przez urzêdy wojewódzkie. Tym niemniej Izba sformu³owa³a wiele krytycz-
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nych uwag, dotycz¹cych m.in. udzielania zleceñ na
organizowanie wypoczynku, dokumentowania podejmowanych dzia³añ, a tak¿e wykorzystania i rozliczania dotacji.
Ministerstwo nie dysponowa³o danymi w zakresie
umo¿liwiaj¹cym ocenê, czy organizatorzy wypoczynku spe³niali wszystkie warunki wymagane przepisami
prawa, a tak¿e czy przestrzegana by³a zasada, w myl
której pierwszeñstwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego z bud¿etu pañstwa przys³uguje sierotom, wychowankom placówek opiekuñczo-wychowawczych, dzieciom z rodzin zastêpczych, wielodzietnych,
¿yj¹cych w trudnych warunkach materialnych. Brak
tych danych uniemo¿liwia³ faktycznie dokonanie rzetelnej oceny prawid³owoci dysponowania rodkami
przeznaczanymi na wspomniany cel.
NIK zwróci³a uwagê na brak wspó³dzia³ania dysponentów rodków bud¿etowych w przypadku finansowania tych samych zadañ i tych samych organizatorów wypoczynku. Wiêkszoæ z nich uzyskiwa³a dofinansowanie kolonii i obozów z kilku ró¿nych róde³,
za dysponenci nie mieli informacji o ofertach sk³adanych innym dysponentom, zawieranych umowach,
a tak¿e rozeznania co do ogólnych kwot trafiaj¹cych
do poszczególnych organizatorów. W konsekwencji
oferty kierowane do ró¿nych dysponentów zawiera³y
odmienne dane, które nie by³y nastêpnie poddawane
analizie. Umo¿liwia³o to organizatorom wyliczanie,
praktycznie w sposób dowolny, planowanych kosztów
wypoczynku, okrelanie liczby uczestników, róde³
i kwot dofinansowania.
Ponad po³owa umów zawartych przez kuratoria owiaty zosta³a przygotowana nieprawid³owo.
Nie okrelono m.in. w sposób precyzyjny zadañ
oraz wymogów zwi¹zanych z rozliczeniem dotacji.
Umowy zawierane by³y ju¿ po rozpoczêciu turnusów, a nawet po ich zakoñczeniu. Uniemo¿liwia³o
to w³aciwe planowanie wypoczynku i wyklucza³o
bie¿¹c¹ kontrolê realizacji zadañ. Podstawow¹ form¹ rozliczenia organizatorów wypoczynku z otrzymanych dotacji by³a analiza zbiorczego sprawozdania finansowego, dokonywana przez dysponentów. Nie wymagali oni jednak przed³o¿enia dokumentacji ród³owej wydatków, co umo¿liwia³o sporz¹dzanie rozliczeñ niezgodnych ze stanem faktycznym. Dodaæ nale¿y, ¿e czêæ umów nie zawiera³a
opisu zadania, terminów i liczby uczestników wy-

poczynku, np. jako miejsce realizacji zadania podawano teren ca³ej Polski, a jako termin realizacji zlecenia  okres wakacji letnich.
Stwierdzono równie¿ liczne nieprawid³owoci
w rozliczaniu dotacji. Zleceniodawcy akceptowali rozliczenia niezawieraj¹ce pe³nego potwierdzenia realizacji zadañ i wykorzystania dotacji. Szczególnie krytycznie Izba oceni³a zaniechanie przez czêæ organizatorów wypoczynku obowi¹zku prowadzenia wyodrêbnionej ewidencji finansowo-ksiêgowej rodków
z dotacji. Tworzy³o to bowiem warunki do sankcjonowania dzia³añ niegospodarnych. Ujawniono równie¿
nieuzasadnione ³¹czenie rodków otrzymanych z do-

tacji z rozliczeniami wewn¹trzorganizacyjnymi, co
w znacznej skali mia³o miejsce w jednostkach organizacyjnych ZHP.
Wszystkie te nieprawid³owoci mog³y mieæ miejsce m.in. z tego powodu, ¿e kontrole, którymi Ministerstwo oraz kuratoria obejmowa³y corocznie ok. 1,5
tys. placówek, ogranicza³y siê do badania realizacji
programów wychowawczych i bezpieczeñstwa dzieci. Zaniechano natomiast kontroli wydatkowania rodków, mimo i¿ przewidywa³y to postanowienia umów
zawartych z organizatorami wypoczynku, a tak¿e obowi¹zki dysponentów, okrelone w ustawie o finansach
publicznych.
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Kontrole zwi¹zane z zarz¹dzaniem publicznym maj¹tkiem, wraz z badaniami w sferze finansów, stanowi¹
jedno z g³ównych zadañ NIK, powo³anej do kontrolowania dzia³alnoci organów administracji rz¹dowej, NBP,
pañstwowych osób prawnych i innych pañstwowych jednostek organizacyjnych. Izba ma tak¿e uprawnienia do
kontrolowania dzia³alnoci organów i jednostek organizacyjnych samorz¹du terytorialnego oraz dzia³alnoci innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystuj¹ one maj¹tek,
rodki pañstwowe lub komunalne oraz wywi¹zuj¹ siê ze zobowi¹zañ finansowych na rzecz pañstwa. NIK w pe³ni z tych uprawnieñ korzysta. W dziedzinie gospodarowania maj¹tkiem publicznym przedmiotem badañ jest nie
tylko zarz¹dzanie mieniem pañstwowym i mieniem samorz¹du terytorialnego, ale tak¿e specyficzna forma tego
zarz¹dzania  restrukturyzacja oraz prywatyzacja pojedynczych podmiotów i ca³ych ga³êzi gospodarki.
W latach 2000-2001 tym zagadnieniom powiêcono oko³o 30 kontroli, za w 2002 r.  kolejnych 13. Badaj¹c
ró¿norodne kwestie, osadzone w rozlicznych kontekstach gospodarczych, spo³ecznych, prawnych, ledz¹c procesy zachodz¹ce w gospodarce i ¿yciu publicznym, Izba zgromadzi³a materia³ umo¿liwiaj¹cy formu³owanie nie
tylko wniosków odnosz¹cych siê do konkretnych kontroli, ale i refleksji ogólniejszej natury. Umo¿liwi³ on niejednokrotnie rozpoznanie g³êbszych przyczyn nieprawid³owych dzia³añ i zachowañ, a tak¿e wskazanie sprzyjaj¹cym im mechanizmów oraz okolicznoci.
Kontrole, których przedmiotem by³o gospodarowanie publicznym maj¹tkiem sk³ania³y do wniosku, ¿e w wielu przypadkach interesy Skarbu Pañstwa nie by³y w³aciwie respektowane. Brakowa³o troski o powierzone mienie, starannoci i rzetelnoci w podejmowanych dzia³aniach. Ocenie takiej nie przeczy³ nawet osi¹gany zysk,
poniewa¿ przy nale¿ytym zarz¹dzaniu i wiêkszej gospodarnoci wyniki finansowe mog³yby byæ znacznie lepsze. Tak w³anie by³o np. w przypadku PPUP Poczta Polska, którego kierownictwo, wskutek zawarcia niekorzystnych umów na dostawê materia³ów i us³ug, dopuci³o do nieuzasadnionego wzrostu kosztów dzia³alnoci,
a tak¿e PP Porty Lotnicze, w ktorym NIK ujawni³a, poza nierzetelnym i nieracjonalnym gospodarowaniem
maj¹tkiem przedsiêbiorstwa, tak¿e zagro¿enie korupcj¹. Izba stwierdzi³a w konkluzji, ¿e wszystkie te nieprawid³owoci wyst¹pi³y przy biernej postawie organów za³o¿ycielskich i rad nadzorczych. Zdaniem NIK, znaczn¹
czêæ odpowiedzialnoci za niegospodarnoæ, wynikaj¹c¹ z nieudolnoci b¹d celowych dzia³añ, wskazuj¹cych
na stawianie prywatnego interesu nad publiczny, ponosz¹ organy pañstwa, które nie wywi¹za³y siê ze swoich
nadzorczych i kontrolnych obowi¹zków. Nie potrafi³y bowiem skutecznie przeciwdzia³aæ naruszeniom przepisów prawa i regu³ w³aciwego gospodarowania.
Badania dotycz¹ce wnoszenia maj¹tku pañstwowych podmiotów do spó³ek, udostêpniania mienia przez
przedsiêbiorstwa pañstwowe i jednoosobowe spó³ki Skarbu Pañstwa podmiotom niepublicznym, a tak¿e przekazywania maj¹tku w dzier¿awê, oddawania do odp³atnego korzystania lub powierzenia w zarz¹d, pozwoli³y
stwierdziæ, ¿e osi¹gniête efekty dalekie by³y od oczekiwanych. Niejednokrotnie mienie wnoszone by³o do spó³ek na niekorzystnych warunkach, a struktura udzia³ów nie zapewnia³a pañstwowym osobom prawnym kontroli
nad powsta³ymi podmiotami. Nale¿noci z tytu³u odp³atnego nabycia praw w³asnoci budynków i lokali nie by³y
skutecznie egzekwowane, maj¹tek do u¿ytkowania oddawano bez przetargu, a czynsze ustalano poni¿ej poziomu cen rynkowych. Trudno siê zatem dziwiæ, ¿e w wielu przypadkach w³aciciel udostêpnianego mienia  Skarb
Pañstwa  nie czerpa³ z tego tytu³u nale¿nych mu po¿ytków. Przeprowadzone kontrole umo¿liwiaj¹ stwierdzenie, ¿e zwi¹zki maj¹tkowe, w które wchodz¹ partnerzy publiczni i niepubliczni, owocuj¹ czêsto korupcj¹. O takim niebezpieczeñstwie nale¿y myleæ np. wówczas, gdy kierownik publicznego zak³adu udostêpnia jego maj¹tek podmiotowi niepublicznemu, w którym sam znajduje dodatkowe zatrudnienie, gdy nieruchomoæ jest wynajmowana za ra¿¹co nisk¹ odp³atnoci¹, a tak¿e gdy nie jest egzekwowane terminowe p³acenie czynszów lub
wywi¹zywanie siê kontrahenta z przyjêtych zobowi¹zañ.
Szczególnie dok³adnie badany jest przez Izbê przebieg procesu restrukturyzacji i prywatyzacji, g³ównie ze
wzglêdu na kluczowe znacznie przekszta³ceñ w³asnociowych dla transformacji gospodarczej, a tak¿e z powodu wyj¹tkowej podatnoci zmian w³acicielskich na korupcjê oraz wynikaj¹cych st¹d zagro¿eñ dla interesu pu-
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blicznego. Kontrole powiêcone tym zagadnieniom generalnie sk³aniaj¹ do wniosku, ¿e przekszta³cenia w³asnociowe wci¹¿ napotykaj¹ na ró¿nego rodzaju trudnoci. Jednolitej strategii zabrak³o m.in. przy prywatyzacji
Banku PKO SA. Dowodem tego by³y czêste i istotne zmiany za³o¿eñ prywatyzacyjnych, dokonywane przez
Radê Ministrów nawet w trakcie ich realizacji. Odmienna strategia ró¿nych resortów z kolei zawa¿y³a ujemnie
na wynikach prywatyzacji przedsiêbiorstw przemys³u spirytusowego. Brak koncepcji, spory kompetencyjne,
opiesza³oæ decydentów i ró¿ne inne przyczyny spowodowa³y odwlekanie siê prywatyzacji sektora naftowego
i niewykonanie czêci zadañ zwi¹zanych z restrukturyzacj¹ sektora elektroenergetyki.
Zmiany, niekiedy kilkakrotne, strategii i procedur przed³u¿a³y proces restrukturyzacji i odbija³y siê niekorzystnie na sytuacji podmiotów poddawanych przekszta³ceniom. Przy biernej postawie organów za³o¿ycielskich,
restrukturyzowane podmioty niejednokrotnie pozostawiane by³y same sobie, a ich kierownictwom czêsto brakowa³o determinacji, by przeprowadziæ radykalne zmiany. Dla wielu firm oznacza³o to pog³êbienie siê ich problemów, z których wydobyæ je mia³y w³anie przekszta³cenia w³asnociowe. Przyk³adem mo¿e byæ historia trwaj¹cej 11 lat  i dot¹d niezakoñczonej  prywatyzacji przedsiêbiorstwa RUCH SA, które w tym czasie systematycznie traci³o udzia³ w krajowym rynku kolporta¿u prasy, a wraz z tym mala³a równie¿ jego wartoæ.
Zakoñczone w 2002 r. kontrole nie zmieni³y krytycznej oceny zdecydowanej wiêkszoci przedstawionych
wy¿ej zjawisk i procesów, co wiêcej, umo¿liwi³y potwierdzenie jej s³usznoci nowymi przyk³adami. Mieniem publicznym w sposób niew³aciwy gospodarowa³y zarówno przedsiêbiorstwa, jak i starostwa powiatowe, urzêdy
miast na prawach powiatów oraz gminy. Powa¿ne zastrze¿enia budzi³ sposób zagospodarowania przez Agencjê Mienia Wojskowego mienia przejêtego z resortu obrony narodowej, zw³aszcza nieruchomoci, a tak¿e zagospodarowania przez gminê Borne Sulinowo terenów i obiektów przejêtych od wojsk Federacji Rosyjskiej. Nie
przebiega³a w³aciwie i nie doczeka³a siê w zwi¹zku z tym pozytywnej oceny ¿adna z kontrolowanych restrukturyzacji. Jest to fakt niepokoj¹cy, poniewa¿ tym razem NIK objê³a kontrol¹ m.in. dwie bran¿e o szczególnym
znaczeniu dla polskiej gospodarki  górnictwo wêgla kamiennego oraz hutnictwo ¿elaza i stali. W obu tych
przypadkach Izbie przysz³o skonstatowaæ niepowodzenie prowadzonych od wielu lat reform, pog³êbianie siê
strat i nieosi¹gniêcie praktycznie ¿adnego z celów za³o¿onych w kolejnych programach restrukturyzacyjnych.
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2.

Omówienie wyników wa¿niejszych
kontroli

1. Bardzo trudna sytuacja PKP, jak udowodni³y

2.

to kolejne kontrole, by³a w g³ównej mierze wynikiem
niepodjêcia w porê decyzji umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zanie narastaj¹cych od d³u¿szego czasu problemów finansowych, technicznych, kadrowych, a tak¿e chaosu
organizacyjnego, niegospodarnoci, istnienia luk prawnych i licznych zaniedbañ.
Zakoñczona w 2002 r. kontrola utrzymania liniowej infrastruktury kolejowej PKP [por. za³. Nr 3, str.
33] umo¿liwi³a poznanie jej aktualnego stanu. Z badañ kontrolnych wynika³o, ¿e kondycja infrastruktury
by³a wysoce niezadowalaj¹ca, a ulegaj¹c systematycznej degradacji, nie gwarantowa³a sprawnego i bezpiecznego przewo¿eniu osób i towarów. W stanie niedostatecznym, to jest wymagaj¹cym naprawy, znajdowa³o siê m.in. prawie 40% torów, 38% rozjazdów
oraz 14% obiektów in¿ynieryjnych. Spowodowane tym
ograniczenia szybkoci poci¹gów w miejscach istniej¹cych zagro¿eñ, wed³ug stanu na 31 grudnia 2000 r.
obowi¹zywa³y na prawie 3 tys. km torów, tj. oko³o 10%
ogólnej d³ugoci linii czynnych. Zbyt ma³y zakres remontów oraz inwestycji ulepszaj¹cych sprawi³y, i¿
urz¹dzenia i obiekty infrastruktury odbiega³y coraz
bardziej od norm i parametrów technicznych obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej. Wymagania te spe³nia³y jedynie linie Grodzisk Maz.  Zawiercie (Centralna
Magistrala Kolejowa) i czêciowo ci¹g E20 na odcinku Rzepin  Poznañ  Warszawa.
W ocenie NIK, Dyrekcja Infrastruktury Kolejowej
na ogó³ prawid³owo realizowa³a swe regulaminowe
zadania zwi¹zane z utrzymaniem liniowej infrastruktury kolejowej PKP, mimo ¿e funkcjonowa³a w warunkach ci¹g³ego niedoboru rodków, wynikaj¹cego m.in.
ze z³ej sytuacji ekonomicznej PKP. Niedobór rodków
by³ równie¿ skutkiem nieujêcia w ustawach bud¿etowych na lata 1999-2001 r.  mimo starañ ministerstwa
i jednostek PKP  wydatków zwi¹zanych z likwidacj¹
linii kolejowych oraz utrzymaniem linii o podstawowym
znaczeniu. Wiêkszego zainteresowania utrzymywaniem linii lokalnych nie wykazywa³y tak¿e jednostki
samorz¹du terytorialnego. Stwierdzono, ¿e Dyrekcja
Infrastruktury Kolejowej ustala³a plany rzeczowo-finansowe nie wed³ug technicznych potrzeb, ale stosownie
do mo¿liwoci wynikaj¹cych z limitów finansowych,
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w ramach których priorytet mia³y rodki na wynagrodzenia (w 2001 r.  niemal 80%). W tej sytuacji remontowane by³y tylko takie elementy infrastruktury,
których stan techniczny uniemo¿liwia³ dalsz¹ eksploatacjê lub móg³ powodowaæ zagro¿enie bezpieczeñstwa ruchu.
Istotne utrudnienie w dzia³alnoci jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie liniowej infrastruktury kolejowej stanowi³o niewydanie, lub wydawanie z opónieniem przez ministra w³aciwego ds. transportu stosownych rozporz¹dzeñ do ustaw  Prawo budowlane
i o transporcie kolejowym. Np. jedno z rozporz¹dzeñ
do ustawy o transporcie kolejowym zosta³o wydane
po 17 miesi¹cach od wejcia w jej ¿ycie, za inne 
z opónieniem 32-miesiêcznym. Rozporz¹dzenia,
maj¹cego zwi¹zek z warunkami technicznymi obiektów budowlanych u¿ytkowanymi w dziedzinie transportu kolejowego, minister nie wyda³ w ogóle. Wspomniane braki legislacyjne mia³y niekorzystny wp³yw
na wykonywanie przez G³ównego Inspektora Kolejnictwa nadzoru nad eksploatacj¹ linii kolejowych i bezpieczeñstwem ruchu kolejowego.
Niema³a czêæ k³opotów przedsiêbiorstwa by³a
wynikiem nieprzemylanych zmian organizacyjnych
i pope³nionych przy tym b³êdów. Analiza przebiegu
tworzenia spó³ki Polskie Linie Kolejowe SA wykaza³a
np., ¿e PKP SA nie by³y nale¿ycie przygotowane do
tego przedsiêwziêcia. wiadczy³ o tym choæby fakt,
i¿ dzia³ania wymagane ustaw¹ o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PP PKP zosta³y podjête
przez w³adze spó³ki dopiero kilka miesiêcy po wejciu
w ¿ycie wspomnianych przepisów. W rezultacie przekroczony zosta³ pierwotnie planowany termin utworzenia PLK SA oraz termin przejêcia przez tê spó³kê
zarz¹dzania liniami kolejowymi.
W procesie zawi¹zywania spó³ki PLK pope³niono
równie¿ inne nieprawid³owoci. Przede wszystkim nieruchomoci niezbêdne do zarz¹dzania przez ni¹ liniami kolejowymi oddano spó³ce do odp³atnego korzystania, podczas gdy podstawow¹ form¹ przekazania maj¹tku do PLK SA powinien byæ wk³ad niepieniê¿ny. Odp³atnie powinny zostaæ oddane, zgodnie
z postanowieniami ustawy, tylko te sporód nieruchomoci, które nie posiada³y uregulowanego stanu prawnego. Skutkiem odp³atnego przekazania nieruchomoci PLK bêdzie pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej spó³ki, poniewa¿ bêdzie ona co roku pono-

siæ koszty wy¿sze o 220 mln z³, przy mniejszych o 30
mln z³ przychodach z dzier¿awy i wynajmu nieruchomoci, pozostaj¹cych nadal w³asnoci¹ PKP SA. Nale¿y dodaæ, i¿ przed zawarciem umów o przekazaniu
nieruchomoci do odp³atnego korzystania, czêæ
z nich mia³a uregulowany stan prawny, a zatem mog³a byæ przedmiotem wk³adu niepieniê¿nego.
W opinii NIK, w³anie niewniesienia przez PKP SA
do spó³ki Polskie Linie Kolejowe SA wk³adów niepieniê¿nych w postaci linii kolejowych oraz innych nieruchomoci niezbêdnych do zarz¹dzania tymi liniami,
stanowi jeden z g³ównych powodów trudnoci ekonomicznych spó³ki. Z tego wzglêdu przejêcie przez ni¹
zarz¹dzania liniami mo¿e  zdaniem NIK  nie przyczyniæ siê do powstrzymania dalszej degradacji technicznej infrastruktury kolejowej. Spó³ka ma obecnie
zbyt ograniczone mo¿liwoci ekonomiczne, aby skutecznie temu zapobiec.

2. Na potrzebê podjêcia dzia³añ usprawniaj¹cych

gospodarkê nieruchomociami, a szczególnie proces
wyw³aszczania i zwrotu nieruchomoci, wskaza³y ustalenia kontroli wyw³aszczania i zwrotu nieruchomoci [por. za³. Nr 3, str. 65], przeprowadzonej w 50 starostwach powiatowych i urzêdach miast na prawach
powiatu.
Z ustaleñ tych wynika, ¿e czêæ nieruchomoci
by³a pozyskiwana na cele publiczne na podstawie
decyzji o wyw³aszczeniach wydawanych przez starostów i prezydentów miast z naruszeniem przepisów
ustawy o gospodarce nieruchomociami i kpa. Tak
wiêc postêpowanie wyw³aszczeniowe prowadzono
mimo niekompletnoci wniosku, z naruszeniem ustawowych terminów, wyw³aszczano nieruchomoci na
cele nie bêd¹ce  w wietle przepisów ustawy o gospodarcze nieruchomociami  celami publicznymi.
W co trzecim sporód skontrolowanych starostw
i urzêdów miast na prawach powiatu, w których wydawane by³y tego rodzaju decyzje, wysokoæ odszkodowania nie by³a ustalana wed³ug stanu i wartoci
wyw³aszczonych nieruchomoci w dniu wydania decyzji. Odszkodowania wyp³acano przy tym z opónieniem i nie waloryzowano ich na dzieñ zap³aty.
NIK pozytywnie oceni³a natomiast dzia³ania starostów i prezydentów oraz zarz¹dów gmin (miast na
prawach powiatu) zmierzaj¹ce do pozyskiwania nieruchomoci na cele publiczne w drodze zawierania

umów cywilnoprawnych, stwierdzaj¹c ¿e wyw³aszczenie powinno byæ rozwi¹zaniem ostatecznym, stosowanym tylko wówczas, gdy zosta³y wyczerpane mo¿liwoci nabycia nieruchomoci w drodze umowy. Jednak równie¿ i w takich przypadkach mia³y miejsce nieprawid³owoci. Polega³y one m.in. na zakupie nieruchomoci wed³ug cen wynegocjowanych z w³acicielami, nie za wed³ug wartoci wynikaj¹cych z szacunków rzeczoznawców maj¹tkowych, jak tego wymaga³y uchwa³y rady miasta.
Nieprawid³owoci pope³nione zosta³y równie¿
w sprawach zwi¹zanych ze zwrotem wyw³aszczonych
nieruchomoci. Dopuci³y siê ich m.in. zarz¹dy miast
w Bydgoszczy i Poznaniu oraz zarz¹d gminy Warszawa Wilanów, które ju¿ po wp³yniêciu wniosku o zwrot
wyw³aszczonych nieruchomoci dokona³y ich zbycia
na rzecz osób trzecich, co uniemo¿liwi³o odzyskanie
nieruchomoci przez by³ych w³acicieli lub ich spadkobierców. W wielu skontrolowanych jednostkach,
w których wydano decyzje o zwrocie nieruchomoci,
wadliwie ustalona zosta³a wysokoæ odszkodowañ.
Organy administracji publicznej opieszale prowadzi³y postêpowania o wyw³aszczenia, a szczególnie
o zwrot wyw³aszczonych nieruchomoci. Sporód 33
jednostek, w których wydawano takie decyzje, w 12
stwierdzono przetrzymywanie spraw bez nadawania
im biegu lub przewlek³oæ postêpowania. W 7 jednostkach nie dope³niono obowi¹zku powiadomienia stron
o przyczynach zw³oki oraz nie wskazano nowych terminów za³atwienia spraw.
Ponadto kontrola wykaza³a nieprawid³owe gospodarowanie zasobem nieruchomoci zarówno Skarbu
Pañstwa, jak i gmin. W kilku starostwach i urzêdach
miast nie sporz¹dzano w ogóle wykazu nieruchomoci Skarbu Pañstwa lub wykazy by³y niekompletne,
za w 2 gminach ich zarz¹dy nie prowadzi³y ewidencji gminnego zasobu nieruchomoci.
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Wiele nieprawid³owoci stwierdzono w wyniku kontroli gospodarowania nieruchomociami
w gminach o walorach turystycznych [por. za³. Nr 3,
str. 89], w toku której szczególn¹ uwagê zwrócono na
kwestiê zbywania nieruchomoci gruntowych w drodze sprzeda¿y, oddawania w wieczyste u¿ytkowanie
lub wnoszenia w formie aportu do spó³ek.
Badania obejmuj¹ce 22 urzêdy gmin oraz miast
i gmin w ró¿nych regionach kraju, wykaza³y niere-
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spektowanie za³o¿eñ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci wydawali nabywcom gminnych
nieruchomoci decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jawnie niezgodne z tymi
planami, lub nieuwzglêdniaj¹ce istotnych ich postanowieñ. W przypadku zbywania nieruchomoci komunalnych wpisanych do rejestru zabytków, czêsto nie przestrzegano wymogu uzyskania opinii konserwatora. W 3 sporód 7 kontrolowanych gmin
nadba³tyckich dokonywano obrotu nieruchomociami po³o¿onymi na terenie morskich pasów nadbrze¿nych bez porozumienia z dyrektorami urzêdów morskich.
W latach 1999  2001 sprzeda¿ oraz udostêpnianie nieruchomoci przynios³y kontrolowanym gminom
³¹czne dochody przekraczaj¹ce 80 mln z³, co by³o
kwot¹ doæ znacz¹c¹, stanowi³o bowiem 16% - 20%
ich dochodów w³asnych. W 19 jednostkach dosz³o jednak przy tym do naruszenia przez zarz¹dy gmin obowi¹zuj¹cych procedur i zasad gospodarnoci. Tak wiêc
nie zawsze podawano do publicznej wiadomoci informacje o nieruchomociach przeznaczonych do
sprzeda¿y i o organizowanych przetargach, nie zachowywano wymaganego trybu przetargowego, ceny nieruchomoci ustalano nie maj¹c aktualnego szacunku
ich wartoci, nie egzekwowano od kontrahentów nale¿noci z tytu³u zbycia lub udostêpnienia nieruchomoci, zani¿ano wartoæ wnoszonego do spó³ek maj¹tku. W 3 gminach ujawnione zosta³y dzia³ania mog¹ce budziæ podejrzenie korupcji: nieruchomoci, na
które w I i II przetargu ustalono wysokie, zniechêcaj¹ce potencjalnych nabywców ceny wywo³awcze, niekiedy przekraczaj¹ce nawet wycenê rzeczoznawcy
maj¹tkowego, zosta³y nastêpnie sprzedane znacznie
taniej w drodze rokowañ.
Zasadnicz¹ przyczyn¹ powstania wymienionych
nieprawid³owoci by³o nierzetelne wykonywanie zadañ przez zarz¹dy kontrolowanych gmin. W pewnej mierze by³y one jednak równie¿ rezultatem braku precyzji i spójnoci przepisów ustawy o gospodarce nieruchomociami oraz przepisów wykonawczych. NIK stwierdzi³a, ¿e brak ustawowej delegacji dla Rady Ministrów, upowa¿niaj¹cej j¹ do szczegó³owej regulacji zasad i trybu przeprowadzania
rokowañ po dwóch przetargach zakoñczonych wynikiem negatywnym, stanowi istotn¹ lukê prawn¹.
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Pozostawienie tej sfery poza jak¹kolwiek regulacj¹
rodzi bowiem powa¿ne zagro¿enie korupcj¹.

4. Zarz¹dzanie nieruchomociami okaza³o siê t¹

dziedzin¹ gospodarowania, w której dzia³ania
sprzeczne z prawem mo¿na by³o znaleæ szczególnie czêsto. Nie odbiega³a od tej regu³y równie¿ kontrola obrotu nieruchomociami Wojskowej Agencji Mieszkaniowej [por. za³. Nr 3, str. 90], przeprowadzona w Oddziale Rejonowym WAM w Szczecinie
oraz we wszystkich piêciu wchodz¹cych w jej sk³ad
oddzia³ach terenowych.
Ustalono, ¿e nieruchomoci by³y sprzedawane
oraz oddawane w dzier¿awê i najem w ograniczonym
krêgu osób. Og³oszenia o mo¿liwociach nabycia lub
odp³atnego u¿ytkowania mienia Agencji publikowano
w sposób utrudniaj¹cy znacznej czêci zainteresowanych uzyskanie pe³nej i rzetelnej informacji. Podobnym praktykom sprzyja³ brak w ustawie o gospodarce nieruchomociami szczegó³owych uregulowañ dotycz¹cych zasad rozpowszechniania informacji
o sprzeda¿y nieruchomoci w drodze rokowañ, co
powodowa³o, ¿e zasady te interpretowano w sposób
dowolny.
Wiele w¹tpliwoci budzi³ sposób ustalania cen nieruchomoci przeznaczonych do sprzeda¿y. Operaty
wyceny ich wartoci rynkowej przyjmowane by³y bezkrytycznie, mimo i¿ rzeczoznawcy maj¹tkowi sporz¹dzali je nierzetelnie, naruszaj¹c przy tym obowi¹zuj¹ce przepisy. Powodowa³o to zbywanie nieruchomoci
po cenach nieodpowiadaj¹cych ich rzeczywistej wartoci. W wyniku takich dzia³añ, na sprzeda¿y czterech
nieruchomoci Agencja straci³a blisko 3,5 mln z³, bowiem kupuj¹cy, którzy zap³acili za nie ³¹cznie
2,6 mln z³, odsprzedali je nastêpnie kolejnym osobom
za ponad 6 mln z³.
Przetargi odbywa³y siê z naruszeniem trybu i zasad okrelonych ustaw¹ o gospodarce nieruchomociami, a organizacja i przebieg niektórych z nich budzi³y
podejrzenie, ¿e mia³y one na celu jedynie usankcjonowanie dokonanego wczeniej wyboru nabywcy nieruchomoci. Nieprawid³owoci w pracach komisji przetargowych oraz w prowadzonych postêpowaniach wskazywa³y, zdaniem Izby, na uprzywilejowane traktowanie
czêci oferentów, którzy z racji zajmowanych stanowisk
i pe³nionych funkcji uzyskiwali kosztem Agencji osobiste korzyci. Na skutek takich w³anie nielegalnych

i nierzetelnych praktyk, 5 nieruchomoci wraz z 7 domkami letniskowymi o ³¹cznej wartoci rynkowej 117 tys.
z³, sprzedano za trzeci¹ czêæ tej kwoty.
Stwierdzono, i¿ prowadzona w Oddziale Rejonowym WAM w Szczecinie ewidencja gruntów Skarbu
Pañstwa nie pozwala³a na jednoznaczne ustalenie
powierzchni poszczególnych rodzajów gruntów, m.in.
nieruchomoci niezabudowanych z mo¿liwoci¹ realizacji budownictwa mieszkaniowego i nieruchomoci
bez mo¿liwoci prowadzenia takich inwestycji. Wynika³o to zarówno z nieznajomoci miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, jak i z braku jednolitych zasad i kryteriów kwalifikowania rodzajów
gruntów. Rozbie¿noci i ró¿nice w ewidencjonowanej
powierzchni gruntów podwa¿a³y rzetelnoæ sporz¹dzanej na ich podstawie sprawozdawczoci Agencji.
Wymienione wy¿ej nieprawid³owoci, a szczególnie niezapewnienie zainteresowanym równego dostêpu do informacji o przeznaczonych do sprzeda¿y nieruchomociach oraz dowolnoæ w interpretowaniu
zasad i trybu organizacji przetargów wskazywa³y 
w opinii NIK  na mo¿liwoæ wystêpowania w Oddziale
Rejonowym WAM w Szczecinie zjawisk korupcyjnych.
Jego kierownictwo wykorzystywa³o bowiem posiadane kompetencje w sposób nie zawsze zgodny z interesami Agencji, sprzeczny natomiast z zasadami prawid³owej gospodarki nieruchomociami. Zaznaczyæ
nale¿y, ¿e wystêpowaniu nieprawid³owoci i uchybieñ
w gospodarowaniu przez wspomniany oddzia³ WAM
nieruchomociami Skarbu Pañstwa, sprzyja³ brak
w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej skutecznej kontroli wewnêtrznej.

5. Podobne wyniki przynios³a kontrola zagospo-

darowania przez Agencjê Mienia Wojskowego
mienia przejêtego z resortu obrony narodowej i realizacji zobowi¹zañ z tego tytu³u wobec Ministerstwa Obrony Narodowej [por. za³. Nr 3, str. 51]. Nieprawid³owoci stwierdzono zarówno przy przejmowaniu, jak i zagospodarowywaniu mienia wojskowego,
na które sk³ada³y siê grunty po³o¿one w aglomeracjach
miejskich i poza nimi, kompleksy koszarowe, kompleksy magazynowe, place æwiczeñ, poligony i lotniska
oraz uzbrojenie, sprzêt techniczny i przedmioty zaopatrzenia logistycznego.
Ustalono, ¿e w latach 2000-2001 plany, na podstawie których Agencja przejmowa³a mienie zbêdne

lub czasowo niewykorzystywane przez jednostki wojskowe, sporz¹dzane by³y ze znacznym opónieniem
w stosunku do terminów okrelonych w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów. Ponadto plany przekazywania
mienia nie zawsze sporz¹dzane by³y w sposób rzetelny. W niektórych pozycjach wartoæ nieruchomoci
nie zgadza³a siê z ewidencj¹ ksiêgow¹, te same nieruchomoci by³y ujmowane w planach kilkakrotnie, nie
zosta³y te¿ przedstawione koszty utrzymania nieruchomoci.
Równie¿ gospodarcze efekty dzia³alnoci Agencji,
która przejê³a w latach 2000-2001 (trzy kwarta³y) mienie o wartoci oko³o 1,3 mld z³, nie by³y w pe³ni zadowalaj¹ce. O ile w okresie tym Agencja sprzeda³a zdecydowan¹ wiêkszoæ ruchomych sk³adników maj¹tkowych, to znacznie gorsze wyniki osi¹gnê³a w przypadku zagospodarowywania nieruchomoci. Mimo zastosowania, poza sprzeda¿¹, takich form, jak: dzier¿awa,
oddawanie w u¿ytkowanie wieczyste, w zarz¹d lub u¿yczenie, wnoszenie jako aport do spó³ek, przekazywanie nieodp³atne  w gestii Agencji pozostawa³a nadal
ponad po³owa zasobu przejêtych nieruchomoci. Zwiêksza³o to koszty utrzymania przejêtego mienia, zw³aszcza po wprowadzeniu 1 stycznia 2001 r. podatku od
nieruchomoci niezagospodarowanych i wp³ywa³o na
wielkoæ rodków finansowych przekazywanych na inwestycje si³ zbrojnych. Kontrola wykaza³a tak¿e, i¿ ani
w 2000 r., ani te¿ w roku nastêpnym Agencja nie uzyska³a dochodów z tytu³u posiadanych udzia³ów oraz
akcji. Zdaniem NIK, takie formy inwestowania powierzonego mienia okaza³y siê nieefektywne.
Powa¿ne zastrze¿enia NIK wzbudzi³o zbywanie
przez Agencjê Mienia Wojskowego nieruchomoci
w trybie bezprzetargowym. W badanym okresie Agencja zby³a w tym trybie, za ok. 1,5 mln z³, 20 nieruchomoci oszacowanych przez rzeczoznawcê maj¹tkowego na ponad 5,5 mln z³. W ocenie NIK, Agencja nie
mo¿e zbywaæ nieruchomoci w trybie bezprzetargowym na zasadach okrelonych w ustawie o gospodarce nieruchomociami, bowiem tryb ten jest wy³¹czony przepisami ustaw o gospodarce niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia
Wojskowego. W zwi¹zku z ustaleniami kontroli Izba
zwróci³a uwagê na potrzebê rozstrzygniêcia, na drodze legislacyjnej, zakresu stosowania przez Agencjê
przepisów ustawy o gospodarce nieruchomociami
w przypadku sprzeda¿y nieruchomoci w trybie bez-
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przetargowym. Dzia³ania Agencji w tym zakresie opiera³y siê bowiem na w³asnej interpretacji przepisów
prawa, a nie na jego literze.
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Innego rodzaju w¹tpliwoci zwi¹zane z gospodark¹ nieruchomociami budzi³a kontrola zagospodarowania terenów i obiektów przejêtych od wojsk
Federacji Rosyjskiej w obszarze dzia³ania miasta
i gminy Borne Sulinowo, ze szczególnym uwzglêdnieniem mienia po³o¿onego w miejscowoci K³omino [por. za³. Nr 3, str. 88]. Wynika³o z niej, ¿e rodki
z bud¿etu pañstwa, przeznaczone na zagospodarowanie oraz adaptacjê obiektów wojskowych do celów
cywilnych i odtworzenie niezbêdnej infrastruktury technicznej wykorzystane zosta³y prawid³owo i zgodnie
z przeznaczeniem. Nie zmienia to jednak faktu, i¿
wspomniane przedsiêwziêcie od pocz¹tku by³o mocno dyskusyjne, a wydatkowane rodki nie przynios³y
nawet w czêci zak³adanych efektów.
Ustalono, ¿e strategiczny program rz¹dowy Zagospodarowanie mienia przejêtego od wojsk Federacji Rosyjskiej, opracowany w 1994 r., zak³ada³ zagospodarowanie K³omina na cele rekreacyjno-lecznicze.
Na podstawie decyzji komunalizacyjnych i umów nieodp³atnego przeniesienia w³asnoci, gmina Borne
Sulinowo przejê³a w K³ominie 78 ha gruntów, na których znajdowa³y siê m.in. 4 budynki mieszkalne ze
195 mieszkaniami oraz 15 budynków koszarowych.
Aby mo¿liwe by³o wprowadzenie w ¿ycie wspomnianego programu, w latach 1995-1998 Urz¹d Rejonowy w Szczecinku zainwestowa³ ze rodków bud¿etu
pañstwa prawie 5 mln z³ w obiekty i sieci energetyczne, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹, sieæ wodoci¹gow¹, kot³owniê i sieci centralnego ogrzewania, sk³adowisko mieci oraz oczyszczalniê cieków.
Inwestycje te, z powodu braku koncepcji i sposobu zagospodarowania K³omina, a tak¿e z braku mieszkañców, nie by³y eksploatowane, lub  jak mia³o to
miejsce w przypadku oczyszczalni cieków i kot³owni
 w ogóle nie zosta³y oddane do u¿ytku. Zakupione
urz¹dzenia technologiczne i wyposa¿enie owych
obiektów sk³adowane w magazynach gminy utraci³y
gwarancje producenta. Nie wyremontowano te¿ budynków mieszkalnych, których zasiedlenie warunkowa³y dokonane inwestycje infrastrukturalne. Gmina
Borne Sulinowo, przejmuj¹c nieruchomoci w K³ominie, nie tylko nie przeprowadzi³a konserwacji ani re-
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montów budynków mieszkalnych, ale nie zabezpieczy³a ich nawet przed wp³ywami atmosferycznymi,
zniszczeniem i dewastacj¹. W rezultacie koszty doprowadzenia budynków i obiektów do zadowalaj¹cego
stanu technicznego w marcu 2001 r. oszacowano na
prawie 9 mln z³, co przekracza³o mo¿liwoci finansowe gminy.
Wysi³ek taki nie by³ jednak wcale konieczny. K³omino, ze wzglêdu na po³o¿enie w odleg³oci 5 km od
przystanku autobusowego i 30 km od stacji kolejowej,
a tak¿e z powodu z³ego stanu dróg dojazdowych, nie
jest miejscowoci¹ atrakcyjn¹ dla ewentualnych przysz³ych mieszkañców. Niewielkie zainteresowanie zamieszkaniem na tych terenach pog³êbi³ brak miejsc
pracy oraz s¹siedztwo Bornego Sulinowa, gdzie ³atwiej o zatrudnienie i mieszkanie. Nic zatem dziwnego, ¿e wysi³ki, podejmowane w latach 1995-1998 przez
Urz¹d Rejonowy Szczecinku oraz gminê Borne Sulinowo w celu zagospodarowania mienia w K³ominie
przynios³y nik³e rezultaty. Urz¹d rejonowy sprzeda³
jedynie 2 nieruchomoci o ³¹cznej powierzchni 0,8 ha,
a Gmina Borne Sulinowo 4 zabudowane dzia³ki o powierzchni 1,1 ha. W tej sytuacji NIK uwa¿a za zasadne zrezygnowanie z koncepcji przygotowywania
mieszkañ do zasiedlenie w K³ominie.

7.

Kontrole powiêcone procesom przekszta³ceñ
w³asnociowych pokazuj¹, w jakim stopniu na ich przebiegu zawa¿y³ brak jasnej, powszechnie akceptowanej koncepcji prywatyzacji, a tak¿e jednoznacznego
okrelenia celów zmian w³acicielskich, wykraczaj¹cych poza przysporzenie zysków bud¿etowi pañstwa.
O zwi¹zanych z tym zagadnieniem problemach natury proceduralnej, metodycznej, technicznej i wielu innych, pewne pojêcie daje kontrola wykonywania
przez Agencjê Prywatyzacji zadañ zleconych przez
Ministra Skarbu Pañstwa w zakresie prywatyzacji spó³ek i przedsiêbiorstw pañstwowych [por. za³.
Nr 3, str. 24].
Badania transakcji prywatyzacyjnych, zawartych
przez Agencjê w latach 1998-2000, wskazywa³y wprawdzie na jej rosn¹c¹ aktywnoæ i coraz lepsze efekty prowadzonych dzia³añ, o czym wiadczy³a zarówno rosn¹ca liczba sprywatyzowanych spó³ek, jak i osi¹gniête
z prywatyzacji przychody, jednak wyniki te nie by³y
w pe³ni zadowalaj¹ce. Nie zosta³y bowiem osi¹gniête
wielkoci okrelone w planach rzeczowo-finansowych.

Wp³ynê³o na to m.in. przyjêcie zbyt optymistycznych
za³o¿eñ co do mo¿liwoci prywatyzacyjnych Agencji.
Izba pozytywnie oceni³a opracowanie przez Agencjê procedur przebiegu procesów prywatyzacji, a wiêc
przejmowanie dokumentacji prywatyzowanych spó³ek, wybór firm doradczych, rejestrowanie i udostêpnianie ofert sk³adanych przez potencjalnych inwestorów. W³aciwe przygotowanie metodyczne Agencji nie
zosta³o jednak wsparte odpowiedni¹ praktyk¹. Izba
wskaza³a na nierzetelnoæ w pracach komisji przetargowych dokonuj¹cych wyboru firm doradczych, a tak¿e na zani¿anie wartoci prywatyzowanych spó³ek
oraz pomijanie w wycenach istotnych sk³adników ich
maj¹tku.
Kolejne uchybienia, to brak zgodnoci czêci
zwi¹zanych z prywatyzacj¹ dzia³añ z upowa¿nieniami uzyskanymi od Ministra Skarbu Pañstwa i przyjêcie w umowach prywatyzacyjnych postanowieñ
sprzecznych z interesami Skarbu Pañstwa. Dotyczy³o to m.in. zapisów, zgodnie z którymi niew³aciwie
naliczane by³o oprocentowanie p³atnoci roz³o¿onych
na raty. Ponadto Agencja przyjmowa³a zabezpieczenie wierzytelnoci w postaci weksli b¹d zastawu na
sprzedanych akcjach, co nie gwarantowa³o zap³aty
nale¿noci, nie zawsze sprawdzana by³a te¿ wiarygodnoæ finansowa kupuj¹cego. W efekcie przeprowadzonych badañ ustalono, ¿e b³êdne zapisy w zawartych przez Agencjê umowach bêd¹ mia³y powa¿ne konsekwencje finansowe. Straty poniesione
w zwi¹zku z niew³aciwym naliczeniem oprocentowania rat za sprzeda¿ akcji i udzia³ów w przypadku
dwu kontrolowanych przez NIK transakcji prywatyzacyjnych wynios³y blisko 800 tys. z³, za przyjêcie
nieskutecznych form zabezpieczenia interesów Skarbu Pañstwa, co uniemo¿liwia³o wyegzekwowanie
nale¿noci, kosztowa³o bud¿et kolejne 29 mln. z³.
Okaza³o siê te¿, ¿e niew³aciwe zabezpieczenie nale¿noci w umowach prywatyzacyjnych mo¿e w przysz³oci staæ siê przyczyn¹ dalszych strat, gdy¿ nabywcy kilku innych zak³adów nie uregulowali  do
czasu zakoñczenia kontroli  swoich nale¿noci,
w ³¹cznej kwocie przekraczaj¹cej 14 mln z³. Do powstania takiej sytuacji przyczyni³ siê brak reakcji Ministerstwa Skarbu Pañstwa. Zdaniem NIK, ju¿ w momencie ujawnienia siê pierwszych trudnoci z egzekwowaniem nale¿noci, Ministerstwo powinno niezw³ocznie poleciæ Agencji zawarcie nowych umów

i wprowadzenie do nich postanowieñ niebudz¹cych
¿adnych w¹tpliwoci interpretacyjnych.
Kontrola wykaza³a te¿, ¿e w Ministerstwie Skarbu
Pañstwa nie opracowano jednolitych procedur i kryteriów merytorycznych okrelaj¹cych przebieg wszystkich czynnoci oraz obieg dokumentów zwi¹zanych
z wyborem spó³ek, wystawianiem pe³nomocnictw
i upowa¿nieñ do ich prywatyzacji przez Agencjê. Upowa¿nienia i pe³nomocnictwa sporz¹dzane by³y przez
Ministerstwo z niedostateczn¹ starannoci¹, o czym
wiadczy³y liczne b³êdy i niecis³oci. Zdaniem NIK,
jedn¹ z przyczyn wysokiej wadliwoci tych dokumentów by³ brak jednoznacznie okrelonych celów prywatyzacji, a tak¿e brak przes³anek i zasad doboru
spó³ek przeznaczonych do prywatyzacji przez Agencjê. Na dodatek MSP przekazywa³o dokumentacje
prywatyzowanych podmiotów do Agencji z opónieniami siêgaj¹cymi nawet czterech miesiêcy, mimo i¿
termin ich przekazywania w ka¿dym przypadku okrelony by³ na 14 dni od daty wydania upowa¿nienia do
prywatyzacji.

8.

Kolejn¹ egzemplifikacj¹ dzia³añ maj¹cych prowadziæ do przestawienia gospodarki na nowe tory
s¹ ustaleniach kontroli restrukturyzacji finansowej
i organizacyjnej górnictwa wêgla kamiennego
w latach 1990-2001 [por. za³. Nr 3, str. 79].
Do 1998 r., poza krótkotrwa³¹ popraw¹ w 1994 r.,
górnictwo wêgla kamiennego systematycznie ponosi³o pog³êbiaj¹ce siê straty finansowe. £¹cznie w latach 1990-2000 w ujêciu nominalnym siêgnê³y one
18 mld z³ (w cenach z 2001 r.  32,7 mld z³), pomimo znacz¹cego wsparcia sektora w postaci ró¿nego rodzaju dotacji oraz umorzeñ zobowi¹zañ. W opinii NIK, zasadniczy wp³yw na niepowodzenia wdra¿anych reform i z³¹ sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ sektora mia³ brak spójnej, d³ugofalowej, konsekwentnej polityki pañstwa wobec górnictwa, nierealne za³o¿enia przyjmowane w opracowanych programach, brak stabilizacji spo³eczno-gospodarczej,
a tak¿e naciski silnego lobby bran¿owego i zwi¹zkowego walcz¹cego o swoje przywileje w sytuacji
zapaci finansowej sektora. Na domiar z³ego planowane reformy charakteryzowa³y siê bardzo krótkim
horyzontem czasowym, przed przyst¹pieniem do ich
opracowania nie okrelono bowiem, jak¹ rolê w zapewnieniu bezpieczeñstwa energetycznego kraju
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w perspektywie 10-20 lat ma pe³niæ wêgiel kamienny i jaki w zwi¹zku z tym winien byæ minimalny poziom jego wydobycia.
Brak jasno sprecyzowanej perspektywy, okrelenia strategicznych celów i przyjêcia dróg prowadz¹cych do ich realizacji spowodowa³, ¿e kolejne rz¹dowe programy reformy górnictwa wêgla kamiennego
nie by³y realizowane w sposób konsekwentny, nie
zapewnia³y te¿ osi¹gniêcia podstawowego celu, jakim
by³o doprowadzenie do trwa³ej rentownoci ca³ej bran¿y. Sporód realizowanych w tym czasie 4 programów,
jedynie ostatni obejmuj¹cy lata 1998-2001, oceniony
zosta³ przez Izbê pozytywnie, poniewa¿ jego realizacja, mimo wyst¹pienia ró¿nych nieprawid³owoci, doprowadzi³a do zahamowania sta³ego pogarszania siê
wyników finansowych sektora i  pocz¹wszy od 2000 r.
 do odwrócenia tendencji lawinowego narastania
zobowi¹zañ. Jednak¿e i ten program nie uzdrowi³ sytuacji w górnictwie, poniewa¿ zosta³ podjêty, wobec
katastrofalnej sytuacji ekonomicznej bran¿y oraz ograniczonych mo¿liwoci finansowych pañstwa, o kilka
lat za póno.
Ocena poszczególnych etapów wdra¿anych reform wykaza³a, ¿e pogarszaj¹cy siê w latach 19901992 stan górnictwa wêgla kamiennego by³ w g³ównej mierze skutkiem braku reakcji kierownictw kopalñ na zmieniaj¹c¹ siê w kraju rzeczywistoæ polityczno-gospodarcz¹, m.in. na spadek popytu i ograniczanie dotacji przedmiotowych dla górnictwa. Zabrak³o tak¿e determinacji w ograniczaniu kosztów
wydobycia. W sporz¹dzanych przez poszczególne
kopalnie programach restrukturyzacji najwiêcej uwagi
powiêcano stronie technicznej, znacznie mniej organizacyjnej, a ca³kowicie pomijano restrukturyzacjê
finansow¹. Aktywnoæ kopalñ w tym okresie koncentrowa³a siê g³ównie na wykorzystywaniu przys³uguj¹cych im z ró¿nych tytu³ów umorzeñ, zwolnieñ i odroczeñ zobowi¹zañ, a nie na wprowadzaniu pe³nego rachunku ekonomicznego. Utworzenie w 1993 r.
spó³ek wêglowych równie¿ nie przynios³o pozytywnych zmian. Pomimo przejcia na formê dzia³ania
uregulowan¹ prawem handlowym, w zarz¹dzaniu
kopalniami utrzymano elementy kierowania administracyjnego. Kopalnie dobrze funkcjonuj¹ce po³¹czono z kopalniami trwale nieefektywnymi, przed³u¿aj¹c ich nieuzasadnion¹ egzystencjê. Jednoczenie
nie usuniêto strukturalnych przyczyn z³ej sytuacji
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ekonomicznej sektora, niedostosowuj¹c poziomu
zatrudnienia i wydobycia do mo¿liwoci zbytu wêgla
po op³acalnych cenach.
Rz¹dowy program restrukturyzacji górnictwa w latach 1996-2000, realizowany do po³owy 1998 r., mia³
doprowadziæ do zmniejszenia w 1997 r. straty netto
ca³ego sektora o niemal po³owê w stosunku do poprzedniego roku oraz zapewniæ rentownoæ netto sektora od 1998 r. NIK negatywnie oceni³a zarówno za³o¿enia tego programu, jak i skutki jego realizacji. Program, którego g³ównym celem by³o dostosowanie górnictwa do warunków gospodarki rynkowej, w swej istocie przewidywa³ nasilenie ingerencji pañstwa w procesy gospodarcze i dalsze ograniczanie funkcjonowania mechanizmów rynkowych. Jedn¹ z g³ównych jego
przes³anek by³o zmniejszanie zatrudnienia jedynie
drog¹ odchodzenia pracowników nabywaj¹cych
uprawnienia emerytalne lub rentowe oraz dobrowolnych zwolnieñ. W rezultacie dostosowywania wydobycia wêgla do poziomu zatrudnienia, w 1996 r. wydobyto o 6,2 mln t, a w 1997 r. o 9,1 mln t wiêcej ni¿
zak³ada³ program rz¹dowy, co doprowadzi³o do du¿ej
nadprodukcji wêgla kamiennego.
Kontrola wykaza³a, i¿ w ca³ym okresie realizacji
reformy górnictwa wêgla kamiennego ministrowie
skarbu pañstwa a nastêpnie gospodarki w sposób niedostateczny nadzorowali podmioty uczestnicz¹ce
w tym procesie, wskutek czego wiêkszoæ zarz¹dów
spó³ek wêglowych nie realizowa³a w pe³ni za³o¿eñ rz¹dowych programów restrukturyzacji sektora. Mimo i¿
sytuacja ekonomiczno-finansowa spó³ek górniczych
ulega³a pogorszeniu, a ich zobowi¹zania systematycznie ros³y, zarz¹dy spó³ek wêglowych i ich rady nadzorcze uzyskiwa³y od kolejnych ministrów skwitowanie ze swojej dzia³alnoci.

9.

W ci¹gu 10 lat, które up³ynê³y od rozpoczêcia procesu restrukturyzacji i przekszta³ceñ
w³asnociowych w hutnictwie ¿elaza i stali
[por. za³. Nr 3, str. 25], równie¿ i w tej dziedzinie
nie osi¹gniêto ¿adnego z podstawowych celów za³o¿onych w kolejnych programach restrukturyzacyjnych. A by³y to: uzyskanie przez sektor hutniczy efektywnoci ekonomicznej, prywatyzacja hut,
zapewnienie hutnictwu dop³ywu kapita³ów, dostosowania asortymentu i wielkoci produkcji do potrzeb rynku.

Efektami kolejnych programów restrukturyzacji
hutnictwa ¿elaza i stali oraz ich licznych aktualizacji
by³y przede wszystkim redukcja potencja³u wytwórczego, rezygnacja z niektórych przestarza³ych
i ekologicznie szkodliwych technologii oraz wy³¹czenie ze struktur hut maj¹tku nieprodukcyjnego. Najpe³niej zrealizowano, g³ównie w wyniku wprowadzenia
Hutniczego Pakietu Socjalnego, program restrukturyzacji zatrudnienia, zak³adaj¹cy m.in. zmniejszenie
w latach 1992-2002 liczby miejsc pracy ze 123 tys.
do 43,5 tys. Na przeszkodzie w dokonaniu rzeczywicie znacz¹cych zmian stan¹³ brak sprecyzowanej
polityki i koncepcji prywatyzacyjnej, nieskutecznoæ
dzia³añ administracji rz¹dowej maj¹cych prowadziæ do
realizacji zawartych w programach celów, nieskoordynowana polityka inwestycyjna, a tak¿e brak nadzoru nad realizacj¹ programów restrukturyzacyjnych realizowanych przez huty. Wszystko to, w powi¹zaniu
z niezapewnieniem róde³ finansowania inwestycji
powodowa³o, ¿e programy restrukturyzacji oparte by³y
na nierealnych z³o¿eniach.
Konstruuj¹c je, nie skorzystano z zaleceñ przedstawionych w przyjêtym przez Radê Ministrów w sierpniu 1992 r. Studium restrukturyzacji hutnictwa ¿elaza i stali. Sugerowa³o ono m.in. zamkniêcie hut niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, po³¹czenie niektórych zak³adów, zamro¿enie wydatków
i wstrzymanie inwestycji realizowanych przez poszczególne huty. Do podobnych koncepcji powrócono dopiero po 10 latach, w Programie restrukturyzacji 
aktualizacja 2001.
W tym czasie koszty restrukturyzacji przekroczy³y 7,5 mld z³. Mimo to podejmowane przedsiêwziêcia, niekoordynowane i niekontrolowane przez
rz¹d, nie spowodowa³y oczekiwanych przemian jakociowych w sektorze, ani poprawy jego funkcjonowania. Negatywnych trendów nie odwróci³o te¿
umorzenie ponad 354 mln z³ d³ugów w ramach postêpowañ uk³adowych, oraz konwersja d³ugów hut
na ich akcje. Poza zmniejszeniem zatrudnienia, nie
poprawi³y sytuacji hut równie¿ ró¿ne formy pomocy publicznej, której koszty w latach 1998-2001
wynios³y ponad 849 mln z³, za nak³ady inwestycyjne w wysokoci 5,4 mld z³, poniesione przez
poszczególne huty, nie doprowadzi³y do zakoñczenia rozpoczêtych inwestycji i osi¹gniêcia konkurencyjnoci przez polskie wyroby hutnicze.

NIK krytycznie oceni³a przygotowanie i efekty przekszta³ceñ w³asnociowych prowadzonych w latach
1992-2001. Rozpoczêcie procesu prywatyzacji sektora nie zosta³o poprzedzone opracowaniem strategii
prywatyzacyjnej, okrelaj¹cej m.in. cele i metody prywatyzacji, alokacjê uzyskanych rodków, oczekiwania inwestycyjne, zabezpieczenie interesów Skarbu
Pañstwa i pracowników. Nie opracowano równie¿ koncepcji prywatyzacyjnej poszczególnych hut. W rezultacie nie zosta³o wykonane ¿adne z przyjêtych za³o¿eñ prywatyzacyjnych. Sprywatyzowanie 16 zak³adów
spowodowane by³o ich trudn¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹
i nie mia³o wp³ywu na rozwój sektora. Do koñca 2002 r.
nie zosta³o bowiem sprywatyzowanych 7 najwiêkszych
hut  Katowice, Sendzimira, Cedler, Florian, Czêstochowa, £abêdy i Kociuszko  produkuj¹cych ³¹cznie
m.in. 78% stali surowej i 98% surówki ¿elaza.
Nie uda³o siê równie¿ osi¹gn¹æ poprawy sytuacji
ekonomicznej sektora. Wrêcz przeciwnie, w latach
1997-2001 uleg³a ona dalszemu pogorszeniu, a to na
skutek spadku produktywnoci, niezakoñczenia inwestycji, narastaj¹cych kosztów obs³ugi zad³u¿enia,
a tak¿e spadku popytu na wyroby hutnicze oraz rosn¹cego importu. Wzrost kosztów, przy jednoczesnym
spadku przychodów, spowodowa³ 35-krotny przyrost
straty brutto (z 58,7 mln z³ do 2.144 mln z³) i ponad
17-krotnym przyrost straty netto (z 119,8 mln z³ do
2.163 mln z³).
Zdaniem NIK, niedostateczne efekty przekszta³ceñ w³asnociowych w hutnictwie by³y skutkiem
przede wszystkim braku programu i opónionych dzia³añ prywatyzacyjnych. G³ówn¹ winê za ten stan rzeczy ponosz¹  w ocenie NIK  kolejni ministrowie odpowiedzialni za procesy prywatyzacyjne, oraz ministrowie odpowiedzialni za przemys³, a nastêpnie gospodarkê.

10. Spodziewanych efektów nie przynios³a pry-

watyzacja bran¿y farmaceutycznej [por. za³. Nr 3,
str. 20]. Przyjêty w 1994 r. przez Radê Ministrów program dzia³añ restrukturyzacyjnych zak³ada³ umo¿liwienie rozwoju polskiemu przemys³owi farmaceutycznemu, wzrost sprzeda¿y rodków farmaceutycznych
i materia³ów medycznych produkcji krajowej, zwiêkszenie mo¿liwoci eksportowych polskich przedsiêbiorstw farmaceutycznych oraz ochronê ich interesów
gospodarczych. ¯aden z tych celów nie zosta³ w pe³-
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ni osi¹gniêty. Pozytywnym efektem dzia³añ restrukturyzacyjnych by³o sprywatyzowanie prawie 65% przedsiêbiorstw wytwórczych (Polfa), 40% sieci dystrybucji
hurtowej (Cefarm) i 90% wytwórców zio³oleków (Herbapol). W wyniku dokonanych inwestycji na kwotê
przekraczaj¹c¹ 1,5 mld z³, maj¹tek trwa³y Polfy wzrós³
ponaddwukrotnie, a jakoæ produkcji osi¹gnê³a poziom
odpowiadaj¹cy standardom miêdzynarodowym. Efektem podjêtych dzia³añ by³o tak¿e zarejestrowanie ponad 4300 nowych rodków farmaceutycznych i materia³ów medycznych. Jednak wspomniany wy¿ej program nie by³ modyfikowany w trakcie realizacji, a dzia³ania administracji rz¹dowej, maj¹ce wspieraæ jego
cele, okaza³y siê spónione i nieskuteczne. Nieskoordynowana polityka lekowa i celna doprowadzi³a do
zdominowania polskiego rynku przez leki produkcji
zagranicznej, za w trakcie prywatyzacji przedsiêbiorstw Polfa, Cefarm i Herbapol pope³niono liczne
b³êdy.
Stymulowaniu rozwoju polskiego przemys³u farmaceutycznego mia³o s³u¿yæ zast¹pienie cen urzêdowych leków cenami negocjowanymi, wprowadzenie
degresywnych mar¿ detalicznych i regulacji pozataryfowych, a tak¿e restrukturyzacja w³asnociowa
przedsiêbiorstw. W rzeczywistoci nie zniesiono cen
urzêdowych na ok. 1000 (16%) leków produkcji krajowej, obowi¹zek stosowania mar¿ urzêdowych dotyczy³ g³ównie hurtowni, regulacje pozataryfowe, polegaj¹ce na ustanawianiu kontyngentów z zerow¹ stawk¹ celn¹ na import komponentów, okaza³y siê nieskuteczne. Zamiast zak³adanego wzrostu sprzeda¿y rodków farmaceutycznych i materia³ów medycznych wytwarzanych przez polski przemys³, nast¹pi³ spadek ich
udzia³u w rynku z 47,3% do 35% w ujêciu wartociowym i z 79,7% do 67,8% w ujêciu ilociowym. Eksport polskich leków w latach 1996-2001 zmniejszy³ siê
natomiast o jedn¹ trzeci¹. Nieskuteczne okaza³y siê
te¿ dzia³ania maj¹ce na celu ochronê interesów gospodarczych polskich producentów.
NIK uzna³a za niezadowalaj¹ce tempo procesu
prywatyzowania 14 zak³adów Polfy zwracaj¹c przy tym
uwagê na brak koordynacji podejmowanych dzia³añ.
Rozpoczêcie przekszta³ceñ nast¹pi³o po otwarciu polskiego rynku dla firm importuj¹cych gotowe leki, bez
zapewnienia polskim podmiotom ochrony celnej, co
zmniejszy³o zainteresowanie inwestorów bran¿owych
prywatyzacj¹. Do koñca 2000 r. sprywatyzowano 9
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przedsiêbiorstw. Najbardziej efektywn¹  w ocenie
Izby  by³a prywatyzacja kapita³owa zak³adów w Rzeszowie, Krakowie, Poznaniu i Starogardzie Gdañskim,
bowiem w umowach sprzeda¿y akcji inwestorom strategicznym uwzglêdniono interesy Skarbu Pañstwa,
spó³ek, pracowników oraz politykê lekow¹ pañstwa.
Niekorzystnie dla Skarbu Pañstwa, niezgodnie z zasadami gospodarnoci i rzetelnoci, przebiega³a natomiast prywatyzacja Polfy £yszkowice, przeprowadzona przez wojewodê skierniewickiego. W rezultacie postanowieñ zawartych w umowie prywatyzacyjnej oraz zad³u¿enia siê zak³adu u przysz³ego inwestora, niemiecka firma Byk Gulden mog³a bezp³atnie
przej¹æ nale¿¹ce do Skarbu Pañstwa udzia³y w spó³ce o nominalnej wartoci 4,5 mln z³.
Izba negatywnie oceni³a równie¿ przygotowanie
prywatyzacji przedsiêbiorstw Cefarm. Brak strategii
okrelaj¹cej sposób i postulowane efekty przekszta³ceñ w³asnociowych powodowa³, i¿ ich prywatyzacja
nastêpowa³a pod naciskiem organów przedsiêbiorstw,
metod¹ bezporedni¹, bez dop³ywu kapita³ów z zewn¹trz. Spó³ki pracownicze przejmuj¹ce w leasing
przedsiêbiorstwa nie posiada³y jednak niezbêdnych
rodków na op³aty z tytu³u korzystania z maj¹tku Skarbu Pañstwa i na inwestycje. W rezultacie procesy prywatyzacji nie mia³y znacz¹cego wp³ywu na poprawê
sytuacji ekonomicznej tych przedsiêbiorstw.
Podobne efekty przynios³a prywatyzacja przedsêbiorstwa Herbapol. W wyniku rozpoczêtych
w 1991 r. przekszta³ceñ w³asnociowych sprywatyzowano 9 sporód 10 przedsiêbiorstw, dopuszczaj¹c siê przy tym wielu nieprawid³owoci. W ocenie
NIK zani¿ona zosta³a wartoæ lubelskiego Herbapolu, przekazanego do odp³atnego korzystania spó³ce
zawi¹zanej z udzia³em pracowników, a tak¿e cena
sprzeda¿y zak³adów bia³ostockich i ³ódzkich. B³êdna ocena szans powodzenia prywatyzacji bydgoskiego Herbapolu przez miejscowego wojewodê oraz
Ministra Przekszta³ceñ W³asnociowych spowodowa³a z kolei, i¿ przedsiêbiorstwo to, osi¹gaj¹ce dobre
wyniki ekonomiczne, po trzech latach od sprywatyzowania przy udziale pracowników og³osi³o upad³oæ.
Nie sprywatyzowano Herbapolu Pruszków. Prowadzone przez 10 lat dzia³ania prywatyzacyjne zakoñczy³y siê niepowodzeniem, pocz¹tkowo ze wzglêdu
na nieuregulowanie stanu prawnego u¿ytkowanych
nieruchomoci, a potem z powodu niemo¿noci

uzgodnienia koncepcji prywatyzacji miêdzy organami przedsiêbiorstwa a organem za³o¿ycielskim.
W konkluzji NIK stwierdzi³a, i¿ badania kontrolne
przeprowadzone w podmiotach bran¿y farmaceutycznej wskazuj¹ na koniecznoæ opracowania nowego
programu jej rozwoju, uwzglêdniaj¹cego dokonane
zmiany i eliminuj¹cego b³êdy programu z 1994 r.
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Nastêpnym przyk³adem nieudanej prywatyzacji by³y przekszta³cenia w³asnociowe lecznictwa uzdrowiskowego [por. za³. Nr 3, str. 27]. Przewidziane na lata 2000-2002 zamierzenia prywatyzacyjne w tym sektorze, obejmuj¹ce sprywatyzowanie 7
spó³ek uzdrowiskowych i podjêcie prac prywatyzacyjnych w stosunku do pozosta³ych 19, zosta³y zrealizowane w niewielkiej czêci. Do czasu zakoñczenia kontroli uda³o siê sprywatyzowaæ tylko jedn¹ spó³kê 
Zak³ad Leczniczy Uzdrowisko Na³êczów SA. Prywatyzacjê Uzdrowiska Iwonicz SA wstrzymano z powodu zg³oszenia roszczeñ reprywatyzacyjnych. W trzech
innych przypadkach oferty z³o¿one przez potencjalnych inwestorów uznane zosta³y za niezadowalaj¹ce.
G³ównym powodem tych opónieñ by³o nieprzygotowanie spó³ek uzdrowiskowych do prywatyzacji,
któr¹ Minister Skarbu Pañstwa, w ocenie NIK, podj¹³ zbyt pospiesznie. Wród 18 spó³ek sk³adaj¹cych
wnioski prywatyzacyjne, 8 posiada³o nieruchomoci
o nieuregulowanym stanie prawnym, za wobec 7
zg³oszono roszczenia reprywatyzacyjne. Brakowa³o
tak¿e w³aciwej wspó³pracy miêdzy resortami zdrowia i skarbu pañstwa, niezbêdnej do wspólnego okrelenia generalnej polityki funkcjonowania sektora
uzdrowisk. W rezultacie proces prywatyzacji rozpoczêto bez znajomoci istotnych uwarunkowañ dzia³alnoci tego sektora, nie wziêto równie¿ pod uwagê
znaczenia polskich uzdrowisk jako istotnego elementu krajowego systemu opieki zdrowotnej oraz wartociowej czêci narodowego maj¹tku. Z kolei pozyskanie inwestorów sk³onnych dokapitalizowaæ spó³ki, co wed³ug Ministra Skarbu Pañstwa stanowi³o
g³ówny cel dzia³añ prywatyzacyjnych, by³o zdaniem
Izby po¿¹dane, ale ma³o realne, ze wzglêdu na nierentownoæ prowadzonej przez nie dzia³alnoci leczniczej.
Ustalono, ¿e w 1999 r. pogorszy³a siê sytuacja
ekonomiczna spó³ek sektora uzdrowisk, które zamknê³y rok strat¹ siêgaj¹c¹ 3 mln z³, podczas gdy rok wcze-

niej zanotowa³y ponad 1 mln z³ zysku. Wprawdzie
w latach nastêpnych kontrolowane spó³ki radzi³y sobie coraz lepiej, poprawiaj¹c swoje wyniki finansowe,
warto wszak¿e zauwa¿yæ, ¿e kilka sporód nich osi¹ga³o dodatni wynik finansowy tylko dziêki produkcji wód
leczniczych i mineralnych.
Trudnoci ekonomicznych sektora mia³y g³êbsze
przyczyny. W latach 1999-2001 spad³a wielkoæ nak³adów na lecznictwo uzdrowiskowe, co spowodowa³o okrojenie zawieranych przez kasy chorych kontraktów. W konsekwencji ich udzia³ w ogólnej puli us³ug
leczniczych uzdrowisk zmniejszy³ siê z 72% do 60%.
Znacz¹cy wp³yw na wyniki finansowe spó³ek uzdrowiskowych mia³a tak¿e wysokoæ podatku od nieruchomoci. W latach 1998-2001 wzros³a ona o ponad
300%, w wyniku zmiany statusu przedsiêbiorstw
uzdrowiskowych z przedsiêbiorstw u¿ytecznoci publicznej, objêtych obni¿on¹ stawk¹ podatku, w podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹. Ponadto sprzeda¿ us³ug leczniczych by³a zwolniona od podatku od towarów i us³ug, wskutek czego spó³ki uzdrowiskowe nie mog³y odliczyæ podatku naliczonego przy
zakupie energii elektrycznej, wody, us³ug remontowych, telekomunikacyjnych itd.
NIK pozytywnie oceni³a dzia³ania restrukturyzacyjne podejmowane przez zarz¹dy kontrolowanych spó³ek. Pomimo trudnoci finansowych, przeznacza³y one
na inwestycje i remonty kwoty przekraczaj¹ce odpisy
amortyzacyjne. Wiele z nich skutecznie ograniczy³o
koszty dzia³alnoci, g³ównie drog¹ restrukturyzacji
i zmniejszenia zatrudnienia. Spó³ki pozbywa³y siê równie¿ zbêdnego maj¹tku, staraj¹c siê wydzier¿awiæ go
lub sprzedaæ. Wszystkie te poczynania przynios³y jednak mierny skutek. W tej sytuacji Izba zasugerowa³a
Ministrowi Skarbu Pañstwa rozwa¿enie wstrzymania
prywatyzacji spó³ek uzdrowiskowych do czasu opracowania systemowych koncepcji dzia³alnoci uzdrowiskowej w ramach polityki zdrowotnej pañstwa, a tak¿e wypracowanie, wspólnie z Ministrem Zdrowia, jednolitego stanowiska w sprawie przysz³oci wspomnianych spó³ek i uwzglêdnienie go w ogólnej strategii prywatyzacji spó³ek uzdrowiskowych.

12. Istotne zastrze¿enia NIK wzbudzi³ stan przy-

gotowañ do prywatyzacji Powszechnej Kasy
Oszczêdnoci Banku Polskiego SA [por. za³. Nr 3,
str. 16]. Przygotowania te Izba uzna³a za niewystar-
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czaj¹ce, przede wszystkim z powodu nieokrelenia,
w oparciu o wszechstronn¹ analizê mo¿liwych wariantów tego przedsiêwziêcia, jasnych celów i strategii
prywatyzacji. Tak wiêc nie zosta³y w pe³nym zakresie
wykonane planowane analizy przedprywatyzacyjne,
za Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie posiada³o ostatecznej, zatwierdzonej wersji raportu zawieraj¹cego
szczegó³owe studium przedprywatyzacyjne, co uniemo¿liwi³o wykorzystanie tego dokumentu przy opracowaniu strategii prywatyzacji PKO BP SA. Izba zwróci³a równie¿ uwagê na opiesza³oæ MSP w podejmowaniu decyzji o dokapitalizowaniu banku, m.in.
w zwi¹zku z poniesion¹ w 1998 r. strat¹ w wysokoci
1,3 mld z³, spowodowan¹ koniecznoci¹ utworzenia
rezerwy na obs³ugê kredytów mieszkaniowych tzw.
starego portfela. Decyzja taka zosta³a podjêta dopiero w 15 miesiêcy od daty przed³o¿enia przez PKO-BP
programu naprawczego. Pozytywnie natomiast NIK
oceni³a dzia³ania banku i Komisji Nadzoru Bankowego zwi¹zane z przygotowaniem i realizacj¹ programu
naprawczego, dziêki którym w koñcu I pó³rocza 2001 r.
pokryta zosta³a znaczna czêæ straty oraz podwy¿szony powy¿ej wymaganego minimum wspó³czynnik
wyp³acalnoci.
Zdaniem NIK, proces przekszta³cenia banku w jednoosobow¹ spó³kê akcyjn¹ Skarbu Pañstwa nie zosta³ nale¿ycie przygotowany. Szczególnie krytycznie
oceniono dzia³ania zwi¹zane z przygotowaniem przez
Ministra Skarbu Pañstwa projektu rozporz¹dzenia
Rady Ministrów w tej sprawie. Z kolei bank nie by³ przygotowany do sporz¹dzenia bilansu na dzieñ uzyskania wpisu spó³ki akcyjnej do rejestru handlowego, nie
mia³ te¿ rozeznania co do ewentualnych zobowi¹zañ
podatkowych zwi¹zanych z przekszta³ceniem.
Równie¿ prace nad przygotowaniem programu
strategii prywatyzacji PKO BP SA nie przebiega³y
w³aciwie. Ministerstwo Skarbu Pañstwa przedstawi³o Radzie Ministrów dwa kolejne projekty takiego
programu, z których drugi uzyska³ akceptacjê, jednak, zdaniem Izby, obydwa dokumenty zawiera³y
istotne braki. Pierwszy z nich  przygotowany
w bardzo krótkim czasie  nie zosta³ poprzedzony
kompleksowymi analizami mo¿liwych wariantów
prywatyzacji, na dodatek MSP nie konsultowa³o
za³o¿eñ prywatyzacji z zainteresowanym bankiem.
Wniosek nie definiowa³ jednoznacznie g³ównego
celu tego przedsiêwziêcia, mo¿na by³o jedynie przy-
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puszczaæ, ¿e podstawowe znaczenie przy tworzeniu strategii mia³o dokapitalizowanie banku oraz
zachowania jego narodowego charakteru. W poprawionym wniosku precyzyjniej zosta³y okrelone cele
prywatyzacji, jej proponowany harmonogram oraz
potencjalne potrzeby kapita³owe banku. Uzasadnienie wniosku w dalszym ci¹gu nie zawiera³o jednak
argumentów przemawiaj¹cych za rezygnacj¹
z przeprowadzenia kompleksowej analizy mo¿liwych wariantów prywatyzacji, powa¿ne w¹tpliwoci budzi³ za fakt, i¿ nie okrelono w nim w jaki
sposób prywatyzacja ma doprowadziæ do realizacji
takich celów cz¹stkowych jak wzmocnienie struktury organizacyjnej i finansowej banku, usprawnienie dzia³alnoci operacyjnej, polepszenie p³ynnoci finansowej oraz rentownoci. Okrelenie sposobu realizacji tych celów by³o, zdaniem Izby, konieczne zw³aszcza z uwagi na to, i¿ nie zosta³o
przewidziane wprowadzenie do banku inwestora
strategicznego lub bran¿owego.
Powy¿sze ustalenia nie pozwoli³y, w opinii Izby,
na pozytywn¹ ocenê przyjêtej strategii prywatyzacji
PKO BP SA, mimo zatwierdzenia jej i wyra¿enia zgody na prywatyzacjê banku przez Radê Ministrów. Izba
stwierdzi³a, ¿e Minister Skarbu Pañstwa winien ponownie przeanalizowaæ strategiê dalszych dzia³añ
w stosunku do PKO BP SA. Nale¿y zw³aszcza precyzyjnie okreliæ rolê, jak¹ ma pe³niæ ten bank w polskim systemie bankowym i na tej podstawie wskazaæ
najkorzystniejszy sposób jego ewentualnej prywatyzacji.
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Wszystkich przewidywanych korzyci
z przekszta³ceñ w³asnociowych w bran¿y motoryzacyjnej nie odnios³a ani gospodarka, ani prywatyzowane zak³ady. Wp³yw na to mia³y w pewnym stopniu czynniki obiektywne  zmniejszenie sprzeda¿y
i pogorszenie wyników przedsiêbiorstw tego sektora spowodowane po 1999 r. dekoniunktur¹ na rynkach wiatowych, podwy¿kami cen paliw, akcyzy
na samochody oraz malej¹cym tempem wzrostu
zamo¿noci spo³eczeñstwa. Jak ujawni³a kontrola
wykonania zobowi¹zañ umownych przez inwestorów strategicznych w sprywatyzowanych
przedsiêbiorstwach produkuj¹cych samochody
osobowe, ciê¿arowe oraz autobusy [por. za³.
Nr 3, str. 26], przyczyni³o siê do tego równie¿ nie-

rzetelne pe³nienie nadzoru nad realizacj¹ czêci zobowi¹zañ inwestorów wynikaj¹cych z umów prywatyzacyjnych.
Podstaw¹ zobowi¹zañ inwestorów krajowych i zagranicznych, uczestnicz¹cych w przekszta³ceniach
w³asnociowych przedsiêbiorstw samochodowych 
Fiata, Volkswagena, Daewoo, Sobies³aw Zasada Centrum SA  by³y postanowienia zawartych umów prywatyzacyjnych, joint-venture, lub umów cywilnoprawnych. Jednak brak w czêci sporód tych umów sankcji za niewykonanie zobowi¹zañ uniemo¿liwi³ w praktyce ich wyegzekwowanie przy wykorzystaniu instrumentów umownych. Pozytywny skutek odnios³o natomiast uzale¿nienie od wykonania przyjêtych zobowi¹zañ  przyznania inwestorom ulg i zwolnieñ podatkowych.
Kontrola wykaza³a, ¿e zobowi¹zania zosta³y wykonane jedynie czêciowo. NIK pozytywnie oceni³a ich
realizacjê przez Fiata i Volkswagena. Stwierdzi³a równie¿, i¿ wiêkszoæ inwestorów uczestnicz¹cych w prywatyzacji przedsiêbiorstw produkuj¹cych samochody
osobowe, ciê¿arowe i autobusy wywi¹za³a siê ze swoich zobowi¹zañ do podwy¿szenia kapita³ów spó³ek.
Przeznaczone na ten cel kwoty ³¹cznie przekroczy³y
nawet deklarowany poziom. Z kolei zobowi¹zania do
dokonania nak³adów inwestycyjnych i kapita³owych
zosta³y wykonane przez Zasada SA i Daewoo jedynie
w ok. 91% (5 mld z³ w stosunku do zobowi¹zañ w wysokoci 5,6 mld z³). W ocenie NIK Daewoo nie wykona³o równie¿ zobowi¹zañ umownych dotycz¹cych polonizacji produkcji samochodów osobowych oraz wielkoci produkcji samochodów dostawczych. Nie dosz³o

tak¿e do deklarowanej przez firmê Sobies³aw Zasada
Centrum SA modernizacji produktów Zak³adów Samochodowych Jelcz SA, Zak³adów Samochodowych Star
SA i Autosan SA na podstawie technologii Mercedesa.
NIK nie wnios³a zastrze¿eñ do nadzoru nad realizacj¹ zobowi¹zañ Sobies³aw Zasada Centrum SA
wobec Star SA i Autosan SA pe³nionego przez Ministra Gospodarki, poniewa¿ instrumenty oddzia³ywania na inwestora by³y znikome. Równie¿ proces
przyznawania ulg podatkowych inwestorom z bran¿y motoryzacyjnej oraz nadzór nad ich wykorzystaniem, realizowany przez Ministra Finansów, Izba
uzna³a za prawid³owy, a zastosowany mechanizm
za celowy. NIK negatywnie oceni³a natomiast rzetelnoæ nadzoru Ministra Skarbu Pañstwa nad realizacj¹ zobowi¹zañ inwestycyjnych w Zak³adach
Samochodowych Jelcz SA oraz w Daewoo-FSO
Motor Sp. z o.o. W wyniku opiesza³ych dzia³añ MSP
firma Sobies³aw Zasada Centrum SA zosta³a zwolniona z obowi¹zku zakupu czêci akcji pozostaj¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa. Na skutek tego
bud¿et pañstwa zosta³ pozbawiony przychodów równowartoci 4.785 tys. DEM. Izba negatywnie oceni³a równie¿ niewykonanie przez Ministra Skarbu Pañstwa wniosków sformu³owanych po kontroli prywatyzacji FSO, dotycz¹cych wzmocnienia nadzoru nad
realizacj¹ kontraktów z Daewoo. Niewykonanie kolejnego wniosku NIK, w sprawie sprecyzowania
sposobu finansowania inwestycji, spowodowa³o
spór miêdzy MSP a Daewoo o interpretacjê zapisów zawartej umowy, który sta³ siê przyczyn¹ nierozliczenia pierwszego etapu jej realizacji.
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Cztery reformy systemowe pañstwa: administracji publicznej, s³u¿by zdrowia, owiaty oraz ubezpieczeñ spo³ecznych, nale¿a³y do tych obszarów badañ kontrolnych, którym NIK w ci¹gu ostatnich lat przygl¹da³a siê najdok³adniej. Przyczyn¹ by³a waga badanej materii i znaczenie dokonuj¹cych siê przemian dla sytuacji
w tych newralgicznych dziedzinach infrastruktury spo³ecznej. Kontrolowane by³y wszystkie etapy realizacji poszczególnych reform: przygotowania do ich rozpoczêcia, przebieg przekszta³ceñ, wreszcie osi¹gniête rezultaty.
Poniewa¿ przedmiotem badañ by³a substancja ci¹gle jeszcze ¿ywa i plastyczna, ujawnienie s³abych punktów
wprowadzanych rozwi¹zañ, a tak¿e skutków ubocznych, niemo¿liwych do unikniêcia przy tak wielkim przedsiêwziêciu, mog³o przyczyniæ siê do szybszego usuniêcia stwierdzonych wad. Takie zmiany i modyfikacje, m.in.
wskazywane we wnioskach pokontrolnych, w wielu przypadkach okaza³y siê niezbêdne.
Stawiaj¹c sobie dwa cele: sprawdzenie, czy reformy tocz¹ siê zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami oraz wskazywanie pojawiaj¹cych siê trudnoci, NIK ujawni³a przy tym b³êdy, które w istotny sposób zawa¿y³y na przebiegu nieodzownych sk¹din¹d reform. Zaliczyæ do nich nale¿y przede wszystkim niewydanie na czas niezbêdnych
aktów prawnych. Luki w przepisach sprawi³y, ¿e reformy wchodzi³y w ¿ycie fragmentami, bez wielu istotnych
rozwi¹zañ, co powodowa³o chaos i burzy³o ich wewnêtrzn¹ logikê. Bezczynnoæ organów pañstwa, hamuj¹cych
w wielu przypadkach zapocz¹tkowane procesy zamiast je wyprzedzaæ, sta³a siê podstawow¹ przyczyn¹ trudnoci, na jakie napotka³y reformy administracji publicznej, ochrony zdrowia, a tak¿e ubezpieczeñ spo³ecznych.
Legislacyjna opiesza³oæ, niedopracowanie istotnych szczegó³ów realizowanych projektów, w po³¹czeniu z brakiem konsekwencji i zdolnoci przewidzenia skutków podjêtych dzia³añ, w znacznym stopniu wstrzymywa³y postêp
reform i sprawi³y, ¿e nie zosta³o spe³nionych wiele sporód zwi¹zanych z nimi oczekiwañ.
Negatywny wp³yw na sprawny przebieg reform mia³o tak¿e prowadzenie w jednym czasie dzia³añ, które
powinny nastêpowaæ po sobie w okrelonej kolejnoci. Tak wiêc reformowane w³anie i jeszcze nie do koñca
ukszta³towane administracyjne struktury wojewódzkie i powiatowe nie by³y w stanie przej¹æ obowi¹zków organów za³o¿ycielskich samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, co zak³ada³a z kolei realizowana
równolegle reforma w sferze ochrony zdrowia. Podobnie Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, maj¹cy kolosalne
problemy z budow¹ swojego systemu informatycznego, nie by³ gotowy do prowadzenia indywidualnych kont
osób ubezpieczonych, co z kolei zak³óci³o ci¹ganie sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak stwierdzi³a NIK,
przeci¹ganie siê procesu reform i braki w ich prawnym przygotowaniu niejednokrotnie dezorganizowa³y pracê
ró¿nych instytucji i s³u¿b. Niekorzystne tego skutki widoczne by³y m.in. w funkcjonowaniu Policji, Inspekcji Weterynaryjnej, wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska, a tak¿e w realizacji zadañ przez jednostki samorz¹du terytorialnego ró¿nych szczebli.

%

Omówienie wyników wa¿niejszych
kontroli

1. Badaj¹c kwestie zwi¹zane z reform¹ admi-

nistracji publicznej, NIK podejmowa³a pocz¹tkowo
tematy natury systemowej, siêgaj¹ce istoty i ogólnych
celów reformy, by nastêpnie poddaæ analizie konkretne problemy, stanowi¹ce konsekwencjê tocz¹cego siê
procesu zmian. Dokonane ustalenia umo¿liwi³y stwierdzenie, ¿e likwidacja istniej¹cych poprzednio i utworzenie nowych struktur wojewódzkich administracji
publicznej nie przebiega³a w sposób ca³kowicie zadowalaj¹cy. Zabrak³o m.in. szczegó³owych uregulowañ
dotycz¹cych przekazywania mienia Skarbu Pañstwa
samorz¹dom województw, poniewa¿ ustawy nie zawiera³y upowa¿nienia w tym zakresie. Brak takiej regulacji prawnej Izba uzna³a za jeden z najpowa¿niejszych b³êdów pope³nionych w trakcie przygotowania
reformy. Negatywnie oceniono równie¿ opónienia
w przekazywaniu dotacji celowych na zadania realizowane przez samorz¹dy województw i powiatów.
Kontrola likwidacji urzêdów rejonowych i utworzenia
administracji samorz¹dowej w powiatach ujawni³a
trudnoci organizacyjne w nowo utworzonych starostwach powiatowych i s³abe przygotowanie powiatowej administracji zespolonej do wykonywania stoj¹cych przed ni¹ zadañ.
Niejednoznaczne okrelenie statusu powiatowych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y spowodowa³o z kolei niewykorzystywanie ustawowych uprawnieñ przez organy
gmin i powiatów wobec Policji, Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i Inspekcji Sanitarnej. Nieprecyzyjne okaza³y siê regulacje prawne dotycz¹ce podzia³u zadañ
i kompetencji miêdzy jednostki samorz¹du terytorialnego wszystkich szczebli i terenowe organy administracji rz¹dowej.
Przeprowadzone w 2002 r. kontrole dotyczy³y
g³ównie problemów szczegó³owych. W ich wyniku NIK
wyrazi³a negatywn¹ opiniê na temat dzia³alnoci kontroli wewnêtrznej w jednostkach samorz¹du terytorialnego, uznaj¹c jej komórki za nieprzygotowane do pe³nienia odpowiedzialnych funkcji, do których zosta³y
powo³ane, szczególnie wobec nowych czekaj¹cych je
zadañ zwi¹zanych z kontrol¹ finansow¹ i audytem
wewnêtrznym. Krytyczne uwagi odnosi³y siê tak¿e do
istoty funkcjonowania kontroli: komisje rewizyjne i komórki kontroli wewnêtrznej niejednokrotnie narusza³y

obowi¹zuj¹ce je regu³y dzia³ania, czemu nie przeciwdzia³a³y skutecznie organy stanowi¹ce samorz¹du terytorialnego, nie przejawiaj¹c wiêkszego zainteresowania wynikami ich pracy.
Kontrole dzia³alnoci organów nadzoru budowlanego oraz s³u¿by ochrony zabytków wykaza³y natomiast, i¿ reforma administracyjna kraju nie spowodowa³a poprawy sytuacji w badanych dziedzinach.
Wspomniane podmioty pe³ni³y swoje funkcje nierzetelnie, dopuszczaj¹c przy tym do sytuacji rodz¹cych
podejrzenie mo¿liwoci zaistnienia korupcji. W pewnym stopniu przyczyni³y siê do tego niskie kwalifikacje pracowników, a tak¿e zbyt szczup³a obsada kadrowa w kontrolowanych jednostkach, która niekiedy
by³a wynikiem wiadomie prowadzonej polityki zatrudnienia. D¹¿enie do wyp³acania relatywnie wysokich
wynagrodzeñ kosztem utrzymywania niskiego stanu
zatrudnienia mia³o jednak negatywne reperkusje w postaci niemo¿noci zrealizowania czêci na³o¿onych
zadañ.
Jak wykaza³a kontrola powiêcona zbadaniu organizacji i funkcjonowania komisji rewizyjnych i komórek kontroli wewnêtrznej usytuowanych w aparacie pomocniczym organu wykonawczego gmin, powiatów i miast na prawach powiatu, dzia³alnoæ kontroli wewnêtrznej w jednostkach samorz¹du terytorialnego [por. za³. Nr 3, str. 9] przynios³a niewielkie
efekty. Uchybienia szczególnie czêsto zdarza³y siê
w kontrolach, w trakcie których badano prawid³owoæ
udzielania zamówieñ publicznych. W wielu przypadkach kontrole takie prowadzone by³y nierzetelnie, do
czego przyczyni³ siê m.in. brak merytorycznego przygotowania cz³onków komisji rewizyjnych i pracowników kontroli wewnêtrznej.
W gminach i miastach na prawach powiatu organizacja wewnêtrzna, tryb postêpowania i sposób wykorzystania wyników pracy komisji rewizyjnych by³y
regulowane w bardzo ró¿ny sposób, natomiast w powiatach, zgodnie z ich wzorcowym statutem, kwestie
te zosta³y okrelone w sposób zbli¿ony, co zdaniem
Izby nale¿y oceniæ pozytywnie. W jednostkach samorz¹du terytorialnego brakowa³o jednolitych zasad okrelania skutków finansowych nieprawid³owoci stwierdzonych przez komisje rewizyjne. Nie by³o tak¿e regulacji dotycz¹cych kryteriów, jakimi podmioty wykonuj¹ce kontrolê wewnêtrzn¹ powinny siê kierowaæ przy
doborze jednostek do kontroli, oraz okrelaj¹cych za-
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kres i skalê kontrolowanej dzia³alnoci. Powodowa³o
to dowolnoæ przy doborze jednostek i obszarów objêtych kontrol¹, co niew¹tpliwie mog³o sprzyjaæ powstawaniu sytuacji korupcjogennych.
Zastrze¿enia budzi³y nie tylko same procedury, ale
i ich praktyczne stosowanie. Stwierdzono, ¿e podmioty
wykonuj¹ce kontrolê wewnêtrzn¹ czêstokroæ nie realizowa³y ustalonych planów kontroli, narusza³y obowi¹zuj¹ce regu³y prowadzenia czynnoci kontrolnych,
przepisy w sprawie informowania kierowników jednostek kontrolowanych, rad i zarz¹dów o dokonanych
ustaleniach. W wiêkszoci kontrolowanych jednostek
samorz¹du terytorialnego ich organy stanowi¹ce nie
by³y informowane o wynikach kontroli prowadzonych
przez podmioty wykonuj¹ce kontrolê wewnêtrzn¹.
W toku prowadzonych postêpowañ kontrolnych
NIK ujawni³a przypadki ³¹czenia cz³onkostwa w komisjach rewizyjnych lub zatrudnienia na stanowiskach
zwi¹zanych z prowadzeniem kontroli wewnêtrznej
z cz³onkostwem w komisjach przetargowych. Zdaniem
Izby do takich sytuacji dochodziæ nie powinno, ze
wzglêdu na potrzebê zachowania bezstronnoci w pracach komisji rewizyjnych oraz kontroli wewnêtrznej,
do w³aciwoci których nale¿y m.in. kontrola prawid³owoci przetargów w jednostkach samorz¹du terytorialnego, a tym samym kontrola dzia³alnoci komisji
przetargowych. Izba podkreli³a, ¿e przepisy, które
wesz³y w ¿ycie po okresie objêtym kontrol¹, ograniczy³y mo¿liwoæ powstawania takich sytuacji w odniesieniu do cz³onków komisji rewizyjnych, nie wy³¹czy³y
jednak mo¿liwoci ich uczestniczenia w komisji przetargowej powo³anej przez samorz¹dow¹ jednostkê
organizacyjn¹, której s¹ pracownikami.
Zdaniem Izby nale¿y równie¿ rozwa¿yæ mo¿liwoæ
zmiany przepisów ustrojowych dotycz¹cych zakresu
zadañ i pozycji komisji rewizyjnej w strukturze organizacyjnej jednostki samorz¹du terytorialnego. Zgodnie
z ustaw¹ o finansach publicznych, na jednostki samorz¹du terytorialnego i ich organy zosta³y na³o¿one nowe
zadania zwi¹zane z kontrol¹ finansow¹ i audytem wewnêtrznym. Niezale¿nie od realizacji obowi¹zku ustawowego, w opinii NIK potrzebne jest równie¿ wzmocnienie komisji rewizyjnych (w sk³ad których  zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami  wchodz¹ wy³¹cznie radni), przez w³¹czenie w prace komisji osób posiadaj¹cych odpowiednie kwalifikacje. Nale¿a³oby tak¿e rozwa¿yæ inne usytuowanie komisji w strukturze jednostek
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samorz¹du terytorialnego oraz szczegó³owe okrelenie relacji miêdzy komisj¹ rewizyjn¹ a pozosta³ymi komisjami i innymi podmiotami wykonuj¹cymi kontrolê
wewnêtrzn¹ w jednostkach samorz¹dowych.
Równie¿ organy administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego, powo³ane po 1
stycznia 1999 r., swe zadania wynikaj¹ce z przepisów
Prawa budowlanego realizowa³y jedynie czêciowo
i bez nale¿ytej starannoci. Tak¹ opiniê uzasadniaj¹
ustalenia kontroli prawid³owoci wydawania pozwoleñ na budowê oraz pozwoleñ na u¿ytkowanie
obiektów budowlanych [por. za³. Nr 3, str. 62].
W jej wyniku stwierdzono, ¿e w oko³o po³owie
skontrolowanych jednostek decyzje o pozwoleniu na
budowê wydawano na podstawie wniosków niespe³niaj¹cych wymagañ okrelonych w Prawie budowlanym. Najczêciej brakowa³o wa¿nej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenie by³o niezgodne z jej wymogami, wnioskodawca
nie przed³o¿y³ dowodu dysponowania nieruchomoci¹
na cele budowlane, nie za³¹czy³ wymaganych opinii,
uzgodnieñ i pozwoleñ. Rejestry decyzji o pozwoleniu
na budowê by³y prowadzone nierzetelnie. Zawiera³y
niewype³nione rubryki, decyzjom nadawano jednakowe numery lub nie zachowywano kolejnoci numeracji. W ocenie NIK takie postêpowanie mog³o sprzyjaæ
wystêpowaniu korupcji. Dodaæ nale¿y, i¿ ponad 10%
wniosków w urzêdach wojewódzkich i kilka procent
wniosków w starostwach oraz urzêdach miast i gmin
rozpatrywano ponad 2 miesi¹ce, nie informuj¹c wnioskodawców o przyczynach zw³oki i nie wskazuj¹c nowego terminu za³atwienia sprawy.
Tak¿e decyzje o pozwoleniu na u¿ytkowanie obiektów budowlanych wydawano z naruszeniem przepisów
Prawa budowlanego. W wielu przypadkach brakowa³o
orygina³u dziennika budowy, owiadczenia kierownika
budowy o zgodnoci wykonania obiektu z projektem,
warunkami pozwolenia na budowê oraz przepisami, wymaganych protoko³ów badañ i sprawdzeñ, owiadczeñ
inwestorów o braku sprzeciwu lub uwag ze strony w³aciwych organów. Przed wydaniem decyzji, o których
mowa wy¿ej, czêsto nie sprawdzano na miejscu budowy zgodnoci wykonania obiektu z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami pozwolenia na budowê. Z kolei inwestorzy przystêpowali do
u¿ytkowania obiektów budowlanych nie zawiadamiaj¹c
nawet w³aciwego organu o zakoñczeniu budowy.

Jedn¹ z przyczyn tego stanu by³o niezadowalaj¹ce, mimo przeprowadzanych szkoleñ, przygotowanie
merytoryczne pracowników zatrudnianych w organach
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, a tak¿e niedostateczna ich liczba. NIK
ustali³a równie¿, ¿e w co czwartej sporód kontrolowanych jednostek pracownicy administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej, do których nale¿a³o prowadzenie
postêpowañ administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego, wykonywali projekty budowlane lub byli
kierownikami budów. Postêpowanie to pozostawa³o
w oczywistej kolizji z postanowieniami ustaw o pracownikach urzêdów pañstwowych i pracownikach
samorz¹dowych.
Wszystkie nieprawid³owoci, o których mowa wy¿ej, wiadczy³y o braku skutecznego nadzoru i kontroli ze strony organów nadzoru budowlanego nad
prawid³owoci¹ decyzji wydanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Tê konstatacjê potwierdza dodatkowo fakt, i¿ w latach 1999-2000
w 5 inspektoratach wojewódzkich przeprowadzano
zaledwie 1-2 kontrole organów ni¿szego szczebla
rocznie, a wszystkich 11 skontrolowanych inspektoratów dokona³o w tym okresie ³¹cznie 142 kontroli.
Równie¿ G³ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
jako organ wy¿szego stopnia w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, w niewystarczaj¹cym stopniu sprawowa³ nadzór
nad ich dzia³alnoci¹.
W latach 1997-2001 NIK przeprowadzi³a 5 kontroli podejmuj¹cych wybrane zagadnienia Prawa budowlanego. Wyniki obecnie zakoñczonej kontroli wskazuj¹, ¿e w funkcjonowaniu organów administracji architektoniczno-budowlanej nast¹pi³a jedynie niewielka poprawa. Poczynione ustalenia wskazuj¹ ponadto
na czêciow¹ tylko realizacjê wniosków systemowych
kierowanych do organów nadzoru architektonicznobudowlanego, a dotycz¹cych przestrzegania przepisów Prawa budowlanego. Przede wszystkim nie w pe³ni zosta³y wykorzystane wnioski postuluj¹ce wzmocnienie nadzoru nad wykonywaniem obowi¹zków przez
organy administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego, w tym zintensyfikowanie kontroli budów i organów wydaj¹cych decyzje o pozwoleniu na budowê.
Wprowadzona w 1999 r. reforma administracyjna
kraju nie spowodowa³a poprawy funkcjonowania

s³u¿by ochrony zabytków [por. za³. Nr 3, str. 46].
NIK krytycznie oceni³a dzia³alnoæ wojewódzkich oddzia³ów S³u¿by Ochrony Zabytków oraz wiêkszoci
objêtych kontrol¹ jednostek samorz¹dowych sprawuj¹cych pieczê nad dobrami kultury, a tak¿e Generalnego Konserwatora Zabytków i Ministra Kultury.
Wspomniany minister nie wywi¹za³ siê w sposób
zadowalaj¹cy z ustawowego obowi¹zku wykonywania
ogólnego nadzoru nad ochron¹ zabytków, m.in. z nadzorowania Generalnego Konserwatora Zabytków. Minister Kultury nie dope³ni³ obowi¹zku wydania 3 aktów wykonawczych do ustawy o ochronie dóbr kultury, ¿adnemu z pracowników resortu nie przypisa³ w zakresie czynnoci opieki nad instytucjami ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego. Ponadto nie zainicjowa³ prac maj¹cych na celu utworzenie ogólnopolskiego informatycznego systemu dokumentowania
ruchomych i nieruchomych dóbr kultury.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e kierowanie przez
Generalnego Konserwatora S³u¿b¹ Ochrony Zabytków ogranicza³o siê do analizy sprawozdañ z dzia³alnoci administracyjnej oddzia³ów i wykonania wydatków na ochronê i konserwacjê dóbr kultury. Pe³nej
realizacji zadañ na³o¿onych na Urz¹d Generalnego
Konserwatora Zabytków nie sprzyja³ zbyt niski stan
zatrudnienia. Stwierdzono, ¿e w 2000 r. wykorzystanie etatów kalkulacyjnych w Urzêdzie wynios³o 38%,
w 2001 r.  46,4%, a w I kwartale 2002 r.  43,9%.
Utrzymywanie niskiego poziomu zatrudnienia, przy
pe³nym wykorzystaniu funduszu p³ac, umo¿liwia³o
ustalanie wynagrodzeñ pracowników na poziomie
znacznie przekraczaj¹cym rednie p³ace w innych
urzêdach administracji rz¹dowej o podobnych kompetencjach. Jednak polityka taka by³a m.in. przyczyn¹ opónieñ w wydawaniu decyzji i postanowieñ administracyjnych. Zbyt rzadko wizytowane by³y tak¿e
obiekty zabytkowe, remontowane i konserwowane ze
rodków dotacji bud¿etowych.
We wszystkich skontrolowanych wojewódzkich
oddzia³ach S³u¿by Ochrony Zabytków stwierdzono
nieprawid³owoci w prowadzeniu rejestrów i zbiorów
dokumentów zabytków. W rejestrach nie figurowa³o
wiele obiektów, które zdaniem s³u¿b konserwatorskich powinny byæ objête szczególn¹ ochron¹ prawn¹. Znaczna liczba zabytków nie posiada³a swoich
kart ewidencyjnych, lub by³y one prowadzone nieprawid³owo.
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Mimo ograniczonych rodków finansowych na
ochronê i konserwacjê zabytków, w wykorzystywaniu
ich mia³y miejsce liczne nieprawid³owoci. Z przeznaczonych na ten cel rodków bud¿etowych finansowane by³y prace niezwi¹zane z zadaniami konserwatorskimi, czêæ robót zosta³a rozliczona nierzetelnie.
Realizowaniu prac remontowo-konserwatorskich i remontów oraz zlecaniu opracowañ dokumentacyjnych
towarzyszy³y ponadto okolicznoci mog¹ce wskazywaæ na istnienia miêdzy zlecaj¹cym zadania a ich
wykonawc¹ powi¹zañ o charakterze korupcyjnym.
Formu³uj¹c krytyczne oceny, NIK wskaza³a jednoczenie, ¿e dzia³alnoæ organów ochrony zabytków prowadzona by³a w warunkach gwa³townie spadaj¹cych nak³adów na  finansowane z bud¿etu pañstwa - zadania w sferze ochrony i konserwacji zabytków. Wraz z malej¹c¹ wielkoci¹ rodków w kolejnych bud¿etach GKZ i wojewódzkich konserwatorów zabytków, pog³êbia³a siê dysproporcja miêdzy
potrzebami a mo¿liwociami finansowymi tych s³u¿b.
Trudnoci spowodowane brakiem rodków spotêgowa³o niedostosowanie regulacji prawnych do wspó³czesnych realiów oraz niestabilnoæ rozwi¹zañ organizacyjnych.

2. Reformie s³u¿by zdrowia Izba powiêci³a

bodaj najwiêcej uwagi, tak ze wzglêdu na du¿y zakres zmian, jak i ich wyj¹tkowe znaczenie dla poczucia bezpieczeñstwa obywateli, czego skutkiem by³o
nieustanne zainteresowanie opinii publicznej reform¹
i ró¿nymi jej aspektami. Badaj¹c realizacjê postawionych celów i trafnoæ wyboru wiod¹cych do nich rodków, NIK krytycznie oceni³a przygotowanie reformy
ochrony zdrowia, opónienia we wprowadzaniu w ¿ycie jej istotnych elementów, niedopracowanie szczegó³ów, wreszcie pozostawienie luk, naruszaj¹cych
spójnoæ systemu. Koncepcja przeobra¿eñ w tej dziedzinie zosta³a opracowana jeszcze na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych. Jednak, jak pokaza³y to wyniki
kontroli, d³ugi okres dziel¹cy ukszta³towanie zamierzeñ do rozpoczêcia ich realizacji w praktyce nie zosta³ nale¿ycie wykorzystany, m.in. na przekszta³cenie
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej z jednostek
bud¿etowych w samodzielne podmioty. M.in. z tego
to powodu, w momencie rozpoczêcia reformy kasom
chorych, stanowi¹cym g³ówne ogniwo nowego systemu, nie uda³o siê zracjonalizowaæ gospodarowania
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rodkami przeznaczonymi na ochronê zdrowia, co by³o
jednym z g³ównych celów reformy.
Kolejne kontrole, w ramach których badany by³
przebieg reformy i osi¹gniête rezultaty, sk³ania³y do
wniosku, ¿e w funkcjonowaniu zreformowanego systemu opieki zdrowotnej wci¹¿ istniej¹ powa¿ne nieprawid³owoci. Kontrola zawierania i realizacji umów
o wykonywanie wiadczeñ zdrowotnych umo¿liwi³a
stwierdzenie, ¿e kasy chorych nadal nie dysponowa³y
wiarygodnymi danymi o rzeczywistej liczbie zarejestrowanych osób, nie mog³y wiêc prowadziæ poprawnie
ewidencji ubezpieczonych, ani te¿ potwierdziæ ich prawa do wiadczeñ. Kontrola wykorzystania przez Ministra Zdrowia rodków publicznych, przeznaczonych
na restrukturyzacjê w sferze ochrony zdrowia, ujawni³a niew³aciwe nimi gospodarowanie. Zgodnie
z przyjêtymi za³o¿eniami mia³y one sfinansowaæ redukcjê zatrudniania, zakupy aparatury medycznej, modernizacjê sprzêtu i pomieszczeñ. Jednak do dzia³añ
tych przyst¹piono nie okrelaj¹c uprzednio kryteriów,
jakie powinien spe³niaæ zrestrukturyzowany system
opieki zdrowotnej, co sta³o siê przyczyn¹ b³êdów i niefortunnych decyzji.
Zakoñczone w 2002 r. badania kontrolne w sferze
ochrony zdrowia potwierdzi³y poprzednie ustalenia
i wnioski NIK, ujawniaj¹c  podobne jak poprzednio 
istotne wady zreformowanego systemu opieki zdrowotnej, do których dosz³y nowe zagro¿enia, wiadcz¹ce o jego postêpuj¹cym rozregulowaniu.
Do tych pierwszych zaliczyæ nale¿y powszechn¹ bol¹czkê polskiego prawodawstwa  brak kompletu przepisów wykonawczych niezbêdnych do pe³nego funkcjonowania ustaw, a tak¿e niejasnoci
i u³omnoci ustanowionego prawa. B³êdy legislacyjne spowodowa³y m.in., ¿e punkty krwiodawstwa w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii dzia³a³y w³aciwie nielegalnie, nie by³o te¿ wiadomo kto powinien
p³aciæ, Ministerstwo Zdrowia, czy te¿ kasy chorych,
za czêæ wysokospecjalistycznych procedur medycznych, czyli za skomplikowane, a wiêc kosztowne
zabiegi i terapie.
O lukach w systemie wiadczy³ natomiast widoczny brak koncepcji rozwi¹zywania pojawiaj¹cych siê
problemów, lub  co na jedno wychodzi³o  ci¹g³e ich
zmiany. Za symptomatyczny dla tej przypad³oci uznaæ
mo¿na przypadek szpitali klinicznych, które  z woli
niepotrafi¹cych siê odnaleæ w nowej rzeczywistoci

administratorów tej sfery dzia³ania ochrony zdrowia 
kilkakrotnie zmienia³y podleg³oæ. Inn¹ oznak¹ psucia siê systemu by³o ci¹g³e zad³u¿anie siê szpitali,
wreszcie nagminne nieprzestrzeganie przez jednostki s³u¿by zdrowia przepisów finansowych, zasad rachunkowoci, a ponadto nierzetelne rozliczanie siê
z pieniêdzy, rodków technicznych i leków.
Krytycznie Izba oceni³a finansowanie i dostêp
do wiadczeñ zdrowotnych, wykonywanych w ramach wysokospecjalistycznych procedur medycznych [por. za³. Nr 3, str. 59]. Reforma systemu ochrony zdrowia zak³ada³a finansowanie owych procedur
z bud¿etu pañstwa. Zgodnie z przyjêtym rozwi¹zaniem, zreformowany system opieki zdrowotnej mia³
byæ wspierany przez Ministerstwo Zdrowia, tymczasem, jak stwierdzi³a NIK, jego dzia³alnoæ powodowa³a zamieszanie w funkcjonowaniu systemu. Ujawniono, ¿e nieprawid³owoci mia³y miejsce w czasie przygotowywania realizacji wysokospecjalistycznych procedur medycznych od strony formalno-prawnej, w trakcie zawierania przez Ministerstwo Zdrowia umów z zak³adami opieki zdrowotnej, a tak¿e przy udzielaniu
wiadczeñ zdrowotnych przez szpitale.
Wiele zamêtu powodowa³ fakt, ¿e rozporz¹dzenie w sprawie wysokospecjalistycznych procedur
medycznych i jego kolejne nowelizacje wydawane by³y
z opónieniem, co zmusza³o szpitale i kasy chorych
do dokonywania w ci¹gu roku zmian planów finansowych. Równie¿ umowy zawierano z du¿¹ zw³ok¹. Do
tego czasu szpitale realizowa³y wiêc procedury bez
¿adnych gwarancji, ¿e zostan¹ one sfinansowane ze
rodków bud¿etowych. Wynagrodzenie za wykonane
procedury poszczególne placówki otrzymywa³y
z opónieniem, dochodz¹cym niekiedy do kilku miesiêcy. Nie pozostawa³o to bez wp³ywu na wyniki finansowo-ekonomiczne tych zak³adów, przyczyniaj¹c
siê do powiêkszania ich zad³u¿enia. Jednoczenie
zapotrzebowanie na poszczególne procedury by³o
szacowane przez Ministerstwo Zdrowia bez nale¿ytej
starannoci, co przy ma³o elastycznym systemie korygowania b³êdów powodowa³o niewykorzystanie przyznanych limitów przez niektórych wiadczeniodawców,
podczas gdy u innych potrzeby pozostawa³y niezaspokojone.
Wspó³praca Ministerstwa Zdrowia z kasami chorych w kwestii finansowania wysokospecjalistycznych
procedur medycznych równie¿ nie uk³ada³a siê w³a-

ciwie. Dyrektorzy kas chorych twierdzili, ¿e Ministerstwo nie konsultowa³o z nimi i nie uprzedza³o ich o liczbiei rodzaju procedur, do finansowania których kasy
zostan¹ zobowi¹zane w nastêpnym roku, nie bra³o te¿
pod uwagê mo¿liwoci finansowania przekazanych im
zadañ. W rezultacie kasy zmuszone by³y do wygospodarowywania na ten cel rodków finansowych kosztem innych wiadczeñ zdrowotnych.
Szpitale, korzystaj¹c z braku w zawartych umowach wielu uregulowañ i zapisów zabezpieczaj¹cych
interesy dysponenta rodków publicznych, nierzetelnie rozlicza³y siê ze rodków bud¿etowych oraz leków i leczniczych rodków technicznych otrzymanych
na realizacjê wspomnianych procedur. Wiêkszoæ
szpitali nie prowadzi³a dla nich, mimo takiego obowi¹zku, odrêbnej ewidencji ksiêgowej, uniemo¿liwiaj¹c
ustalenie faktycznego ich zu¿ycia na cele, dla których
zosta³y one przeznaczone. Niektóre placówki obci¹¿a³y Ministerstwo Zdrowia kosztami leków i leczniczych rodków technicznych, które otrzyma³y nieodp³atnie jako darowiznê. rodków niewykorzystanych
na realizacjê procedur zak³ady opieki zdrowotnej nagminnie nie zwraca³y do bud¿etu pañstwa.
Praktyki takie u³atwia³o sporadyczne jedynie kontrolowanie wykonywania procedur. W badanym okresie, obejmuj¹cym lata 1999-2001 (I pó³rocze), Ministerstwo Zdrowia przeprowadzi³o tylko 8 takich kontroli, co  zwa¿ywszy na liczbê ponad 1,5 tys. zawartych w tym okresie umów  dobitnie dowodzi iluzorycznoci nadzoru nad ich realizacj¹. O potrzebie takich kontroli wiadczy³ tak¿e fakt, i¿ zak³ady opieki
zdrowotnej, maj¹c ograniczone mo¿liwoci udzielania
niektórych wiadczeñ, nie ustala³y w oparciu o kryteria medyczne kolejnoci przyjmowania chorych, Ministerstwo nie egzekwowa³o za od nich wykazu pacjentów, którym udzielono wiadczeñ oraz listy oczekuj¹cych.
Jedn¹ z przyczyn niesprawnoci w funkcjonowaniu systemu wiadczeñ zdrowotnych, wykonywanych
w ramach wysokospecjalistycznych procedur medycznych, by³ fakt, i¿ rozporz¹dzenie w tej sprawie nie precyzowa³o, które z procedur mia³y byæ w ca³oci finansowane przez Ministerstwo Zdrowia, które za wspó³finansowane przez kasy chorych. Nie precyzowa³y
tego równie¿ kolejne nowelizacje, podobnie jak i obecnie obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wykazu
wiadczeñ zdrowotnych. Rozporz¹dzenie to nie regu-
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luje tak¿e sposobu rozliczania przez wiadczeniodawców leków i leczniczych rodków technicznych zakupionych centralnie przez Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem NIK niezbêdne jest pilne podjêcie przez Ministra
Zdrowia prac zmierzaj¹cych do wyeliminowania
wszystkich tych niejasnoci.
Zmiany organizacyjne zwi¹zane z reform¹ ochrony zdrowia nie wp³ynê³y dodatnio równie¿ na funkcjonowanie szpitali klinicznych, zak³ócaj¹c ich relacje
z macierzystymi uczelniami medycznymi. Wykaza³a
to kontrola funkcjonowania szpitali klinicznych
podleg³ych Ministrowi Zdrowia w warunkach reformy ochrony zdrowia [por. za³. Nr 3, str. 58].
W okresie objêtym kontrol¹, to jest w latach 19992001, stan prawny szpitali klinicznych zmieni³ siê dwukrotnie. W ich wyniku, po ponad dwuletnim okresie
ustrojowej transformacji, sytuacja powróci³a do stanu
bliskiego temu, jaki mia³ miejsce w 1998 r.
Reforma zak³ada³a, ¿e us³ugi medyczne wykonywane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego bêd¹ kontraktowane przez kasy chorych
w zak³adach opieki zdrowotnej, prowadz¹cych samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ i posiadaj¹cych osobowoæ prawn¹. Wymaga³o to przekszta³cenia szpitali klinicznych, funkcjonuj¹cych w strukturach wy¿szych uczelni, w samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej. Usamodzielnienie szpitali zbieg³o siê
w czasie z przejêciem funkcji ich organu za³o¿ycielskiego przez Ministra Zdrowia. Te istotne zmiany w powi¹zaniach organizacyjnych i ekonomicznych spowodowa³y koniecznoæ oparcia wzajemnych relacji uczelni medycznych i szpitali klinicznych na umowach cywilnoprawnych. Umowy te powinny precyzowaæ zarówno organizacyjne formy udostêpnienia szpitali
w celu wykonywania zadañ dydaktycznych i badawczych uczelni w po³¹czeniu z udzielaniem wiadczeñ
zdrowotnych, jak te¿ okrelaæ wielkoæ refundacji
przez uczelnie medyczne kosztów ponoszonych przez
szpital.
Ustalenia kontroli ujawni³y jednak, ¿e w rzeczywistoci niezale¿noæ szpitali klinicznych jest pozorna.
Przyczyn¹ tego by³  z jednej strony  brak jednoznacznych rozwi¹zañ prawnych umo¿liwiaj¹cych faktyczn¹, a nie tylko formaln¹ samodzielnoæ i podmiotowoæ szpitali, z drugiej za  negatywne stanowisko senatów uczelni medycznych. Chocia¿ szpitale
kliniczne posiada³y osobowoæ prawn¹, na mocy prze-
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pisów ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej  o obsadzeniu stanowisk dyrektorów szpitali i ordynatorów
oddzia³ów decydowali rektorzy, którzy ponadto, na
podstawie rozporz¹dzeñ Ministra Zdrowia, sprawowali
ogólny nadzór nad dzia³alnoci¹ szpitali. W praktyce
ich uprawnienia uniemo¿liwia³y partnerskie kszta³towanie wzajemnych stosunków, czego dowiod³y trudnoci przy okrelaniu nale¿nej szpitalom refundacji
kosztów wykonywania zadañ dydaktycznych i badawczych. Poniewa¿ akademie medyczne prezentowa³y
pogl¹d, ¿e na ich pokrycie powinny otrzymaæ dodatkowe dotacje z bud¿etu, tylko nieliczne szpitale uzyska³y czêciowy zwrot poniesionych na ten cel kosztów. W pozosta³ych obci¹¿a³y one wiadczenia zdrowotne lub powiêksza³y zad³u¿enie.
Zmiana formy prawnej funkcjonowania szpitali klinicznych nie wp³ynê³a równie¿ na poprawê ich sytuacji finansowej. Wiêkszoæ z nich nie by³a przygotowana do prowadzenia samodzielnej gospodarki w warunkach, gdy podstawowym ród³em ich przychodów
by³y odp³atnie udzielane wiadczenia zdrowotne, kontraktowane przez kasy chorych. W rezultacie, mimo
przejêcia przez Skarb Pañstwa 312,7 mln z³ zobowi¹zañ, jakie zaci¹gnê³y one jako jednostki bud¿etowe,
do koñca I pó³rocza 2001 r. szpitale te zad³u¿y³y siê
ponownie na 257,7 mln z³. Na dodatek usamodzielnione szpitale kliniczne nie zosta³y wyposa¿one
w sk³adniki maj¹tku trwa³ego, niezbêdne do wykonywania zadañ statutowych. Nie zosta³y uregulowane
równie¿ zasady naliczania odpisów amortyzacyjnych
od wartoci maj¹tku trwa³ego.
Szpitalom klinicznym brakowa³o nie tylko solidnych
ekonomicznych podstaw egzystencji, ale tak¿e nale¿ytego nadzoru. Nie zapewnia³ go bowiem przewidziany ustaw¹ podzia³ funkcji organu za³o¿ycielskiego
owych szpitali miêdzy Ministra Zdrowia i rektorów
uczelni medycznych. Minister Zdrowia nie egzekwowa³ od nich obowi¹zku kontrolowania dzia³alnoci szpitali, ani nie dokonywa³ takich kontroli we w³asnym zakresie. W konsekwencji szpitale niejednokrotnie dotacje bud¿etowe wykorzystywa³y niezgodnie z przeznaczeniem, a ponadto rozlicza³y je nierzetelnie i nieterminowo.
Problemów powstaj¹cych na styku dzia³añ uczelni medycznych i szpitali klinicznych nie rozwi¹zuje
zmiana wprowadzona w lipcu 2001 r. Ponownie ustanowienie uczelni medycznych organami za³o¿ycielski-

mi szpitali klinicznych spowodowa³o wprawdzie silniejsze powi¹zanie tych placówek z macierzystymi uczelniami i zwiêkszenie odpowiedzialnoci ich w³adz za
wyniki dzia³alnoci szpitali, jednak zmiana ta, podyktowana g³ównie interesami akademii medycznych,
ogranicza  zdaniem NIK  jeszcze bardziej faktyczny zakres samodzielnoci szpitali. Izba uzna³a równie¿, ¿e nadanie charakteru ustawowego zwierzchnictwu uczelni medycznych nad szpitalami klinicznymi radykalnie utrudni zachowanie miêdzy nimi partnerskich stosunków, wynikaj¹cych z ich prawnej odrêbnoci i finansowej samodzielnoci.
Pozytywnie oceni³a NIK dzia³alnoæ publicznej
s³u¿by krwi. Kontrola realizacji ustawy o publicznej s³u¿bie krwi w zakresie gospodarki krwi¹
i preparatami krwiopodobnymi [por. za³. Nr 3, str.
57] wykaza³a bowiem, ¿e s³u¿ba ta wykonywa³a swoje zadania na poziomie odpowiadaj¹cym miêdzynarodowym standardom krwiodawstwa. W opinii NIK,
ten wysoki poziom merytoryczny zosta³ osi¹gniêty
m.in. dziêki dzia³aniu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, stawiaj¹cemu centrom krwiodawstwa
i krwiolecznictwa wysokie wymagania, gwarantuj¹ce bezpieczeñstwo dawcom i biorcom krwi. Krytyczne uwagi Izba sformu³owa³a natomiast pod adresem
Ministra Zdrowia.
Przyczyn¹ tych uwag by³o ujawnienie, ¿e mimo
up³ywu ponad czterech lat od opublikowania i trzech
lat od wejcia w ¿ycie ustawy o publicznej s³u¿bie krwi,
nie zosta³y stworzone prawne podstawy jej dzia³ania.
Do dnia zakoñczenia kontroli Minister Zdrowia nie
wyda³ wszystkich aktów wykonawczych, niezbêdnych
do pe³nego jej funkcjonowania, nie powo³a³ te¿ Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zaniedbania te powa¿nie utrudni³y tworzenie i funkcjonowanie krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Wydaj¹c jedno z rozporz¹dzeñ, Minister Zdrowia
wy³¹czy³ z krajowego systemu publicznej s³u¿by krwi
punkty krwiodawstwa zak³adów opieki zdrowotnej
utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej, Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, a tak¿e zak³ady Instytutu Hematologii i Transfuzjologii pobieraj¹ce krew i wytwarzaj¹ce preparaty
krwiopochodne w celach innych, ni¿ naukowo-badawcze. Dzia³ania te podwa¿y³y spójnoæ tworzonego systemu, poniewa¿ w efekcie przyjêtych rozwi¹zañ punkty
krwiodawstwa w tych placówkach dzia³a³y bez pod-

stawy prawnej i pozostawa³y poza ustawowo przewidzianym systemem merytorycznego nadzoru i specjalistycznej kontroli.
B³êdy pope³nione zosta³y równie¿ przy powo³ywaniu jednostek organizacyjnych publicznej s³u¿by krwi.
Tworz¹c Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Minister Zdrowia nie wyposa¿y³ go w maj¹tek
i rodki niezbêdne do wykonywania zadañ, nie wpisa³
te¿ do rejestru zak³adów opieki zdrowotnej. W efekcie zadania przypisane w ustawie Krajowemu Centrum by³y wykonywane przez Instytut Hematologii
i Transfuzjologii, pozostaj¹cy poza strukturami jednostek organizacyjnych publicznej s³u¿by krwi.
Za niedostateczny uzna³a NIK nadzór regionalnych centrów nad krwiolecznictwem w zak³adach opieki zdrowotnej. Skutkiem takiego stanu by³o m.in. niezabezpieczenie obrotu krwi¹ na terenie szpitali, niepe³ne dokumentowanie kosztów krwiolecznictwa, nierzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów, a tak¿e oddzia³owej dokumentacji zbiorczej,
u³atwiaj¹cej nadzór nad gospodark¹ krwi¹.
NIK zwróci³a równie¿ uwagê, i¿ uchwalona 6 wrzenia 2001 r. nowelizacja ustawy o zmianie ustawy 
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych oraz ustawy
o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz
ustawy o zawodzie lekarza, uchylaj¹c jeden z artyku³ów ustawy o publicznej s³u¿bie krwi, spowodowa³a
powstanie w niej niebezpiecznej luki. Zabrak³o mianowicie uregulowañ wskazuj¹cych podmiot upowa¿niony do okrelenia norm i standardów obowi¹zuj¹cych przy wytwarzaniu preparatów krwiopochodnych.
Skrelenie owego przepisu w konsekwencji umo¿liwi³o
wytwarzanie wspomnianych preparatów przez podmioty inne, ni¿ jednostki organizacyjne publicznej s³u¿by krwi, bez zgody i wiedzy ministra w³aciwego ds.
zdrowia, który zgodnie z ustaw¹ o publicznej s³u¿bie
krwi koordynuje dzia³ania zwi¹zane z organizacj¹ pobierania krwi, jej przetwarzaniem oraz zaopatrzeniem
w krew i w preparaty krwiopochodne. W tym stanie
rzeczy NIK postulowa³a podjêcie przez Ministra Zdrowia pilnych dzia³añ, w celu zapewnienia warunków
wytwarzania preparatów krwiopochodnych gwarantuj¹cych bezpieczeñstwo dawcom i biorcom.
Nieprzestrzeganie praw pacjentów okrelonych
w ustawach o ochronie zdrowia psychicznego oraz
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o zak³adach opieki zdrowotnej ujawniono w wyniku
kontroli realizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w szpitalach psychiatrycznych z terenu Dolnego l¹ska [por. za³. Nr 3, str. 94]. Jej celem
by³o zbadanie, czy w dziedzinie przestrzegania wspomnianych norm nast¹pi³a poprawa w stosunku do stanu stwierdzonego podczas poprzedniej kontroli, przeprowadzonej przez NIK w 1997 r. Za podjêciem kontroli sprawdzaj¹cej przemawia³y tak¿e nap³ywaj¹ce
skargi na ³amanie praw pacjentów szpitali psychiatrycznych.
Kontrola potwierdzi³a s³usznoæ czêci sporód
z³o¿onych skarg. Szpitale nie przestrzega³y obowi¹zku zasiêgania opinii drugiego lekarza psychiatry albo
psychologa w sprawie zasadnoci przyjêcia pacjenta
do szpitala, zaniedbywa³y wyjanienia chorym przyczyn przyjêcia bez ich zgody, nie informowa³y pacjentów o przys³uguj¹cych im prawach. Naruszane by³y
tak¿e inne procedury, m.in. wymóg zatwierdzenia
przez ordynatora, w ci¹gu 48 godzin, decyzji lekarza
o przyjêciu pacjenta oraz powiadomienia o tym fakcie kierownika szpitala i  w ci¹gu 72 godzin  s¹du
opiekuñczego. Ponadto w 2 sporód 5 kontrolowanych
jednostek nie ¿¹dano pisemnej zgody pacjenta na
przyjêcie do szpitala.
Wszystkie 5 skontrolowanych szpitali nie wywi¹zywa³o siê z ustawowego obowi¹zku odnotowywania
w dokumentacji medycznej osób hospitalizowanych
tak istotnych faktów, jak: zapoznanie chorego z planowanym postêpowaniem medycznym, wys³uchanie
pacjenta przez sêdziego wizytatora, czy powiadomienie s¹du opiekuñczego o wypisaniu pacjenta ze szpitala. W 2 szpitalach nieprawid³owo prowadzono rejestry takich pacjentów, w 3 jednostkach dokumentacja
medyczna nie zosta³a nale¿ycie zabezpieczona przed
wgl¹dem osób nieuprawnionych. W 2 szpitalach
stwierdzono nieprawid³owoci w dokumentowaniu stosowania wobec pacjentów przymusu bezporedniego. Brak by³o mianowicie zapisów dotycz¹cych m.in.
czasu trwania unieruchomienia, nazwiska lekarza zlecaj¹cego zastosowanie przymusu, zatwierdzenia
przez dyrektorów szpitali decyzji w tej sprawie, za
osoby dokonuj¹ce obserwacji pacjentów nie potwierdza³y podpisem wykonania tych decyzji lub w ogóle
nie wystawia³y kart stosowania przymusu bezporedniego. Wszêdzie natomiast przestrzegano prawa pacjentów do poszanowania intymnoci i godnoci
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w czasie udzielania wiadczeñ zdrowotnych oraz do
kontaktów ze wiatem zewnêtrznym. Umo¿liwiano im
równie¿ wgl¹d do w³asnej dokumentacji medycznej.
Niezadowalaj¹ce, we wszystkich skontrolowanych
jednostkach, by³y warunki bytowe, aczkolwiek w porównaniu ze stanem opisanym podczas poprzedniej
kontroli nast¹pi³a pod tym wzglêdem poprawa. Najczêciej nie by³y przestrzegane minimalne normy powierzchni przypadaj¹cej na jednego pacjenta. Skutkiem tego by³a zbyt du¿a liczba chorych przebywaj¹cych w poszczególnych salach. Niew³aciwy by³ tak¿e stan techniczny obiektów, pomieszczeñ i urz¹dzeñ
sanitarnych czêci szpitali. Zadowalaj¹cy z kolei okaza³ siê poziom wy¿ywienia pacjentów, mimo zró¿nicowania stawek ¿ywieniowych.
NIK stwierdzi³a, ¿e nie zosta³a zrealizowana czêæ
wniosków skierowanych do 3 szpitali po kontroli
przeprowadzonej w 1997 r. Sporód 23 wniosków,
w pe³ni zrealizowano 18, osi¹gaj¹c m.in. czêciow¹
poprawê w zakresie przestrzegania praw pacjentów
i warunków bytowych. Nie zrealizowano natomiast
pozosta³ych 5 wniosków, w zakresie postulowanego
dokumentowania przebiegu leczenia, uporz¹dkowania i uzupe³nienia dokumentacji medycznej, a tak¿e
likwidacji zagêszczenia w salach chorych i utrudnieñ
w dostêpie do ³ó¿ek.
W wyniku kontroli funkcjonowania zak³adów
opieki zdrowotnej na terenie wiejskim w latach
1999-2000 [por. za³. Nr 3, str. 83] stwierdzono, ¿e na
obszarach tych dostêp do us³ug medycznych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej by³ na ogó³
wystarczaj¹cy. Pewne jego ograniczenie stanowi³ jednak brak opieki medycznej na miejscu poza godzinami funkcjonowania zak³adów oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, poniewa¿ zak³ady opieki zdrowotnej zazwyczaj nie organizowa³y dy¿urów w tym
czasie. Wiêkszoæ z nich zawar³a umowy z innymi
zak³adami, oddalonymi niejednokrotnie o kilkadziesi¹t
kilometrów, co utrudnia³o mieszkañcom wsi skorzystanie z porady lekarskiej. Na ró¿nego rodzaju przeszkody natrafiali tak¿e pacjenci kierowani na badania
laboratoryjne i diagnostyczne, lub zamierzaj¹cy skorzystaæ z ambulatoryjnych wiadczeñ specjalistycznych, g³ównie z powodu oddalenia wyspecjalizowanych orodków od miejsc zamieszkania.
Reforma s³u¿by zdrowia w sposób istotny zmieni³a organizacjê systemu opieki zdrowotnej, zasady fi-

nansowania oraz mo¿liwoæ korzystania z pomocy
medycznej przez pacjentów. Na terenie wiejskim,
w miejsce dotychczas funkcjonuj¹cych gminnych
i wiejskich orodków zdrowia, zaczê³y powstawaæ samodzielne publiczne i niepubliczne zak³ady opieki
zdrowotnej. Gminy, przejmuj¹c funkcjê organu za³o¿ycielskiego, nie by³y jednak przygotowane organizacyjnie i kadrowo do wype³niania zwi¹zanych z tym
obowi¹zków. W 17 sporód 28 kontrolowanych gmin,
zadañ z zakresu ochrony zdrowia nie przypisano nikomu. W pozosta³ych zadania te, jako dodatkowe,
powierzono ró¿nym pracownikom urzêdów. Maj¹c na
uwadze okrelony w jednym z rozporz¹dzeñ Ministra
Zdrowia wymóg, dotycz¹cy m.in. obowi¹zku kontroli
i oceny zgodnoci udzielanych wiadczeñ zdrowotnych z przyjêtymi standardami i procedurami medycznymi, nale¿y stwierdziæ, ¿e pracownicy ci nie byli przygotowani merytorycznie do realizacji tego rodzaju zadañ.
Kiedy z dniem 1 stycznia 1999 r. finansowanie
wiadczeñ zdrowotnych przejê³y kasy chorych, w podstawowej opiece zdrowotnej pos³u¿ono siê pojêciem
tzw. stawki kapitacyjnej, które oznacza rodki finansowe przeznaczone na jednego ubezpieczonego.
Wysokoæ tych stawek, okrelona w umowach z poszczególnymi zak³adami, by³a jednak zró¿nicowana
i zosta³a ustalona przez kasy na podstawie niejednolitych kryteriów. Klarownoæ mechanizmu zaciemnia³y dodatkowo rozmaite czynniki koryguj¹ce. Na wysokoæ wspomnianych stawek wp³yn¹³ równie¿ fakt, i¿
zawieraj¹c umowy z kasami, zak³ady opieki zdrowotnej nie potrafi³y podaæ dok³adnej liczby osób ubezpieczonych. Z uwagi na trwaj¹cy ci¹gle proces wyboru
przez pacjentów lekarza pierwszego kontaktu, kasy
do rozliczeñ finansowych najczêciej przyjmowa³y liczbê osób zameldowanych na terenie gminy, nie zawsze
zgodn¹ z liczb¹ uprawnionych do nieodp³atnych wiadczeñ, a tak¿e z liczb¹ osób, które dokona³y wyboru
lekarza pierwszego kontaktu i zosta³y umieszczone na
listach zg³oszeñ poszczególnych zak³adów. Dopiero
w nastêpnych miesi¹cach dokonywano korekt liczby
pacjentów i zwi¹zanych z tym rozliczeñ finansowych.
Wykorzystanie rodków publicznych przez zak³ady opieki zdrowotnej na terenie wiejskim by³o na ogó³
zgodne z celami okrelonymi w umowach z kasami.
W dzia³alnoci poszczególnych jednostek ujawniono
jednak liczne uchybienia, m.in. naruszanie zasad ra-

chunkowoci, niew³aciwe prowadzenie ewidencji
ksiêgowej, nieprawid³owe sporz¹dzanie sprawozdañ
finansowych. Kontrole przeprowadzone przez specjalistów z kas chorych wykaza³y z kolei, ¿e zak³ady opieki
zdrowotnej nie przestrzega³y ponadto zasad prowadzenia dokumentacji medycznej.
Doæ powszechn¹ bol¹czk¹ kontrolowanych placówek by³ z³y stan urz¹dzeñ i pomieszczeñ. W wielu
przypadkach zak³ady opieki zdrowotnej nie spe³nia³y
wymogów sanitarnych, a tak¿e warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki u¿ytecznoci publicznej.

3. Zmiana ustroju szkolnego, w przeciwieñ-

stwie do dwóch poprzednich reform, przebiega³a etapami, wkraczaj¹c do szkó³ coraz to wy¿szego szczebla. Umo¿liwi³o to kolejno zbadanie funkcjonowania
poszczególnych jej elementów, a tak¿e innych czynników maj¹cych wp³yw na tok i rezultaty podjêtych
dzia³añ. Jednym z takich czynników, od których
w znacznej mierze zale¿a³o powodzenie ca³ego przedsiêwziêcia, by³a gotowoæ nauczycieli do dokonania
gruntownej przebudowy szkolnictwa. Kontrole przeprowadzone w pocz¹tkowym okresie reformy, wród
pope³nionych wówczas b³êdów, najczêciej wskazywa³y w³anie na nieprzygotowanie w porê kadry nauczycielskiej do wype³niania zmienionych zadañ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, jakie
nios³a ze sob¹ reforma owiaty.
Badaj¹c ró¿ne jej aspekty, NIK z naciskiem zaakcentowa³a koniecznoæ zachowania szczególnej starannoci w procesie wprowadzania reformy. Wniosek
by³ tym bardziej uzasadniony, ¿e w wielu przypadkach
starannoci takiej zabrak³o.
Z pewnoci¹ nie by³a ona widoczna przy tworzeniu gimnazjów, bêd¹cych jednym z najwa¿niejszych
elementów nowej struktury systemu edukacji. W rezultacie znaczna czêæ nowo powsta³ych szkó³ z trudem wype³nia³a na³o¿one na nie zadania, borykaj¹c
siê z powa¿nymi trudnociami lokalowymi, finansowymi, brakiem nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach,
sprzêtu, pomocy naukowych itp. Jak wykaza³a inna
kontrola, zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami nie przebiega³y równie¿ przygotowania do wprowadzenia nowego, jednolitego dla ca³ego kraju, systemu oceniania i egzaminowania uczniów. Opónienia w tworzeniu formalno-prawnych podstaw tego systemu zak³ó-
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ci³y realizacjê ca³ego harmonogramu powi¹zanych ze
sob¹ i wzajemnie warunkuj¹cych siê dzia³añ, powoduj¹c niezachowanie obowi¹zuj¹cych procedur i niedotrzymanie wymaganych terminów.
O sumiennoci nie mo¿e byæ mowy równie¿
w przypadku kszta³cenia nauczycieli w pañstwowych
szko³ach wy¿szych. Przeprowadzone badania ujawni³y, ¿e studia nauczycielskie, a tak¿e studia na takich
kierunkach, jak: historia, filologia polska, czy wychowanie fizyczne, nie pozawala³y s³uchaczom zdobyæ
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Okaza³o siê
bowiem, ¿e programy studiów zbyt ma³o godzin przewidywa³y na przygotowanie pedagogiczne, nie zawiera³y równie¿ niezbêdnego minimum przedmiotów psychologicznych, brakowa³o zajêæ z informatyki, za
praktyki pedagogiczne odbywane by³y bez nadzoru
uczelni. Wszystkie te mankamenty jeszcze ostrzej
wystêpowa³y na kierunkach zaocznych, które traktowane by³y przez szko³y wy¿sze g³ównie jako ³atwe
ród³o dochodu.
Opiniê o nadmiernej komercjalizacji pañstwowych
szkó³ wy¿szych potwierdzi³y równie¿ badania zakoñczone w 2002 r. W ich wyniku Izba wyrazi³a zaniepokojenie tendencj¹ do rozbudowy, za wszelk¹ cenê,
studiów w formach odp³atnych, co odbywa³o siê czêsto kosztem zbytniego przeci¹¿enia zajêciami kadry
naukowej uczelni, zawsze za kosztem jakoci studiów, której utrzymania na przyzwoitym poziomie nie
by³y w stanie zapewniæ okrojone do minimum programy, nie daj¹ce wiedzy a jedynie dyplom, zreszt¹ w¹tpliwej wartoci.
Pogl¹d o niew³aciwym przygotowaniu reformy,
tak pod wzglêdem prawnym jak i organizacyjnym,
pokrywa siê z kolei z wnioskami wyp³ywaj¹cymi z ustaleñ kontroli nadzoru pedagogicznego. Z wy¿ej wspomnianego powodu nowy kszta³t tego nadzoru, polegaj¹cy na mierzeniu jakoci pracy szkó³ i jej ocenie
przez kuratorów owiaty i dyrektorów szkó³, praktycznie pozostaje nadal w sferze postulatów, podobnie jak
d¹¿enie do podnoszenia poziomu nauczania w placówkach owiatowych.
Nasilanie siê w szkolnictwie akademickim niekorzystnych zjawisk i tendencji potwierdzi³a kontrola
odp³atnoci za studia w pañstwowych szko³ach
wy¿szych [por. za³. Nr 3, str. 41]. Ich powstawaniu
sprzyja³ brak spójnych uregulowañ prawnych, mog¹cym przeciwdzia³aæ nieprawid³owociom. Ale jeli na-
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wet przepisy takie istnia³y, nie by³y one przez uczelnie
respektowane, za w³aciwe organy pañstwowe nie
reagowa³y zdecydowanie na powtarzaj¹ce siê uchybienia.
Ustalono, ¿e pañstwowe szko³y wy¿sze w sposób
nierzetelny wykorzystywa³y rosn¹ce zainteresowanie
studiami w formach odp³atnych, przyjmuj¹c na nie zbyt
du¿¹ liczbê kandydatów. W rezultacie we wszystkich
skontrolowanych 25 uczelniach systematycznie wzrasta³a liczba studentów studiów odp³atnych, czêsto
przekraczaj¹c dopuszczaln¹ granicê 50 procent ogólnej liczby studentów, co narusza³o przepisy ustawy
o szkolnictwie wy¿szym.
Zwiêkszeniu liczby s³uchaczy studiów odp³atnych
s³u¿yæ mia³o tworzenie nowych kierunków studiów,
niekiedy prowadzonych wy³¹cznie w odp³atnych formach kszta³cenia, a tak¿e struktur zamiejscowych.
Stwierdzono, ¿e kszta³cenie studentów poza w³asn¹
siedzib¹, które podjê³o 14 sporód 25 skontrolowanych uczelni, by³o najczêciej dzia³aniem nielegalnym.
Wiêkszoæ tworzonych jednostek zamiejscowych nie
posiada³a bowiem wymaganego ustaw¹ statusu wydzia³u zamiejscowego lub filii, gdy¿ nie spe³nia³a wymogów upowa¿niaj¹cych do prowadzenia dzia³alnoci dydaktycznej na poziomie wy¿szym.
Aby pozyskaæ mo¿liwie najwiêksz¹ liczbê studentów wnosz¹cych op³aty, uczelnie stawia³y im wymagania zdecydowanie ni¿sze, ni¿ kandydatom na studia dzienne. Równie¿ programy studiów p³atnych znacz¹co ró¿ni³y siê od programów studiów dziennych 
przewidywa³y one nawet kilkakrotnie mniej godzin
zajêæ i znacznie okrojon¹ liczbê przedmiotów. W 20
sporód skontrolowanych uczelni na kierunkach studiów p³atnych nie spe³nione by³y nawet minimalne
wymogi, okrelone uchwa³ami Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, jakkolwiek odnosi³y siê one tylko
do przedmiotów obligatoryjnych, stanowi¹cych zaledwie czêæ minimalnego programu studiów. W ocenie NIK, g³êbokie zró¿nicowanie programów i planów
zajêæ dydaktycznych, a tak¿e brak wystarczaj¹cego
nadzoru nad jakoci¹ i samodzielnoci¹ prac dyplomowych, nie gwarantowa³y osi¹gniêcia porównywalnego poziomu wiedzy i przygotowania zawodowego
absolwentom, uzyskuj¹cym równowa¿ne dyplomy i tytu³y zawodowe.
¯ywio³owy rozwój studiów wy¿szych by³ oderwany od realnych mo¿liwoci organizacyjnych, lokalo-

wych i technicznych, a tak¿e kadrowych. We wszystkich kontrolowanych uczelniach kadra nauczycieli
akademickich nie powiêksza³a siê w stopniu odpowiadaj¹cym wzrostowi liczby studentów. Prowadzi³o to do
nadmiernego jej obci¹¿enia zajêciami. W rezultacie
spora czêæ nauczycieli akademickich prowadzi³a zajêcia w wymiarze przekraczaj¹cym wielokrotnie pensum, równoczenie podejmuj¹c dodatkowe zatrudnienie w innych uczelniach, najczêciej niepañstwowych.
Powa¿ne zastrze¿enia NIK wzbudzi³ fakt, i¿ w ¿adnej ze skontrolowanych uczelni nie by³y przestrzegane obowi¹zuj¹ce zasady ustalania op³at za studia.
Op³aty pobierane od studentów studiów p³atnych,
zgodnie z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego, nie
mog¹ przekroczyæ kosztów ponoszonych przez uczelnie na ich uruchomienie i prowadzenie. Tymczasem
op³aty te traktowano najczêciej jako ród³o dochodów, umo¿liwiaj¹cych m.in. systematyczne podwy¿szanie wynagrodzeñ nauczycieli akademickich. W rezultacie studia p³atne stanowi³y ukryt¹ formê dofinansowania dzia³alnoci uczelni pañstwowych. Zdaniem
Izby fakt, i¿ dotacje bud¿etowe nie wystarcza³y na
pokrycie kosztów bie¿¹cej dzia³alnoci uczelni,
a zw³aszcza p³ac w wysokoci satysfakcjonuj¹cej nauczycieli akademickich, nie upowa¿nia³ uczelni do
ustalania op³at na zasadach wolnorynkowych, co narusza³o nie tylko przepisy ustawy i rozporz¹dzenia
Rady Ministrów, ale tak¿e konstytucyjne zasady równego dostêpu do nauki.
Powstawaniu i utrwalaniu wskazanych wy¿ej nieprawid³owoci sprzyja³a s³aboæ nadzoru pañstwowego, do wykonywania którego zobowi¹zany jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu. Wprawdzie ustawa
o szkolnictwie wy¿szym nie wyposa¿y³a tego organu
w skuteczne instrumenty pozwalaj¹ce przeciwdzia³aæ
niektórym nieprawid³owociom, tym niemniej Ministerstwo nie wykorzystywa³o w pe³ni posiadanych uprawnieñ i mo¿liwoci nadzorczych, nie podejmuj¹c skutecznych dzia³añ wyjaniaj¹cych i interwencyjnych.
Obecna sytuacja w uczelniach pañstwowych
wskazuje, zdaniem NIK, na potrzebê pilnego przyst¹pienia do kompleksowej przebudowy systemu organizacji i finansowania studiów wy¿szych w Polsce. Jest
to zadanie tym pilniejsze, ¿e rozwi¹zania preferuj¹ce
rozwój ilociowy oparty na odp³atnych formach studiów zaocznych i wieczorowych nie zapewniaj¹ utrzymania wymaganego poziomu kszta³cenia. Wskutek

tego ju¿ niemal po³owa studentów uczelni pañstwowych, wnosz¹c op³aty za studia, nie uzyskuje w zamian ekwiwalentu w postaci odpowiednio wysokich
kwalifikacji.
Izba krytycznie oceni³a równie¿ organizacjê
i funkcjonowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów owiaty i dyrektorów
szkó³ [por. za³. Nr 3, str. 45], którego podstawowym
celem jest mierzenie jakoci pracy szkó³ oraz wspomaganie nauczycieli i dyrektorów placówek owiatowych w d¹¿eniu do podnoszenia poziomu nauczania.
Obowi¹zuj¹ce od 1 wrzenia 1999 r. przepisy,
wydane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
zbyt ogólnikowo okreli³y instrumenty tego nadzoru
oraz wynikaj¹ce z nich zadania dla kuratorów owiaty
i dyrektorów szkó³. Ministerstwo podjê³o wprawdzie
próbê ich interpretacji, ale publikacja na ten temat trafi³a do kuratoriów i szkó³ po 14 miesi¹cach od dnia
wejcia tych przepisów. Minister nie ustali³ ponadto
podstawowych kierunków realizowania przez kuratorów zadañ w tej dziedzinie. Nie zosta³y równie¿ sprecyzowane oczekiwania co do struktury i treci raportów o jakoci edukacji w województwach.
Pozostawienie kuratorom owiaty wolnej rêki w organizacji nadzoru pedagogicznego spowodowa³o przyjêcie, w ka¿dym z kontrolowanych województw, innych
rozwi¹zañ. W poszczególnych kuratoriach w ró¿ny
sposób okrelone zosta³y wymagania edukacyjne,
czyli standardy i wskaniki mierzenia jakoci pracy
nadzorowanych szkó³ i placówek, oraz formy i procedury nadzoru. W wielu przypadkach nie zosta³y uregulowane dostatecznie precyzyjnie tak istotne kwestie, jak planowanie nadzoru pedagogicznego oraz
wspó³dzia³anie z organami prowadz¹cymi szko³y. Nale¿y dodaæ, ¿e wiêkszoæ skontrolowanych kuratorów
zaczê³a wprowadzaæ w ¿ycie nowe zasady organizacji nadzoru pedagogicznego dopiero w roku szkolnym
2000-2001. Opónienie spowodowane zosta³o wydaniem rozporz¹dzenia w tej sprawie zaledwie na dwa
tygodnie przed rozpoczêciem roku szkolnego 19992000, a tak¿e koniecznoci¹ opracowania w kuratoriach wymagañ dla szkó³ i placówek oraz potrzeb¹
przygotowania pracowników pedagogicznych kuratoriów do podjêcia nowych zadañ zwi¹zanych z mierzeniem jakoci pracy szkó³.
Mimo stwierdzenia wielu nieprawid³owoci, w³aciwe organy nie podjê³y skutecznych dzia³añ prowa-
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dz¹cych do ich wyeliminowania. Minister Edukacji
Narodowej i Sportu, po przeprowadzonych w kuratoriach kontrolach funkcjonowania nadzoru pedagogicznego, nie okreli³ zaleceñ i wniosków pokontrolnych
i nie przekaza³ ich do wykonania w³aciwym organom.
Podobnie  w stosunku do nadzorowanych szkó³ 
post¹pi³y kuratoria, których wiêkszoæ, konstatuj¹c na
podstawie wyników pomiarów jakoci pracy szkó³ liczne uchybienia i zaniedbania, nie wyda³a w tej sprawie
obligatoryjnych zaleceñ, ale ograniczy³a siê do przedstawiania w raportach tzw. s³abych stron pracy danej
szko³y, czyli obszarów i kierunków dzia³alnoci wymagaj¹cych poprawy. A zalecenia takie niew¹tpliwie by³yby bardzo przydatne. Badania wykaza³y bowiem, ¿e
dyrektorzy 23 sporód 83 skontrolowanych szkó³ nie
opracowali organizacji mierzenia jakoci pracy w swoich placówkach. W 60 pozosta³ych szko³ach rozpoczêto wprawdzie wdra¿anie nowych zasad sprawowania
nadzoru pedagogicznego, ale w czêci z nich planowane zadania nie by³y w pe³ni realizowane, a poszczególne czynnoci, zw³aszcza hospitacje, nie zawsze odpowiednio dokumentowane.
Utrudnieniem w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w kuratoriach by³ niedobór rodków finansowych. Brakowa³o ich zw³aszcza na sfinansowanie
wyjazdów wizytatorów do szkó³ i placówek, zakup niezbêdnych materia³ów, literatury i sprzêtu komputerowego. rodki przeznaczane na wynagrodzenia wystarcza³y na obsadzenie 70% planowanych etatów. Powszechnie nie przestrzegano wiêc przepisu, zgodnie
z którym na jeden etat mog³o przypadaæ nie wiêcej,
ni¿ 14 szkó³ i placówek. W zwi¹zku z tym, zjawiskiem
powszechnym by³o nadmierne obci¹¿enie prac¹ wizytatorów, nadzoruj¹cych nawet 80 i wiêcej jednostek.
Mia³o to niekorzystny wp³yw na zakres i skutecznoæ
podejmowanych przez nich dzia³añ.
Nie kwestionuj¹c okrelonych w przepisach celów,
kierunków i metod sprawowania nadzoru, Izba stwierdzi³a, i¿ w jej ocenie reforma systemu owiaty w badanym zakresie nie zosta³a nale¿ycie przygotowana,
zarówno pod wzglêdem prawnym, jak i organizacyjnym. Podejmowane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu inicjatywy i dzia³ania, maj¹ce na celu nadzorowanie oraz wspomaganie wdra¿ania nowego
modelu nadzoru pedagogicznego przez kuratorów
owiaty, by³y niewystarczaj¹ce. wiadczyæ o tym mog¹
wyniki przeprowadzonego w 2002 r., przez Centraln¹

&

Komisjê Egzaminacyjn¹, sprawdzianu dla uczniów kl.
VI szko³y podstawowej i egzaminu dla uczniów kl. III
gimnazjum, wskazuj¹ce, ¿e wyznaczony cel, jakim jest
podnoszenie poziomu szkó³ i rozwój ucznia, nie zosta³ faktycznie osi¹gniêty.
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Czwarta sporód systemowych reform pañstwa  reorganizacja ubezpieczeñ spo³ecznych 
ci¹gle jeszcze znajduje siê w pocz¹tkowej fazie. Opracowane zosta³y wprawdzie jej za³o¿enia, istniej¹ struktury i instrumenty warunkuj¹ce funkcjonowanie nowego systemu, za wczenie jednak na ocenê praktycznych rezultatów dokonanej transformacji. W tej sytuacji dotychczas przeprowadzone kontrole koncentrowa³y siê g³ównie wokó³ przygotowañ do reformy. Ich
w³aciwy przebieg, jak ucz¹ dowiadczenia trzech
pozosta³ych reform, ma ogromne znaczenie dla dalszych losów prowadzonych przekszta³ceñ. Pomy³ki
pope³nione wówczas, a nie skorygowane w porê, niejednokrotnie staj¹ siê przyczyn¹ wielu póniejszych
komplikacji i problemów, opóniaj¹c wejcie w ¿ycie
nowych rozwi¹zañ, niekiedy nawet nie pozwalaj¹c na
pe³ne osi¹gniêcie zak³adanych efektów.
Tak w³anie by³o w przypadku tworzenia w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych systemu informatycznego, stanowi¹cego podstawê i jeden z najwa¿niejszych elementów reformy. Od jego uruchomienia i prawid³owego dzia³ania uzale¿niono wprowadzenie ewidencji indywidualnego ubezpieczenia, które warunkowa³o pe³ne wdro¿enie systemu ubezpieczeñ spo³ecznych w jego nowym kszta³cie. Trzy kontrole, w czasie
których badane by³y ró¿ne aspekty i okolicznoci realizacji Kompleksowego Systemu Informacyjnego
ZUS, ujawni³y pope³nienie przy tym licznych b³êdów.
Stwierdzono m.in., ¿e decyzja o przyst¹pieniu do
tworzenia nowego systemu ewidencji by³a przedwczesna. W momencie wszczêcia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór generalnego
realizatora inwestycji nie by³o bowiem podstawowych
ustaleñ o kszta³cie zreformowanego systemu ubezpieczeñ spo³ecznych. Nie zosta³a te¿ rozstrzygniêta kwestia statusu prawnego ZUS. Uniemo¿liwia³o to w praktyce opracowanie trafnej koncepcji systemu informatycznego, czego skutkiem by³y póniejsze modyfikacje i aneksy do umowy. Warto dodaæ, ¿e nie zapad³a
równie¿ decyzja w sprawie róde³ finansowania tego
kosztownego przecie¿ projektu. NIK negatywnie oce-

ni³a tak¿e techniczno-proceduraln¹ stronê przedsiêwziêcia, a wiêc sam sposób udzielenia przez ZUS
zamówienia publicznego, postêpowanie komisji przetargowej przy wyborze ofert, dopuszczenie do umieszczenia w umowie postanowieñ niekorzystnych dla
Zak³adu, a tak¿e naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy podpisywaniu aneksu
do umowy, wprowadzaj¹cego do niej zasadnicze zmiany. Zmiany te Izba uzna³a zreszt¹ za wysoce ryzykowne, oceniaj¹c zwi¹zane z tym zagro¿enia dla realizacji ca³ego projektu jako ekstremalne.
Inne zagro¿enie dla funkcjonowania zreformowanego systemu ubezpieczeñ spo³ecznych ujawni³a kontrola funduszy emerytalnych. Wykaza³a ona, ¿e relacja przysz³ych emerytur do wysokoci otrzymywanych
wynagrodzeñ mo¿e byæ znacznie mniej korzystna, ni¿
pierwotnie zak³adano. Powodem ujemnej oceny tej
czêci nowego systemu emerytalnego by³y nietrafne,
zdaniem NIK, rozwi¹zania dotycz¹ce kszta³towania
rynku otwartych funduszy emerytalnych oraz niektóre
okolicznoci zwi¹zane z wprowadzaniem nowych rozwi¹zañ prawnych i organizacyjnych.
Przeprowadzona w 2002 r. kontrola egzekucji na
rzecz ZUS nale¿noci z tytu³u sk³adek udowodni³a, ¿e
k³opoty, z jakimi boryka siê Zak³ad w ostatnich latach,
maj¹ swe praród³o w niefortunnej próbie rozpoczêcia reformy od stworzenia systemu informatycznego
i stosowania prowizorycznych rozwi¹zañ dla doranego ³agodzenia zwi¹zanych z tym trudnoci. Ustalenia
wspomnianej kontroli s¹ jednoczenie dowodem, jak
grony mo¿e byæ brak przewidywania i wyobrani, jak
wielkich trudów wymaga za naprawienie pope³nionych nieopatrznie b³êdów.
Maj¹c na wzglêdzie wszystkie przytoczone wy¿ej
okolicznoci, Izba pozytywnie oceni³a przebieg egzekucji na rzecz Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
nale¿noci z tytu³u sk³adek w latach 1999-2001
[por. za³. Nr 3, str. 53]. Ocenê tê uzasadnia³y, mimo
stwierdzonych nieprawid³owoci, czynione przez Zak³ad wysi³ki w celu zintensyfikowania dzia³añ egzekucyjnych, co spowodowa³o zwiêkszenie przychodów
z tego tytu³u. Ponadto ZUS w okresie objêtym kontrol¹ podj¹³ szereg dzia³añ prowadz¹cych do wzmocnienia nadzoru nad wykonywaniem zadañ przez podleg³e mu jednostki, poprawy funkcjonowania systemów
informatycznych oraz wdro¿y³ nowe ich aplikacje,
usprawniaj¹ce proces egzekwowania sk³adek.

W badanym okresie obejmuj¹cym lata 1999-2001
(3 kwarta³y), ZUS nie wywi¹zywa³ siê nale¿ycie z na³o¿onych na niego zadañ ustawowych. Pocz¹wszy od
1999 r. nie posiada³ pe³nego rozeznania o ogólnym
stanie rozliczeñ wszystkich p³atników, w szczególnoci nie zna³ ich rzeczywistego zad³u¿enia z tytu³u sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusze Pracy i Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych.
Zak³ad prowadzi³ ewidencjê nale¿noci w sposób, który nie odzwierciedla³ rzeczywistego zad³u¿enia p³atników. Stan ten opónia³ rozpoczêcie dochodzenia nale¿noci przez s³u¿by ZUS. W konsekwencji egzekucja administracyjna by³a prowadzona tylko wobec czêci nale¿noci.
Negatywny wp³yw na egzekucjê nale¿noci z tytu³u sk³adek mia³y opónienia w uruchomieniu Kompleksowego Systemu Informatycznego, g³ównego
ogniwa rozpoczêtej 1 stycznia 1999 r. reformy systemu ubezpieczeñ spo³ecznych. Z powodu niemo¿noci ustalenia nale¿nych kwot, w 1999 r. nast¹pi³o za³amanie systemu rozliczeñ p³atnoci sk³adek do ZUS.
Dopiero w nastêpnym roku Zak³ad odzyska³, choæ
w ograniczonym stopniu, zdolnoæ ustalania bie¿¹cych
nale¿noci, dziêki czemu tytu³y egzekucyjne by³y wystawiane na bie¿¹co oraz za 1999 r. W 2001 r. nast¹pi³a dalsza intensyfikacja dzia³añ egzekucyjnych. Spowodowa³a ona wzrost liczby przekazywanych przez
ZUS tytu³ów wykonawczych.
W badanym okresie sukcesywnie zwiêkszy³a siê
efektywnoæ egzekucji, zw³aszcza egzekucji w³asnej,
prowadzonej przez oddzia³y Zak³adu: z 18,2%
w 1999 r. do 26,3% -w 2000 r. oraz 38,8% - na koniec
2001 r. Na relatywnie niskim poziomie utrzymywa³ siê
natomiast wskanik efektywnoci egzekucji prowadzonej przez urzêdy skarbowe, mimo interwencji ZUS
w urzêdach oraz wysy³ania pism do Ministerstwa Finansów. Wed³ug danych ZUS wskanik ten wynosi³
w 1999 r. - 14%, w 2000 r.  8,3%, a na koniec 2001 r.
- 12,5%.
Kontrola ujawni³a równie¿ inne nieprawid³owoci, zarówno w oddzia³ach ZUS, jak i w urzêdach
skarbowych. Tak wiêc oddzia³y Zak³adu kierowa³y do
urzêdów skarbowych tytu³y wykonawcze bez przeprowadzenia wczeniej tzw. w³asnej egzekucji administracyjnej, przez co pozbawia³y siê mo¿liwoci
naliczenia kosztów egzekucyjnych. Ponadto zbyt
póno podejmowa³y egzekucjê, nie wykorzystywa³y
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wszystkich dostêpnych rodków egzekucyjnych,
ograniczaj¹c siê do zajêcia rachunku bankowego.
Wreszcie nie podejmowa³y natychmiastowych dzia³añ wyjaniaj¹cych lub interwencji w przypadku opiesza³ej realizacji tytu³ów wykonawczych przez urzêdy skarbowe. Z kolei urzêdy skarbowe zbyt wolno
nadawa³y bieg tytu³om wykonawczym otrzymanym
z ZUS. Po wydaniu postanowienia o skierowaniu ty-
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tu³u do egzekucji zwleka³y z przyst¹pieniem do odpowiednich czynnoci. Nie korzysta³y równie¿
z uprawnienia, umo¿liwiaj¹cego organowi egzekucyjnemu zwrócenie siê do s¹du o nakazanie zobowi¹zanemu ujawnienie maj¹tku. Ponadto zani¿a³y lub
zawy¿a³y koszty egzekucyjne, obci¹¿aj¹ce zobowi¹zanego lub ZUS, a tak¿e nie zaspokaja³y nale¿noci
ZUS przed innymi nale¿nociami.

Dzia³alnoæ
pañstwa
w rozwi¹zywaniu
wa¿niejszych
problemów
spo³ecznych
4.
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Dzia³alnoæ pañstwa w sferze spo³ecznej od wielu lat stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania
Najwy¿szej Izby Kontroli. Jej uwaga skupia siê przede wszystkim na kwestii wype³niania przez organy administracji i powo³ane do tego instytucje ich ustawowych zadañ zwi¹zanych z zapewnieniem obywatelom bezpieczeñstwa socjalnego oraz godnych warunków ¿ycia i pracy. Temu w³anie s³u¿¹ kontrole skutecznoci przedsiêwziêæ podejmowanych przez pañstwo dla przeciwdzia³ania bezrobociu, ograniczania sfery ubóstwa, aktywizacji osób niepe³nosprawnych, dla zapewnienia obywatelom niezbêdnych us³ug publicznych, m.in. w dziedzinie
ochrony zdrowia, opieki spo³ecznej, a tak¿e wielu wa¿nych dla jakoci codziennego ¿ycia us³ug bytowych. rodki wydatkowane na te cele s¹ badane skrupulatnie, chodzi bowiem o to, by pomoc trafia³a do najbardziej potrzebuj¹cych wsparcia ze wzglêdu na podesz³y wiek, niepe³nosprawnoæ, d³ugotrwa³¹ chorobê, trudn¹ sytuacjê
¿yciow¹ lub brak umiejêtnoci radzenia sobie z codziennymi problemami.
Z ustaleñ kontroli przeprowadzonych w ci¹gu kilku minionych lat wynika, ¿e istniej¹ niezbêdne przepisy
i programy, organy pañstwa w zasadzie zadowalaj¹co wywi¹zuj¹ siê ze swoich obowi¹zków, pomoc udzielana
jest prawid³owo, a rodki wydawane s¹ celowo i racjonalnie. Mimo to po³o¿enie podopiecznych nie poprawi³o
siê w odczuwalnym stopniu, a w niektórych dziedzinach zgo³a nast¹pi³ regres. Placówki udzielaj¹ce pomocy
spo³ecznej ci¹gle informuj¹ o ogromnym, niezaspokojonym zapotrzebowaniu na ró¿ne formy wsparcia. NIK,
maj¹c wiadomoæ, i¿ jedn¹ z g³ównych przyczyn takiego stanu rzecz jest niedostatek rodków finansowych,
postulowa³a dokonanie zdecydowanej zmiany, zarówno w wymiarze materialnym, jak i w podejciu do wype³niania swych zadañ przez odpowiednie organy i instytucje.
O takiej potrzebie wiadczy³y dobitnie wyniki dwóch kontroli realizacji zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej.
Pierwsza z nich, zakoñczona w 2000 r., wykaza³a, ¿e zaplanowane w bud¿etach wojewodów oraz w bud¿etach
miast i gmin rodki na pomoc spo³eczn¹ by³y zbyt szczup³e w stosunku do zadañ przewidzianych w ustawie
i potrzeb zg³aszanych przez orodki pomocy spo³ecznej. Konsekwencj¹ tego by³o zaspokojenie w skontrolowanych jednostkach zapotrzebowania na poszczególne formy pomocy, realizowanej zarówno w ramach zadañ
w³asnych gmin i powiatów, jak i zleconych przez administracjê rz¹dow¹, zaledwie w 62%. Z kontroli przeprowadzonej rok póniej wynika³o, ¿e realizacja zadañ nadal nie przebiega³a w sposób prawid³owy, a przepisy reguluj¹ce zasady udzielania wiadczeñ by³y czêsto naruszane. Osi¹gniêcie ustawowych celów pomocy spo³ecznej
utrudnia³ niedostatek rodków i zwi¹zana z tym niemo¿noæ zaspokojenia niezbêdnych potrzeb. W rezultacie
tylko w co czwartej sporód skontrolowanych jednostek zosta³y osi¹gniête, przynajmniej czêciowo, ustawowe
cele pomocy spo³ecznej. Równie¿ sposób redystrybucji posiadanych rodków, dokonywanej przez jednostki
samorz¹du, nie gwarantowa³ najbardziej racjonalnego ich wykorzystania.
Nie uda³o siê osi¹gn¹æ wiêkszych sukcesów w przezwyciê¿aniu bezrobocia. Dzia³ania maj¹ce na celu ograniczenie bezrobocia na wsi okaza³y siê nieskuteczne, mia³y bowiem ograniczony zasiêg, za czêæ przeznaczonych na ten cel relatywnie niewielkich rodków nie zosta³a w pe³ni wykorzystana, a nawet w ogóle uruchomiona. Tak¿e restrukturyzacja zatrudnienia w górnictwie wêgla kamiennego nie spe³ni³a spodziewanych socjalnych
funkcji. Wygasanie skutecznoci instrumentów zawartych w Górniczym Pakiecie Socjalnym spowodowane by³o
g³ównie pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ na rynku pracy i rosn¹cymi trudnociami ze znalezieniem pracy poza górnictwem.
Wiele do ¿yczenia pozostawia³a dzia³alnoæ pedagogiczna i opiekuñcza. Kontrola zapobiegania w szko³ach
i placówkach opiekuñczo-wychowawczych zjawiskom patologii wród dzieci i m³odzie¿y wykaza³a, i¿ wród ich
wychowanków zachowania spo³ecznie niepo¿¹dane osi¹gnê³y znaczne rozmiary. Stwierdzono niedostateczne
przygotowanie placówek owiatowych do przeciwdzia³ania patologiom, a tak¿e ró¿nego rodzaju zaniedbania,
czyni¹ce walkê z nimi trudniejsz¹ i mniej skuteczn¹. Krytycznie NIK oceni³a równie¿ sposób realizacji i skutecznoæ pomocy udzielanej na usamodzielnianie pe³noletnich wychowanków placówek opiekuñczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych zak³adów dla nieletnich oraz rodzin zastêpczych. Tego rodzaju pomoc udzielana by³a
w ograniczonym zakresie, g³ównie ze wzglêdu na brak wystarczaj¹cych rodków finansowych, jednak istotn¹
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rolê odegra³a równie¿ zbyt ma³a aktywnoæ i brak rozeznania wiêkszoci centrów pomocy w rozmiarach istniej¹cych potrzeb, czego skutkiem by³o zaplanowanie niewystarczaj¹cych rodków. Poprawnie natomiast wiadczone by³y us³ugi opiekuñcze w domach pomocy spo³ecznej sta³ego pobytu. Izba pozytywnie oceni³a opiekê
sprawowan¹ przez personel nad ich mieszkañcami oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych, zdrowotnych, opiekuñczych, spo³ecznych i religijnych pensjonariuszy, mimo trudnych warunków, w jakich funkcjonowa³a wiêkszoæ skontrolowanych placówek.
Podstaw do optymistycznych wniosków nie da³y badania powiêcone sytuacji osób niepe³nosprawnych.
Po raz kolejny krytycznie ocenione zosta³o funkcjonowanie systemu rehabilitacji zawodowej. Zadania w tym
zakresie, realizowane przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, samorz¹dy powiatowe i powiatowe urzêdy pracy, nie by³y w pe³ni wykonywane, g³ównie wskutek niew³aciwego rozeznania
potrzeb pracodawców zatrudniaj¹cych niepe³nosprawnych oraz organizacji pozarz¹dowych. Z kolei kontrola
przystosowania komunikacji pasa¿erskiej dla osób niepe³nosprawnych pozwoli³a stwierdziæ, ¿e przewonicy
(PKP i PKS) nie byli przygotowani do obs³ugi niepe³nosprawnych pasa¿erów, zarówno na terenie dworców,
jak i w czasie podró¿y.
W ramach badañ zwi¹zanych z kolejnym wa¿nym problemem spo³ecznym  brakiem wystarczaj¹cej liczby
mieszkañ dostêpnych dla przeciêtnie sytuowanego obywatela, NIK skontrolowa³a dzia³alnoæ towarzystw budownictwa spo³ecznego. Z ustaleñ kontroli wynika³o, ¿e dzia³ania maj¹ce z³agodziæ niedostatek mieszkañ drog¹
budowy stosunkowo tanich lokali na wynajem nie przynios³y oczekiwanych rezultatów, a powo³ane w tym celu
towarzystwa budownictwa spo³ecznego wywi¹za³y siê ze swego zadania tylko czêciowo. Wiele niepokoj¹cych
zjawisk w gospodarce mieszkaniowej uwidoczni³a kontrola remontów komunalnych budynków mieszkalnych
w by³ych województwach: bydgoskim, toruñskim i w³oc³awskim.
Wród zakoñczonych w 2002 r., wiêkszoæ kontroli przynios³a ustalenia sk³aniaj¹ce do podobnych ocen
i wniosków. W poczynaniach maj¹cych prowadziæ do ograniczenia bezrobocia nadal brakowa³o koordynacji
poszczególnych przedsiêwziêæ i konsekwencji w dzia³aniu. Ocena taka dotyczy³a zarówno budowy systemu
informatycznego, którego rola w praktyce zdegradowana zosta³a z narzêdzia maj¹cego wspieraæ instrumenty
polityki spo³ecznej, do funkcji bazy przydatnej w tworzeniu zestawieñ, jak i prowadzonych przez ró¿ne instytucje
i organizacje konkretnych dzia³añ, których suma nie tworzy³a spójnej, s³u¿¹cej okrelonemu celowi ca³oci.
Tradycyjnie ju¿, przedmiotem krytycznych uwag Izby sta³y siê kwestie zwi¹zane z prac¹, rehabilitacj¹ i ¿yciem osób niepe³nosprawnych. Z przeprowadzonych badañ wynika³o, ze kosztowny dla bud¿etu system, maj¹cy w za³o¿eniach wyrównaæ pokrzywdzonym przez los szanse na rynku pracy i u³atwiæ im integracjê ze spo³eczeñstwem, w praktyce s³u¿y³ g³ównie zatrudniaj¹cym ich przedsiêbiorstwom, lub niewielkim grupom niepe³nosprawnych pracowników, stanowi¹cych zazwyczaj kierownictwo zak³adu.
W wielu przypadkach niewystarczaj¹ca okaza³a siê dostêpnoæ us³ug publicznych, lub by³y one bardzo
poledniej jakoci. Jeli chodzi o us³ugi zwi¹zane z ochron¹ zdrowia, dobitnie wiadcz¹ o tym przyk³ady przytoczone w rozdziale, w którym przedstawione zosta³y wyniki badañ dokonanych w ramach kontroli wdra¿ania
reform ustrojowych pañstwa. Mimo wielu uchybieñ, sprawdzi³a siê w praktyce idea Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i powo³ania towarzystw budownictwa spo³ecznego, buduj¹cych mieszkania na wynajem dla osób
niezamo¿nych. Jedyn¹ powa¿n¹ przeszkod¹ w rozkwicie dzia³alnoci Funduszu by³ brak rodków finansowych. Niewiele natomiast dobrego mo¿na powiedzieæ o organizowaniu komunikacji publicznej przez organy
pañstwowe i w³adze samorz¹dowe, które nie zna³y potrzeb w tej dziedzinie, ani kosztów, które nale¿y ponieæ
w celu ich zaspokojenia. Stawianym wymaganiom nie odpowiada³a w ogromnej wiêkszoci równie¿ jakoæ wody,
w któr¹ zaopatrywane by³y najwiêksze aglomeracje miejskie. Nie lepiej ni¿ potrzeby materialne, zaspokajanie
by³y potrzeby ducha. Przeprowadzona kontrola wykaza³a, ¿e Telewizja Polska SA nie wywi¹zywa³a siê w³aciwie ze swej roli nadawcy publicznego, nie maj¹c ambicji kultywowania wa¿nych spo³ecznie wartoci i postaw.
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4.

Omówienie wyników wa¿niejszych
kontroli

1. Kontrola wdro¿enia

4.

i funkcjonowania
w urzêdach pracy i jednostkach pomocy spo³ecznej systemów informatycznych, utworzonych w ramach projektu ALSO 1/ [por. za³. Nr 3,
str. 55], umo¿liwi³a stwierdzenie, ¿e za³o¿one cele
nie zosta³y osi¹gniête, mimo ¿e w latach 1991-2000
na realizacjê tego projektu, sk³adaj¹cego siê z podprojektów Systemu Pomocy Spo³ecznej,2/ Systemu
Urzêdów Pracy 3/ oraz Systemu Wspomagania b.
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, wydatkowano ponad 42,5 mln dol. USA ze rodków po¿yczki
Banku wiatowego oraz 24,1 mln z³  z bud¿etu
pañstwa.
Jak wykaza³a kontrola, nie uda³o siê zbudowaæ
jednolitego systemu informatycznego, który umo¿liwi³by przekazywanie do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej pe³nych danych przez jednostki pomocy spo³ecznej, a tak¿e monitorowanie tej pomocy. System POMOST mia³ m.in. zautomatyzowaæ
podstawowe czynnoci w orodkach pomocy spo³ecznej, usprawniaj¹c w konsekwencji obs³ugê
klientów. Tymczasem zdaniem wielu pracowników
orodków by³ on pracoch³onny, wrêcz uci¹¿liwy
w eksploatacji. W rezultacie pod koniec 2001 r. co
pi¹ty orodek pomocy spo³ecznej wykorzystywa³
w bie¿¹cej pracy inne oprogramowanie, a sporód
tych, które wdro¿y³y system informatyczny POMOST, tylko co czwarty przekazywa³ do centralnej
bazy wiarygodne dane. Oznacza to, ¿e Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej nie otrzyma³o za
porednictwem systemu informatycznego POMOST
zbioru informacji, na podstawie których mog³oby
opracowywaæ analizy i prognozy s³u¿¹ce doskonaleniu instrumentów polityki spo³ecznej.
System POMOST nie zosta³ wdro¿ony równie¿
w urzêdach marsza³kowskich. Wprawdzie Ministerstwo dla potrzeb 16 wyodrêbnionych jednostek organizacyjnych, realizuj¹cych w tych urzêdach zadania
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ALSO – Automation of the Labour and Social Welfare

Organisation
2/

W skrócie: SPS-POMOST.

3/

Jak wy¿ej: SUP-PULS.
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z zakresu pomocy spo³ecznej, zakupi³o komputery
i drukarki oraz bezp³atnie przekaza³o oprogramowanie u¿ytkowe, jednak oprogramowanie to nie by³o dostosowane do przypisanych im zadañ.
Za³o¿one cele nie zosta³y w pe³ni zrealizowane
tak¿e w przypadku systemu informatycznego PULS,
maj¹cego umo¿liwiæ efektywne sterowanie rynkiem
pracy. System ten wykorzystywa³o 80% powiatowych
urzêdów pracy, pozosta³e pos³ugiwa³y siê innymi systemami, b¹d korzysta³y równolegle z dwóch systemów, co wymaga³o anga¿owania dodatkowych osób
do ich obs³ugi.
W wojewódzkich i powiatowych urzêdach pracy system informatyczny PULS wprowadzono
w 1999 r. Ju¿ w czasie jego wdra¿ania urzêdy pracy sygnalizowa³y wiele problemów. Z powodu b³êdów w oprogramowaniu, powoduj¹cych m.in. powoln¹ i niestabiln¹ prac¹ systemu, na system ten
prze³¹czano siê niekiedy dopiero po roku od jego
zainstalowania, a w niektórych przypadkach rezygnowano z niego w ogóle. W latach 2000-2001 wyst¹pi³y kolejne b³êdy. Jakkolwiek nie spowodowa³y
one powa¿niejszych zak³óceñ w pracy, to jednak
ich usuwanie trwa³o wiele miesiêcy. Z tych wzglêdów, a tak¿e z powodu czêstych zmian przepisów
prawnych, system informatyczny PULS wymaga³
ci¹g³ego doskonalenia i modyfikacji.
W piêciu skontrolowanych wojewódzkich urzêdach
pracy system PULS nie by³ u¿ytkowany. Nie zosta³ on
bowiem dostosowany do sytuacji powsta³ej po wprowadzeniu reformy administracyjnej, w wyniku której
obs³ugê osób bezrobotnych przejê³y powiatowe urzêdy pracy, a pieczê nad nimi sprawowa³ bezporednio
Krajowy Urz¹d Pracy. W efekcie reformy administracyjnej kraju, czêæ zadañ z zakresu przeciwdzia³ania
bezrobociu przejêli wojewodowie. Ustalono, ¿e sporód 6 skontrolowanych, 3 urzêdy wojewódzkie nie
przejê³y ¿adnych elementów zwi¹zanych z tym systemem, 2 przejê³y sprzêt bez oprogramowania, jeden
przej¹³ sprzêt wraz z oprogramowaniem, ale siê nim
nie pos³ugiwa³.
Wbrew za³o¿eniom, w latach 2000-2001 system
informatyczny PULS nie zosta³ rozszerzony o kolejne
3 modu³y, mimo ich formalnego odbioru przez zespó³
projektowy. Nie zosta³y tak¿e podjête decyzje w sprawie realizacji kolejnych 5 modu³ów. Tak wiêc nie uda³o siê zbudowaæ wersji docelowej oprogramowania,

usprawniaj¹cej wykonywanie zadañ przez jednostki
organizacyjne urzêdów pracy.
Na pozytywn¹ ocenê, w opinii NIK, zas³uguje natomiast fakt, ¿e poza bie¿¹c¹ obs³ug¹ bezrobotnych,
powiatowe urzêdy pracy wykorzystywa³y system informatyczny PULS do generowania ró¿nych zestawieñ
liczbowych, dotycz¹cych lokalnego rynku pracy, na
potrzeby w³asne oraz innych zainteresowanych podmiotów.
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Skutecznoæ metod zastosowanych dla ograniczenia bezrobocia by³a przedmiotem kontroli wykorzystania rodków publicznych w województwie
lubuskim na niektóre dzia³ania zapobiegaj¹ce
bezrobociu na wsi [por. za³. Nr 3, str. 96]. Wykaza³a
ona, ¿e podjête przedsiêwziêcia da³y jedynie po³owiczne rezultaty.
Nie przynios³a za³o¿onych efektów realizacja programu pn. Przezwyciê¿anie negatywnych skutków
bezrobocia na terenach wiejskich w województwie lubuskim, finansowanego z dotacji celowej bud¿etu
pañstwa. Wojewódzki Urz¹d Pracy ograniczy³ zakres
podjêtych zadañ g³ównie do organizacji szkoleñ dla
bezrobotnych i wiadczenia us³ug doradczych w sferze pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej, mimo i¿
przedsiêbiorcy nie byli zainteresowani tak¹ form¹
wspierania ich dzia³alnoci. Wród zadañ zleconych
przez WUP nie znalaz³y siê natomiast us³ugi zwi¹zane z okresowym zatrudnieniem, w celu praktycznej
nauki zawodu, mimo i¿ tego rodzaju dzia³ania zaliczane by³y do najbardziej efektywnych sposobów wychodzenia z bezrobocia, a na ich realizacjê zaplanowano
pocz¹tkowo 400 tys. z³, tj. oko³o 25% ogólnej kwoty
dotacji bud¿etowej.
Poniewa¿ przedmiot i zakres zleconych przez
WUP us³ug nie odpowiada³ w pe³ni rzeczywistym potrzebom, a zadania wykonywane w ramach programu
nie by³y skoordynowane z analogicznymi dzia³aniami
prowadzonymi przez inne instytucje i organizacje (np.
Agencjê W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa), w opinii
NIK mo¿e to oznaczaæ, ¿e opracowanie programu s³u¿y³o bardziej spe³nieniu formalnego wymogu ubiegania siê o dotacjê z bud¿etu pañstwa, ni¿ zainicjowaniu skutecznych dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenia bezrobocia na lubuskiej wsi.
Ustalono ponadto, ¿e Wojewódzki Urz¹d Pracy
niew³aciwie nadzorowa³ i rozlicza³ wykonanie zle-

conych zadañ. W rezultacie nie tylko nie zosta³o przeszkolonych, jak przewidywa³ program, 560 osób
chc¹cych zmieniæ swe kwalifikacje zawodowe, ale
Urz¹d zap³aci³ niedosz³emu wykonawcy tego zadania kwotê blisko 400 tys. z³, mimo niewykonania przez
niego zleconej us³ugi. WUP akceptowa³ sposób wykonania i rozliczenia zadañ zleconych tylko na podstawie dokumentów i deklaracji przedk³adanych
przez us³ugodawców, nie weryfikuj¹c prawdziwoci
otrzymywanych danych, wskutek czego nie dysponowa³ rzeteln¹ informacj¹ o rzeczywistym sposobie
wykonania umowy. W pismach do Wojewody Lubuskiego, informuj¹cych o realizacji programu, Urz¹d
przedstawi³ pozytywn¹ ocenê wykonania zadañ sfinansowanych z dotacji celowej bud¿etu pañstwa,
która to ocena w wietle ustaleñ kontroli NIK budzi³a
powa¿ne zastrze¿enia.
NIK pozytywnie oceni³a natomiast realizacjê przez
Oddzia³ Terenowy Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa zadañ polegaj¹cych na tworzeniu miejsc pracy, w zwi¹zku z restrukturyzacj¹ pañstwowej gospodarki rolnej, a tak¿e pomocy udzielanej by³ym pracownikom pañstwowych przedsiêbiorstw gospodarki rolnej i cz³onkom ich rodzin w przezwyciê¿aniu trudnych
sytuacji ¿yciowych. Zastrze¿enia Izby budzi³a jednak
struktura wydatków. Wyasygnowane na ten cel rodki
przeznaczone zosta³y g³ównie na pomoc spo³eczn¹
i wiadczenia socjalne, a w niewielkiej tylko czêci na
przedsiêwziêcia zwi¹zane z tworzeniem nowych
miejsc pracy.
Zdaniem NIK, ustalenia kontroli wskazuj¹ na koniecznoæ skoordynowania dzia³añ realizowanych
przez zarz¹d województwa w ramach przeciwdzia³ania bezrobociu na wsi, z programami i dzia³aniami
prowadzonymi przez inne instytucje i organizacje,
a tak¿e na potrzebê powierzania, w wiêkszym ni¿ dotychczas zakresie, zadañ dotycz¹cych zapobiegania
negatywnym skutkom bezrobocia  jednostkom samorz¹dowym.
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W trudnych warunkach dzia³a³y placówki opiekuñcze dla dzieci i m³odzie¿y. Mimo to z ustaleñ kontroli funkcjonowania socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych placówek opiekuñczo-wychowawczych
[por. za³. Nr 3, str. 54] wynika, ¿e wiêkszoæ skontrolowanych placówek realizowa³a poprawnie swe podstawowe zadania okrelone w ustawie o pomocy spo-
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³ecznej. Wychowankowie mieli zapewnion¹ ca³odobow¹ opiekê oraz zaspokojone podstawowe potrzeby
bytowe i rozwojowe, w tym tak¿e zwi¹zane z przys³uguj¹cymi im wiadczeniami zdrowotnymi i prawem do
nauki. Wystarczaj¹ce, w ocenie NIK, by³o zaopatrzenie wychowanków placówek w odzie¿, obuwie, rodki
higieny i inne przedmioty osobistego u¿ytku oraz w zabawki, podrêczniki i przybory szkolne. Personel dba³
o utrzymywanie kontaktów dzieci z ich naturalnymi
rodzicami i innymi bliskimi osobami, stara³ siê te¿ zapewniæ im uczestnictwo w zajêciach rekreacyjno-sportowych i ko³ach zainteresowañ.
Od standardów ustalonych przez Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej odbiega³y jednak warunki, w jakich realizowane by³y wspomniane zadania. Norma
5 m2 powierzchni pokoi mieszkalnych na osobê nie
zosta³a spe³niona w co czwartej sporód skontrolowanych placówek, zbyt ma³o by³o aneksów kuchennych,
brakowa³o pomieszczeñ do zajêæ terapeutycznych,
cichej nauki i wypoczynku oraz pokoi gocinnych.
Mimo ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi standardami
w placówce zapewniaj¹cej ca³odobow¹ opiekê nie
powinno jednoczenie przebywaæ wiêcej ni¿ 30 dzieci, w oko³o 90% badanych placówek liczba podopiecznych przekracza³a tê granicê, a w co czwartej przebywa³o wiêcej ni¿ 60 wychowanków.
Zdecydowana wiêkszoæ badanych placówek nie
spe³nia³a równie¿ obowi¹zuj¹cych standardów w dziedzinie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników. Wprawdzie liczba wychowawców nie odbiega³a od okrelonych wymagañ, powszechnie brakowa³o jednak wykwalifikowanych pedagogów, psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych. Ustalonych kryteriów nie
spe³nia³a ponadto czêæ wychowawców, nieposiadaj¹cych odpowiedniego wykszta³cenia, a tak¿e pracowników socjalnych nielegitymuj¹cych siê w³aciw¹ specjalizacj¹ zawodow¹. Tak¿e 60% dyrektorów placówek nie mia³o wymaganej specjalizacji z zakresu organizacji pomocy spo³ecznej. NIK zauwa¿y³a jednak,
¿e co druga z takich osób uzupe³nia³a kwalifikacji lub
deklarowa³a uzupe³nienie ich w najbli¿szym czasie.
Placówki niespe³niaj¹ce ustalonych standardów
zobowi¹zano do przygotowania etapowych planów
dochodzenia do tych norm. Ich realizacja powinna
zostaæ zakoñczona do koñca 2006 r., jednak wi¹¿e
siê z koniecznoci¹ poniesienia znacznych nak³adów
finansowych (dodatkowe etaty, remonty, adaptacje
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i wyposa¿enie pomieszczeñ). W opinii NIK, dotychczasowa trudna sytuacja czêci placówek grozi nieosi¹gniêciem oczekiwanego stanu w przewidzianym terminie.
Kontrole przeprowadzone w powiatowych centrach pomocy spo³ecznej i miejskich orodkach pomocy spo³ecznej wykaza³y pojedyncze przypadki niewywi¹zywania siê z obowi¹zku udzielania osobom
opuszczaj¹cym placówki opiekuñczo-wychowawcze
finansowej pomocy na usamodzielnienie oraz integracjê ze rodowiskiem. Zastrze¿enia Izby budzi³a natomiast przewlek³a procedura realizacji postanowieñ
s¹dowych w sprawie kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych. Stwierdzono przypadki
umieszczania nieletnich w orodkach dopiero po wielu miesi¹cach, a nawet po roku od momentu otrzymania wniosku w tej sprawie. W ocenie Izby mog³o to
powodowaæ pog³êbienie procesu demoralizacji nieletnich oraz utrwalenie nieodpowiednich zachowañ.
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Rehabilitacji osób niepe³nosprawnych powiêcone zosta³y dwie sporód kontroli zakoñczonych
w 2002 r. Badania NIK ujawni³y nieprawid³owoci
w gospodarowaniu Zak³adowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w zak³adach
pracy chronionej [por. za³. Nr 3, str. 82], pochodz¹cym z obligatoryjnych zwolnieñ z odprowadzania podatków.
Kontrola przeprowadzona w 83 takich zak³adach
wykaza³a, ¿e w zdecydowanej wiêkszoci przychody
ZFRON naliczane by³y zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o rehabilitacji, tym niemniej w kilku z nich
rodki uzyskane ze zwolnieñ podatkowych wykorzystywano na finansowanie bie¿¹cej dzia³alnoci gospodarczej lub na zakupy udzia³ów w innych podmiotach.
Zastrze¿enia budzi³ równie¿ sposób gospodarowania
Funduszem. Zdaniem NIK zbyt niskie nak³ady na rehabilitacjê spo³eczn¹ nie by³y w stanie zapewniæ osobom niepe³nosprawnym uczestniczenia w warsztatach
terapii zajêciowej, turnusach rehabilitacyjnych oraz
usprawniaj¹cych psychoruchowo zespo³ach æwiczeñ
fizycznych. Kontrolowane zak³ady pracy chronionej na
wspieranie rehabilitacji spo³ecznej jednej osoby przeznacza³y miesiêcznie rednio 8,90 z³, co nie pozwala³o sfinansowaæ uczestnictwa wszystkich niepe³nosprawnych we wspomnianych zajêciach. Jednoczenie Izba stwierdzi³a, i¿ nie by³o mo¿liwe dokonanie

oceny stopnia realizacji potrzeb osób niepe³nosprawnych, bowiem obowi¹zuj¹ce przepisy nie obliguj¹ prowadz¹cych zak³ady pracy chronionej do ewidencjonowania zg³aszanych przez pracowników potrzeb, ani
zaleceñ lekarskich w kwestii rehabilitacji spo³ecznej.
Ujawniono tak¿e, i¿ trzy zak³ady w ci¹gu 15 miesiêcy
nie ponios³y ¿adnych wydatków na opiekê medyczn¹,
a w piêciu innych mia³y miejsce nieprawid³owoci
w zapewnieniu opieki i jej finansowaniu.
W wyniku kontroli Izba zwróci³a uwagê na fakt, ¿e
ustawa o rehabilitacji nie wymaga od zak³adów pracy
chronionej utrzymania b¹d wzrostu zatrudnienia 
prowadz¹cy zak³ad musi jedynie spe³niæ warunki, dotycz¹ce minimalnej liczby pracuj¹cych ogó³em i wskanika zatrudnienia osób niepe³nosprawnych. NIK negatywnie oceni³a likwidacjê czêci miejsc pracy w tego typu zak³adach. Miêdzy 1 stycznia 2000 r. a 31
marca 2001 r. liczba zatrudnionych tam niepe³nosprawnych zmniejszy³a siê o ponad 10 tys. osób, mimo
pozostawienia tym zak³adom 1.200 mln z³ rodków
publicznych na ZFRON. W przypadku 83 kontrolowanych zak³adów, wp³yw na zmniejszenie zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych mia³a m.in. rezygnacja ze
statusu zak³adu pracy chronionej po uruchomieniu produkcji w nowych zak³adach, których budowê sfinansowano ze rodków ZFRON oraz przeniesienie maj¹tku zakupionego ze rodków ZFRON do innych podmiotów, nieposiadaj¹cych statusu zak³adu pracy chronionej.
Ujawniono przypadki przekazywania znacz¹cych
rodków, tak¿e w formie bezzwrotnej pomocy, ograniczonej grupie pracowników, wywodz¹cej siê g³ównie sporód kierownictw zak³adów. W ocenie NIK, finansowanie pomocy indywidualnej dla osób niepe³nosprawnych, udzielanej w formie bezzwrotnej lub
nieoprocentowanej po¿yczki, szczególnie na adaptacjê i wyposa¿enie mieszkañ, budynków, a tak¿e zakup rodków transportu, jest obszarem szczególnie
zagro¿onym korupcj¹. Dysponent rodków ZFRON
sam bowiem decyduje o tym, komu, na jaki cel, i w
jakiej wysokoci ma byæ przyznana pomoc, co powoduje nadmierne zró¿nicowanie jej wysokoci. Takim
praktykom sprzyja u¿ycie, w reguluj¹cym te kwestie
rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej,
zwrotów: u³atwiaj¹ce wykonywanie czynnoci ¿yciowych i stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoci. Umo¿liwia to decydentom uznanie 

w przypadku wybranych osób  bardzo szerokiej gamy
ich potrzeb i finansowanie ze rodków ZFRON, bêd¹cych rodkami publicznymi, równie¿ wydatków
o charakterze ponadstandardowym.

5. Zastrze¿enia co do legalnoci i celowoci po-

dejmowanych dzia³añ NIK zg³osi³a równie¿ po zbadaniu finansowania rehabilitacji dzieci i m³odzie¿y
ze rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w latach 1999-2000
[por. za³. Nr 3, str. 81]. Ich przyczyn¹ by³o niezaspokojenie wielu potrzeb zwi¹zanych z rehabilitacj¹,
szczególnie w przypadku finansowania turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektoniczych,
zakupu materia³ów i sprzêtu, czy te¿ op³acania warsztatów terapii zajêciowej  w kontrolowanych powiatach
z tej ostatniej formy rehabilitacji korzysta³o zaledwie 8
osób. Dodaæ nale¿y, i¿ mimo wy¿szych o 8,3%, ni¿
przed rokiem, przychodów Funduszu, w 2000 r. kontrolowane oddzia³y PFRON na finansowanie rehabilitacji dzieci i m³odzie¿y otrzyma³y 70% kwot, jakimi
zadysponowa³y w roku poprzednim.
Powa¿ne w¹tpliwoci budzi³ system planowania
i dokonywania wydatków na rehabilitacjê dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej. Oddzia³y Funduszu i powiatowe centra pomocy rodzinie nie zna³y dok³adnej liczby osób niepe³nosprawnych mieszkaj¹cych na terenie województwa i powiatu, ani nie orientowa³y siê
w pe³ni w ich potrzebach. Z kolei zbyt póne przydzielanie rodków przez Zarz¹d Funduszu uniemo¿liwia³o oddzia³om pe³ne ich spo¿ytkowanie do koñca roku
bud¿etowego.
Wykorzystanie rodków na rehabilitacjê dzieci
i m³odzie¿y niepe³nosprawnej przez oddzia³y PFRON,
a tak¿e przez skontrolowane powiatowe centra pomocy rodzinie, by³o zgodne z ich ustawowym przeznaczeniem. Ujawniono jednak przypadki nieprzestrzegania warunków okrelonych w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, a tak¿e postanowieñ
zawartych w wydanych na podstawie tych przepisów
uchwa³ach Zarz¹du Funduszu.
Stwierdzono, ¿e niezbyt harmonijnie uk³ada³a siê
wspó³praca miêdzy oddzia³ami PFRON a organizacjami pozarz¹dowymi, wspomagaj¹cymi rehabilitacjê dzieci i m³odzie¿y. Wiêkszoæ wspomnianych organizacji,
informuj¹c wrêcz o braku takiej wspó³pracy, wyrazi³a
negatywne opinie o dostêpnoci wiadczeñ pomoco-
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wych. W wielu przypadkach by³y one w praktyce niemo¿liwe do uzyskania, poniewa¿ ubogie rodziny nie
mog³y wnieæ wymaganego w³asnego udzia³u finansowego. Kolejnymi barierami okaza³y siê zbyt skomplikowane procedury przydzia³u rodków Funduszu, a tak¿e brak w rodowiskach wiejskich wyczerpuj¹cych informacji o mo¿liwoci otrzymania pomocy PFRON.
NIK zwróci³a uwagê na brak precyzji w zapisach
ustawy o rehabilitacji, która nie definiuje pojêcia
dzieci i m³odzie¿y, ani nie okrela ¿adnej granicy
wiekowej. Równie¿ odwo³anie siê do innych aktów
normatywnych nie prowadzi do jednoznacznych
wniosków. 4/ Np. ustawa o systemie owiaty do m³odzie¿y zalicza uczniów w wieku od 16 do 18 lat, natomiast Kodeks cywilny za pe³noletni¹ (a wiêc nie
dziecko) uznaje osobê, która ukoñczy³a 18. rok ¿ycia. Brak klarownej definicji tych pojêæ sprawia wiêc,
¿e sformu³owania niektórych artyku³ów ustawy,
o której mowa wy¿ej, mog¹ byæ rozumiane odmiennie. Na podstawie dyspozycji Pe³nomocnika Rz¹du ds. Osób Niepe³nosprawnych, do grupy dzieci
i m³odzie¿y zaliczane zosta³y np. osoby nawet
w wieku 26 lat.

6.

Badaj¹c sposób rozwi¹zywania wa¿nych problemów bytowych, NIK powróci³a do kwestii mieszkaniowej. Kontrola organizacji i funkcjonowania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego [por. za³. Nr 3,
str. 61] wykaza³a, ¿e przyjête rozwi¹zania, maj¹ce na
celu stworzenie warunków dla rozwoju budownictwa
czynszowego, spe³ni³y swoj¹ rolê. Powo³uj¹ca Krajowy Fundusz Mieszkaniowy ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego stworzy³a równie¿ nowy rodzaj podmiotów inwestorskich 
dzia³aj¹ce na zasadzie non profit towarzystwa budownictwa spo³ecznego, buduj¹ce mieszkania na
wynajem za umiarkowany czynsz. W sumie w latach
1996-2000 oraz I pó³roczu 2001 r., ze rodków Funduszu udzielono kredytów na kwotê 1.887 mln. z³,
czego rezultatem by³o wybudowanie do koñca 2001 r.
ponad 27 tys. mieszkañ.

4/

Np. ustawa o systemie oœwiaty do m³odzie¿y zalicza

uczniów w wieku od 16 do 18 lat, natomiast Kodeks

cywilny za pe³noletni¹ (a wiêc nie dziecko) uznaje osobê,
która ukoñczy³a 18. rok ¿ycia.
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W pierwszych latach funkcjonowania ustawy uzyskane efekty by³y niewielkie. Jej nowelizacja w 1997 r.
stworzy³a korzystniejsze warunki udzielania preferencyjnych kredytów, dziêki czemu zainteresowanie nimi
wzros³o. O ile w latach 1996-1997 przyznano ze rodków KFM kredyty na kwotê 41,6 mln z³, to w okresie
1998  I pó³rocze 2001 ich suma siêgnê³a 1,9 mld z³.
W koñcu grudnia 2000 r. zapotrzebowanie na rodki
Funduszu przekroczy³o ponad 12-krotnie wysokoæ
pozostaj¹cych w tym czasie do dyspozycji rodków
pieniê¿nych, za w pó³ roku póniej by³o ono ju¿ 160krotnie wy¿sze, wskutek czego wysokoæ rodków,
którymi rozporz¹dza³ Fundusz, sta³a siê dalece niewystarczaj¹ca w stosunku do wzrastaj¹cego popytu.
G³ównym ród³em finansowania KFM by³y ulokowane w Banku Gospodarstwa Krajowego rodki z bud¿etu
pañstwa, przeznaczone  poza wymienionym ju¿ celem  równie¿ na budowê spó³dzielczych mieszkañ lokatorskich, a tak¿e na tworzenie infrastruktury technicznej. W wyniku kontroli stwierdzono, ¿e Bank Gospodarstwa Krajowego przystosowa³ swoj¹ strukturê do wype³nienia zadañ zwi¹zanych z obs³ug¹ Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, którego istot¹ by³o stworzenie
szansy skorzystania z kredytów udzielanych na korzystnych warunkach wszystkim podmiotom realizuj¹cym
spo³eczne budownictwo czynszowe. Wspomniany bank
d¹¿y³ te¿ do zwiêkszenia dostêpnoci kredytu, systematycznie rozszerzaj¹c sieæ obs³ugi rodków KFM.
W zwi¹zku z du¿ym zapotrzebowaniem na kredyty, BGK
podj¹³ starania o pozyskanie rodków z Banku Rozwoju Rady Europy. W ocenie NIK dzia³ania maj¹ce na celu
pozyskania nowego ród³a finansowania budownictwa
czynszowego podjête zosta³y jednak zbyt póno.
Przeprowadzone w poprzednich latach kontrole
ujawni³y w dzia³alnoci towarzystw budownictwa spo³ecznego ró¿nego rodzaju nieprawid³owoci, m.in.
pobieranie kaucji od przysz³ych najemców i wykorzystywanie ich do finansowania inwestycji mieszkaniowych, czy te¿ budowanie pod szyldem TBS mieszkañ
wy³¹cznie na sprzeda¿. Podobne praktyki ujawni³a
równie¿ ostatnio zakoñczona kontrola. Ustalono, ¿e
towarzystwa budownictwa spo³ecznego nadal ¿¹da³y
od przysz³ych najemców kaucji zabezpieczaj¹cych
oraz partycypacji w kosztach budowy. Zdarza³o siê,
¿e kaucje pobierano jeszcze przed zawarciem umowy najmu. Uchybienia stwierdzono tak¿e w dzia³aniach
Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank, mimo nieza-

koñczenia inwestycji w terminach okrelonych w umowach kredytowych, dokona³ umorzeñ kredytów na
kwotê przekraczaj¹c¹ 900 tys. z³.
Z dokonanych ustaleñ wynika, ¿e nie zosta³y zrealizowane wnioski NIK, maj¹ce na celu wyeliminowanie nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku poprzednich badañ. Wnioski te dotyczy³y m.in. zbytecznego
obowi¹zku zatwierdzania statutów towarzystw budownictwa spo³ecznego przez Urz¹d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, upowa¿nienia towarzystw do stosowania
czynszu wolnego w miejsce czynszu regulowanego,
w momencie przekroczenia przez najemcê okrelonego w ustawie limitu dochodu, a tak¿e stosowania nazwy TBS przez jednostki niebuduj¹ce mieszkañ na
wynajem, co narusza obowi¹zuj¹ce przepisy prawa stanowi¹ce, ¿e nazwa ta przys³uguje tylko towarzystwom
realizuj¹cym cele okrelone przepisami ustawy.
Ujawnione uchybienia i nieprawid³owoci nie zmieniaj¹ generalnie pozytywnej oceny funkcjonowania
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. NIK widzi jednak potrzebê szerszego pozyskania rodków pozabud¿etowych dla zaspokojenia, w mo¿liwie jak najwiêkszym stopniu, rosn¹cego popytu na rodki kredytowe Funduszu.

7. Liczne krytyczne uwagi przedstawiono po zba-

daniu lokalizacji du¿ych obiektów handlowych 
super i hipermarketów) [por. za³. Nr 3, str. 75]. NIK
negatywnie oceni³a dzia³ania organów samorz¹du terytorialnego, zwi¹zane z udzielaniem zgody na lokalizacjê tego typu obiektów handlowych. Istotne nieprawid³owoci stwierdzono w 15 sporód 17 skontrolowanych jednostek samorz¹du terytorialnego, które
z naruszeniem prawa wyda³y ponad po³owê z 68 skontrolowanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (z tego 12 decyzji pozostawa³o
w sprzecznoci z ustaleniami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego). Z naruszeniem
przepisów prawa wydano tak¿e znaczn¹ czêæ pozwoleñ na budowê hipermarketów. Tak czêste naruszanie prawa i procedury administracyjnej przy wydawaniu istotnych dla inwestorów decyzji, a tak¿e towarzysz¹ce tym dzia³aniom okolicznoci (m.in. nadzwyczaj szybkie  w relacji do normalnego toku 
za³atwianie spraw), w ocenie NIK wskazuj¹ na mo¿liwoæ zaistnienia korupcji w tym obszarze dzia³alnoci samorz¹dów.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów wydawano g³ównie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
opracowanych jeszcze przed 1 stycznia 1995 r., to jest
przed wejciem w ¿ycie ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym. Plany te, ze wzglêdu na ogólnikowoæ
zawartych w nich ustaleñ, nie dawa³y mo¿liwoci prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej. Przy ustalaniu lokalizacji du¿ych obiektów handlowych nie
uwzglêdniano wp³ywu hipermarketów na lokalny rynek pracy, infrastrukturê komunikacyjn¹, a tak¿e na
funkcjonowanie sieci handlowej w danej miejscowoci.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e gminy, na których
terenie powstawa³y hipermarkety, nie osi¹gnê³y z tego powodu wiêkszych korzyci. Organy gmin praktycznie nie korzysta³y z mo¿liwoci pobierania op³at
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci sprzedawanych pod budowê takich obiektów. Nawet tam, gdzie
uchwa³y rad miejskich wprowadzi³y obowi¹zek naliczania podobnych op³at, rezygnowano z nich, b¹d
ich nie egzekwowano. Gminy nie prowadzi³y równie¿
aktywnej polityki w tym wzglêdzie, nie próbuj¹c przygotowywaæ terenów pod budowê du¿ych obiektów
handlowych i przyci¹gaæ potencjalnych nabywców.
W rezultacie na ekspansji sieci hipermarketów zyskiwali g³ównie porednicy, którzy wykupywali grunty po
niskich cenach od osób fizycznych, by po zmianie przeznaczenia terenu odsprzedaæ je podmiotom prowadz¹cym zagraniczne sieci handlowe za wielokrotnie
wy¿sze kwoty.
Stwierdzono równie¿, i¿ podmioty te, mimo stosowania stosunkowo wysokiej mar¿y, poza nielicznymi wyj¹tkami wykazywa³y straty w dzia³alnoci gospodarczej, wskutek czego nie p³aci³y podatku dochodowego od osób prawnych. Straty spowodowane by³y
g³ównie wysokimi odpisami amortyzacyjnymi oraz
znacznymi kosztami operacji finansowych, m.in. odsetek od zaci¹gniêtych kredytów. Przeprowadzone w 6
takich podmiotach kontrole skarbowe wykaza³y, ¿e
koszty uzyskania przychodów zosta³y zawy¿one, za
podstawy opodatkowania i uiszczany podatek od towarów i us³ug zosta³y ustalone w sposób nierzetelny.

8.

W zbyt skromnym zakresie sw¹ prospo³eczn¹
rolê pojmowa³a telewizja publiczna. Materia³y zebrane w toku kontroli wype³niania przez Telewizjê Pol-
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sk¹ SA obowi¹zków nadawcy publicznego [por.
za³. Nr 3, str. 44] wskazuj¹, ¿e nie wywi¹zywa³a siê
ona w sposób zadowalaj¹cy z powinnoci okrelonych
w ustawie o radiofonii i telewizji.
W celu wype³niania swojej misji, TVP SA mia³a
obowi¹zek emitowaæ programy s³u¿¹ce m.in. popieraniu twórczoci artystycznej, literackiej, naukowej
oraz dzia³alnoci owiatowej, wspieraj¹ce rozwój kultury, nauki i owiaty, s³u¿¹ce umacnianiu rodziny,
kszta³towaniu postaw prozdrowotnych, zwalczaniu
patologii spo³ecznych. Jednak audycje takie zajmowa³y w latach 1999-2001 w programie TVP 1 odpowiednio 34,6%, 37,3% i 29% czasu antenowego,
w programie TVP 2  31,5%, 27,5% i 28,3%, a w TV
Polonia  34,1%, 37,4% i 29,9% ³¹cznego czasu nadawania. W ocenie NIK, malej¹cy udzia³ tego rodzaju
programów, a tak¿e emisja znacznej ich czêci poza
godzinami najwiêkszej ogl¹dalnoci, wskazywa³y na
nasilaj¹c¹ siê komercjalizacjê dzia³añ programowych
TVP SA, kosztem wype³niania jej ustawowych obowi¹zków. NIK podzieli³a w tym zakresie krytyczn¹ ocenê Rady Programowej TVP SA, wskazuj¹c¹ na uzale¿nienie telewizji publicznej od mechanizmów rynku
reklamowego.
Rada Programowa TVP SA stwierdzi³a równie¿,
¿e w niektórych programach informowano obywateli
w sposób nierzetelny i nieobiektywny. Podobne zarzuty formu³owane by³y w skargach kierowanych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wynika³o z nich ponadto, ¿e TVP SA nie zawsze umo¿liwia³a partiom
politycznym przedstawienie stanowiska w wêz³owych
sprawach publicznych, do czego by³a zobowi¹zana
ustaw¹. Wed³ug opinii uzyskanych z Kancelarii Marsza³ka Sejmu, Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, TVP SA w sposób w³aciwy wywi¹zywa³a siê
z obowi¹zków okrelonych w ustawie o radiofonii i telewizji, natomiast istotne zastrze¿enia w tej kwestii
zg³osi³ dyrektor Centrum Prasowego Senatu. Z kolei
w badaniach Orodka Badania Opinii Publicznej i Centrum Badania Opinii Spo³ecznej odnotowywano pozytywne opinie przewa¿aj¹cej czêci widzów na temat programów informacyjnych.
Poniewa¿ poszczególne oceny dzia³alnoci programowej TVP SA w wielu aspektach ró¿ni³y siê miêdzy sob¹, nie podwa¿aj¹c obiektywizmu dokonywanych analiz NIK zauwa¿y³a, ¿e inaczej wypowiada³y
siê instytucje, którym TVP SA zleci³a tak¹ pracê, ina-
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czej podmioty funkcjonuj¹ce w strukturze TVP SA,
a jeszcze inaczej niezale¿ne media i instytucje pañstwowe. Na rozbie¿noci te, zdaniem Izby, mia³y wp³yw
tak¿e czynniki natury politycznej, co niew¹tpliwie utrudnia³o obiektywny os¹d. Generalnej oceny wype³niania przez TVP SA obowi¹zków nadawcy publicznego
nie dokona³a równie¿ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, konstytucyjny organ w³aciwy w sprawach radiofonii i telewizji, wskazuj¹c m.in. na brak czytelnych
kryteriów umo¿liwiaj¹cych stwierdzenie, czy telewizja
publiczna w dostatecznym stopniu wype³nia³a sw¹
misjê.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e krytyczne opinie,
formu³owane wielokrotnie przez Radê Programow¹,
przekazywane by³y Zarz¹dowi za porednictwem Rady
Nadzorczej, w celu zajêcia stanowiska. Uchwa³y Rady
Programowej, zawieraj¹ce postulaty pod adresem
Zarz¹du TVP SA, nie by³y jednak rozwa¿ane na posiedzeniach tego gremium.

9.

We w³aciwy sposób nie by³y zaspokajane
równie¿ potrzeby bytowe obywateli. Tak wiêc nie by³y
nale¿ycie realizowane przez w³adze publiczne, tj. ministra w³aciwego ds. transportu i samorz¹dy województw, zadania zwi¹zane z wykonywaniem publicznych us³ug w transporcie [por. za³. Nr 3, str.
32], do których nale¿a³o m.in. organizowanie i dotowanie komunikacji publicznej, udzielanie przez pañstwo pomocy dla wszystkich rodzajów transportu, dostosowywanie do wymogów obowi¹zuj¹cych w Unii
Europejskiej parametrów szlaków komunikacyjnych
i systemu ewidencjonowania wydatków na infrastrukturê.
NIK krytycznie oceni³a brak systemowych rozwi¹zañ s³u¿¹cych wype³nianiu przez w³adze publiczne
obowi¹zków w sferze komunikacji publicznej i finansowaniu zadañ o charakterze s³u¿by publicznej. Skontrolowane urzêdy marsza³kowskie oraz by³e Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej nie dysponowa³y wiarygodnymi danymi o potrzebach przewozowych w komunikacji pasa¿erskiej, liczbie przewo¿onych podró¿nych i kosztach przewozów. Jedynym ród³em takich informacji by³y PKP SA, które nie posiada³y jednak systemów, umo¿liwiaj¹cych wyliczenie
kosztów i przychodów zwi¹zanych ze wiadczeniem
pasa¿erskich us³ug przewozowych na poszczególnych
liniach.

Wprowadzenie obowi¹zku organizowania przez
samorz¹dy szczebla wojewódzkiego regionalnych
przewozów kolejowych i ewentualnego finansowania
ich z w³asnych rodków, postawi³o je przed koniecznoci¹ systemowego zawiadywania transportem zbiorowym na swoim terenie. Problemy zwi¹zane z realizacj¹ wspomnianych zadañ w³adze samorz¹dowe
rozwi¹zywa³y w ró¿ny sposób. Poza województwem
opolskim, w którym podjêto próbê stworzenia strategii komunikacji publicznej w regionie, w pozosta³ych
urzêdach ograniczono siê g³ównie do planowania,
uzgadniania i koordynowania przebiegu linii.
Stwierdzono, ¿e system dop³at do ulg funkcjonowa³ wadliwie. Nie doæ ¿e niedoszacowane by³y potrzeby, to dotacje z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie regionalnych pasa¿erskich przewozów kolejowych i dop³at do ustawowych ulg stosowanych przez
przewoników realizuj¹cych krajowe przewozy autobusowe nie zosta³y przekazane zarz¹dom województw
w ustalonych kwotach. PKP SA, którym samorz¹dy
na podstawie zawartych umów zobowi¹za³y siê wyp³aciæ 261,6 mln z³, otrzyma³y jedynie 183,8 mln z³,
za zaleg³e dop³aty z tytu³u ulg udzielonych przez przewoników autobusowych w lipcu 2001 r. wynosi³y
167,4 mln z³.
Nale¿y jednak dodaæ, i¿ PKP SA z dotacji bud¿etowych na pokrycie kosztów przejazdów ze zni¿kami
rozlicza³y siê wed³ug danych szacunkowych, nie za
na podstawie udokumentowanych danych o udzielonych ulgach. Pe³nymi danymi o wielkoci pomocy publicznej, udzielanej temu przewonikowi, nie dysponowa³ z kolei minister w³aciwy ds. transportu. Nie
zosta³a bowiem obliczona wartoæ umorzenia wierzytelnoci Skarbu Pañstwa m.in. z tytu³u nabycia przez
PKP w³asnoci budynków, urz¹dzeñ i lokali oraz wartoæ zwolnienia w podatku dochodowym z tytu³u nieodp³atnego nabycia praw maj¹tkowych do gruntów
bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa. Mimo zbli¿aj¹cego siê terminu gotowoci do cz³onkostwa w UE,
przewonik ten nie by³ przygotowany do sporz¹dzenia rachunku kosztów wykonywania s³u¿by publicznej w transporcie kolejowym oraz rzetelnego wyliczenia przys³uguj¹cej mu z tego tytu³u rekompensaty, czyli
do stosowania unijnych norm, odnosz¹cych siê do
obowi¹zków s³u¿by publicznej.
NIK krytycznie oceni³a równie¿ ograniczon¹ mo¿liwoæ wype³niania przez ministra w³aciwego ds.

transportu obowi¹zków zwi¹zanych z rozwojem
i utrzymaniem infrastruktury drogowej i kolejowej.
Opónienia w realizacji tego rodzaju inwestycji powodowa³ w g³ównej mierze niedostatek rodków finansowych, jakie na zadania z tym zwi¹zane móg³ przeznaczyæ bud¿et pañstwa. Izba, negatywnie oceniaj¹c
dopuszczanie do postêpuj¹cej degradacji istniej¹cych
dróg i linii kolejowych przypomnia³a, ¿e inwestycje takie by³y dofinansowywane ze rodków pomocowych
i po¿yczek bankowych, za g³ównymi przyczynami
niewykonania czêci zaplanowanych prac sta³y siê
b³êdy w planowaniu, przeci¹gaj¹ce siê przygotowania do korzystania ze rodków pomocowych, opónienia w og³aszaniu przetargów i wykupie gruntów. Jak
ustalono, Program dostosowania podstawowej sieci
drogowej w Polsce do standardów Unii Europejskiej
do 2015 r. opracowany zosta³ z rocznym opónieniem
w stosunku do terminów okrelonych w Narodowym
Programie Przygotowania Polski do Cz³onkostwa
w UE. Mimo to ju¿ na pocz¹tku jego obowi¹zywania
nie zosta³y zrealizowane niektóre zawarte w nim za³o¿enia, dotycz¹ce budowy autostrad, dróg ekspresowych oraz dostosowania istniej¹cych szlaków do norm
unijnych.

10. Druga sporód podejmuj¹cych kwestiê do-

stêpnoci i jakoci us³ug publicznych, kontrola zaopatrzenia w wodê ludnoci aglomeracji miejskich
[por. za³. Nr 3, str. 64], obejmuj¹ca 20 miast licz¹cych
ponad 200 tys. mieszkañców wykaza³a, i¿ w wiêkszoci z nich jakoæ wody wodoci¹gowej oraz wody czerpanej z ogólnodostêpnych studni publicznych nie odpowiada³a wymaganiom, jakie powinna spe³niaæ woda
pitna.
Na zaopatrzenie ludnoci powinny byæ ujmowane
wody I klasy czystoci, ale ten warunek spe³nia³o tylko 8 ujêæ wód podziemnych sporód 56 skontrolowanych, natomiast w 25 ujêciach ujmowane by³y wody
III klasy lub pozaklasowe. Wody z³ej jakoci wymaga³y wysokiego stopnia uzdatniania. Jak wykaza³y przeprowadzone badania, w 13 miastach w wodzie ju¿
uzdatnionej o 17% - 433% przekroczona zosta³a dopuszczalna zawartoæ wolnego chloru, wprowadzonego w procesie uzdatniania, o 20% - 240% manganu oraz o 25% - 230% ogólnej liczby bakterii. Przekroczenia norm czystoci wyst¹pi³y równie¿ w próbach
wody pobranych w hydrantach i w zaworach, na koñ-
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cówkach sieci, a tak¿e u u¿ytkowników wody, tj. w tej
czêci sieci wodoci¹gowej, za której stan techniczny
i jakoæ wody odpowiedzialne s¹ przedsiêbiorstwa wodoci¹gowe i zarz¹dcy budynków. Jakoæ dostarczanej ludnoci wody pogarsza³a siê w miarê oddalania
odbiorców od stacji uzdatniania, g³ównie ze wzglêdu
na z³y stan techniczny sieci wodoci¹gowej, powoduj¹cy tzw. wtórne zanieczyszczenie wody, oraz sieci
rozprowadzaj¹cej wodê w budynkach. Wed³ug oceny
NIK, dzia³ania podejmowane przez przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowe i administratorów budynków by³y niewystarczaj¹ce i nie zapewnia³y odbiorcom wody wymaganej jakoci.
Ma³o skuteczne okaza³y siê równie¿ dzia³ania organów inspekcji sanitarnej. Kontrola przeprowadzona w 9 wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych wykaza³a, ¿e wiêkszoæ z nich nie wspó³pracowa³a z organami samorz¹dowymi miast i nie przekazywa³a im ocen jakoci pobieranej wody, a czynnoci zwi¹zane z badaniami i nadzorem nad jakoci¹
wody pitnej nie przebiega³y prawid³owo. Czêæ stacji
nie posiada³a planów kontroli jakoci wód, badania
prowadzono nieregularnie, nie ustalono sta³ych punktów poboru prób wody z sieci wodoci¹gowej, ani zasad postêpowania w przypadku stwierdzenia z³ej jakoci wody.
Uchybienia i nieprawid³owoci, maj¹ce istotny
wp³yw na zaopatrzenie ludnoci w wodê, wystêpowa³y tak¿e w dzia³alnoci skontrolowanych zarz¹dów
miast. W wielu przypadkach nie zosta³y opracowane
studia uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, lub nie uwzglêdnia³y one komplek-
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sowych rozwi¹zañ gospodarki wodnej, m.in. prognoz
zaopatrzenia w wodê mieszkañców aglomeracji. Nie
zawsze przewidziane zosta³y strefy ochronne ujêæ
wody, nie dbano te¿ o uporz¹dkowanie stanu formalno-prawnego gruntów, na których znajdowa³y siê ujêcia. Podkrelenia wymaga skromnoæ wydatków zwi¹zanych z rozbudow¹ sieci wodoci¹gowej. W 2000 r.
w kontrolowanych przedsiêbiorstwach wodoci¹gowych wynios³y one 18,6 mln z³: stanowi³y 11,6%
wszystkich wydatków inwestycyjnych i by³y o 26,6%
ni¿sze, ni¿ w 1999 r.
Nieprawid³owoci stwierdzono równie¿ w gospodarowaniu wod¹ w skali kraju. Kontrola 7 dzia³aj¹cych
w kraju regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej
wykaza³a niedostateczny postêp prac nad okreleniem
warunków korzystania z wód dorzeczy oraz bilansami wodno-gospodarczymi. Wykorzystanie wody na
potrzeby kontrolowanych aglomeracji miejskich odbywa³o siê przy braku podstawowych instrumentów zarz¹dzania wod¹ w zlewniach rzek i obszarach wodononych.
We wszystkich badanych miastach w 2000 r. nast¹pi³ wzrost op³at za 1 m3 wody dostarczanej mieszkañcom: od 1,8% w Toruniu i 6,2% w Czêstochowie,
do 35,7% w Sosnowcu i 39,2% w Szczecinie. W 10
miastach, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz
na podstawie kalkulacji kosztów, ustalono inne stawki op³at dla gospodarstw domowych i pozosta³ych odbiorców. NIK pozytywnie oceni³a dzia³ania zwi¹zane
ze stanowieniem przez rady miast poziomu op³at za
dostarczanie wody, zwracaj¹c jednak uwagê na du¿¹
ich rozpiêtoæ.

Bezpieczeñstwo
wewnêtrzne
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Kwestiê zapewnienia bezpieczeñstwa pañstwu oraz jego obywatelom NIK pojmuje bardzo szeroko i ka¿dego roku powiêca jej wiele uwagi. Przedmiot zainteresowania Izby stanowi zarówno dzia³alnoæ odpowiednich
organów w sytuacjach kryzysowych, utrzymanie w kraju ³adu i porz¹dku, przeciwdzia³anie przestêpczoci i patologiom spo³ecznym, jak i ograniczenie zagro¿eñ komunikacyjnych i ekologicznych. Izba interesuje siê tak¿e
ca³¹ rozleg³¹ sfer¹ strategicznych interesów kraju, takich jak: bezpieczeñstwo energetyczne, bezpieczeñstwo
rynków finansowych, czy zabezpieczenie narodowego dziedzictwa kulturalnego.
Zakoñczone w poprzednich latach kontrole, w toku których badane by³y problemy zwi¹zane z bezpieczeñstwem, ujawni³y liczne mankamenty w dzia³alnoci administracji publicznej, zw³aszcza rz¹dowej, a tak¿e podleg³ych jej instytucji i s³u¿b. Wp³ywa³ na to wprawdzie w znacz¹cym stopniu niedostatek rodków finansowych, ale
nie móg³ on stanowiæ usprawiedliwienia dla niew³aciwych, le przygotowanych rozwi¹zañ organizacyjnych,
braku niezbêdnych programów, indolencji, czy niekonsekwencji w dzia³aniu. Wiele sporód podejmowanych
przedsiêwziêæ, w za³o¿eniach s³usznych i potrzebnych, w praktyce nie przynios³o oczekiwanych rezultatów. Przyczyn¹ by³o g³ównie lekcewa¿enie swoich obowi¹zków przez osoby maj¹ce je realizowaæ, czemu sprzyja³ brak
skutecznego nadzoru i kontroli ze strony prze³o¿onych lub organów wy¿szego szczebla.
Wiele krytycznych uwag NIK wypowiedzia³a w ostatnim czasie o funkcjonowaniu organów porz¹dkowych.
Kontrola wykorzystania rodków bud¿etowych przez Policjê umo¿liwi³a stwierdzenie, ¿e nowe rozwi¹zania organizacyjno-finansowe nie tylko nie przyczyni³y siê do poprawy stanu bezpieczeñstwa publicznego, ale w pewnym okresie spowodowa³y nawet zmniejszenie wykrywalnoci przestêpstw. Pozytywnie oceniona zosta³a koncepcja funkcjonowania s³u¿b dzielnicowych w Policji. Jednoczenie w realizacji przyjêtych za³o¿eñ Izba wskaza³a liczne uchybienia i nieprawid³owoci, które wywiera³y ujemny wp³yw na pracê dzielnicowych i jej wyniki.
Negatywne zjawiska ujawni³a tak¿e kontrola reagowania Policji na zg³oszenia o przestêpstwach i zaginiêciach
osób. Liczne mankamenty Izba stwierdzi³a w funkcjonowaniu stra¿y gminnych i miejskich. Nie bez znaczenia
dla powstania tych nieprawid³owoci by³ brak w³aciwego nadzoru nad dzia³alnoci¹ stra¿y ze strony zarz¹dów
gmin, a tak¿e nadzoru fachowego, który powinien byæ sprawowany, zgodnie z za³o¿eniami przyjêtymi przez
Komendanta G³ównego Policji, za porednictwem w³aciwych terytorialnie komendantów wojewódzkich.
Du¿o do ¿yczenia pozostawia³ stan bezpieczeñstwa na drogach. Miejscami szczególnie niebezpiecznymi
okaza³y siê przejazdy kolejowe. W wyniku powiêconej temu zagadnieniu kontroli ujawniono, ¿e mimo zmniejszenia siê ruchu kolejowego, d³ugoci linii i liczby przejazdów, liczba wypadków na przejazdach kolejowych nie
zmala³a, a wrêcz przeciwnie  wros³a, a wraz z ni¹ równie¿ liczba zabitych i rannych. G³ówn¹ przyczyn¹ by³o
niezachowanie przez kieruj¹cych pojazdami szczególnej ostro¿noci, wymaganej przepisami Prawa o ruchu
drogowym i powszechnym lekcewa¿eniem znaku Stop. Winê za czêæ wypadków ponosili pracownicy PKP
obs³uguj¹cy przejazdy strze¿one, a tak¿e z³e oznakowanie przejazdów i niedostateczna widocznoæ. Powody
niew³aciwego zachowania uczestników ruchu drogowego na przejazdach i w ogóle na drogach wyjani³a w pewnym stopniu kontrola prawid³owoci szkolenia kierowców. Ujawni³a ona, ¿e prawo jazdy otrzymywa³y czêsto
osoby niedouczone. wiadczy³ o tym fakt, ¿e kierowcy o krótkim sta¿u w prowadzeniu pojazdów stanowili znaczny
odsetek sprawców wypadków drogowych, a zdecydowana wiêkszoæ kolizji mia³a zwi¹zek z ich niewystarczaj¹cymi umiejêtnociami. Zdaniem NIK, winê za to ponosi³y przede wszystkim orodki szkoleniowe, które nie
przygotowywa³y w³aciwie kursantów do uczestnictwa w ruchu na drogach publicznych
Inne kontrole wykaza³y, ¿e wymogi bezpieczeñstwa nie zosta³y zachowane przez s³u¿by weterynaryjne
i fitosanitarne w obrocie towarami rolnymi z zagranic¹, a stwierdzone zaniedbania i nieprawid³owoci zagra¿a³y
bezpieczeñstwu zdrowotnemu oraz interesowi gospodarczemu pañstwa. Z kolei opiesza³oæ organów administracji publicznej w podejmowaniu dzia³añ niezbêdnych dla zwalczania wcieklizny wród zwierz¹t uniemo¿liwi³a skuteczne zapobieganie szerzeniu siê tej choroby.
Jednym z czynników niekorzystnie wp³ywaj¹cych na poziom bezpieczeñstwa publicznego, a szczególnie
na skutecznoæ dzia³añ zwi¹zanych z zapewnieniem ³adu i porz¹dku, by³o nieprzestrzeganie obowi¹zuj¹cego
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w tej dziedzinie prawa. Sytuacjê tak¹ ujawni³a m.in. kontrola realizacji przepisów ustawy o bezpieczeñstwie
imprez masowych. Jak wynika³o z jej ustaleñ, do naruszeñ porz¹dku publicznego dochodzi³o najczêciej wówczas, gdy wymogi ustawy nie by³y respektowane przez organizatorów imprez, a organy administracji nie egzekwowa³y wype³niania obowi¹zków okrelonych w przepisach prawa.
Ka¿dego roku NIK wiele uwagi powiêca bezpieczeñstwu ekologicznemu. Z ustaleñ przeprowadzonych
kontroli wynika, i¿ istnieje ju¿ niemal powszechna wiadomoæ znaczenia stanu naturalnego rodowiska dla
jakoci ¿ycia spo³eczeñstwa. Towarzyszy temu znaczny wysi³ek finansowy, a jednak efekty podejmowanych
dzia³añ pozostaj¹ niezadowalaj¹ce. W opinii Izby, organom maj¹cym dbaæ o czystoæ rodowiska brakowa³o
determinacji w inicjowaniu i konsekwencji w doprowadzaniu do koñca proekologicznych przedsiêwziêæ.
Tak by³o w przypadku realizacji postanowieñ tzw. Konwencji helsiñskiej, powiêconej ochronie rodowiska
Morza Ba³tyckiego. Mimo znacznych nak³adów i szybkiego tempa realizacji inwestycji zwi¹zanych z ochron¹
wód, czystoæ polskich rzek nie poprawi³a siê, a ³adunek zanieczyszczeñ odprowadzanych do Ba³tyku nawet
wzrós³. Podobne wyniki przynios³a kontrola postêpowania z odpadami niebezpiecznymi, stanowi¹cymi zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi oraz dla rodowiska. Wykaza³a ona, ¿e organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej w niedostatecznym stopniu egzekwowa³y przestrzeganie przepisów o ochronie rodowiska, a miêdzynarodowy obrót odpadami niebezpiecznymi nie by³ nale¿ycie nadzorowany. Zastrze¿enia wzbudzi³a równie¿
realizacja ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawieraj¹cych azbest.
Zmala³y nieco zagro¿enia zwi¹zane z zanieczyszczeniem atmosfery. Jednak i tutaj, mimo przekazania do
eksploatacji urz¹dzeñ redukuj¹cych emisjê szkodliwych substancji, podjête dzia³ania okaza³y siê wci¹¿ niewystarczaj¹ce. Najwiêksze zaniedbania stwierdzono w przypadku zagro¿eñ akustycznych. Przeprowadzona kontrola udowodni³a, ¿e organy administracji publicznej nie stworzy³y warunków dla ochrony rodowiska przed
nadmiernym ha³asem. Na wielu obszarach kraju jego poziom znacznie przekracza³ dopuszczalne wartoci,
a zagro¿enie ludnoci ha³asem, g³ównie komunikacyjnym, okaza³o siê zjawiskiem powszechnym.
Kontrole, w toku których badana by³a dba³oæ administracji publicznej o zabezpieczenie strategicznych interesów gospodarczych pañstwa, wykaza³y na ogó³, ¿e prowadzone dzia³ania sz³y we w³aciwym kierunku, aczkolwiek w wielu przypadkach by³y one zbyt wolne. Dzia³ania administracji rz¹dowej oraz podmiotów gospodarczych zajmuj¹cych siê zaopatrzeniem Polski w gaz ziemny, podejmowane dla zagwarantowania bezpieczeñstwa energetycznego kraju, NIK uzna³a za w³aciwe. Krytycznie oceni³a natomiast brak wiarygodnych prognoz
zapotrzebowania na ten surowiec energetyczny, niezapewnienie dywersyfikacji róde³ zakupu, niedostateczne
tempo rozbudowy podziemnych zbiorników uniemo¿liwiaj¹ce gromadzenie odpowiednich rezerw gazu. Powiêcona bezpieczeñstwu polskiego dziedzictwa kulturalnego, kontrola stanu zabezpieczenia i warunków przechowywania narodowego zasobu bibliotecznego ujawni³a zaniedbania, a tak¿e wiele niejasnoci w obowi¹zuj¹cych przepisach. W rezultacie zbiory nie by³y nale¿ycie zabezpieczone przed w³amaniem i kradzie¿¹, a tak¿e
szkodliwym wp³ywem warunków klimatycznych.
Kontrole zakoñczone w 2002 r. stanowi³y w g³ównej mierze kontynuacjê wczeniejszych badañ, najczêciej
koncentruj¹c siê na nowych ich aspektach. Wynika³o z nich, i¿ rodki zaradcze podejmowane przez odpowiednie w³adze, w celu zapobie¿enia ró¿nego rodzajom zagro¿eniom, nie przynios³y satysfakcjonuj¹cych efektów.
Przede wszystkim zbyt wolno nastêpowa³y zmiany w dziedzinach, w których by³y one niezbêdne. Chodzi tu
zarówno o konkretne przedsiêwziêcia, jak np. wyposa¿enie Policji w narzêdzia informatyczne  bez których jej
poczynania czêsto bêd¹ spónione i nieskuteczne  jak i o zmiany w mentalnoci, sprawiaj¹ce, ¿e odpowiednie
organy i urzêdy pañstwowe poczuj¹ siê zobowi¹zane do postêpowania w pe³ni zgodnego ze standardami obowi¹zuj¹cymi w pañstwie prawa.
Charakterystyczna dla wielu sporód tego rodzaju kontroli bêdzie konstatacja, i¿ kompetentne organy i instytucje pañstwowe czêsto niedocenia³y, ¿eby nie powiedzieæ lekcewa¿y³y, istniej¹ce zagro¿enia. W rezultacie
po kraju porusza³y siê bez przeszkód nierejestrowane i nieledzone transporty z niebezpiecznym ³adunkiem,
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nie by³y przestrzegane zasady organizacji ruchu drogowego, nie zwalczano wystarczaj¹co energicznie dzikich
wysypisk mieci i nielegalnych kopalñ kruszywa. Równie symptomatyczna okaza³a siê niechêæ do dzia³ania
wed³ug ustalonych planów, projektów lub programów. Kontrolowane jednostki zdawa³y siê zupe³nie ignorowaæ
fakt, ¿e organizacja ruchu na drogach winna odbywaæ siê wed³ug zatwierdzonych projektów, spe³niaj¹cych
okrelone prawem wymogi, podstaw¹ polityki ekologicznej gminy musi byæ uchwalony przez radê gminy program ochrony rodowiska, za urzêdy miast lub miast i gmin s¹ zobowi¹zane do opracowania za³o¿eñ do planów zaopatrzenia swego terenu w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe.
Wszystkie te zaniedbania i niedopatrzenia, wystêpuj¹ce na skalê nieomal masow¹, wiadcz¹ dobitnie o lekcewa¿eniu prawa przez tych, którzy winni egzekwowaæ jego respektowanie. S¹ one w znacznym stopniu rezultatem braku w³aciwego nadzoru i kontroli ze strony prze³o¿onych, nadrzêdnych jednostek czy organów wy¿szego szczebla. Sytuacjê tak¹ bowiem tolerowali  ka¿dy na miarê swoich kompetencji  ministrowie, wojewodowie, starostowie, rady miast i gmin.
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Omówienie wyników wa¿niejszych
kontroli

1. Przygotowanie Policji do skutecznego wype³-

niania na³o¿onych na ni¹ obowi¹zków by³o jednym
z najczêciej podejmowanych tematów w sferze bezpieczeñstwa publicznego. Kontrola funkcjonowania
policyjnych systemów informatycznych [por. za³.
Nr 3, str. 49], obejmuj¹ca lata 1999-2001 (I pó³rocze),
da³a podstawê do krytycznej oceny rezultatów pos³ugiwania siê tym narzêdziem, maj¹cym zgodnie z za³o¿eniami skutecznie wspomagaæ Policjê w jej dzia³aniach.
Ustalono, ¿e funkcjonuj¹cy obecnie Zintegrowany System Informacyjny Policji nie wspó³pracowa³
bezporednio z innymi systemami, zarówno policyjnymi, jak i usytuowanymi poza Policj¹. Utrudnia³o to
korzystanie z baz danych i wyd³u¿a³o czas pozyskiwania informacji. U¿ytkowane w ramach systemu
przestarza³e rozwi¹zania informatyczne nie pozwala³y na sprawn¹ obs³ugê baz danych systemu, których
zawartoæ stale wzrasta³a. Nie odpowiada³y te¿ rozwi¹zaniom zastosowanym w krajach Unii Europejskiej
i NATO. Wiele urz¹dzeñ technicznych znajdowa³o siê
w z³ym stanie, dokumentacja okaza³a siê fragmentaryczna i nieaktualna, odnotowano tak¿e istotne trudnoci w rozbudowie baz danych systemu oraz ich
ochronie przed dostêpem osób nieuprawnionych.
W badanym okresie do bazy danych ZSIP wprowadzono ogó³em prawie 4,4 mln ró¿nego rodzaju informacji. Ich wartoæ umniejsza³a jednak nierzetelnoæ
i uchybienia w wype³nianiu druków, s³u¿¹cych do rejestrowania informacji o osobach i zdarzeniach oraz
znaczne opónienia we wprowadzaniu danych. Stwierdzono, ¿e niektóre jednostki mia³y problemy z nawi¹zaniem ³¹cznoci radiowej, co utrudnia³o, a niekiedy
uniemo¿liwia³o sprawdzenie osób lub pojazdów w bazach danych. Niezale¿nie od tego, ze wzglêdu na brak
niezbêdnej infrastruktury teleinformatycznej, 243 komisariaty nie posiada³y stanowisk dostêpu do ZSIP,
za inni u¿ytkownicy mieli trudnoci w korzystaniu
z bazy danych systemu, z powodu ograniczonej przepustowoci ³¹czy, a tak¿e braku urz¹dzeñ szyfruj¹cych, umo¿liwiaj¹cych transmisjê informacji niejawnych.
Wed³ug wyjanieñ uzyskanych w Komendzie
G³ównej Policji, w badanym okresie osoby nieupraw-

nione nie mia³y dostêpu do baz danych systemów informatycznych. Niemniej jednak sposób ich ochrony
nie gwarantowa³ niezbêdnego poziomu bezpieczeñstwa. W tej sytuacji NIK pozytywnie oceni³a podjêcie
decyzji o zast¹pieniu przestarza³ego i niewydolnego
ZSIP, Krajowym Systemem Informacyjnym Policji.
Uruchomienie nowego systemu powinno skróciæ czas
obiegu i uzyskiwania informacji, zapewniæ integracjê
danych pochodz¹cych z ró¿nych róde³ i umo¿liwiæ
sprawn¹ ich wymianê z innymi systemami informatycznymi. Dziêki zastosowaniu nowoczesnych narzêdzi
informatycznych mo¿liwa bêdzie rozbudowa bazy
danych KSIP, podjête zosta³y równie¿ starania o zapewnienie dostêpu do systemów informatycznych
wszystkim komisariatom Policji. W wyniku kontroli
stwierdzono jednak, ¿e czêæ prac zwi¹zanych z wdra¿aniem KSIP, okrelonych w Programie rozwoju ³¹cznoci i informatyki policyjnej w latach 2000-2004, nie
zosta³a zrealizowana zgodnie z harmonogramem.
Przyczyn¹ tego by³o przyznanie na ten cel niewystarczaj¹cych rodków finansowych.
Stwierdzono ponadto, ¿e Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji w znikomym stopniu
koordynowa³o przedsiêwziêcia zwi¹zane z wdra¿aniem KSIP, za Departament Kontroli w okresie objêtym badaniami NIK nie kontrolowa³ funkcjonowania
systemów informatycznych Policji, t³umacz¹c to m.in.
brakiem wyranych sygna³ów o nieprawid³owociach
w tym zakresie. Bior¹c pod uwagê znaczenie realizowanych przedsiêwziêæ oraz skalê poniesionych
wydatków, NIK krytycznie oceni³a dzia³ania Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, zwi¹zane
z koordynacj¹, nadzorem i kontrol¹ wdra¿ania systemu KSIP.

2. Nie przynios³y spodziewanych rezultatów dzia-

³ania wychowawcze podejmowane w placówkach resocjalizacyjnych dla m³odzie¿y. Mimo stworzenia przebywaj¹cym w zak³adach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich dobrych, a niekiedy nawet bardzo dobrych warunków pobytu i resocjalizacji, efekty terapeutyczne okaza³y siê mizerne, a koszty dzia³alnoci
wspomnianych placówek  niewspó³miernie wysokie.
W wyniku kontroli warunków sprawowania nadzoru oraz oddzia³ywania wychowawczego, resocjalizacyjnego i terapeutycznego wobec nieletnich
w zak³adach poprawczych [por. za³. Nr 3, str. 76]



5.

5.

stwierdzono, ¿e zupe³nie nie sprawdzi³y siê w praktyce liberalne metody wychowawcze, zasadzaj¹ce siê
g³ównie na nagradzaniu. Mimo tak atrakcyjnych nagród, jak podwy¿szenie kieszonkowego, urlopy i przepustki oraz nagrody rzeczowe, w zak³adach czêsto
zdarza³y siê ucieczki, bójki, pobicia, samouszkodzenia, próby samobójcze, agresywne zachowania wobec personelu i kolegów. Co pi¹ty z wychowanków
przebywaj¹cych na przepustkach lub urlopach dopuci³ siê w tym czasie czynów karalnych  kradzie¿y,
w³amañ, napadów rabunkowych lub pobiæ.
Ustalono, ¿e jeli chodzi o oddzia³ywania wychowawcze, maj¹ce umo¿liwiæ nieletnim powrót do normalnego ¿ycia, nie zosta³y wyczerpane wszystkie rodki s³u¿¹ce temu celowi. Nie uk³ada³a siê w sposób
w³aciwy wspó³praca zak³adów poprawczych z organizacjami pozarz¹dowymi, fundacjami i stowarzyszeniami powo³anymi do udzielania pomocy osobom potrzebuj¹cym wparcia. Kierownicy placówek wychowawczych z kolei ograniczali siê jedynie do informowania powiatowych centrów pomocy rodzinie o przewidywanym terminie opuszczenia zak³adu przez wychowanka i nie interesowali siê ju¿ jego dalszymi losami, co nie pozwala³o na ocenê, czy stosowane metody dydaktyczne okaza³y siê skuteczne.
W wyniku kontroli stwierdzono ponadto, ¿e utrzymanie wychowanków w badanych zak³adach okaza³o siê wysoce kosztowne, a finansowanie dzia³alnoci
tych placówek odbywa³o siê niekiedy z naruszeniem
przepisów prawa, lub dokonane wydatki nie znajdowa³y uzasadnienia. W 16 kontrolowanych zak³adach
utrzymanie jednego sporód 700 wychowanków kosztowa³o przeciêtnie 6,3 tys. z³ miesiêcznie (w poszczególnych zak³adach od 3,3 tys. z³ do 19,4 tys. z³), przy
czym trzy czwarte tej kwoty stanowi³y koszty zatrudnienia 963 osób personelu. Mimo i¿ na jednego pensjonariusza przypada³o rednio 1,38 pracownika (w
niektórych ma³ych placówkach liczba zatrudnionych
ponad czterokrotnie przekracza³a liczbê umieszczonych tam wychowanków), znaczna czêæ pracy personelu odbywa³a siê w godzinach ponadwymiarowych,
niekiedy powa¿nie przekraczaj¹c dopuszczalne normy okrelone w Karcie Nauczyciela. Prac¹ w godzinach ponadwymiarowych obci¹¿eni byli g³ównie cz³onkowie kierownictw zak³adów i w¹ska grupa pracowników pedagogicznych. Czêæ z nich poza 864 - 1152
godzinami rocznie wynikaj¹cymi z etatu, przepraco-



wa³a 1000 - 1300 godzin nadliczbowych. Dodatkowe
obci¹¿enie dla bud¿etu pañstwa stanowi³a deficytowa dzia³alnoæ gospodarstw pomocniczych, funkcjonuj¹cych przy zak³adach i schroniskach.
Zwa¿ywszy na nieskutecznoæ form organizacyjnych, metod i sposobów oddzia³ywania resocjalizacyjnego stosowanych w zak³adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, zdaniem NIK konieczne jest
wprowadzenie takich zmian, które umo¿liwi¹ ograniczenie kosztów prowadzenia placówek i zracjonalizowanie zatrudnienia, a jednoczenie poprawi¹ osi¹gane efekty wychowawcze.

3. Zdecydowana wiêkszoæ kontroli realizowa-

nych w ramach kierunku badañ, o którym mowa, dotyczy³a konkretnych zagro¿eñ dla ludzi i rodowiska
naturalnego. Wi¹za³ siê z nimi w sposób oczywisty
przewóz materia³ów niebezpiecznych transportem
drogowym i kolejowym [por. za³. Nr 3, str. 35]. Nie
by³o to zagro¿enie jedynie potencjalne. W objêtym
kontrol¹ okresie, miêdzy 1 stycznia 2000 r. i 30 wrzenia 2002 r., co roku na drogach mia³o miejsce oko³o
100 wypadków przy przewozie substancji toksycznych
lub wybuchowych, za w 20 - 30 przypadkach dochodzi³o do wycieku lub wydostania siê na zewn¹trz materia³ów zapalnych i samozapalnych. Dodatkowo oko³o
60 takich zdarzeñ rocznie odnotowywano w transporcie kolejowym. W toku kontroli ustalono, ¿e ani stosowane procedury bezpieczeñstwa, ani podejmowane
rodki ostro¿noci nie zapewnia³y skutecznej ochrony przed ewentualnymi skutkami przedostania siê do
atmosfery, wody lub gleby substancji szkodliwych dla
¿ycia i zdrowia.
Wypadki spowodowane by³y wieloma czynnikami. Przede wszystkim rodki transportu u¿ywane do
przewozu tego rodzaju materia³ów znajdowa³y siê
w z³ym stanie technicznym, a instalacje s³u¿¹ce do
za³adunku i wy³adunku nie by³y dozorowane przez
specjalistyczne s³u¿by. Nieoznakowanie, lub nieprawid³owe oznakowanie, przesy³ek uniemo¿liwia³o czêsto identyfikacjê ³adunku, co stawa³o siê szczególnie
istotne w momencie choroby lub niedyspozycji kierowcy. Pojazdy nie by³y wyposa¿ane w rodki do gaszenia po¿aru, znaki ostrzegawcze, latarki niewywo³uj¹ce iskry, ani maski przeciwgazowe. Du¿e zagro¿enie
dla bezpieczeñstwa ruchu stanowi³y pojazdy u¿ywane do przewo¿enia szczególnie gronych substancji,

nieprzebadane w stacjach kontroli pojazdów, a tak¿e
kierowcy o niedostatecznych kwalifikacjach, nie wspominaj¹c o kierowcach, którzy do przewo¿enia tego
rodzaju ³adunków przystêpowali w stanie nietrzewym.
Nieprawid³owoci przy transporcie materia³ów niebezpiecznych ujawniono te¿ we wszystkich 12 skontrolowanych zak³adach przewozów towarowych PKP.
Poziom bezpieczeñstwa w sposób istotny pogarsza³o niew³aciwe nadzorowanie transportów materia³ów szczególnie niebezpiecznych. Przejazdy takich
transportów nie by³y monitorowaniu na ca³ej trasie
przez Policjê i Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹, poniewa¿
zg³oszenia nadawców przesy³ek trafia³y tylko do jednostek lokalnych. Z kolei prezydenci miast nie korzystali z prawa do ograniczania przewozów materia³ów
niebezpiecznych, w konsekwencji grone dla ludzi
i rodowiska naturalnego transporty przeje¿d¿a³y
przez miasta w godzinach najwiêkszego natê¿enia
ruchu drogowego, w pobli¿u obiektów u¿ytecznoci
publicznej oraz ujêæ wody pitnej.
Uchybienia mia³y miejsce równie¿ w odprawie granicznej przesy³ek z materia³ami niebezpiecznymi.
Stwierdzono, ¿e do kraju wje¿d¿a³y pojazdy w z³ym
stanie technicznym, czêsto niew³aciwie oznakowane. G³ówn¹ tego przyczyn¹ by³y braki w wyposa¿eniu
przejæ granicznych. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e mimo
z³ego stanu technicznego i niedostatków w wyposa¿eniu granicznych przejæ kolejowych, nie zosta³y
wykorzystane rodki na ich modernizacjê, pochodz¹ce z bud¿etu pañstwa i pomocy zagranicznej. Pozytywnie NIK oceni³a jedynie dzia³ania Komendanta
G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, podjête w celu przygotowania krajowego systemu ratowniczo-ganiczego do usuwania skutków wypadków lub awarii
z udzia³em pojazdów przewo¿¹cych materia³y niebezpieczne.
NIK oczekuje, ¿e wejcie w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. ustawy o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych mo¿e zmieniæ na lepsze przedstawion¹ wy¿ej sytuacjê. Nowe uregulowania prawne
powinny m.in. poprawiæ skutecznoæ nadzoru administracji publicznej nad szkoleniem kierowców i badaniami technicznymi pojazdów przewo¿¹cych materia³y niebezpieczne.

4. Dzia³aniem mniej spektakularnym ni¿ nadzo-

rowanie transportów gronych substancji, ale znacz-

nie wa¿niejszym dla zapewnienia bezpieczeñstwa na
drogach jest tworzenie ku temu odpowiednich technicznych i organizacyjnych warunków. Niew¹tpliwie do
takich warunków nale¿y sposób zarz¹dzania ruchem
drogowym. Niestety, jak wynika z ustaleñ kontroli
wykonywania przez organy zarz¹dzaj¹ce ruchem
drogowym zadañ w zakresie bezpieczeñstwa na
drogach publicznych [por. za³. Nr 3, str. 34], zarówno organy bezporednio zarz¹dzaj¹ce ruchem drogowym, jak i organy nadzoruj¹ce owe zarz¹dzanie,
nie wywi¹zywa³y siê ze swoich obowi¹zków w tym
wzglêdzie.
¯aden ze skontrolowanych organów zarz¹dzaj¹cych ruchem na drogach publicznych, do których nale¿eli Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad,
marsza³kowie województw, prezydenci miast i starostowie powiatów  nie wype³nia³ rzetelnie swoich powinnoci, wynikaj¹cych z przepisów Prawa o ruchu
drogowym. Sytuacja taka zagra¿a³a bezpieczeñstwu
na drogach, poniewa¿ o bezpieczeñstwie tym w znacznym stopniu decyduje ustalana przez te w³anie podmioty organizacja ruchu, m.in. sposób umieszczania
znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów itp.
Jedynie na obszarze dzia³ania jednego sporód
50 skontrolowanych organów zarz¹dzaj¹cych ruchem,
organizacja ruchu na wszystkich drogach zosta³a ustalona na podstawie zatwierdzonych projektów. Pozostali zarz¹dzaj¹cy ruchem dysponowali takimi projektami tylko dla niektórych dróg. Zaledwie 13 skontrolowanych podmiotów pos³ugiwa³o siê projektami spe³niaj¹cymi wszystkie wymogi okrelone w przepisach
prawa. W pozosta³ych 37 podmiotach w ponad 2,7 tys.
projektów organizacji ruchu stwierdzono 4 tys. nieprawid³owoci.
Kontrole znaków drogowych, urz¹dzeñ sygnalizacji wietlnej, dwiêkowej oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu umieszczonych na wszystkich podleg³ych
im drogach prowadzi³o, z wymagan¹ przez przepisy
prawa czêstotliwoci¹ co najmniej raz na 6 miesiêcy,
7 organów zarz¹dzaj¹cych ruchem. ¯adnych kontroli
w 2001 r. oraz I pó³roczu 2002 r. nie przeprowadzi³o
16 podmiotów; pozosta³e dokonywa³y kontroli rzadziej
lub obejmowa³y nimi tylko niektóre drogi.
Tak¿e nadzór nad zarz¹dzaniem ruchem na drogach nie by³ sprawowany rzetelnie. Tylko jeden sporód 13 skontrolowanych wojewodów okresowo ocenia³ organizacjê ruchu na drogach, uwzglêdniaj¹c
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jego bezpieczeñstwo, koniecznoæ zapewnienia ruchu tranzytowego oraz zgodnoæ z obowi¹zuj¹cymi
przepisami. Mimo i¿ takie oceny stanowi³y jedyne
zadanie organów nadzoruj¹cych zarz¹dzanie ruchem, 8 wojewodów nie dokonywa³o ich w ogóle, a 3
jedynie sporadycznie lub tylko w odniesieniu do niektórych dróg. Dzia³añ nadzorczych nie podejmowa³
równie¿ minister w³aciwy ds. transportu. Sporz¹dzane przez niego oceny organizacji ruchu opiera³y siê
na informacjach przekazywanych przez organy zarz¹dzaj¹ce ruchem i analizach sporz¹dzanych przez
inne jednostki.
NIK podkreli³a fakt, ¿e w kwestii zapewnienia
bezpieczeñstwa ruchu drogowego nie zosta³ do koñca uregulowany stan prawny. Od ponad 3 lat minister
w³aciwy ds. transportu nie wyda³ bowiem rozporz¹dzenia okrelaj¹cego szczegó³owe warunki techniczne dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ
bezpieczeñstwa ruchu drogowego, a tak¿e warunki ich
umieszczania na drogach. Tym samym nie stworzy³
mo¿liwoci rzetelnego wykonywania zadañ zarówno
organom zarz¹dzaj¹cym ruchem na drogach, jak i organom sprawuj¹cym nadzór nad tym zarz¹dzaniem.

5.
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Na powa¿ne zaniedbania wskazuj¹ rezultaty
kontroli gospodarowania sta³ymi odpadami komunalnymi [por. za³. Nr 3, str. 77] przez jednostki samorz¹du terytorialnego, przeprowadzonej w 40 gminach
oraz jednym zwi¹zku miêdzygminnym. Z dokonanych
badañ wynika, ¿e zachowa³o aktualnoæ wiele ustaleñ i ocen sformu³owanych w latach 1997 - 1999. Oko³o 3/4 skontrolowanych wówczas gmin nie posiada³o
programów ochrony rodowiska, selektywn¹ zbiórkê
odpadów i ich segregacjê w miejscu sk³adowania prowadzi³a zaledwie co dziewi¹ta gmina, eksploatowane
sk³adowiska w wiêkszoci nie spe³nia³y wymogów
ochrony rodowiska, jednostki samorz¹dowe nie potrafi³y zapobiec powstawaniu dzikich wysypisk ani
doprowadziæ do ich likwidacji. Podobne ustalenia poczyniono w toku kontroli zakoñczonej ostatnio.
Podstawowym instrumentem urzeczywistniania
polityki ekologicznej pañstwa na szczeblu gminy powinien byæ program ochrony rodowiska. Tymczasem
prowadzona przez nie gospodarka odpadami komunalnymi oparta by³a najczêciej na dzia³aniach doranych. Sporód skontrolowanych 45 gmin, tylko 2 posiada³y program ochrony rodowiska uchwalony przez
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radê, 20 dysponowa³o elementami programu odnosz¹cymi siê do niektórych problemów rodowiska naturalnego, natomiast 23 nie rozporz¹dza³y ¿adnym
dokumentem stanowi¹cym podstawê polityki w tym
zakresie.
Realizuj¹c obowi¹zek wynikaj¹cy z ustawy
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach, wszystkie skontrolowane gminy, z jednym wyj¹tkiem, opracowa³y i wprowadzi³y w ¿ycie zasady utrzymania czystoci i porz¹dku na swoim terenie. Zasady te by³y na
ogó³ przestrzegane, a ³ami¹cych je karano mandatami. W³adze gminne podejmowa³y równie¿ dzia³ania
zmierzaj¹ce do wykrycia miejsc nielegalnego sk³adowania odpadów komunalnych. W rezultacie w 29 gminach zosta³o ujawnionych 436 takich miejsc. Mimo
podjêtych dzia³añ, do czasu zakoñczenia kontroli nie
uda³o siê zlikwidowaæ 53 dzikich wysypisk. Zw³oka
wynika³a g³ównie z koniecznoci poniesienia przez
gminy kosztów likwidacji sk³adowisk odpadów i rekultywacji terenu.
Sk³adowiska odpadów komunalnych by³y generalnie lokalizowane w miejscach przeznaczonych do
tego celu. Wbrew przepisom wyznaczono miejsca
sk³adowania odpadów jedynie w 3 gminach, ponadto 2 inne sk³adowiska zosta³y zlokalizowane niekorzystnie, bo na obszarach g³ównych zbiorników wód
podziemnych, stanowi¹cych ród³a wody pitnej. Nie
by³y natomiast respektowane zasady eksploatacji
sk³adowisk. W przypadku 6 skontrolowanych obiektów odbywa³a siê ona bez instrukcji wymaganej
ustaw¹ o odpadach, za w kolejnych 8 obiektach
postanowieñ owej instrukcji nie przestrzegano.
Przypadki niew³aciwej eksploatacji sk³adowisk
potwierdzi³y badania przeprowadzone przez Inspekcjê Ochrony rodowiska. Wynika³o z nich, i¿ z 72
zaleceñ wydanych przez Inspekcjê w latach 19992000, do czasu zakoñczenia kontroli NIK nie wykonano jeszcze 20.
NIK stwierdzi³a ponadto, ¿e nie zosta³y stworzone odpowiednie warunki do selektywnej zbiórki i segregacji odpadów. W³adze 15 sporód skontrolowanych gmin praktycznie nie podjê³y w tym kierunku ¿adnych dzia³añ, za pozosta³e gminy obowi¹zek ów realizowa³y czêciowo. Nic wiêc dziwnego, ¿e odpady
komunalne by³y wykorzystywane w niewielkiej skali 
jedynie w 3 gminach wytwarzano z nich energiê elektryczn¹ i biogaz. Gminy nie kompostowa³y te¿ odpa-

dów pochodzenia rolinnego, których produkty mog³y
byæ u¿yte do u¿yniania gleby.

6. Jak wykaza³a kontrola realizacji nadzoru

administracji nad eksploatacj¹ kruszywa naturalnego [por. za³. Nr 3, str. 84] nadzór ten w wielu przypadkach okaza³ siê niewystarczaj¹cy, a organy administracji publicznej nie potrafi³y skutecznie przeciwdzia³aæ nieprawid³owociom i uchybieniom maj¹cym miejsce w tej sferze dzia³alnoci gospodarczej.
Koncesje na wydobywanie kruszywa wydawano
zainteresowanym przedsiêbiorcom, w ocenie NIK, na
ogó³ w sposób prawid³owy. Wszystkie 152 objête kontrol¹ wnioski o wydanie koncesji rozpatrzone zosta³y
bez zbêdnej zw³oki. Jednak w czêci z nich nie zosta³y okrelone wymagania dotycz¹ce ochrony rodowiska, nie podano te¿ terminów rozpoczêcia eksploatacji z³ó¿. W kilku innych za przedsiêbiorcy nie sprecyzowali wysokoci rodków potrzebnych do prawid³owego prowadzenia wydobycia. Ponadto nie wszystkie organy koncesyjne egzekwowa³y od przedsiêbiorców opracowanie projektów zagospodarowania z³o¿a i planów ruchu.
NIK ustali³a, ¿e wojewodowie i starostowie, zobowi¹zani do wykonywania funkcji organów administracji geologicznej i nadzoru górniczego, nie wywi¹zywali
siê z obowi¹zku kontrolowania, czy przedsiêbiorcy
wykonuj¹ dzia³alnoæ wydobywcz¹ legalnie, lub kontrole takie wykonywali nierzetelnie i nie egzekwowali
wykonania zaleceñ pokontrolnych. Mimo ujawnienia
przypadków wydobywania kopalin z ra¿¹cym naruszeniem warunków koncesji, nie podejmowali te¿ dzia³añ
dyscyplinuj¹cych.
Tymczasem stwierdzono, i¿ sporód 11 kontrolowanych przedsiêbiorców, 2 w trakcie eksploatacji z³ó¿
przekroczy³o wyznaczone obszary górnicze i naruszy³o filary ochronne, jeden dokona³ sprzeda¿y nadk³adu, zamiast zachowaæ go do rekultywacji wyrobiska,
3 prowadzi³o dzia³alnoæ wydobywcz¹ bez zezwoleñ
na wy³¹czenie gruntów rolnych i lenych z produkcji.
Ujawniono równie¿ liczne przypadki nieprzedk³adania
przez przedsiêbiorców, w wymaganym terminie, informacji o iloci wydobycia i cenie sprzeda¿y kruszywa,
a wiêc danych stanowi¹cych podstawê do naliczania
op³at eksploatacyjnych. W wiêkszoci badanych urzêdów wojewódzkich i starostw nie sprawdzano rzetelnoci tych informacji, wskutek czego niejednokrotnie

op³aty eksploatacyjne by³y zani¿ane. Ma³o skuteczne
okaza³y siê równie¿, podejmowane przez wojewodów
i starostów, próby windykacji nale¿nych op³at eksploatacyjnych i kar za nielegalne pozyskiwanie kopalin.
Skutkiem by³y uszczuplenia w dochodach Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz gmin.
Izba ma wiadomoæ faktu, ¿e zdecydowana wiêkszoæ wojewodów i starostów nie posiada³a pe³nego
rozeznania, czy przedsiêbiorcy wywi¹zywali siê ze
swoich finansowych zobowi¹zañ. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami wp³aty by³y bowiem wnoszone
bezporednio na rachunki NFOiGW oraz gmin, co
utrudnia³o w istotnym stopniu dzia³ania windykacyjne,
przypisane ustawowo organom koncesyjnym. Mimo
to NIK negatywnie oceni³a skutecznoæ tych dzia³añ.
Sporód 6 kontrolowanych urzêdów wojewódzkich,
tytu³y wykonawcze w celu prowadzenia egzekucji
przez urzêdy skarbowe wystawiano tylko w 2 urzêdach, w 3 ograniczono siê do wysy³ania niektórym
d³u¿nikom upomnieñ, za w jednym nie podjêto ¿adnych konkretnych kroków.
Na terenie wszystkich 6 objêtych kontrol¹ województw, poza koncesjonowanym, mia³o miejsce nielegalne wydobywanie kruszywa. Mimo ujawnienia
przez organy koncesyjne 331 podobnych przypadków,
sytuacjê, zdaniem NIK, nale¿a³o uznaæ za nie do koñca rozpoznan¹. W toku kontroli Izba ujawni³a kolejne
42 tzw. dzikie kopalnie kruszywa. Zjawisku temu nie
przeciwdzia³ali wystarczaj¹co energicznie wojewodowie i starostowie, na ogó³ nie wywi¹zywali siê oni nawet z obowi¹zku powiadamiania w³aciwych organów
o stwierdzonych przypadkach nielegalnej eksploatacji z³ó¿.

7. W dziedzinie bezpieczeñstwa finansowego

i gospodarczego przeprowadzone zosta³y w 2002 r.
dwie kontrole. Zarówno pozytywne, jak i negatywne
oceny sformu³owane zosta³y w wyniku ustaleñ kontroli funkcjonowania rynków energii cieplnej [por.
za³. Nr 3, str. 22]. Ogólnej poprawie efektywnoci gospodarowania przedsiêbiorstw energetyki cieplnej towarzyszy³y bowiem tak¿e zjawiska niekorzystne, takie jak spadek produkcji i sprzeda¿y ciep³a.
W ocenie NIK, Urz¹d Regulacji Energetyki w sposób w³aciwy unormowa³ proces wydawania koncesji
przedsiêbiorstwom energetyki cieplnej, zajmuj¹cym
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siê wytwarzaniem, przesy³aniem, dystrybucj¹ i obrotem ciep³em. Postawione im warunki dobrze chroni³y
interesy odbiorców, sk³aniaj¹c przedsiêbiorstwa do
utrzymywania kosztów na uzasadnionym poziomie,
wymuszaj¹c w³aciwe standardy wiadczenia us³ug,
a tak¿e zabezpieczaj¹c wymogi ochrony rodowiska.
Jako celowe NIK uzna³a równie¿ dzia³ania Urzêdu,
maj¹ce na celu upowszechnianie i popularyzacjê Prawa energetycznego.
Odmiennie zgo³a oceni³a Izba nierzetelne dzia³ania 7 sporód 17 objêtych kontrol¹ przedsiêbiorstw
energetyki cieplnej, podejmowane w procesie ustalania i zatwierdzania taryf. Dwa sporód wspomnianych
przedsiêbiorstw rozpoczê³y dostosowywanie ewidencji kosztów do wymagañ Prawa energetycznego dopiero w ponad 3 lata od wejcia w ¿ycie tej ustawy.
T³umaczono to pracoch³onnoci¹ zmiany sposobu rozliczeñ i ksiêgowania oraz koniecznoci¹ przeszkolenia pracowników. Piêæ kolejnych przedsiêbiorstw we
wnioskach taryfowych umieci³o dane niezgodne
z ewidencj¹ ksiêgow¹. Wnioski te zosta³y skorygowane dopiero na ¿¹danie Urzêdu, za w trzech przypadkach nast¹pi³o obni¿enie stawek. Wszystko to wiadczy³o o zbyt ma³ej aktywnoci i braku odpowiedniego
nadzoru ze strony URE.
Ujemne skutki mia³o niepodejmowanie przez
niektóre terenowe oddzia³y Urzêdu kontroli przestrzegania warunków udzielonej koncesji. Jeden
z oddzia³ów, zamiast przeprowadzenia badañ bezporednio u koncesjonariuszy, ograniczy³ siê do
analizy rocznych sprawozdañ i informacji zawartych
we wnioskach o zatwierdzenie taryf ciep³a, inny za
nie kontrolowa³ tak istotnych dla odbiorców ciep³a
warunków koncesyjnych, jak utrzymywanie w³aciwych standardów wiadczenia us³ug energetycznych, czy podejmowanie dzia³añ w celu obni¿enia
kosztów. Kontrola NIK w 7 przedsiêbiorstwach energetyki cieplnej wykry³a nieprawid³owoci w wype³nianiu najistotniejszych warunków koncesji. Dotyczy³o to np. poniechania dzia³añ zapewniaj¹cych
przesy³anie ciep³a wszystkim odbiorcom, przeciwdzia³ania tworzeniu konkurencji na rynku ciep³a,
braku w umowach z odbiorcami wymaganych postanowieñ dotycz¹cych iloci, jakoci, niezawodnoci i ci¹g³oci dostarczania ciep³a, a tak¿e okrelenia odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie
warunków umowy. W 5 miastach mia³y miejsce
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przypadki istotnego zawy¿ania zaliczek pobieranych od odbiorców ciep³a.
Za okolicznoæ niekorzystn¹ dla prawid³owego
rozwoju systemu zaopatrzenia gmin w energiê ciepln¹ NIK uzna³a niewykonanie, przez 7 sporód 15
urzêdów miasta lub miasta i gminy, projektów za³o¿eñ do planów zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe. Ich brak, mimo i¿ od wejcia w ¿ycie Prawa energetycznego up³ynê³y trzy
lata, poszczególne urzêdy t³umaczy³y najczêciej
trwaj¹cymi pracami nad przygotowaniem nowych,
b¹d aktualizacj¹ istniej¹cych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. W konsekwencji braku wspomnianych projektów, 7 sporód 17
skontrolowanych przedsiêbiorstw energetyki cieplnej
nie opracowa³o planów zaspokojenia obecnego
i przysz³ego zapotrzebowania na energiê ciepln¹ dla
obszarów swojego dzia³ania.

8. Bardzo wa¿ne znaczenie dla gospodarki ma

bezpieczeñstwo rynków finansowych. Chodzi tu g³ównie o niedopuszczenie do sytuacji mog¹cych zachwiaæ
ich stabilnoci¹, do czego niezbêdne jest m.in. skrupulatne przestrzeganie przepisów obowi¹zuj¹cego
prawa przez wszystkie dzia³aj¹ce na nich podmioty,
a tak¿e skuteczne funkcjonowanie szeregu zabezpieczeñ i mechanizmów reguluj¹cych. W ramach ca³ociowej oceny dzia³ania organów nadzoruj¹cych rynki finansowe, w latach 1996 - 2001 NIK zbada³a funkcjonowanie nadzoru bankowego, sprawowanego
przez Narodowy Bank Polski, nadzoru ubezpieczeniowego prowadzonego przez Pañstwowy Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ, oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
funduszy i towarzystw emerytalnych pe³nionego przez
Urz¹d Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Ostatni¹ czêæ tego cyklu stanowi³a kontrola funkcjonowania nadzoru nad publicznym obrotem papierami wartociowymi w latach 1998-2000 [por. za³.
Nr 3, str. 14].
Jej wyniki da³y podstawê do stwierdzenia, ¿e
wszystkie trzy nadzoruj¹ce ów rynek instytucje  Komisja Papierów Wartociowych i Gie³d, Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych SA oraz Gie³da Papierów Wartociowych w Warszawie SA  prawid³owo wykonywa³y swoje zadania. Czynnoci nadzorcze
wobec emitentów papierów wartociowych, biur maklerskich oraz instytucji reguluj¹cych omawiany seg-

ment rynku kapita³owego i tworz¹cych warunki do jego
funkcjonowania, skutecznie przeciwdzia³a³y zagro¿eniom zwi¹zanym z inwestowaniem na tym rynku. Poza
niewielkimi uchybieniami niezagra¿aj¹cymi w istotny
sposób bezpieczeñstwu obrotu papierami wartociowymi, wspomniane instytucje wykaza³y w³aciw¹ dba³oæ o przestrzeganie zasad konkurencji i regu³ uczciwego obrotu papierami wartociowymi, powszechny
dostêp do rzetelnych informacji oraz ochronê interesów inwestorów.
NIK ustali³a, ¿e w latach 1998 - 2000 Komisja rozpatrzy³a ³¹cznie 187 wniosków emitentów o dopuszczenie papierów wartociowych do publicznego obrotu. W ¿adnym z 18 skontrolowanych postêpowañ Izba
nie stwierdzi³a naruszenia przez Komisjê przepisów
Prawa o publicznym obrocie papierami wartociowymi. Nie stwierdzono równie¿ nieprawid³owoci w procesie dopuszczania papierów wartociowych do obrotu gie³dowego przez Radê Gie³dy Papierów Wartociowych.
W okresie objêtym kontrol¹ Komisja wyda³a 14
decyzji o uchyleniu zgody na dopuszczenie papierów wartociowych do publicznego obrotu lub o wycofaniu papierów wartociowych z publicznego obrotu. Dwie sporód 13 zbadanych decyzji zosta³y
wydane w zwi¹zku z nienale¿ytym wykonywaniem
przez organy spó³ek publicznych obowi¹zków informacyjnych. W ocenie NIK, obie decyzje by³y zasadne i stanowi³y wyraz w³aciwej ochrony inwestorów przed nadmiernym ryzykiem zwi¹zanym z inwestowaniem w akcje spó³ek, niepublikuj¹cych rzetelnych danych i informacji. W pozosta³ych przypadkach wycofanie papierów wartociowych z obrotu
nast¹pi³o na wniosek emitentów. W ocenie NIK,
Komisja rzetelnie sprawowa³a nadzór nad wykonywaniem przez emitentów obowi¹zków informacyjnych. W toku kontroli ustalono, ¿e Komisja na bie¿¹co analizowa³a przekazywane przez nich rapor-

ty, reagowa³a te¿ na sygna³y o potencjalnych nieprawid³owociach.
Zastrze¿eñ NIK nie budzi³ równie¿ sposób postêpowania Rady Gie³dy, przy dopuszczaniu podmiotów
prowadz¹cych dzia³alnoæ maklersk¹ do dzia³ania na
Gie³dzie. We wszystkich zbadanych przypadkach decyzje Rady Gie³dy poprzedza³a rzetelna ocena stopnia spe³niania kryteriów warunkuj¹cych dopuszczenie,
okrelonych w jej regulaminie.
Komisja Papierów Wartociowych i Gie³d przeprowadzi³a 121 kontroli w siedzibach domów maklerskich. Zdaniem NIK by³ to istotny instrument sprawowania nadzoru nad podmiotami porednicz¹cymi
w obrocie papierami wartociowymi. W latach 1998
- 2000 mia³y miejsce 2 przypadki cofniêcia przez Komisjê zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoci maklerskiej, oba zwi¹zane ze z³¹ sytuacj¹ finansow¹ domów maklerskich. W opinii Izby, w obydwu tych przypadkach Komisja w³aciwie wywi¹zywa³a siê z zadañ nadzorczych, bezzw³ocznie wzywaj¹c zagro¿one podmioty do podjêcia dzia³añ naprawczych. Wobec braku efektu takich dzia³añ, maj¹c na wzglêdzie
zapewnienie bezpieczeñstwa obrotu  Komisja podjê³a decyzje o cofniêciu zezwoleñ.
NIK pozytywnie oceni³a fakt, ¿e Komisja wykorzystywa³a wiêkszoæ uprawnieñ nadzorczych, jakie
w stosunku do Krajowego Depozytu, Gie³dy oraz Centralnej Tabeli Ofert przyznaj¹ jej przepisy Prawa o publicznym obrocie. W szczególnoci dotyczy³o to bie¿¹cego nadzoru nad przebiegiem sesji gie³dowych
oraz notowañ w CeTO SA, sta³ego uczestnictwa
przedstawicieli Komisji w posiedzeniach rad nadzorczych nadzorowanych instytucji oraz wydawania zgody na dokonywanie zmian w statutach i regulaminach
tych podmiotów.
W wyniku ustaleñ kontroli o której mowa, NIK
uzna³a polski rynek papierów wartociowych za w³aciwie nadzorowany.
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Kontrole dotycz¹ce dzia³añ administracji rz¹dowej, podejmowanych w celu integracji naszego kraju z miêdzynarodowymi strukturami obronnymi i gospodarczymi, mia³y za zadanie sprawdzenie gotowoci Polski do
wywi¹zania siê ze zobowi¹zañ, które przyjê³a na siebie przystêpuj¹c do Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego oraz
czyni¹c starania o cz³onkostwo w Unii Europejskiej. Ró¿nice w intensywnoci badañ oraz w podejciu do poszczególnych zagadnieñ wynika³y g³ównie z ró¿nego stopnia zaawansowania kontrolowanych procesów.
W przypadku uczestnictwa w NATO zasadnicz¹ kwesti¹ by³a g³êboka modernizacja naszego potencja³u
obronnego i dostosowanie go do standardów Sojuszu, w sposób umo¿liwiaj¹cy cis³e wspó³dzia³anie polskich
jednostek z innymi jednostkami NATO. Badania kontrolne przeprowadzone w ci¹gu ostatnich 3 lat wykaza³y, ¿e
znaczne wysi³ki, jakie czyni³a Polska, aby jej armia by³a w stanie sprostaæ wymaganiom stawianym nowoczesnym si³om zbrojnym, przynosi³y pozytywne rezultaty. Nale¿y wszak¿e zauwa¿yæ, ¿e osi¹gniête efekty najbardziej widoczne by³y w dziedzinach niewymagaj¹cych du¿ych nak³adów finansowych, np. w szkolnictwie wojskowym. Zmodyfikowane programy szkoleniowe pozwala³y przygotowywaæ ¿o³nierzy do wykonywania zadañ w zmienionych warunkach organizacyjnych i technicznych, a ponadto umo¿liwia³y im zdobywanie kwalifikacji niezbêdnych do pe³nienia w czasie wspólnych operacji si³ NATO funkcji dowódczych i specjalistycznych.
NIK podkreli³a jednoczenie fakt, i¿ pe³ne wspó³dzia³anie z si³ami Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego bêdzie
mo¿liwe tylko pod warunkiem wyposa¿enia polskich si³ zbrojnych w nowoczesny sprzêt i uzbrojenie. Poniewa¿
gruntowna modernizacja techniczna, przeszkolenie ¿o³nierzy w nowych umiejêtnociach i niezbêdne zmiany
organizacyjne wi¹¿¹ siê z powa¿nymi wydatkami, Izba zwraca³a baczn¹ uwagê na sposób gospodarowania
rodkami publicznymi przeznaczonymi na wspomniane cele, na planowanie wydatków, a tak¿e na przestrzeganie wszelkich ustalonych zasad i procedur. O tym, ¿e by³y to dzia³ania konieczne wiadczy³y m.in. wyniki kontroli
restrukturyzacji Si³ Zbrojnych RP w kontekcie integracji z NATO, wyposa¿enia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Marynarki Wojennej w sprzêt i uzbrojenie oraz ustalenia kontroli prac badawczo-wdro¿eniowych
w zakresie techniki wojskowej, realizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. NIK pozytywnie oceni³a
sam fakt zainicjowania i organizowania dzia³añ prowadz¹cych do modernizacji polskiej armii. W¹tpliwoci wzbudzi³o jednak ustalanie potrzeb w tym wzglêdzie, planowanie konkretnych przedsiêwziêæ, prawid³owoæ ich finansowania i wyboru wykonawców, dyscyplina prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wdro¿eniowych oraz
wykorzystanie przeznaczonych na nie rodków.
Kontroluj¹c stan przygotowañ do cz³onkostwa w Unii Europejskiej, Izba bada³a g³ównie postêp prac nad dostosowaniem polskiego prawa i funkcjonowania krajowych instytucji do porz¹dku prawnego oraz standardów unijnych. Drugim bardzo wa¿nym obszarem badañ kontrolnych by³o wykorzystanie rodków przeznaczonych na realizacjê programów pomocowych i procesów akcesyjnych. Kontrole te dowiod³y, ¿e konieczne jest znaczne przyspieszenie dzia³añ dostosowawczych w sferze unifikacji przepisów. Brakowa³o równie¿ koordynacji ró¿nych dzia³añ
zwi¹zanych z akcesj¹, dok³adnego sprecyzowania zadañ na³o¿onych na organy administracji rz¹dowej i inne instytucje publiczne, sprawnego systemu rozliczania konkretnych jednostek z realizacji tych zadañ. Wiele do ¿yczenia pozostawia³ te¿ nadzór nad rozdysponowaniem i wykorzystaniem rodków pomocowych. Kontrole badaj¹ce to
ostatnie zagadnienie umo¿liwi³y z kolei stwierdzenie, ¿e administracja rz¹dowa nie by³a w pe³ni przygotowana do
zarz¹dzania rodkami unijnymi, szczególnie za do sprawowania wewnêtrznej kontroli finansowej nad prawid³owoci¹ ich wydatkowania. NIK ostrzega³a, ¿e ujawnione niedoci¹gniêcia mog¹ spowodowaæ opónienia w przekazywaniu Polsce unijnych funduszy pomocowych, a nawet czêciow¹ ich utratê.
NIK zwróci³a uwagê na jeszcze jeden aspekt tego zagadnienia, niezwykle istotny dla oceny stanu gotowoci
Polski do cz³onkostwa w Unii: jedn¹ z wa¿niejszych przes³anek wiadcz¹cych o rzeczywistym przyjêciu przez nasz
kraj unijnych standardów, stanowi umiejêtnoæ gospodarowania rodkami finansowymi, przestrzeganie formalnych
zasad dysponowania nimi, utrzymywanie kontroli nad wydatkami i rzetelne rozliczanie siê z otrzymanych kwot.
Tymczasem stwierdzono, ¿e przy korzystaniu z funduszy unijnych w wielu przypadkach mia³y miejsce nieprawid³owoci, co najlepiej unaoczni³ przyk³ad kilkakrotnie kontrolowanych w ostatnich latach rodków funduszy
PHARE. Izba zakwestionowa³a m.in. sposób rozdysponowania znacznej czêci rodków otrzymanych przez



ministerstwa i urzêdy centralne. Natomiast stosunkowo sprawnie przebiega³a realizacja programów wspó³pracy
transgranicznej, finansowanych przy udziale rodków PHARE, choæ by³y to zazwyczaj przedsiêwziêcia wymagaj¹ce niewielkiego dofinansowania. Jednak i w tym przypadku nie dokona³a siê, w ocenie Izby, ¿adna zasadnicza zmiana jakociowa. W rezultacie projekty wspierane rodkami z Unii Europejskiej nie by³y lepiej przygotowane, ani sprawniej prowadzone, ni¿ przedsiêwziêcia finansowane z bud¿etu pañstwa lub innych róde³ krajowych. Niedostatki organizacyjnego i logistycznego przygotowania oraz wiele innych nieprawid³owoci ujawni³a
równie¿ kontrola opracowania i wdro¿enia zintegrowanego systemu IACS, w ramach której zbadano realizacjê
finansowanych, m.in. z funduszy PHARE, projektów stworzenia w Polsce rejestru gospodarstw rolnych oraz
systemu rejestracji i identyfikacji zwierz¹t.
W 2002 r. kontrole podejmuj¹ce kwestie zwi¹zane z procesami integracyjnymi, poza jednym wyj¹tkiem w postaci tajnej kontroli wojskowego szkolenia rezerwistów, 1/ koncentrowa³y siê na zagadnieniach zwi¹zanych z gospodarowaniem rodkami finansowymi, stanowi¹cymi najczêciej ró¿ne formy pomocy przedakcesyjnej dla Polski. rodki te przekazywane by³y w ramach konkretnych programów, 2/ a ich wydatkowanie wymaga³o wype³nienia
okrelonych warunków i procedur. Sposób wykorzystania tych rodków dawa³ zatem pewne wyobra¿enie o tym,
jak bêdziemy sobie radziæ z wiêkszymi znacznie rodkami, którymi trzeba bêdzie gospodarowaæ zgodnie z unijnymi standardami w niedalekiej ju¿ przysz³oci, kiedy Polska stanie siê pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej.
Gdyby trzeba by³o wyci¹gaæ wnioski dotycz¹ce wykorzystania wspomnianych funduszy na podstawie kontroli zakoñczonych w 2002 r., nie by³yby to wnioski zbyt optymistyczne. Nieodleg³a ju¿ perspektywa wejcia do
Unii nie wp³ynê³a mobilizuj¹co na pracê administracji publicznej, która, podobnie jak w latach poprzednich,
nadal nie by³a w pe³ni przygotowana do przyjêcia funduszy unijnych i wykorzystania ich zgodnie z ustalonym
przeznaczeniem. Dzia³o siê tak zarówno w przypadku kontroli badaj¹cych funkcjonowanie poszczególnych systemów, jak i gospodarowanie konkretnymi rodkami. Nieumiejêtnoæ sprostania wymogom warunkuj¹cym uzyskanie rodków, obci¹¿aj¹ca organy administracji publicznej i pañstwowe instytucje, w wielu przypadkach sz³a
w parze z nieporadnoci¹ ich beneficjentów. Nie potrafili oni zadoæuczyniæ wszystkim warunkom i procedurom,
maj¹cym zagwarantowaæ, ¿e unijne pieni¹dze wykorzystane zostan¹ gospodarnie, na cile okrelone cele,
a ich wydanie bêdzie kontrolowane. 3/
W ustaleniach wszystkich niemal kontroli, w których pojawia³ siê finansowy aspekt procesów integracyjnych, by³a mowa o zaniedbaniach, opónieniach, opiesza³oci, braku przygotowania, wreszcie o indolencji i nieporadnoci. Tak wiêc w kilku przypadkach nie zakoñczono w porê prac organizacyjnych, co uniemo¿liwi³o uruchomienie konkretnych programów, poniewa¿ zabrak³o wa¿nego ogniwa w systemie ich wdra¿ania i finansowania. W dalszym ci¹gu tocz¹ce siê prace parali¿owa³ brak niezbêdnych aktów wykonawczych do ustaw. Niekiedy
korzystanie z unijnych funduszy skutecznie blokowa³a opiesza³oæ kilku ró¿nych organów i instytucji. Nadal nadzór
dysponentów rodków nad ich spo¿ytkowaniem okazywa³ siê czysto iluzoryczny. Zjawiskiem nie ca³kiem nowym, ale doæ niepokoj¹cym, by³y trudnoci we wspó³pracy strony polskiej z Komisj¹ Europejsk¹ i Bankiem
wiatowym. Ustalenia kontroli nie pozwala³y jednoznacznie stwierdziæ, kto ponosi za to winê. Nie ulega jednak
w¹tpliwoci, ¿e na pocz¹tku nie zosta³y sprecyzowane wystarczaj¹co jasno niektóre zapisy w umowach, co
powodowa³o póniejsze ró¿nice w ich interpretacji.
1/

W 2002 r., w ramach badania dostosowania potencja³u wojskowego do wymogów NATO prowadzone by³y równie¿

dwie inne kontrole. Pierwsza z nich dotyczy³a celowoœci zakupów uzbrojenia, sprzêtu i œrodków bojowych oraz realizacji
prac badawczo-rozwojowych i wdro¿eniowych w kontekœcie wymogów „Programu przebudowy i modernizacji
technicznej Si³ Zbrojnych RP w latach 2001-2006”, druga zaœ poœwiêcona by³a wdra¿aniu tego programu oraz planów
dziedzinowych. Aktualnie kontrole te znajduj¹ siê w stadium opracowywania ich wyników.
2/

SAPARD, PHARE, ISPA.

3/

O tym, ¿e takie rygory by³y uzasadnione, œwiadcz¹ liczne przyk³ady marnotrawienia œrodków publicznych,

przytoczone w niniejszym sprawozdaniu w rozdziale pn. „Finanse publiczne”.



6.

Omówienie wyników wa¿niejszych
kontroli

1. Powtarzaj¹c¹ siê w ustaleniach ró¿nych kon-

6.

troli opiniê o braku skutecznej kontroli finansowej rodków unijnych, potwierdzi³y badania powiêcone funkcjonowaniu wewnêtrznej kontroli finansowej rodków z Unii Europejskiej [por. za³. Nr 3, str. 7]. Wynika z nich, i¿ system kontroli tych rodków by³ niesprawny i niespójny. Jest to konstatacja o tyle istotna, ¿e
zgodnie z miêdzynarodowymi standardami kontroli
wewnêtrznej, jednym z podstawowych warunków dalszej decentralizacji zarz¹dzania programami pomocowymi Unii Europejskiej jest sprawnie funkcjonuj¹cy
i niezale¿ny audyt wewnêtrzny, maj¹cy istotne znaczenie w zapobieganiu niegospodarnoci, marnotrawstwu i powstawaniu okolicznoci korupcjogennych.
W wyniku przeprowadzonych badañ kontrolnych
ujawniono, ¿e system wewnêtrznej kontroli finansowej w jednostkach wdra¿aj¹cych programy pomocowe nie spe³nia³ wymagañ stawianych przez Komisjê
Europejsk¹ podmiotom zarz¹dzaj¹cym funduszami
unijnymi. Sporód 4 jednostek objêtych kontrol¹, w 2
(Fundacji Fundusz Wspó³pracy i Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiêbiorczoci) powsta³y w 2001 r. komórki audytu wewnêtrznego, lecz ze wzglêdu na krótki okres dzia³ania oraz brak procedur prowadzenia
audytu nie by³o mo¿liwe dokonanie obiektywnej oceny ich funkcjonowania. W 2 pozosta³ych jednostkach
(w b. Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Narodowym Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej) do 31 grudnia 2001 r. komórki audytu nie
zosta³y utworzone.
Zdaniem NIK, kontrole wydatkowania rodków
unijnych by³y niewystarczaj¹ce. Ustalono, ¿e miêdzy
1 stycznia 1999 r. a 30 wrzenia 2001 r. Pe³nomocnik
Rz¹du ds. rodków Finansowych Pochodz¹cych
z Unii Europejskiej nie przeprowadzi³ ani jednej kontroli w jednostkach realizuj¹cych programy pomocowe, ograniczaj¹c siê do tzw. kontroli wstêpnych, czyli
sprawdzenia wniosków o uruchomienie rodków na
realizacjê owych programów, mimo ¿e do jego zadañ
nale¿a³o sprawowanie kontroli finansowej wydatkowania rodków pomocowych. W okresie tym urzêdy kontroli skarbowej przeprowadzi³y zaledwie jedn¹ tak¹
kontrolê. Pe³nomocnik Rz¹du nie podj¹³ te¿ skutecznych dzia³añ, w celu okrelenia podzia³u zadañ i za-



sad koordynacji oraz wspó³pracy przy kontrolowaniu
wykorzystania rodków unijnych z Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej. Zdaniem NIK zaniedbanie to by³o g³ówn¹ przyczyn¹ niezrealizowania
zadañ wynikaj¹cych z Porozumienia w sprawie ustanowienia Narodowego Funduszu, zawartego
w 1998 r. miêdzy rz¹dem RP a Komisj¹ Europejsk¹.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e zadañ tych nie realizowa³y w sposób nale¿yty ani s³u¿by Ministerstwa Finansów obs³uguj¹ce Pe³nomocnika Rz¹du, ani organy kontroli skarbowej.
Kontrola ujawni³a ponadto nik³e zaawansowanie
prac nad przygotowaniem projektów podstawowych
aktów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych, reguluj¹cych funkcjonowanie kontroli finansowej i audytu wewnêtrznego. Zdaniem NIK, brak tych
dokumentów spowodowa³, ¿e komórki audytu wewnêtrznego nie mog³y prawid³owo realizowaæ na³o¿onych na nie zadañ. Warto zauwa¿yæ, ¿e dziêki kontroli NIK prace te zosta³y przyspieszone. Akty te zosta³y
wydane do koñca 2002 r.
NIK zwróci³a ponadto uwagê, ¿e obowi¹zek prowadzenia audytu wewnêtrznego zosta³ na³o¿ony jedynie na pañstwowe osoby prawne, utworzone na
podstawie odrêbnych ustaw, w celu wykonywania zadañ publicznych. Istniej¹ natomiast jednostki dysponuj¹ce rodkami publicznymi, utworzone na podstawie ustawy o fundacjach (Fundacja Fundusz Wspó³pracy, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego).
W wietle obowi¹zuj¹cych uregulowañ prawnych powstaj¹ w¹tpliwoci, czy jednostki te nale¿¹ do sektora
finansów publicznych, a tym samym czy s¹ obowi¹zane do prowadzenia audytu wewnêtrznego na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych. Izba
stoi na stanowisku, ¿e wszystkie jednostki, które przekazuj¹ rodki beneficjentom programów pomocowych,
powinny nale¿eæ do sektora finansów publicznych.
Albowiem tylko w ten sposób mo¿liwe bêdzie wprowadzenie w tych jednostkach jednolitych procedur
zwi¹zanych z funkcjonowaniem kontroli finansowej
i prowadzenia audytu wewnêtrznego rodków pochodz¹cych z zagranicy.

2. Zaniedbania i opónienia obci¹¿aj¹ce g³ów-

nie stronê polsk¹, ale i zawinione równie¿ przez administracjê Komisji Europejskiej, ujawniono w wyniku
kontroli dzia³añ administracji publicznej w zakre-

sie opracowania i wdro¿enia programu SAPARD
[por. za³. Nr 3, str. 69]. Te w³anie przyczyny spowodowa³y, ¿e mimo up³ywu 2 lat od wyznaczonego przez
Uniê Europejsk¹ terminu rozpoczêcia realizacji wspomnianego programu, Polska nie otrzyma³a unijnych
rodków na jego finansowanie. Co wiêcej, zamiast zyskiwaæ oko³o 170 mln euro rocznie, ponosi³a jedynie
koszty przygotowañ do wdro¿enia programu, szacowane na 35 mln z³.
NIK stwierdzi³a, ¿e dzia³ania organów administracji publicznej i pañstwowych instytucji, zwi¹zane
z przygotowaniem do uruchomienia programu SAPARD, przebiega³y opieszale, a jednostki te nie by³y
przygotowane do jego wdro¿enia. Równie¿ ponad 40%
skontrolowanych urzêdów marsza³kowskich nie by³o
w pe³ni gotowych do realizacji zadañ wynikaj¹cych
z programu, o którym mowa wy¿ej.
Mimo trwaj¹cych ponad pó³tora roku prac nad Programem Operacyjnym SAPARD, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie osi¹gnê³a w wyznaczonym terminie pe³nej gotowoci do pe³nienia
funkcji p³atniczych i wdro¿eniowych. Niezakoñczona
zosta³a te¿ budowa zintegrowanego systemu informatycznego, niezbêdnego do obs³ugi programu. Krajowy akt akredytacji dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako pe³ni¹cej funkcjê Agencji
SAPARD, wydany zosta³ przez Pe³nomocnika Rz¹du
ds. Obs³ugi rodków Finansowych Pochodz¹cych
z Unii Europejskiej 9 miesiêcy póniej, ni¿ przewidywa³ harmonogram i mia³ charakter akredytacji tymczasowej. Pe³na akredytacja mia³a nast¹piæ dopiero po
dokonaniu dalszych weryfikacji i upewnieniu siê o prawid³owym funkcjonowaniu systemu. W Ministerstwie
Finansów nie zakoñczono z kolei prac nad utworzeniem niezbêdnych dla realizacji programu jednostek
audytu wewnêtrznego oraz Organu Certyfikuj¹cego.
Nie doprowadzono do koñca równie¿ procedury przetargowej, zwi¹zanej z wyborem audytora do certyfikacji wydatków Agencji SAPARD na lata 2001-2002.
Bez jego wyznaczenia nie mog³o nast¹piæ uruchomienie programu SAPARD i niemo¿liwy by³ przep³yw rodków finansowych.
Ustalono, ¿e nie zosta³y wydane niezbêdne do
realizacji programu SAPARD w Polsce akty wykonawcze do ustaw o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz o finansach publicznych.
Przepisy te dotycz¹ sposobu, trybu i warunków dys-

ponowania rodkami ze róde³ zagranicznych, zakresu i sposobu realizacji zadañ Agencji wspomaganych
rodkami zagranicznymi, zasad i trybu sprawowania
nadzoru przez ministra w³aciwego ds. finansów publicznych i prowadzenia kontroli finansowej Agencji
w zakresie gospodarowania rodkami unijnymi.
Powa¿n¹ przeszkod¹ w rozpoczêciu realizacji programu SAPARD w Polsce by³ tak¿e brak stosownych
dzia³añ Komisji Europejskiej. Podobnie jak przepisy
krajowe, równie¿ niezbêdne dla funkcjonowania tego
programu akty prawne Wspólnoty wydawane by³y
z opónieniem. Inn¹ przyczyn¹ zw³oki okaza³o siê stawianie Polsce przez Komisjê Europejsk¹ nie zawsze
jednoznacznie sprecyzowanych wymagañ, które na
dodatek zmieniane by³y w trakcie trwaj¹cych ju¿ prac
nad uruchomieniem programu. Przedstawiciele Komisji np. opónili o ponad 7 miesiêcy prace Komitetu
Monitoruj¹cego oraz prace zwi¹zane z akredytacj¹,
przedstawiaj¹c w maju 2001 r. zmienione propozycje
procedury akredytacji i nowy schemat procesu akredytacyjnego. Ponadto z powodu rozbie¿noci miêdzy
zaakceptowanym wczeniej Programem Operacyjnym
a nowymi zaleceniami Komisji zaistnia³a koniecznoæ
dokonania zmian w kilku projektach.

3. Nie zosta³o spo¿ytkowane, zgodnie z przezna-

czeniem, 18% rodków CPF PHARE. Fakt ten ujawniono w wyniku kontroli wykorzystania pomocy
z funduszy partnerskich Unii Europejskiej [por. za³.
Nr 3, str. 8], w toku której zbadane zosta³o wykorzystanie owych rodków przez beneficjentów. Zbadano
tak¿e dzia³ania Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej zwi¹zane z wyborem projektów finansowanych
z funduszy partnerskich, nadzorem nad ich realizacj¹
i ocen¹ osi¹gniêtych efektów.
W badanym okresie, miêdzy 1 wrzenia 1997 r.
a 31 marca 2001 r., ze rodków CPF PHARE wydatkowano 163,5 mln z³, m.in. na wsparcie krajowych instytucji, harmonizacjê polskiego prawa z prawem unijnym, na u³atwienie integracji Polski z UE przez wyrównanie poziomu rozwoju regionów w Polsce, usuwanie zniszczeñ wywo³anych powodzi¹. rodki te
otrzyma³y Fundacja Centrum Europejskie-Natolin,
ministerstwa i urzêdy centralne, beneficjenci spoza
administracji rz¹dowej oraz Fundacja Fundusz Wspó³pracy. Przynios³y one efekty, m.in. w postaci publikacji, ekspertyz, seminariów, szkoleñ, a tak¿e dopo-

!
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6.

sa¿enia w sprzêt komputerowy Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej i innych urzêdów administracji
rz¹dowej.
W wyniku badañ, którymi objêto wydatki w wysokoci 67 mln z³ (tj. 41%) stwierdzono, ¿e niegospodarnie lub niecelowo wykorzystano prawie pi¹t¹
czêæ kontrolowanych rodków. Z funduszy CPF
PHARE op³acono m.in. wynagrodzenia 194 pracowników Fundacji Fundusz Wspó³pracy, oddelegowanych do pracy w komórkach organizacyjnych UKIE,
z których tylko czêæ realizowa³a zadania zwi¹zane
z przygotowaniem Polski do cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Ze wspomnianych rodków Urz¹d zakupi³ centrale telefoniczne, trzy samochody osobowe
marki BMW i urz¹dzenia klimatyzacyjne, natomiast
Fundusz Wspó³pracy sfinansowa³ obchody swego
10-lecia oraz bale karnawa³owe dla pracowników.
Ustalono jednoczenie, ¿e sposób rozliczania kosztów przyjêty przez Fundusz Wspó³pracy uniemo¿liwia³ ustalenie wysokoci wydatków poniesionych
w zwi¹zku z zarz¹dzaniem rodkami pochodz¹cymi
z funduszy partnerskich CPF PHARE i oddzielenie
ich od kosztów zwi¹zanych z zarz¹dzaniem programami pomocowymi PHARE.
Kontrola realizacji programu PHARE PL9707 Integracja Europejska wykaza³a, ¿e nie zosta³a wykorzystana mo¿liwoæ uzyskania rodków w wysokoci
4,5 mln EURO z kwoty przyznanej przez Komisjê Europejsk¹. Podstawow¹ tego przyczyn¹ by³o przewlek³e uzgadnianie miêdzy UKIE, Fundacj¹ Fundusz
Wspó³pracy a wspomnian¹ Komisj¹ zakresu dzia³añ
przewidzianych do sfinansowania.
W badanym okresie przekazano rodki na realizacjê 252 projektów. Zgodnie z zawartymi umowami z Funduszem Wspó³pracy, beneficjenci zobowi¹zani byli do sk³adania sprawozdañ zawieraj¹cych
m.in. zestawienia poniesionych wydatków oraz kopie dowodów ksiêgowych. Jednak¿e w przypadku
prawie po³owy badanych umów nie wywi¹zywali siê
oni z tego obowi¹zku, za Fundusz nie podejmowa³
skutecznych dzia³añ dyscyplinuj¹cych, ograniczaj¹c
siê do wysy³ania monitów. Ze swej strony UKIE jedynie raz zwróci³ siê do Funduszu Wspó³pracy
o przeprowadzenie kontroli czterech projektów. Do
czasu zakoñczenia kontroli NIK, Urz¹d ten nie otrzyma³ ani za³o¿eñ tych kontroli, ani raportów z ich wykonania. Fundusz Wspó³pracy z w³asnej inicjaty-

"

wy przeprowadzi³ kontrolê tylko u jednego beneficjenta.
Jak wynika z ustaleñ kontroli, najwiêksz¹ czêæ
otrzymanych rodków niezgodnie z przeznaczeniem
wydatkowa³ Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej
i Fundusz Wspó³pracy. Zdaniem NIK sta³o siê tak dlatego, ¿e podmioty, które mia³y kontrolowaæ prawid³owe wykorzystanie rodków, by³y równoczenie ich
najwiêkszymi beneficjentami. W tej sytuacji wydatkowanie rodków CPF PHARE przez UKIE i Fundusz
Wspó³pracy na realizowane przez nie projekty i zadania, faktycznie pozostawa³o poza kontrol¹. Zgodnie
z ustaleniami miêdzy rz¹dem RP a Komisj¹ Europejsk¹, wy³¹czn¹ odpowiedzialnoæ za wybór projektów
ponosi³ bowiem sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, który zatwierdza³ równie¿ bud¿et Funduszu
Wspó³pracy finansowany ze rodków CPF PHARE.
Sytuacja ta nie sprzyja³a sprawowaniu przez Fundusz
Wspó³pracy wnikliwej kontroli nad wykorzystaniem
rodków przez UKIE. W rezultacie kontrola UKIE nad
wydatkami Funduszu sprowadza³a siê jedynie do ich
akceptacji. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wykorzystywanie
rodków CPF PHARE nie by³o przedmiotem kontroli
ze strony instytucji unijnych. UKIE i Fundusz Wspó³pracy przekazywa³y Komisji Europejskiej, w okresach
pó³rocznych, jedynie ogólne sprawozdania z wydatkowania tych rodków. W ocenie NIK, rozwi¹zania
zastosowane w przypadku rodków pomocy przedakcesyjnej dla programów PHARE, ISPA i SAPARD,
okrelone m.in. w Nowej Orientacji PHARE, skuteczniej zabezpieczaj¹ fundusze pomocowe przed wykorzystaniem na cele niezgodne z przeznaczeniem.

4. NIK pozytywnie oceni³a zarz¹dzanie rodka-

mi PHARE, w ramach Funduszu Ma³ych Projektów, przez stowarzyszenia jednostek samorz¹du
terytorialnego  w okresie od 1 stycznia 1999 r.
do 31 marca 2002 r. [por. za³. Nr 3, str. 97], mimo
stwierdzonych przypadków naruszania procedur okrelaj¹cych sposób sporz¹dzenia wniosku o dofinansowanie z FMP, a tak¿e procedur oceny formalnej, technicznej i finansowej zg³aszanych projektów.
W ocenie NIK, rodki Funduszu przeznaczone na
dofinansowanie projektów w³asnych stowarzyszeñ
wykorzystane zosta³y gospodarnie. Stowarzyszenia
jednostek samorz¹du terytorialnego, wystêpuj¹ce jako
polska strona euroregionów, by³y na ogó³ prawid³owo

zorganizowane i przygotowane do dysponowania
rodkami publicznymi. Ustalono równie¿, ¿e dofinansowaniem z Funduszu Ma³ych Projektów, jako wyodrêbnionej czêci rodków Programu PHARE w Polsce, zgodnie z za³o¿eniami wspierane by³y przedsiêwziêcia euroregionalne odpowiadaj¹ce celom i priorytetom Funduszu, realizowane wy³¹cznie przez
uprawnionych, dzia³aj¹cych non profit beneficjentów.
Po³owa ogólnej liczby realizowanych projektów zaliczona zosta³a do priorytetu wymiana kulturalna. By³y
to m.in.: festiwale, spotkania teatralne, konferencje
i sympozja, organizowane przy udziale partnera zagranicznego.
Stwierdzono, ¿e ustalone w Wytycznych w sprawie zarz¹dzania Funduszem Ma³ych Projektów procedury okrelaj¹ce sposób sporz¹dzania wniosku
o dofinansowanie, jego przyjmowania, dokonywania
poprzedzaj¹cej przyjêcie oceny formalnej, technicznej i finansowej, by³y naruszane, zarówno przez wnioskodawców, jak i przez stowarzyszenia. W g³ównej
mierze spowodowane to zosta³o jednak zmianami
w obowi¹zuj¹cych procedurach, do których w poszczególnych latach wprowadzone zosta³y doæ istotne modyfikacje. Szczególnie wyrane by³y ró¿nice
w wytycznych wydanych przez Komisjê Europejsk¹ dla
programów PHARE 1999 i 2000. Zmiana sposobu
opracowywania projektów spowodowa³a znaczny
wzrost liczby odrzuconych wniosków. Istnienie trudnoci w zadoæuczynieniu procedurom unijnym przez
potencjalnych beneficjentów potwierdzi³y uzyskane
w toku kontroli informacje od 518 jednostek samorz¹du terytorialnego  cz³onków stowarzyszeñ. Wród
g³ównych przyczyn odrzucenia wniosków, obok zbyt
wysokiej lub zbyt ma³ej wartoci wnioskowanego projektu, braku partnera zagranicznego, a tak¿e braku
rodków w³asnych wnioskodawcy  najczêciej wymieniano w³anie braki formalne i nieznajomoæ zasad lub niezachowanie procedur zwi¹zanych ze sporz¹dzeniem wniosku.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e nie zawsze wystarczaj¹co skuteczny by³ nadzór stowarzyszeñ nad realizowanymi przez beneficjentów projektami. Negatywnymi tego konsekwencjami by³y m.in. przypadki ich
nierzetelnego rozliczania. Zdarza³o siê równie¿, ¿e na
skutek wadliwoci sporz¹dzonych dokumentów rozliczeniowych nie by³o mo¿liwe zrefundowanie beneficjentom poniesionych wydatków  do wysokoci usta-

lonej w umowie. Zdaniem NIK, w stowarzyszeniach nie
wypracowano dotychczas w³aciwego modelu sprawowania nadzoru nad realizacj¹ projektów euroregionalnych. Jest to jednak zadanie trudne, choæby z tego wzglêdu, ¿e sekretariaty stowarzyszeñ zatrudniaj¹
zwykle od 1 do 3 osób odpowiedzialnych w ramach
jednej edycji programu za obs³ugê nawet 100 i wiêcej
projektów o ró¿nej tematyce i wartoci.
NIK krytycznie oceni³a stosowane przez stowarzyszenia zasady prowadzenia ksi¹g rachunkowych,
przeprowadzania inwentaryzacji, a tak¿e sporz¹dzanie sprawozdañ finansowych. Ró¿nej skali naruszenia postanowieñ ustawy o rachunkowoci stwierdzono we wszystkich 13 skontrolowanych stowarzyszeniach.
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Podobnie jak pos³ugiwanie siê rodkami pomocowymi, liczne obiekcje wzbudzi³ sposób wykorzystania kredytu 4264-POL Miêdzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, przeznaczonego na realizacjê programu usuwania skutków powodzi
z lipca 1997 r. [por. za³. Nr 3, str. 93]. Kredyt, w wysokoci 200 mln dol. USA, zaci¹gniêty w obliczu strat
spowodowanych wspomnianym kataklizmem, przeznaczony zosta³ na realizacjê Projektu likwidacji skutków powodzi, podzielonego na trzy czêci: naprawê
infrastruktury miejskiej i wiejskiej, budowê os³ony przeciwpowodziowej i ograniczenie zagro¿eñ wyst¹pienia
powodzi w przysz³oci, oraz zarz¹dzanie projektem.
Ustalono, ¿e zaci¹gniêcie kredytu nie zosta³o poprzedzone analiz¹ op³acalnoci tego przedsiêwziêcia,
a strona polska w chwili podpisywania umowy nie by³a
nale¿ycie przygotowana do jej realizacji. W rezultacie
projekt wchodzi³ w ¿ycie z opónieniem. W pierwotnym terminie zakoñczono tylko pierwsz¹ jego czêæ,
znacznie wyd³u¿y³ siê natomiast okres realizacji czêci drugiej. Nie wykonano bowiem podstawowego elementu projektowanych zabezpieczeñ, tj. Systemu
Meteorologicznej Os³ony Kraju, sk³adaj¹cego siê m.in.
z 8 radarów meteorologicznych i 979 automatycznych
telemetrycznych posterunków pomiarowych. Ostatecznie do budowy os³ony przeciwpowodziowej przyst¹piono w sierpniu 1999 r., to jest w 20 miesiêcy od
podpisania umowy, za do prac zwi¹zanych z monitorowaniem, prognozowaniem i ostrzeganiem  po
up³ywie kolejnych 6 miesiêcy. Opónienia te, poza wyd³u¿eniem okresu realizacji umowy kredytowej, powo-
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dowa³y obci¹¿enie bud¿etu pañstwa dodatkowymi
kosztami z tytu³u op³at za gotowoæ, audyty i utrzymanie Biura Koordynacji Projektu Banku wiatowego
we Wroc³awiu, szacowanymi na ok. 1 mln dol. USA.
G³ówn¹ przyczyn¹ zw³oki by³o nieprzygotowanie jednostek maj¹cych wdra¿aæ projekt do jego realizacji
oraz problemy ze wspó³prac¹ z Bankiem wiatowym.
Zastrze¿enia budzi³a te¿ struktura wydatków. Na
us³ugi konsultingowe wydano bowiem a¿ 8,3 mln dol.
USA, koszty operacyjne (m.in. zakupy sprzêtu komputerowego, mebli, materia³ów biurowych, krajowe
i zagraniczne podró¿e s³u¿bowe) poch³onê³y kolejne
700 tys. dol. USA, za utrzymanie jednostki obs³uguj¹cej kredyt  2,4 mln dol. USA. Pozosta³e rodki równie¿ nie zawsze wykorzystane zosta³y w pe³ni racjonalnie, o czym wiadczy np. zakup przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, za 2,1 mln euro, 100
samochodów dla obs³ugi systemu monitoringu i os³ony przeciwpowodziowej, który znajdowa³ siê jeszcze
w fazie realizacji.
Nieprawid³owociom w wydatkowaniu rodków
nie zapobieg³ rozbudowany  zgodnie z wymogami
umowy kredytowej  system nadzoru i kontroli nad
realizacj¹ projektu. Stwierdzono, ¿e ten wieloszczeblowy system nie dawa³ rêkojmi nale¿ytego wykony-
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wania zadañ, poniewa¿ nie zosta³a jasno okrelona
odpowiedzialnoæ poszczególnych szczebli, ich
uprawnienia, a tak¿e czytelne procedury postêpowania. W ocenie NIK zarz¹dzanie finansami oraz nadzór nad realizacj¹ Projektu likwidacji skutków powodzi nie by³y w³aciwe. Zawiod³a zw³aszcza koordynacja i nadzór nad monitorowaniem realizacji zadañ drugiej czêci projektu. Krytyczne uwagi dotyczy³y m.in. dzia³ania Ministra rodowiska, nadzoruj¹cego budowê os³ony przeciwpowodziowej, poniewa¿ skierowanie do wykonywania funkcji nadzorczych tylko jednego pracownika, i to w ramach dodatkowych obowi¹zków, nie gwarantowa³o prawid³owej kontroli realizacji zadañ finansowanych ze rodków kredytu Banku wiatowego.
Stwierdzono równie¿, ¿e wspó³praca z tym bankiem, zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie, nie uk³ada³a siê poprawnie. Nie sprzyja³y temu niektóre kontrowersyjne zapisy umowy i brak okrelonych precyzyjnie zasad wspó³pracy miêdzy stronami. St¹d strona
polska mia³a trudnoci z dostosowaniem siê do wymogów Banku wiatowego, który na dodatek zmienia³ niekiedy procedury przetargów w trakcie ich trwania, a w jednym przypadku wycofa³ siê z wczeniej dokonanych ustaleñ.

Dzia³ania
antykorupcyjne
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Strategia NIK  Misja i Wizja stanowi, ¿e dba³oæ o gospodarnoæ i skutecznoæ w s³u¿bie publicznej dla
Rzeczypospolitej Polskiej jest misj¹ Izby. Przeciwdzia³anie korupcji jest w tym kontekcie wa¿nym priorytetem
w dzia³alnoci kontrolnej Izby, polegaj¹cej przede wszystkim na rozpoznawaniu, w trakcie przeprowadzanych
kontroli, obszarów zagro¿onych korupcj¹ wystêpuj¹cych w funkcjonowaniu podmiotów sektora publicznego.
Przez formu³owanie zaleceñ pokontrolnych pod adresem kierowników skontrolowanych jednostek, wniosków
de lege ferenda pod adresem ustawodawcy, jak równie¿ szerokie upowszechnianie informacji o wynikach kontroli, Izba dzia³a w tym obszarze profilaktycznie i prewencyjnie. Wskazuje organom w³adzy publicznej mechanizmy i obszary wystêpowania tego zjawiska, wysoce niekorzystnego dla struktur pañstwa, sugeruj¹c jednoczenie potrzebê podejmowania okrelonych dzia³añ zaradczych. NIK analizuje wyniki kontroli pod k¹tem rozpoznawania nowych mechanizmów, które sprzyjaj¹ wystêpowaniu zjawisk korupcyjnych oraz systemowych przyczyn wystêpowania tych mechanizmów.
W ramach kontynuacji strategii dzia³ania, okrelonej w NIK i przyjêtej przez Kolegium jeszcze w 1999 r.,
badanie zagro¿enia korupcj¹ uznane zosta³o za jeden z priorytetów dzia³alnoci kontrolnej NIK. W toku kontroli
przeprowadzanych w instytucjach publicznych - rz¹dowych i samorz¹dowych, uwzglêdniany jest element oceny tych instytucji, pod k¹tem ujawniania w nich i eliminowania mechanizmów korupcjogennych. Materia³em pomocniczym, zaleconym do stosowania w tej sprawie, s¹ Zalecenia metodyczne dotycz¹ce kontroli obszarów
zagro¿onych korupcj¹ (z padziernika 2000 r.).
Stale analizuj¹c wystêpuj¹ce nieprawid³owoci i okrelaj¹c przyczyny ich powstawania, Izba ma mo¿liwoæ
rozpoznania i okrelenia potencjalnych obszarów wystêpowania korupcji. Dotychczasowe dowiadczenia i ustalenia Izby, dotycz¹ce badania zjawiska korupcji, przedstawiano ju¿ Sejmowi RP i opinii publicznej w problemowych opracowaniach (Zagro¿enie korupcj¹ w wietle badañ kontrolnych Najwy¿szej Izby Kontroli, z marca 2000 r.
i maja 2001 r.). Na podstawie wyników licznych kontroli, wskazano w nich najwa¿niejsze obszary zagro¿enia
korupcj¹, a tak¿e mechanizmy sprzyjaj¹ce zachowaniom korupcyjnym.
W okresie sprawozdawczym NIK przed³o¿y³a Sejmowi kolejne opracowania dotycz¹ce wspomnianych obszarów i mechanizmów (Funkcjonowanie ustawy o zamówieniach publicznych w aspekcie zapobiegania korupcji z listopada 2002 r. i Stan realizacji najwa¿niejszych wniosków antykorupcyjnych NIK z wrzenia 2002 r.; drugi dokument uzupe³niony zosta³ o wykaz luk prawnych i przepisów, które nale¿y zmieniæ, ze wzglêdu na mo¿liwoæ ich dowolnego stosowania w praktyce i potencjaln¹ korupcjogennoæ). Ponadto na mocy uchwa³y Kolegium NIK z 18 grudnia 2002 r., Prezes NIK wyst¹pi³ do Sejmu RP o przeprowadzenie debaty w sprawie wprowadzenia systemowych rozwi¹zañ zapobiegaj¹cych korupcji oraz wykorzystania w tym zakresie wniosków NIK.
Wyniki bie¿¹cych badañ kontrolnych w tej sferze sta³y siê podstaw¹ najnowszego opracowania, które zosta³o przed³o¿one Sejmowi RP na pocz¹tku 2003 r.  pn. Zagro¿enie korupcj¹ w wietle badañ kontrolnych Najwy¿szej Izby Kontroli. Opracowanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Marsza³ka Sejmu RP (wyst¹pienie z dnia
11 wrzenia 2002 r.), ¿e wród dzia³añ kontrolnych Izby, przeciwdzia³anie korupcji pozostanie jednym z g³ównych jej zadañ w najbli¿szych latach.
NIK, jako naczelny organ kontroli pañstwowej, jest szczególnie zainteresowana sprawnie funkcjonuj¹cym
systemem kontroli wewnêtrznej, w tym tworzeniem silnych komórek audytu wewnêtrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Brak lub opónienia w powstawaniu takiego systemu ograniczaj¹ mo¿liwoci wykrywania b³êdów i nieprawid³owoci w dysponowaniu rodkami publicznymi. Sprawnie dzia³aj¹ce komórki audytu
wewnêtrznego niew¹tpliwie zmniejszaj¹ ryzyko powstania korupcji oraz zmniejszaj¹ ryzyko niecelowego i niegospodarnego wydatkowania rodków publicznych. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w aspekcie
procesu integracji europejskiej i nap³ywu do Polski, w coraz wiêkszej skali, rodków finansowych.
Izba, przez cis³e wspó³dzia³anie z innymi organami administracji publicznej, przyczynia siê do zwiêkszenia
skutecznoci kontroli i efektywnoci walki z korupcj¹ wród funkcjonariuszy publicznych. NIK nada³a ramy prawne
tej wspó³pracy, zawieraj¹c porozumienia z Ministerstwem Finansów, Krajow¹ Rad¹ Regionalnych Izb Obra-
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chunkowych, a ostatnio  z Urzêdem Zamówieñ Publicznych. M.in. w porozumieniu zawartym miêdzy Prezesami Najwy¿szej Izby Kontroli i Urzêdu Zamówieñ Publicznych, okrelono zasady wspó³dzia³ania obu instytucji
w bardzo korupcjogennej sferze, jak¹ s¹ zamówienia publiczne. Wspó³praca ma zapewniæ lepsze ni¿ dotychczas stosowanie w sektorze publicznym przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Strony zobowi¹za³y
siê m.in. do wspólnych dzia³añ na rzecz opracowywania nowych rozwi¹zañ prawnych maj¹cych znaczenie dla
realizacji przyjêtych celów, inspirowania dzia³añ o charakterze edukacyjno-informacyjnym, a tak¿e wymiany informacji i dowiadczeñ.
Wspomnieæ równie¿ nale¿y o rozwijaj¹cej siê wspó³pracy NIK z miêdzynarodowymi i krajowymi organizacjami, zajmuj¹cymi siê problematyk¹ walki z korupcj¹. W 2002 r. polega³a ona g³ównie na udzielaniu eksperckiego wsparcia w prowadzonych badaniach kontrolnych, 1/ aktywnym udziale w konferencjach i szkoleniach 2/
oraz opracowywaniu raportów. 3/
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1/

Np. OLAF-Polska (L«Office Europeen de Lutte Anti Fraude - Biuro Europejskie ds. Walki z Nadu¿yciami).

2/

Np. OECD, Ba³tycka Inicjatywa Antykorupcyjna, UNDP – Program Rozwoju ONZ, USAID, program Przeciw Korupcji

przy Fundacji im. Stefana Batorego i Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka.
3/

Np. GRECO, Open Society Institute, Bank Œwiatowy. Przedstawiciele NIK brali udzia³ w konferencjach, o których

mowa wy¿ej, w charakterze nie tylko obserwatorów, ale równie¿ wyk³adowców, np. doradcy Prezesa NIK w warsztatach
Ba³tyckiej Inicjatywy Antykorupcyjnej, nt. roli najwy¿szych organów kontroli w zwalczaniu korupcji (Wilno, 5 – 6 listopada
2002 r.).

'

Mechanizmy korupcjogenne
Ustalenia kontrolne poczynione przez NIK w ostatnim okresie potwierdzi³y trafnoæ rozpoznanych ju¿
mechanizmów korupcjogennych, identyfikowanych
w latach poprzednich i wskazanych w opracowaniach
przed³o¿onych wczeniej Sejmowi. Do mechanizmów
tych zaliczono: nadmiar kompetencji w rêku jednego
urzêdnika, dowolnoæ w podejmowaniu decyzji, lekcewa¿enie dokumentacji i sprawozdawczoci, s³aboæ
kontroli wewnêtrznej, nierównoæ w dostêpie do informacji, brak odpowiedzialnoci osobistej, brak specjalnych rozwi¹zañ antykorupcyjnych, nadmierne korzystanie z us³ug zewnêtrznych, uchylanie siê przed kontrola pañstwow¹. Równie¿ ustalenia kontroli zakoñczonych w 2002 r. wskazuj¹, ¿e sytuacja w tej dziedzinie nie uleg³a wiêkszym zmianom.
Odpowiedzi na pytanie, czy mechanizmy, o których mowa wy¿ej, s¹ w dalszym ci¹gu identyfikowane z jednakowym nasileniem w sektorze publicznym,
dostarczaj¹ opisane ni¿ej przyk³ady kontroli zakoñczonych w okresie sprawozdawczym:

1. Nadmiar kompetencji w rêku jednego
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urzêdnika, zw³aszcza niestosowanie, w procedurach
podejmowania decyzji, tzw. zasady wielu oczu, czyli
rozdzielania czynnoci miêdzy ró¿nych urzêdników,
dla zminimalizowania ryzyka przekupstwa.
Na pewn¹ poprawê sytuacji i zmniejszenie siê
zagro¿eñ korupcyjnych w obszarze dzia³alnoci s³u¿b
celnych, wskaza³y ustalenia kontroli zabezpieczenia
nale¿noci celnych i podatkowych od towarów
przewo¿onych w procedurze tranzytu  TIR, WPT
[por. za³. Nr 3, str. 23].
Skontrolowane dzia³ania funkcjonariuszy, dotycz¹ce odpraw celnych towarów przewo¿onych w procedurze tranzytu, w tym w zakresie: naliczania i egzekwowania zobowi¹zañ celnych i podatkowych, wszczynania postêpowañ poszukiwawczych, wydawania
i cofania pozwoleñ zwalniaj¹cych z obowi¹zku z³o¿enia zabezpieczenia, a tak¿e pozwoleñ zwalniaj¹cych
z zabezpieczenia generalnego, wykonywane by³y,
w zdecydowanej wiêkszoci przypadków, prawid³owo
i z zachowaniem obowi¹zuj¹cych procedur.
NIK pozytywnie ocenia wdro¿enie przez dyrektorów urzêdów celnych systemu odpraw opartego na
zasadzie rozdzia³u czynnoci s³u¿bowych, tj. wprowa-



dzenia zasady wielu oczu, oraz rotacji funkcjonariuszy, w odró¿nieniu od ustaleñ wczeniejszych kontroli
z 1997 r. i 2000 r., które ukaza³y inny, niezbyt korzystny
obraz funkcjonowania odpraw celnych. Pozytywnie
oceniono ponadto wspó³pracê organów administracji
celnej z organami cigania, jak równie¿ centralnymi
organami administracji rz¹dowej w tej sferze.
Nie uda³o siê jednak wyeliminowaæ wszystkich
nieprawid³owoci. Izba negatywnie oceni³a prowadzenie ewidencji odwo³añ, w zakresie procedury sk³adu
celnego i tranzytu. Nieujêcie w niej ponad 400 spraw
wiadczy³o o jej nierzetelnoci. Stwierdzono ponadto
brak przejrzystoci w rozpatrywaniu wniosków o pozwolenie na korzystanie z procedury TIR, m.in. brak
oficjalnego dokumentu z wykazem niezbêdnych za³¹czników do wniosków o pozwolenie na korzystanie
z niej, zgodnie z wymogami Konwencji TIR i obowi¹zuj¹cymi przepisami krajowymi. Kontrola akt wnioskodawców wykaza³a bowiem, i¿ wnioski zawiera³y ró¿n¹ liczbê za³¹czników, co mo¿e oznaczaæ uznaniowoæ (a w praktyce dowolnoæ) w ich rozpatrywaniu,
a tym samym stwarzaæ sytuacje korupcjogenne.
NIK wyst¹pi³a m.in. do Ministra Finansów
o przeprowadzenie rzetelnej weryfikacji ewidencji prowadzonych spraw i sprawozdawczoci, a ponadto o wdro¿enie w nowej strukturze organizacyjnej administracji celnej skutecznego systemu nadzoru nad postêpowaniami odwo³awczymi. Zasugerowano tak¿e koniecznoæ nowelizacji przepisów rozporz¹dzenia Ministra Finansów, w zakresie dotycz¹cym
warunków i wymogów uzyskania pozwolenia
na korzystanie z procedury TIR.

2. Dowolnoæ w podejmowaniu decyzji, g³ów-

nie ze wzglêdu na brak jasnych i przejrzystych kryteriów uzale¿niaj¹cych za³atwienie sprawy, wskutek czego urzêdnicy maj¹ mo¿liwoæ dzia³ania nie wed³ug
ustalonych regu³, ale wed³ug w³asnego widzimisiê.
Kontrola realizacji przez organy administracji
rz¹dowej zadañ w zakresie nadzoru nad produkcj¹ i obrotem produktami drobiarskimi [por. za³.
Nr 3, str. 73] niestety potwierdzi³a utrzymywanie siê
mechanizmów korupcjogennych, w odniesieniu do
importu do Polski oraz tranzytu przez polskie terytorium produktów drobiarskich.

Dostrze¿ono je g³ównie w dzia³alnoci, a raczej
w zaniedbaniach s³u¿b celnych. Nie podejmowano
kontroli prawid³owoci przewozów w tranzycie towarów drobiowych. Dopuszczono do odpraw celnych bez
odpowiednich odpraw weterynaryjnych. Nie egzekwowano jednolitych zasad okrelenia wagi towarów drobiowych w czasie odpraw. Nie stosowano sprawnego
systemu informatycznego, zarówno do monitorowania przewozów tranzytowych, jak i przetworzenia danych z dokumentów SAD. Nie dzia³a³a prawid³owo
równie¿ graniczna kontrola weterynaryjna. Na przejciach granicznych nie dokonywano odpraw kompleksowych i nie stosowano badañ laboratoryjnych. Systemy komputerowe dzia³a³y jedynie w obrêbie przejæ
granicznych, a niektóre przejcia nie zosta³y dostosowane do przyjêcia wystarczaj¹cej liczby odpraw. Niewystarczaj¹cy okaza³ siê ponadto nadzór inspektoratów weterynaryjnych nad jakoci¹ zbadanych produktów drobiowych.
W warunkach powierzchownej i w gruncie rzeczy
sporadycznej kontroli produktów drobiarskich mo¿liwe by³y dowolne dzia³ania granicznych s³u¿b celnych
i weterynaryjnych, polegaj¹ce na przepuszczaniu
wybranych transportów importu i tranzytu. Skala strat
gospodarki z tego tytu³u jest trudna do zmierzenia,
a oficjalne dane co do wielkoci importu produktów
drobiarskich do Polski, przy tak nieszczelnej kontroli,
wydaj¹ siê ma³o wiarygodne.
Wzmocnienie i uszczelnienie granicznej kontroli celnej i weterynaryjnej jawi siê jako postulat szczególnej wagi.
Odmienn¹ sytuacjê stwierdzono natomiast po kontroli regulacji obrotu z zagranic¹ towarami rolnospo¿ywczymi i wyrobami przemys³u lekkiego [por.
za³. Nr 3, str. 18]  w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych ograniczono dowolnoæ w postêpowaniu
urzêdników, w odniesieniu do ustanawiania kontyngentów i przyznawania pozwoleñ przewozu.
Stwierdzono, ¿e nast¹pi³ postêp w eliminowaniu
zjawisk korupcyjnych w obrocie z zagranic¹ wskazanymi towarami i ¿e zosta³y zrealizowane podstawowe wnioski NIK, zawarte we wczeniejszej informacji
na ten sam temat, z lipca 2000 r. Kontyngenty towarowe na przywóz niektórych towarów rolno-spo¿ywczych po preferencyjnych stawkach celnych, ustanowione w 2001 r. przez Radê Ministrów, odpowiada³y

zobowi¹zaniom wynikaj¹cym z miêdzynarodowych
porozumieñ i umów w wolnym handlu, g³ównie WTO,
UE i CEFTA. Zmiany w kodeksie celnym, wprowadzone w 2001 r. z inicjatywy rz¹du, podzia³a³y na skuteczniejsze stosowanie kontyngentów taryfowych i ucili³y zasady przyznawania pozwoleñ przewozu. Minister Gospodarki wprowadzi³ bardziej korzystne i przejrzyste zasady przyjmowania wniosków od podmiotów
krajowych. W tym zakresie wnioski z poprzedniej kontroli NIK zosta³y wykonane.
Powy¿sze nie oznacza, ¿e wszystkie negatywne zjawiska w regulacji przedmiotowego obrotu zosta³y wyeliminowane. Stwierdzono bowiem wiele innych nieprawid³owoci, jednak¿e g³ówne mechanizmy sprzyjaj¹ce korupcji
zosta³y zasadniczo ograniczone, co nale¿y
odnotowaæ z satysfakcj¹.
Wystêpowanie typowego mechanizmu korupcjogennego, w postaci dowolnego postêpowania osób,
którym powierzono dysponowanie rodkami publicznymi, ujawniono w wyniku kontroli gospodarowania
Zak³adowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w zak³adach pracy chronionej
[por. za³. Nr 3, str. 82].
Obszarem zagro¿onym korupcj¹ jest niew¹tpliwie sposób realizowania wydatków na pomoc indywidualn¹ dla osób niepe³nosprawnych, udzielan¹
w formie bezzwrotnej lub nieoprocentowanej po¿yczki, szczególnie na: adaptacjê i wyposa¿enie mieszkañ, budynków mieszkalnych i obiektów zamieszkanych lub przeznaczonych dla tych osób, a tak¿e zakup rodków transportu niezbêdnych w rehabilitacji
i u³atwiaj¹cych czynnoci ¿yciowe. Dysponent rodków ZFRON, czyli przedsiêbiorca prowadz¹cy zak³ad pracy chronionej, sam bowiem decyduje, komu
w jakiej formie i wysokoci ma byæ przyznana pomoc
indywidualna oraz jaka ma byæ czêstotliwoæ wiadczeñ. Ta dowolnoæ by³a podstawow¹ przyczyn¹ 
ujawnionego w wyniku kontroli  nadmiernego zró¿nicowania wysokoci pomocy udzielanej poszczególnym niepe³nosprawnym, nawet w tym samym zak³adzie, a w konsekwencji nierównego do niej dostêpu,
przez przeznaczenie pomocy dla ograniczonej grupy osób, zw³aszcza sporód kierownictw zak³adów.
Tolerowanie w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej ogólnikowych zwrotów: u³atwiaj¹-



7.

cych wykonywanie czynnoci ¿yciowych i stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoci
umo¿liwia³o decydentom uznanie, w odniesieniu do
niektórych wybranych osób, bardzo szerokiej gamy
ich potrzeb i finansowania ze rodków ZFRON wydatków o charakterze ponadstandardowym. Np.
w tym trybie w Wojewódzkiej Us³ugowej Spó³dzielni
w Zamociu sfinansowano wyjazd turystyczny prezesa zarz¹du spó³ki do Meksyku, okrelony jako
misja gospodarcza.
Dla wyeliminowania dowolnego, a wiêc korupcjogennego, mog¹cego s³u¿yæ prywatnym
korzyciom, wykorzystywania rodków
z ZFRON, niezbêdna jest modyfikacja przepisów okrelaj¹cych wydatkowanie rodków
publicznych, tak aby nie by³o mo¿liwoci dowolnej ich interpretacji i w konsekwencji ich
wykorzystywania dla prywatnych korzyci.

7.

W toku kontroli funkcjonowania szpitali klinicznych podleg³ych Ministrowi Zdrowia w warunkach
reformy ochrony zdrowia [por. za³. Nr 3, str. 58]
stwierdzono korupcjogenne sytuacje, w których wymuszone s¹ wielomiesiêczne okresy oczekiwania na
uzyskanie wiadczeñ medycznych.
Szpitale na ogó³ nie informowa³y pacjentów o kryteriach decyduj¹cych o kolejnoci udzielania wiadczeñ, a wymagane przez kasy chorych rejestry pacjentów oczekuj¹cych prowadzone by³y w sposób
nierzetelny. Np. w Dzieciêcym Szpitalu Klinicznym
w Bia³ymstoku dopiero w trakcie kontroli zapewniono pacjentom mo¿liwoæ zapoznania siê z ustalonymi zasadami dostêpnoci do ambulatoryjnych wiadczeñ medycznych oraz kryteriami ich uzyskania. Nie
zapewniono pacjentom pe³nej dostêpnoci do
wszystkich wiadczeñ. Jednoczenie rejestry pacjentów oczekuj¹cych na wiadczenia prowadzono
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy okrelenie daty zarejestrowania na badanie lub wizytê lekarsk¹. Taki sposób ewidencjonowania oczekuj¹cych pozwala³ na
przyjmowanie pacjentów poza ustalon¹ kolejnoci¹,
praktycznie bez mo¿liwoci kontroli zasadnoci takiego postêpowania. Szpitale zapewniaj¹c fundacjom
mo¿liwoæ odp³atnego wiadczenia us³ug, na ogó³
nie wykazywa³y nale¿ytej troski o efekty, jakie ta
wspó³praca powinna przynosiæ. Dyrektor Szpitala
Klinicznego Dzieci¹tka Jezus zawar³ umowy z Fun-

dacj¹ Centrum Rozwoju Medycyny na dzier¿awê
pomieszczeñ, lecz nie w pe³ni egzekwowa³ nale¿noci z tego tytu³u na rzecz Szpitala. Dopiero w trakcie
kontroli zrezygnowa³ z pe³nionej jednoczenie funkcji cz³onka zarz¹du owej Fundacji.
W wyniku kontroli Izba wnioskowa³a m.in., aby
w celu skutecznej eliminacji okolicznoci
sprzyjaj¹cych korupcji, podjêto odpowiednie
dzia³ania i decyzje zmierzaj¹ce do zobligowania samodzielnych publicznych zak³adów
opieki zdrowotnej do opracowania i og³oszenia klarownych, poddaj¹cych siê kontroli, zasad dostêpu do deficytowych wiadczeñ zdrowotnych, udzielanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz wdro¿enie nadzoru nad przestrzeganiem tych zasad,
w trybie przepisów ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej.
Nieprawid³owoci sprzyjaj¹ce korupcji stwierdzono równie¿ w trakcie kontroli finansowania i dostêpu do wiadczeñ zdrowotnych wykonywanych
w ramach wysokospecjalistycznych procedur
medycznych [por. za³. Nr 3, str. 59].
Z jej ustaleñ wynika, ¿e zak³ady opieki zdrowotnej nie okreli³y, na podstawie kryteriów medycznych,
kolejnoci udzielania wysokospecjalistycznych procedur medycznych, w przypadku ograniczonych mo¿liwoci udzielenia odpowiedniego wiadczenia. Tego
rodzaju sytuacjê stwierdzono np. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w którym nie sprecyzowano kryteriów medycznych w formie pisemnej, jako obowi¹zuj¹cych powszechnie, lecz by³y one ka¿dorazowo
(w formie ustnej) ustalane przez ordynatorów jego klinicznych oddzia³ów. Sytuacja ta mog³a wiêc sprzyjaæ
uznaniowoci przy kwalifikowaniu poszczególnych pacjentów do udzielenia wiadczeñ medycznych. Szpital nie prowadzi³ tak¿e rejestru pacjentów oczekuj¹cych, a co za tym idzie, nie przekazywa³ go Ministrowi po zakoñczeniu ka¿dego miesi¹ca.
Po kontroli Izba zwróci³a siê do Ministra Zdrowia z wnioskiem o podjêcie dzia³añ, maj¹cych
na celu egzekwowanie od zak³adów opieki
zdrowotnej prowadzenia rejestru pacjentów
oczekuj¹cych na udzielenie odpowiedniego
wiadczenia.

3.

S³aboæ kontroli wewnêtrznej, wyra¿aj¹ca
siê w organizacyjnej i kadrowej szczup³oci jednostek
kontroli wewnêtrznej oraz ich g³ównie doranym, a nie
planowym dzia³aniu, wskutek czego jedynie niewielka czêæ decyzji podejmowanych przez urzêdników
poddawana jest bie¿¹cej kontroli, co powoduje, ¿e istnieje ma³a szansa ujawniania decyzji wadliwych, niekorzystnych dla interesu publicznego.
Utrzymywanie siê korupcjogennego mechanizmu
s³aboci kontroli wewnêtrznej ujawniono w wyniku
postêpowania kontrolnego, przedmiotem którego by³o
funkcjonowanie kontroli wewnêtrznej w jednostkach samorz¹du terytorialnego [por. za³. Nr 3, str. 9].
Skutecznie dzia³aj¹ca kontrola wewnêtrzna w jednostkach samorz¹du terytorialnego, obejmuj¹ca wykonywanie ustawowych zadañ i gospodarowanie rodkami publicznymi, ma istotne znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania aparatu pañstwa oraz interesu obywateli. NIK ujawni³a niestety wiele nieprawid³owoci w tej sferze. Dotyczy³y one w szczególnoci nierzetelnego kontrolowania prawid³owoci udzielania
zamówieñ publicznych. W tych jednostkach, w których
problematyka ta zosta³a objêta kontrol¹ komisji rewizyjnych lub kontroli wewnêtrznej, wyst¹pi³y liczne przypadki nierzetelnego przeprowadzania tego rodzaju
kontroli, spowodowane g³ównie merytorycznym nieprzygotowaniem cz³onków komisji i pracowników komórek kontroli wewnêtrznej. Konsekwencj¹ tego by³o
m.in. nieujawnianie przypadków wydatkowania rodków publicznych z naruszeniem przepisów reguluj¹cych zasady, tryb i formy udzielania zamówieñ publicznych.
Organizacja wewnêtrzna, tryb postêpowania i procedury wykorzystywania wyników pracy komisji rewizyjnych w gminach i miastach na prawach powiatu
by³y indywidualnie regulowane w zró¿nicowany sposób. Natomiast w powiatach uregulowanie tych kwestii zgodnie z wzorcowym statutem powiatu doprowadzi³o do ujednolicenia funkcjonowania komisji rewizyjnych rad, co nale¿y oceniæ pozytywnie. Jedn¹ z konstatacji by³ równie¿ brak w jednostkach samorz¹dowych regulacji ustalaj¹cych kryteria, jakimi podmioty
wykonuj¹ce kontrolê powinny siê kierowaæ przy doborze jednostek do kontroli, a tak¿e okrelaj¹cych zakres oraz skalê spraw i problemów przewidywanych
do objêcia kontrol¹. Negatywnym tego skutkiem by³a
praktycznie dowolnoæ przy doborze jednostek do

kontroli i obszarów kontrolowanej dzia³alnoci, co
mog³o sprzyjaæ powstawaniu sytuacji korupcyjnych
z tym zwi¹zanych.
Organy stanowi¹ce jednostek samorz¹du terytorialnego nie by³y informowane o ustaleniach i wnioskach wynikaj¹cych z badañ przeprowadzanych przez
podmioty wykonuj¹ce kontrolê wewnêtrzn¹ w tych jednostkach.
Ujawniono ponadto przypadki ³¹czenia cz³onkostwa w komisjach rewizyjnych i zatrudnienia na stanowiskach zwi¹zanych z przeprowadzaniem kontroli
wewnêtrznej w urzêdach jednostek samorz¹du terytorialnego, z cz³onkostwem w komisjach przetargowych. Tego rodzaju przypadki nie sprzyja³y, zdaniem
NIK, zachowaniu bezstronnoci w pracach komisji
rewizyjnych oraz kontroli wewnêtrznej funkcjonuj¹cej
w urzêdach jednostek samorz¹du terytorialnego, do
w³aciwoci których nale¿y m.in. kontrola prawid³owoci przetargów przeprowadzonych przez te jednostki,
a tym samym kontrola dzia³alnoci komisji przetargowych. Nale¿y podkreliæ, ¿e przepisy, które wesz³y
póniej w ¿ycie, ograniczy³y mo¿liwoæ powstawania
takich sytuacji  w odniesieniu do cz³onków komisji
rewizyjnych. Nie wy³¹czy³y jednak mo¿liwoci uczestnictwa cz³onka komisji rewizyjnej w komisji przetargowej powo³anej w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez samorz¹dow¹ jednostkê
organizacyjn¹, której pracownikiem jest cz³onek komisji.
Na podstawie wyników kontroli NIK wnios³a
m.in. o rozwa¿enie przez Radê Ministrów, w ramach posiadanych kompetencji legislacyjnych, mo¿liwoci ujednolicenia zakresu przedmiotowego, zasad i trybu przeprowadzania
kontroli przez komisje rewizyjne rad jednostek samorz¹du terytorialnego, jak równie¿
zasad informowania w³aciwych organów jednostek samorz¹du terytorialnego o wynikach
kontroli oraz wykorzystywania tych wyników
w dzia³alnoci podmiotów sektora samorz¹dowego.
Kolejny postulat dotyczy³ podjêcia przez ten
organ inicjatywy ustawodawczej, w celu wyeliminowania mo¿liwoci ³¹czenia cz³onkostwa w komisji rewizyjnej rad jednostek samorz¹du terytorialnego z uczestnictwem
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w udzielaniu zamówieñ publicznych przez ich
jednostki organizacyjne. Obowi¹zuj¹ce przepisy dopuszczaj¹ bowiem, co jest wysoce niekorzystne z powodu kolizji interesów i potencjalnych zachowañ korupcyjnych, mo¿liwoæ
³¹czenia funkcji radnego  cz³onka komisji
rewizyjnej z braniem udzia³u w pracach komisji przetargowej powo³anej w celu przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego przez samorz¹dow¹ jednostkê organizacyjn¹, w której ten radny jest zatrudniony na stanowisku innym, ni¿ kierownik jednostki albo jego zastêpca.
Izba wyst¹pi³a tak¿e z wnioskiem o rozwa¿enie mo¿liwoci podjêcia przez Radê Ministrów
inicjatywy ustawodawczej, w celu zmian przepisów ustrojowych, dotycz¹cych pozycji i zakresu zadañ komisji rewizyjnej w strukturze
organizacyjnej jednostki samorz¹du terytorialnego. Zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych (po nowelizacji) na jednostki samorz¹du terytorialnego i ich organy zosta³y na³o¿one nowe zadania zwi¹zane z kontrol¹ finansow¹ i audytem wewnêtrznym. Niezale¿nie od
realizacji obowi¹zku ustawowego, w opinii NIK
potrzebne jest równie¿ wzmocnienie komisji
rewizyjnych (w sk³ad których  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami  wchodz¹ wy³¹cznie
radni), przez w³¹czenie w prace komisji osób
maj¹cych odpowiednie kwalifikacje, jak równie¿ ewentualne inne ich usytuowanie w strukturze jednostek samorz¹du terytorialnego oraz
szczegó³owe okrelenie relacji miêdzy komisj¹ rewizyjn¹, a pozosta³ymi komisjami i innymi podmiotami wykonuj¹cymi kontrolê wewnêtrzn¹ w jednostkach samorz¹du terytorialnego.
Daleko id¹ce zagro¿enie korupcyjne, zwi¹zane
m.in. z niesprawnie funkcjonuj¹cym systemem kontroli podejmowania rozstrzygniêæ administracyjnych,
ujawniono w wyniku kontroli dzia³alnoci organów samorz¹du terytorialnego w zakresie lokalizacji du¿ych
obiektów handlowych  super i hipermarketów
[por. za³. Nr 3, str. 75].
Przy wydawaniu decyzji lokalizacyjnych dla podmiotów buduj¹cych tego rodzaju obiekty handlowe

"

mia³a miejsce du¿a liczba naruszeñ przepisów prawa. Stwierdzono 12 przypadków wydania decyzji lokalizacyjnych sprzecznych z ustaleniami miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. W 14
przypadkach (sporód 68 zbadanych) stwierdzono
naruszenie prawa przy wydawaniu pozwoleñ na budowê tego rodzaju obiektów. Przy ich budowie nie
przestrzegano warunków zabudowy, jak równie¿ nie
dokonywano wymaganych prawem uzgodnieñ. Izba
stwierdzi³a, ¿e tak czêste naruszenie przepisów Prawa budowlanego i procedur administracyjnych przy
wydawaniu decyzji reglamentuj¹cych lokalizacjê i realizacjê du¿ych obiektów handlowych oraz towarzysz¹ce tym dzia³aniom okolicznoci (wydawanie decyzji na podstawie wniosków podmiotów porednicz¹cych w nabywaniu gruntów, nadzwyczajnie szybkie
za³atwienie spraw), wskazuj¹ niew¹tpliwie na wystêpowanie zjawisk korupcyjnych.
Stwierdzono te¿ przypadki, nasuwaj¹cego podejrzenie wystêpowania korupcji, obrotu nieruchomociami przeznaczonymi pod budowê. Porednicy wykupywali grunty po niskich cenach, nastêpnie uzyskiwali zgodê na zmianê ich przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego i sprzedawali je inwestorom z wielokrotnym, nawet 49 - krotnym, przebiciem. Ustalenia dokonane podczas kontroli w hipermarketach przez organy skarbowe potwierdzi³y powszechnie znany opinii publicznej fakt niep³acenia
podatków  wszystkie 6 skontrolowanych jednostek
wykazywa³o straty i w zwi¹zku z tym nie uiszcza³y
podatku dochodowego od osób prawnych. Ujawniono zawy¿enie kosztów uzyskania przychodów w tych
jednostkach na kwotê 77,5 mln z³. We wszystkich 6
jednostkach kontrole skarbowe wykaza³y istotne nieprawid³owoci w zakresie rzetelnoci ustalania podstaw opodatkowania i uiszczania podatków od towarów i us³ug.
W zwi¹zku z powy¿szym wnioskowano o zintensyfikowanie dzia³añ kontrolnych, zarówno
skarbowych i podatkowych w podmiotach
prowadz¹cych du¿e obiekty handlowe, jak
i kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej, w zakresie wydawania
pozwoleñ na budowê i ich u¿ytkowanie. Skala stwierdzonych nieprawid³owoci oraz ich
wielomilionowe skutki finansowe dla bud¿e-

tu pañstwa przemawiaj¹ za tym, aby w³aciwe organy pañstwowe nie spuszcza³y z oka
dzia³alnoci istniej¹cych ju¿ hipermarketów
oraz wnikliwie przewietla³y procedury zwi¹zane z powstawaniem nowych obiektów.
S³aboæ kontroli wewnêtrznej by³a te¿ g³ównym
ustaleniem kontroli funkcjonowania systemu wewnêtrznej kontroli finansowej rodków z Unii
Europejskiej [por. za³. Nr 3, str. 7].
Generalny zarzut wynikaj¹cy z ustaleñ kontroli
dotyczy³ niespe³niania przez system wewnêtrznej kontroli finansowej w jednostkach wdra¿aj¹cych programy pomocowe wymogów ustalonych przez Komisjê
Europejsk¹ dla jednostek zarz¹dzaj¹cych funduszami unijnymi, w zakresie dotycz¹cym organizacji i funkcjonowania audytu wewnêtrznego. Ponadto stwierdzono, ¿e zadañ kontrolnych nie realizowa³y, w sposób
nale¿yty, s³u¿by Ministerstwa Finansów obs³uguj¹ce
Pe³nomocnika Rz¹du oraz organy kontroli skarbowej.
S³u¿by te nie przeprowadzi³y  w okresie od 1
stycznia 1999 r. do 30 wrzenia 2001 r.  ani jednej
kontroli w jednostkach wdra¿aj¹cych programy pomocowe. Dzia³alnoæ Pe³nomocnika ogranicza³a siê do
tzw. kontroli wstêpnej, polegaj¹cej na sprawdzaniu
wniosków w sprawie uruchomienie rodków na realizacjê programów, przedk³adanych przez pe³nomocników ds. realizacji poszczególnych projektów. Wydatkowanie funduszy unijnych nie by³o tak¿e przedmiotem intensywnej kontroli ze strony urzêdów kontroli
skarbowej - w badanym okresie urzêdy te przeprowadzi³y jedn¹ kontrolê wydatkowania rodków z tych funduszy, przy czym dotyczy³a ona pocz¹tkowej fazy
wdra¿ania programów PHARE 1998 i 1999.
Pe³nomocnik Rz¹du nie podj¹³ tak¿e skutecznych
dzia³añ, w celu okrelenia podzia³u zadañ i zasad koordynacji i wspó³pracy z Generalnym Inspektorem
Kontroli Skarbowej, w zakresie kontroli tych rodków.
Zdaniem NIK, nieokrelenie tego podzia³u by³o g³ówn¹ przyczyn¹ niezrealizowania zadañ wynikaj¹cych
z Porozumienia w sprawie ustanowienia Narodowego Funduszu.
Na wagê opisanych problemów wskazuje skala
rodków pomocowych z funduszy unijnych. W latach
1999-2001 (do 30 wrzenia), na podstawie Memorandów Finansowania strona polska otrzyma³a rodki
PHARE w kwocie 892,1 mln euro. Na wspó³finanso-

wanie realizacji programów zaplanowano 1.325,1
mln euro, z tego z bud¿etu pañstwa - 622,2 mln euro.
W zwi¹zku z powy¿szym, maj¹c na uwadze
potrzebê uregulowania ram prawnych funkcjonowania systemu kontroli finansowej rodków pomocowych oraz usprawnienia dzia³añ
kontrolnych w tym zakresie, Izba wnios³a
o przyspieszenie przez Ministra Finansów
opracowania aktów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych, dotycz¹cych
funkcjonowania wewnêtrznej kontroli finansowej i audytu wewnêtrznego, jak równie¿ zasad i trybu kontroli gospodarowania rodkami pochodz¹cymi ze róde³ zagranicznych
niepodlegaj¹cych zwrotowi oraz rodków
przeznaczonych na wspó³finansowanie programów realizowanych z wykorzystaniem tych
rodków.
Kolejny wniosek adresowany do tego organu
dotyczy³ uporz¹dkowania podzia³u zadañ
i okrelenia zasad wspó³pracy miêdzy Podsekretarzem Stanu pe³ni¹cym funkcjê NAO i Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej, co
usprawni wykonywanie zadañ okrelonych
w Porozumieniu w sprawie ustanowienia Narodowego Funduszu, w zakresie kontroli prawid³owoci wydatkowania rodków pomocowych.
NIK wnios³a tak¿e o ustanowienie, przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,
w jednostkach organizacyjnych tej kontroli,
pionów odpowiedzialnych za kontrolê i certyfikacjê rodków z Unii Europejskiej. Kolejne wnioski dotyczy³y przeprowadzania systematycznych szkoleñ dla pracowników, w zakresie kontroli rodków unijnych, a tak¿e
utworzenia w jednostkach wdra¿aj¹cych programy pomocowe funkcjonalnie niezale¿nych,
silnych komórek audytu wewnêtrznego oraz
przeprowadzania szkoleñ dla pracowników
tych jednostek, w zakresie kontroli rodków
przeznaczonych na finansowanie tych programów.

4. Nierównoæ w dostêpie do informacji, wy-

ra¿aj¹ca siê g³ównie w tym, ¿e mo¿liwoci uzyskania

#

7.

niektórych uznaniowych przywilejów czy dostêpu do
dóbr reglamentowanych nie s¹ w nale¿yty sposób
komunikowane podmiotom potencjalnie nimi zainteresowanym, skutkiem czego staj¹ siê one dostêpne
jedynie dla wybranych, maj¹cych tzw. dojcia.
Korupcjogenne zjawisko nierównego dostêpu do
informacji publicznej ujawniono w wyniku kontroli obrotu nieruchomociami Wojskowej Agencji Mieszkaniowej [por. za³. Nr 3, str. 90].
Kontrola dotyczy³a oddzia³u Agencji w Szczecinie.
Stwierdzono, ¿e kierownictwo oddzia³u podejmowa³o
decyzje w sprawie sprzeda¿y nieruchomoci z naruszeniem zasad prawid³owej gospodarki. Nie podejmowa³o skutecznych dzia³añ, w celu rozpowszechniania
informacji o nieruchomociach przeznaczonych do
sprzeda¿y oraz wydzier¿awienia i najmu. Zawê¿anie
krêgu osób zainteresowanych nabyciem i dzier¿aw¹
nieruchomoci by³o dzia³aniem niegospodarnym, a ponadto narusza³o jawnoæ obrotu, czemu m.in. sprzyja³o niedoskona³e prawo  brak uszczegó³owienia
w ustawie o gospodarce nieruchomociami zasad rozpowszechniania informacji o sprzeda¿y nieruchomoci w drodze rokowañ.
Uogólniaj¹c poczynione ustalenia, NIK wskaza³a,
¿e stan ten prowadziæ mo¿e do korupcji w obrocie nieruchomociami, w szczególnoci do zbywania nieruchomoci wybranym osobom i osi¹gania przez nie korzyci ze spekulacyjnego handlu nieruchomociami.
O mo¿liwoci takich praktyk wskazuj¹ ustalenia, z których wynika, ¿e w przypadku zbycia nieruchomoci
za ³¹czn¹ kwotê 2,6 mln z³, ich nabywcy nastêpnie
odsprzedali je za kwotê ponad 6 mln z³.

7.

Dla wyeliminowania niebezpieczeñstwa korupcji w obrocie nieruchomociami za niezbêdne uznano przestrzeganie zasady pe³nej jawnoci przetargów, jak równie¿ zapewnienie 
wszystkim potencjalnym nabywcom  równego dostêpu do informacji o zbywanych nieruchomociach.
Nale¿y dodaæ, ¿e ustalenia kontroli by³y podstaw¹ odwo³ania ze stanowiska dyrektora szczeciñskiego Oddzia³u Agencji, za do Prokuratury skierowane
zosta³o stosowne zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa.
Ustalenia kontroli gospodarowania nieruchomociami w gminach o walorach turystycznych [por.
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za³. Nr 3, str. 89] wskazywa³y i w tej sferze na istnienie mechanizmów korupcjogennych, wywo³anych nierównym dostêpem do informacji, w zakresie tego¿ gospodarowania.
Nieprawid³owoci w zbywaniu nieruchomoci
stwierdzone zosta³y w wiêkszoci skontrolowanych
gmin. Polega³y one na naruszaniu przez zarz¹dy gmin
procedur sprzeda¿y, przy czym niektóre z nieprawid³owoci mog³y mieæ  w ocenie NIK  pod³o¿e korupcyjne. Naruszana by³a np. zasada jawnoci w obrocie nieruchomociami, przez niepodawanie do publicznej wiadomoci informacji o nieruchomociach
przeznaczonych do zbycia lub o organizowanych przetargach. W kilku gminach ujawniono nawet przypadki
sprzeda¿y nieruchomoci gminnych bez przetargu.
Zdarza³y siê te¿ przypadki sprzeda¿y nieruchomoci,
bez uprzedniego dokonania ich wyceny, jak równie¿
przypadki manipulacji, polegaj¹cej na zniechêcaniu
potencjalnych nabywców wygórowan¹ cen¹ w przetargu, do kupna okrelonej nieruchomoci, a nastêpnie po niedojciu przetargu do skutku  zawierania,
w drodze rokowañ, transakcji z wybranymi osobami
na korzystnych dla nich warunkach. Poza tym w niektórych skontrolowanych gminach ujawniono przypadki korzystania z mienia komunalnego przez cz³onków
organów gmin lub pracowników urzêdów gmin, w sposób wskazuj¹cy na mo¿liwoæ wykorzystywania pe³nionych funkcji dla prywatnych korzyci. Odnotowano tak¿e przypadki naruszenia przez radnych zakazu
prowadzenia dzia³alnoci z udzia³em mienia komunalnego. Tego rodzaju nieprawid³owoci NIK ujawni³a
m.in. w gminie Czorsztyn (w przetargu ograniczonym
uczestniczy³a osoba spokrewniona z jednym z cz³onków komisji przetargowej). Zaistnienie opisanych sytuacji by³o mo¿liwe w warunkach s³abej kontroli wewnêtrznej w kontrolowanych gminach, a tak¿e s³abej
kontroli ze strony w³aciwych rad gmin.
Dla wyeliminowania opisanych, niekorzystnych zjawisk, za niezbêdne uznano przestrzeganie pe³nej jawnoci przetargów, niedopuszczanie do powstania konfliktu interesów, a tak¿e skuteczniejsz¹ kontrolê wewnêtrzn¹ i ze
strony w³aciwych rad gmin. Uznano tak¿e za
niezbêdne uzupe³nienie luki prawnej, jak¹ stanowi nieokrelenie w ustawowej delegacji dla
Rady Ministrów upowa¿nienia w ustawie o go-

spodarowaniu nieruchomociami do okrelenia szczegó³owej regulacji zasad i trybu przeprowadzania rokowañ, po dwóch przetargach.
Pozostawienie tej sfery poza jak¹kolwiek regulacj¹ rodzi bowiem najwiêksze zagro¿enie
korupcj¹.

Ustalenia kontroli uzasadniaj¹ jednak postawienie wniosków, dotycz¹cych zapewnienia
przez administracjê rz¹dow¹ dostêpnoci do
informacji publicznej oraz zorganizowania
skutecznej kontroli wewnêtrznej wydatkowania tych rodków.

W wyniku kontroli wykorzystania pomocy z funduszy partnerskich Unii Europejskiej [por. za³. Nr
3, str. 8] ujawniono równie¿ wystêpowanie korupcjogennego mechanizmu nierównego dostêpu do informacji.
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, jak ustalono w wyniku kontroli, nie utworzy³ systemu informowania o mo¿liwoci uzyskania rodków z CPF PHARE, gwarantuj¹cego wszystkim potencjalnym beneficjentom równy do nich dostêp. Nie by³y publikowane
og³oszenia prasowe w tej sprawie, z wyj¹tkiem tzw.
funduszu ma³ych grantów (0,5% rodków wydatkowanych w badanym okresie). W ocenie NIK sytuacja ta
pozostawa³a w oczywistej kolizji z przepisami ustawy
o finansach publicznych, zgodnie z którymi prawo realizacji zadañ ze rodków publicznych przys³uguje
ogó³owi podmiotów. Zauwa¿yæ ponadto nale¿y, ¿e nie
zosta³y tak¿e ustalone procedury i kryteria kwalifikowania projektów do finansowania sporód zg³oszonych
wniosków, tak wiêc wystêpowa³a dowolnoæ przy ich
wyborze. Sposób dysponowania przez Urz¹d rodkami funduszu, o którym mowa wy¿ej, stwarza³ zatem
okolicznoci korupcjogenne.
Ustalenia kontroli tradycyjnie uzasadnia³y krytykê
braku wystarczaj¹cej kontroli wewnêtrznej w tej sferze. W badanym okresie ze rodków pomocowych
przekazano rodki na realizacjê 252 projektów. Tymczasem Urz¹d jedynie raz (w marcu 2001 r.) zwróci³
siê do dysponuj¹cej rodkami Fundacji Fundusz
Wspó³pracy o przeprowadzenie kontroli czterech projektów i przedstawienie ich wyników (Fundacja, z w³asnej inicjatywy, przeprowadzi³a kontrolê tylko u jednego beneficjenta). Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e Urz¹d zleci³
firmie audytorskiej przeprowadzenie audytu dla rodków CPF PHARE (audyty nie wykaza³y nieprawid³owoci w wykorzystaniu rodków tego funduszu).

Brak specjalnych rozwi¹zañ antykorupcyjnych, wyra¿aj¹cy siê g³ównie w s³aboci tzw. ustawy antykorupcyjnej, która w obecnym kszta³cie praktycznie pozbawiona jest realnych instrumentów umo¿liwiaj¹cych egzekwowanie jej przepisów, a zw³aszcza
narzêdzi weryfikacji owiadczeñ maj¹tkowych sk³adanych przez funkcjonariuszy publicznych.
W wyniku kontroli prawid³owoci wydawania pozwoleñ na budowê oraz pozwoleñ na u¿ytkowanie
obiektów budowlanych [por. za³. Nr 3, str. 62] stwierdzono brak specjalnych rozwi¹zañ antykorupcyjnych i dopuszczenie do powstania konfliktu interesów, a ponadto
lekcewa¿enie dokumentacji i sprawozdawczoci.
Konflikt interesów polega³ na jednoczesnym wykonywaniu przez pracowników administracji samorz¹dowej, odpowiedzialnych za sprawy nadzoru budowlanego, prac podlegaj¹cych temu nadzorowi. W 18
sporód 72 skontrolowanych jednostek (25%) stwierdzono, ¿e pracownicy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, do obowi¹zków których nale¿a³o prowadzenie postêpowañ administracyjnych z zakresu Prawa
budowlanego, wykonywali projekty budowlane lub byli
kierownikami budów. Postêpowanie to w oczywisty
sposób narusza³o zasady okrelone w ustawach o pracownikach urzêdów pañstwowych i o pracownikach
samorz¹dowych, w zwi¹zku z przepisami Kodeksu
postêpowania administracyjnego.
Odnotowano przy tym wystêpowanie nieprawid³owoci w dokumentowaniu procedur udzielania pozwoleñ na budowê. W niektórych urzêdach rejestry tych
decyzji by³y prowadzone nierzetelnie  nie by³y wype³niane puste rubryki, decyzjom nadawano jednakowe numery lub niezachowywano kolejnoci numeracji itp. W ocenie NIK takie postêpowanie mo¿e sprzyjaæ wystêpowaniu korupcji.

Rozwi¹zania przyjête w Unii Europejskiej zabezpieczaj¹ dystrybuowane rodki pomocowe przed niew³aciwym ich wydatkowaniem.

G³ównymi wnioskami wynikaj¹cym z kontroli
s¹ postulaty zdecydowanego zwiêkszenia skutecznoci kontroli procedur wydawania po-
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zwoleñ na budowê, a tak¿e stanowczego eliminowania przypadków niedopuszczalnego
³¹czenia funkcji w nadzorze budowlanym,
z wykonywaniem prywatnej dzia³alnoci projektowej i wykonawczej w budownictwie.

6. Nadmierne korzystanie z us³ug zewnêtrz-
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nych, polegaj¹ce na korzystaniu przez administracjê
publiczn¹ w szerokim zakresie z zewnêtrznych us³ug
doradczych i eksperckich, którymi zastêpowane s¹
czynnoci nale¿¹ce do podstawowych obowi¹zków
jednostek organizacyjnych danej instytucji. Za szczególnie niekorzystne nale¿y uznaæ  stwierdzane ju¿
w czasie poprzednich kontroli NIK  zjawisko zlecania, przez urzêdy centralnej administracji rz¹dowej,
zewnêtrznym podmiotom wykonania prac polegaj¹cych na przygotowywaniu projektów aktów prawnych,
a nawet powierzanie tego zadania podmiotom gospodarczym, których te akty bezporednio dotycz¹. Stwarza to grobê niekontrolowanego lobbingu, za porednictwem zaanga¿owanych firm, czy wrêcz przemycania korzystnych dla nich rozwi¹zañ prawnych.
Funkcjonowanie mechanizmu nadmiernego korzystania z us³ug doradczych i eksperckich stwierdzono
w wyniku kontroli wykorzystania kredytu 4264 - POL
Miêdzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju,
przeznaczonego na realizacjê programu usuwania skutków powodzi z lipca 1997 r. [por. za³. Nr 3,
str. 93].
Ustalono m.in., ¿e znaczna czêæ poniesionych
wydatków w kwocie 33,8 mln z³ (oko³o 8,3 mln dol.
USA) na us³ugi konsultingowe by³a zbêdna. Podstaw¹ tej oceny by³a analiza charakteru i zakresu tych
us³ug  na tyle w zdecydowanej ich wiêkszoci nieskomplikowanych, ¿e nie wymaga³y one specjalistycznej wiedzy. Dopuszczono te¿ do wyp³aty firmom konsultingowym nienale¿nych wynagrodzeñ w wysokoci
oko³o 1,8 mln z³. Jako niecelowe i nie w pe³ni uzasadnione uznano te¿ zawarcie nowych kontraktów o wartoci oko³o 4,2 mln dol. USA na us³ugi konsultingowe
oraz dzia³ania zmierzaj¹ce do zawarcia kolejnych 
na kwotê oko³o 1,2 mln dol. USA. Dotyczy³y one bowiem zagadnieñ uregulowanych ju¿ innymi kontraktami. Za nieuzasadnione uznano zatem anga¿owanie do tych czynnoci firm konsultingowych. W tych
warunkach mog³o wiêc dojæ do niegospodarnego
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i mog¹cego faktycznie znamionowaæ korupcjê wydatkowania znacznej kwoty na zbêdne us³ugi.
Aby unikn¹æ tej nieprawid³owoci w przysz³oci, niezbêdne jest uregulowanie prawne kwestii zwi¹zanych z obs³ug¹ kredytów udzielonych przez zagraniczne instytucje finansowe,
a w ramach tej regulacji zapewnienie cilejszej kontroli wydatków na us³ugi doradcze.
W wyniku kontroli wykorzystania rodków publicznych na restrukturyzacjê w s³u¿bie zdrowia
[por. za³. Nr 3, str. 56] stwierdzone zosta³y nieprawid³owoci, których liczba i rodzaj wskazywaæ mog¹ na
ich t³o korupcyjne.
Chodzi tu w szczególnoci o liczne naruszenia
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, a tak¿e wysokie koszty dzia³alnoci gremiów doradczych,
przy niew³aciwym wykonaniu zadañ lub ich niewykorzystaniu. W trakcie realizacji poszczególnych etapów
Programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia nie
zapewniono warunków dla bezstronnej i obiektywnej
oceny wykonania poszczególnych zadañ. W sk³ad
zespo³ów odbieraj¹cych prace wykonane przez regionalne grupy wsparcia oraz gremiów ekspertów oceniaj¹cych regionalne programy restrukturyzacji wchodzi³y bowiem osoby zaanga¿owane w ich tworzenie
lub te¿, z racji zajmowanych stanowisk, powi¹zane
z podmiotami wykonuj¹cymi zlecone przez Ministerstwo prace. Np. przewodnicz¹c¹ zespo³u ekspertów,
zespo³u ds. odbioru przedmiotu umów zawartych
z tzw. regionalnymi grupami wsparcia, a tak¿e grupy
ds. oceny wniosków tzw. szybkiej cie¿ki, by³a osoba
zatrudniona w Ministerstwie Zdrowia jako zastêpca
dyrektora Departamentu Organizacji i Ochrony Zdrowia. Dopiero 8 maja 2000 r. zg³osi³a ona swoj¹ rezygnacjê z pe³nionej funkcji w Radzie Fundacji, mimo
¿e Fundacja ta ju¿ w kwietniu z³o¿y³a swoj¹ ofertê
w postêpowaniu dotycz¹cym wyboru regionalnych
grup wsparcia. Oferta Fundacji zosta³a odrzucona
z przyczyn formalnych w przetargu nieograniczonym,
natomiast w postêpowaniu w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji zlecono tej Fundacji zadania
regionalnej grupy wsparcia dla kilku województw. Postêpowanie takie w sposób oczywisty narusza³o przepisy ustawy o pracownikach urzêdów pañstwowych.
Dochodzenie odpowiedzialnoci w tych okolicznociach by³o znacznie utrudnione, gdy¿ z jednej strony

procedury administracyjne by³y ekstremalnie skomplikowane, w procesach decyzyjnych na ka¿dym etapie
wystêpowa³o wielu uczestników, co powodowa³o rozmycie odpowiedzialnoci, a z drugiej za wspomniane firmy konsultingowe, przyj¹wszy ponad 4 mln z³ za
wykonane zadania, w czasie kontroli NIK w zasadzie
zosta³y ju¿ rozwi¹zane.
Izba wskazywa³a na korupcjogennoæ stwierdzonego w toku kontroli nierównego traktowania podmiotów ubiegaj¹cych siê o wykonywanie obowi¹zków regionalnych grup
wsparcia dla poszczególnych województw
przez komisjê przetargow¹ w Ministerstwie
Zdrowia. Ponadto wnioskowa³a o okrelenie
przez Ministra Zdrowia jasnej i precyzyjnej
metodologii podzia³u rodków przeznaczonych na restrukturyzacjê, przy uwzglêdnieniu
decyzyjnej roli organów za³o¿ycielskich, co
powinno sprzyjaæ bardziej racjonalnemu ich
wydatkowaniu.

Uwagi koñcowe
Przedstawione ustalenia kontroli potwierdzaj¹, jak
ju¿ wspomniano we wprowadzeniu, dotychczasowe
rozpoznanie i diagnozy, odnosz¹ce siê do obszarów
zagro¿enia korupcj¹ i g³ównych mechanizmów tego
zjawiska. Kolejne kontrole wskazuj¹, ¿e niebezpieczeñstwo korupcji powstaje najczêciej w sytuacji
nadmiernej koncentracji uprawnieñ decyzyjnych, gdy
urzêdnikom pozostawia siê mo¿liwoæ rozstrzygania
spraw w sposób dowolny, gdy ma miejsce nierównoæ
w dostêpie do informacji publicznej i gdy s³abo funkcjonuje kontrola wewnêtrzna. Stan ten ma zwi¹zek,
w znacznej mierze, z nieprecyzyjnymi, czêsto nie doæ
jasno sformu³owanymi przepisami prawa, a czêciowo  z niew³aciwym zorganizowaniem dzia³alnoci
instytucji publicznych.
Zaobserwowaæ mo¿na jednak pozytywne zjawisko, powolnego wprawdzie, ale jednak postêpu w eliminowaniu mechanizmów korupcjogennych, wystêpuj¹cych w niektórych dziedzinach dzia³alnoci instytucji publicznych, a opisywanych przez NIK. Odnotowaæ nale¿y poprawê funkcjonowania s³u¿b celnych, w których wprowadzana jest metoda pracy
wed³ug zasady wielu oczu i metoda rotacji za³óg
celnych, a nadto zwiêkszona jest liczba powtórnych

kontroli celnych. 4/ Nast¹pi³o uporz¹dkowanie sytuacji, w zakresie rozdzia³u kontyngentów celnych. Na
uwagê zas³uguje mniejszy, ni¿ to wynika³o z poprzednich kontroli, zakres naruszeñ prawa w sferze dokonywania zamówieñ publicznych. Dziêki realizowaniu
wniosków pokontrolnych pozytywne zmiany zachodz¹ w funkcjonowaniu policji, na przyk³ad wprowadzenie mandatów kredytowych i taryfikatora wykroczeñ, wprowadzenie zakazu posiadania przy sobie
prywatnych pieniêdzy przez policjantów pe³ni¹cych
s³u¿bê na drodze itp. Nast¹pi³o znaczne zaostrzenie
rygorów ustawodawstwa antykorupcyjnego, m.in.
w zakresie niedopuszczalnoci konfliktu interesów,
w tym w jednostkach samorz¹du terytorialnego.
Zmiany legislacyjne, które nast¹pi³y w listopadzie
2002 r. w wyniku nowelizacji szeregu ustaw, wprowadzi³y jawnoæ owiadczeñ maj¹tkowych wszystkich radnych, okrelaj¹c przy tym tryb i terminy ich
sk³adania oraz sposób ich kontroli. Na tym tle jeszcze wyraniej uwidacznia siê potrzeba objêcia takimi rygorami równie¿ administracji rz¹dowej, zw³aszcza maj¹c w pamiêci fakt wczeniejszego przyjêcia
takich rozwi¹zañ w ustawie o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora. W styczniu 2002 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o dostêpie do informacji publicznej, a w listopadzie 2002 r. wprowadzona zosta³a jawnoæ
umów o zamówienia publiczne.
Wprowadzane zmiany prawne i organizacyjne
w dzia³alnoci instytucji publicznych powinny w coraz
wiêkszym stopniu korupcjê utrudniaæ. Postêp jest jednak zbyt wolny, a wra¿liwoæ adresatów wniosków
pokontrolnych na sygnalizowane przez Izbê zagro¿enia korupcyjne jest ci¹gle dalece niewystarczaj¹ca.
Oczekiwaæ nale¿y, ¿e wszêdzie tam, gdzie Izba wskazuje na niebezpieczeñstwo korupcji i wytyka mechanizmy korupcjogenne, reakcja w³aciwych instytucji
bêdzie odpowiednio szybka.
Rozpoznawanie mechanizmów korupcjogennych
i okrelanie obszarów zagro¿enia korupcj¹ jest jednym z priorytetów dzia³alnoci kontrolnej Izby. W Planie pracy NIK na 2003 r. ujêto m.in. kontrole funkcjo-
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Podobne oceny sformu³owali eksperci Rady Europy
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nowania kontroli wewnêtrznej w ministerstwach i innych jednostkach administracji centralnej oraz ³¹czenia przez urzêdników administracji publicznej zatrudnienia w urzêdach z wykonywaniem dzia³alnoci us³ugowej. Sposób planowania i realizacji ka¿dej kontroli
ma na celu ujawnianie zjawisk korupcji.
Wiedza i dowiadczenie uzyskane w wyniku
kontroli uprawniaj¹ do sformu³owania wniosków na przysz³oæ. Oprócz oczywistej potrzeby kontynuowania dzia³añ zmierzaj¹cych
do ograniczenia korupcji, prowadzonych
z udzia³em instytucji publicznych, organizacji samorz¹dowych, mediów, za najwa¿niejsze uznaæ nale¿y:
 troskê o w³aciwy poziom legislacji, ¿eby
w tworzonych przepisach prawa nie znajdowa³y siê przepisy niejasne, w¹tpliwe, daj¹ce
podstawy do rozbie¿nych i dowolnych interpretacji; wydaje siê, ¿e w procesie legislacyjnym konieczne jest bardziej staranne ni¿ dotychczas analizowanie projektów i opiniowa-
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nie ich pod k¹tem mo¿liwych zagro¿eñ korupcyjnych;
wzmocnienie jawnoci ¿ycia publicznego, zapewnienie rzeczywistego dostêpu do informacji publicznej; wszelkie przejawy nieuzasadnionej odmowy udostêpnienia informacji powinny byæ piêtnowane;
podjêcie niezbêdnych decyzji i przedsiêwziêæ
zapewniaj¹cych skuteczne funkcjonowanie
kontroli wewnêtrznej w instytucjach publicznych  jednostki kontroli wewnêtrznej musz¹
byæ wzmocnione, a patrzenie na rêce urzêdników musi byæ procesem systematycznym,
a nie wyrywkowym, jak obecnie;
konsekwentne realizowanie wymogów ustawodawstwa antykorupcyjnego, zw³aszcza
w zakresie niedopuszczania do pozostawania
urzêdników w sytuacji rzeczywistego, czy te¿
potencjalnego konfliktu interesów;
sta³e wymaganie rzetelnoci w prowadzeniu
dokumentacji i sprawozdawczoci dotycz¹cej
dzia³alnoci instytucji publicznych.
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Wprowadzenie
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Efektywnoæ kontroli przeprowadzanych przez NIK jest czêsto potocznie uto¿samiana ze skal¹ ujawnionych nieprawid³owoci o charakterze finansowym, a zw³aszcza z wysokoci¹ kwot odzyskanych w zwi¹zku z dzia³aniami podjêtymi przez Izbê. Wielkoæ uzyskanych efektów tego rodzaju jest niew¹tpliwie skutecznym narzêdziem oceny funkcjonowania organu kontroli, którego przedmiotem dzia³alnoci jest kontrola skarbowa lub finansowa. NIK mo¿e równie¿ byæ oceniana w ten sposób.
Efekty finansowe kontroli s¹ tak¿e obliczane przez najwy¿sze organy kontroli innych krajów. Przyjmuje siê
bowiem, ¿e ukazuj¹ one, w wymiarze pieniê¿nym, skalê dzia³añ niezgodnych z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem
prawnym lub wymogiem prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. Nale¿y podkreliæ, ¿e stwierdzenia
okrelonych efektów finansowych czêsto nie ³¹czy siê z mo¿liwoci¹ ¿¹dania zwrotu okrelonych kwot do bud¿etu pañstwa lub bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego. Natomiast w ka¿dym przypadku, gdy jest to
oczywicie mo¿liwe i wskazane, Izba formu³uje odpowiednie wnioski, których rezultatem s¹ równie¿ odzyskane
kwoty . NIK zwraca siê do innych organów, które s¹ w³aciwymi w okrelonych sprawach, z wnioskami o podjêcie stosownych dzia³añ, w celu wyegzekwowania nale¿nych kwot.
W 2002 r. skalê omawianych uchybieñ, mierzonych w ujêciu pieniê¿nym, nale¿y oceniæ jako znacz¹c¹ 
NIK ujawni³a nieprawid³owoci finansowe w ogólnej wysokoci 2.947,1 mln z³, z tego z naruszeniem przepisów
prawa wydatkowano 915,3 mln z³, uszczuplenia w dochodach wynios³y 923,3 mln z³, za inne nieprawid³owoci
finansowe - 1.108,5 tys. z³. W rezultacie prowadzonych przez Izbê dzia³añ pokontrolnych, bud¿etowi pañstwa,
bud¿etom jednostek samorz¹dowych i kontrolowanym podmiotom uda³o siê odzyskaæ w ub. r. ³¹cznie 335,8
mln z³. Jest to kwota wy¿sza od bud¿etu NIK na 2002 r.  o 139,5 mln z³.
Odnotowane efekty finansowe, a zw³aszcza kwoty odzyskane, nie s¹ jedynymi efektami dzia³añ kontrolnych NIK. Ich skutkiem s¹ równie¿ inne dzia³ania, podejmowane w nastêpstwie realizacji wniosków pokontrolnych. Prowadz¹ one do poprawy efektywnoci i skutecznoci funkcjonowania zarówno podmiotów kontrolowanych, jak te¿, co jest szczególnie istotne, okrelonych sfer aktywnoci pañstwa. Izba przyk³ada du¿¹ wagê do
realizacji tego rodzaju wniosków. Przyk³adem planowego, usystematyzowanego dzia³ania w tej sferze jest prowadzona corocznie przez NIK kontrola wykonania bud¿etu pañstwa. Od wielu ju¿ lat skutecznoæ realizacji
wniosków w obszarze finansów publicznych jest sta³ym punktem tematyki tej kontroli  w czasie przeprowadzania ka¿dej jednostkowej kontroli kontrolerzy maj¹ obowi¹zek interesowania siê t¹ spraw¹. Inn¹ form¹ badania
realizacji tego rodzaju wniosków s¹ kontrole dorane  sprawdzaj¹ce. S³u¿¹ one jako narzêdzie systemowego
sprawdzania efektów dzia³alnoci kontrolnej. W przypadku stwierdzenia, ¿e wnioski nie s¹ realizowane, Izba
obliguje kierowników skontrolowanych podmiotów do niezw³ocznego ich wykonania.
To, o czym by³a mowa, nie oznacza, ¿e stan jest idealny. Ostatnio, w celu dalszego zwiêkszenia skutecznoci oddzia³ywania kontrolnego w tej sferze, w Izbie przyjêta zosta³a zasada sprawdzania stanu realizacji wniosków we wszystkich jednostkach. W Planie pracy Izby na 2003 r. zamieszczono wiêc dyspozycjê obliguj¹c¹
wszystkie jednostki organizacyjne Izby do sprawdzania, w ka¿dym kontrolowanym podmiocie, sposobu wykorzystania wniosków z poprzednio przeprowadzonych kontroli. Izba prezentowaæ bêdzie równie¿ oceny, uwagi
i wnioski odnosz¹ce siê do skutecznoci realizacji wniosków w obszarze, którego kontrola dotyczy³a.
Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e utworzony zosta³ system monitorowania i analizy realizacji wniosków pokontrolnych oraz efektów dzia³alnoci Najwy¿szej Izby Kontroli.
Szczególne miejsce wród efektów kontroli zajmuj¹ wnioski de lege ferenda. S¹ to najczêciej adresowane
przez Izbê do ustawodawcy i rz¹du propozycje w sprawie usuniêcia luk w systemie prawa, uzasadnione konkretnymi ustaleniami kontroli. W 2002 r., na podstawie ustaleñ opisanych w 63 informacjach o wynikach kontroli, NIK
sformu³owa³a 137 wniosków de lege ferenda, z czego 78 dotyczy³o zmian w treci ustaw, za w 46 postulowano
zmiany w aktach wykonawczych do ustaw (pozosta³e 13 wniosków dotyczy³o innych aktów resortowych).
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Znaczna czêæ wniosków, prezentowanych g³ównie w informacjach o wynikach kontroli, dotyczy spraw natury ogólnej: podjêcia dzia³añ przez w³aciwe organy i instytucje, w celu uporz¹dkowania okrelonych procedur,
g³ównie maj¹cych zwi¹zek z realizacj¹ dochodów i wydatków bud¿etowych, a tak¿e zapewniaj¹cych racjonalne
gospodarowanie maj¹tkiem publicznym oraz skuteczne funkcjonowanie systemu nadzoru i kontroli. Wnioski te,
je¿eli s¹ konsekwentnie realizowane, równie¿ przyczyniaj¹ siê  w dalszej perspektywie  do bardziej oszczêdnego, wydajnego i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów lub przyznanych rodków publicznych.
Bezporednim i najczêciej spotykanym w praktyce efektem przeprowadzonych kontroli s¹ wnioski prezentowane w wyst¹pieniach pokontrolnych. Wskazuj¹ one na koniecznoæ podjêcia przez kierowników skontrolowanych podmiotów i organów okrelonych dzia³añ, maj¹cych na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawid³owoci oraz poprawê efektywnoci i skutecznoci dzia³ania.

8.
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Prezentacja niektórych efektów
kontroli

1. Wnioski de lege ferenda, wskazuj¹ce na po-
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trzebê zmian w ustawodawstwie, s¹ obecne w znacznej czêci informacji o wynikach kontroli. Sugeruj¹c
podjêcie nowych inicjatyw legislacyjnych, Izba kieruje
siê wieloletnim dowiadczeniem, z którego wynika, ¿e
niedoskona³e prawo, umo¿liwiaj¹ce m.in. ró¿norodn¹
interpretacjê przepisów lub ich omijanie w imiê korzyci indywidualnych lub grupowych, jest ród³em patologii. Nie sprzyja poszanowaniu prawa w spo³eczeñstwie, utrudnia prawid³ow¹ dzia³alnoæ wielu podmiotom i sprzyja korupcji.
Ustalenia kontroli prawid³owoci szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz wydawania praw jazdy przekonuj¹ o potrzebie zmian
w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa. Bezpieczeñstwo
uczestników ruchu drogowego zale¿y w du¿ej mierze
od programu szkolenia przysz³ych kierowców, za dotychczasowe formy szkolenia nie zapewniaj¹ osobom
koñcz¹cym kursy odpowiedniego przygotowania do
jazdy. Zmiany powinny prowadziæ przede wszystkim
do zwiêkszenia liczby godzin praktycznej nauki jazdy,
w szczególnoci jazdy w ruchu drogowym poza placem manewrowym i obszarem zabudowanym. Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców
o krótkim sta¿u jednoznacznie bowiem wskazuje, ¿e
obowi¹zuj¹ce aktualnie minimum 20 godz. praktycznej nauki jazdy jest niewystarczaj¹ce, tym bardziej ¿e
orodki szkolenia w podstawowym kursie oferuj¹ zazwyczaj to minimum. Nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê,
¿e sposób przeprowadzania egzaminów na kursach
prawa jazdy sprzyja zachowaniom korupcyjnych. Fakty
te potwierdzaj¹ celowoæ podjêcia przez ministra w³aciwego ds. transportu inicjatywy, zmierzaj¹cej do
zmiany przepisów prawa reguluj¹cych tê sferê dzia³alnoci orodków szkolenia.
Konsekwencj¹ kontroli prawid³owoci wykorzystania funduszy za p³atne parkowanie na drogach
publicznych by³o przedstawienie Radzie Ministrów
wniosku w sprawie nowelizacji ustawy o drogach publicznych, postuluj¹cego wskazanie organu uprawnionego do wprowadzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych i ustalania stawek op³at, w celu doprowadzenia do zgodnoci z Konstytucj¹ RP oraz przepisów rozporz¹dzenia
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Rady Ministrów w tej sprawie  do zgodnoci ze znowelizowan¹ ustaw¹. Izba sugerowa³a te¿ nowelizacjê
Prawa o ruchu drogowym, przez rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do dostêpu do danych
centralnej ewidencji pojazdów  o zarz¹dców dróg.
Zmiana taka umo¿liwi³aby zarz¹dcom dróg realizacjê
ich ustawowych zadañ w zakresie egzekwowania kar
pieniê¿nych za nieuiszczenie op³at drogowych, przez
zapewnienie skutecznej egzekucji administracyjnej.
Poziom bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, okrelany stosunkiem liczby wypadków do liczby u¿ytkowanych pojazdów samochodowych, znacz¹co odbiega w Polsce od analogicznego poziomu w krajach Unii
Europejskiej. Niew¹tpliwie na ten stan istotny wp³yw
ma sposób zarz¹dzania ruchem na drogach  wynika
z kontroli wykonywania zadañ przez organy zarz¹dzaj¹ce ruchem drogowym w zakresie bezpieczeñstwa na drogach publicznych. O poziomie bezpieczeñstwa, poza warunkami atmosferycznymi, decyduj¹ równie¿ zachowania kierowców i pieszych, stan
techniczny drogi i pojazdów oraz organizacja ruchu
na drodze, a wiêc usytuowanie znaków drogowych,
sygnalizatorów itp. urz¹dzeñ. NIK uzna³a za wskazane wydanie przez ministra w³aciwego ds. transportu
rozporz¹dzenia okrelaj¹cego warunki techniczne dla
znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego, a tak¿e warunki ich
umieszczenia na drogach, a tym samym zlikwidowanie istniej¹c¹ od ponad 3 lat luki prawnej.
NIK jest szczególnie zainteresowana prawid³owym
wydatkowaniem przez uprawnione podmioty przyznanych im rodków pomocy przedakcesyjnej. W toku
kontroli wykorzystania pomocy z funduszy partnerskich Unii Europejskiej stwierdzono jednak, ¿e
znaczna czêæ rodków zosta³a spo¿ytkowana niezgodnie z ich przeznaczeniem (pocz¹wszy od dnia 26
padziernika 2002 r. czyn ten stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych okrelone w ustawie o finansach publicznych). Sytuacja taka by³a mo¿liwa
m.in. dlatego, ¿e jednostki odpowiedzialne za kontrolê wykorzystania tych rodków by³y zarazem ich najwiêkszymi beneficjentami, a zatem praktycznie pozostawa³y poza t¹ kontrol¹. Wnioski Izby dotyczy³y zaprzestania finansowania ze rodków funduszy partnerskich kosztów inwestycyjnych i operacyjnych jednostek zarz¹dzaj¹cych programami PHARE oraz administracji rz¹dowej, które nie s¹ bezporednio zwi¹-

zane z realizacj¹ celów okrelonych w memorandum,
zwiêkszenia przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej i Fundacjê Fundusz Wspó³pracy zakresu i skutecznoci kontroli wykorzystania rodków funduszy
partnerskich UE przez beneficjentów, w szczególnoci prawid³owoci stosowania ustawy o zamówieniach
publicznych. Oprócz tych wniosków Izba zaproponowa³a nowelizacjê niektórych przepisów ustawy o finansach publicznych, w celu objêcia odpowiedzialnoci¹
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych czynów polegaj¹cych na niezgodnym z przeznaczeniem
wykorzystaniu rodków ze róde³ zagranicznych niepodlegaj¹cych zwrotowi.
O celowoci podjêcia nowelizacji ustawy o grach
losowych, zak³adach wzajemnych i grach na automatach przekonuj¹ wyniki kontroli gospodarowania
rodkami specjalnymi Urzêdu Kultury Fizycznej
i Sportu przeznaczonymi na rozwijanie sportu
wród dzieci, m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych. Trudna sytuacja finansowa pañstwa, niezbêdne ciêcia bud¿etowe by³y, w ocenie NIK, wystarczaj¹cymi argumentami przemawiaj¹cymi za potrzeb¹
upowa¿nienia ministra w³aciwego ds. finansów publicznych lub ministra w³aciwego ds. kultury fizycznej i sportu do wydania rozporz¹dzenia okrelaj¹cego szczegó³owe zasady dofinansowywania lub finansowania zadañ w sferze rozwijania sportu wród dzieci, m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych. Inny wniosek legislacyjny wynikaj¹cy z tej kontroli dotyczy³ znowelizowania ustawy o finansach publicznych, przez
dodanie w niej przepisu okrelaj¹cego, ¿e dotacjami
celowymi podlegaj¹cymi szczególnym zasadom rozliczeñ s¹ tak¿e kwoty przekazywane ze rodków specjalnych tworzonych z dop³at do stawek w grach liczbowych. Propozycje NIK zrealizowano przez nowelizacjê przepisów ustawy o grach losowych, zak³adach
wzajemnych i grach na automatach i upowa¿nienie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do wydania rozporz¹dzenia reguluj¹cego szczegó³owe sprawy, o których by³a mowa wy¿ej (wydane zosta³o 15 stycznia
2003 r.). Ponadto w rz¹dowym projekcie uwzglêdniono zmianê powo³anej ustawy o grach losowych, zak³adach wzajemnych i grach na automatach, przez
dodanie przepisu wprowadzaj¹cego, w odniesieniu do
rodków, o których mowa wy¿ej, obowi¹zek stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w sprawach dotycz¹cych dotacji celowych.

Ustalenia dokonane w wyniku badañ nt. funkcjonowania kontroli wewnêtrznej w jednostkach samorz¹du terytorialnego leg³y u podstaw propozycji
Izby rozwa¿enia mo¿liwoci podjêcia przez Radê Ministrów inicjatywy ustawodawczej, w celu zmian przepisów ustrojowych dotycz¹cych pozycji i zakresu zadañ komisji rewizyjnych w strukturach organizacyjnych
jednostek samorz¹du terytorialnego. Przepisy ustawy o finansach publicznych (po ich nowelizacji) na³o¿y³y na te jednostki i ich organy nowe zadania zwi¹zane z kontrol¹ finansow¹ i audytem wewnêtrznym.
W ocenie NIK, oznacza to koniecznoæ wzmocnienia
komisji rewizyjnych (w sk³ad których  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami  wchodz¹ wy³¹cznie radni),
przez ewentualne w³¹czenie w prace komisji osób o
odpowiednich kwalifikacjach, jak równie¿ ewentualnego innego ich usytuowania w strukturze jednostek samorz¹dowych. Oznacza to tak¿e potrzebê szczegó³owego okrelenia relacji miêdzy komisj¹ rewizyjn¹
a pozosta³ymi komisjami i innymi podmiotami wykonuj¹cymi kontrolê wewnêtrzn¹ w tych jednostkach.
Inna sugestia w sprawie zmian legislacyjnych dotyczy³a podjêcia przez Radê Ministrów analogicznej inicjatywy, w celu wyeliminowania mo¿liwoci ³¹czenia
cz³onkostwa w komisjach rewizyjnych rad jednostek
samorz¹du terytorialnego z uczestnictwem w udzielaniu zamówieñ publicznych przez ich jednostki organizacyjne. Zdaniem Izby nie powinno bowiem dochodziæ do ³¹czenia cz³onkostwa w komisji rewizyjnej, np.
z cz³onkostwem w komisji przetargowej, ze wzglêdu
na potrzebê zachowania bezstronnoci w pracach
komisji, do której w³aciwoci nale¿y m.in. kontrola
prawid³owoci przetargów przeprowadzanych przez
jednostki samorz¹dowe, a tym samym  kontrola dzia³alnoci komisji przetargowych. Obowi¹zuj¹ce przepisy dopuszczaj¹ bowiem mo¿liwoæ ³¹czenia funkcji
radnego  cz³onka komisji rewizyjnej z braniem udzia³u
w pracach komisji przetargowej powo³anej, w celu
przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego przez jednostkê samorz¹dow¹,
w której ten radny jest zatrudniony na stanowisku innym, ni¿ kierownik jednostki albo jego zastêpca.

2. Znaczna czêæ wniosków pokontrolnych NIK

dotyczy potrzeby podjêcia takich dzia³añ, które bez
koniecznoci dokonywania zmian obowi¹zuj¹cego
prawa przyczyni³yby siê do sprawniejszego funkcjo-
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nowania podmiotów, poprawy programowania i monitorowania ró¿nego rodzaju procesów, skutecznego
nadzoru.
Transportem drogowym przewo¿one jest rocznie
oko³o 100 mln ton materia³ów niebezpiecznych,
a transportem kolejowym  16 mln ton. Corocznie
podczas przewozu tych substancji dochodzi do oko³o
100 wypadków drogowych oraz 60 kolejowych. Na
koniecznoæ monitorowania przewozu przesy³ek z materia³ami niebezpiecznymi zwrócono uwagê we wniosku skierowanym do Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, po kontroli przewozów materia³ów
niebezpiecznych transportem drogowym i kolejowym. We wniosku wskazano ¿e powinien on spowodowaæ przekazywanie przez komendantów wojewódzkich Policji i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej otrzymywanych przez nich zg³oszeñ o zamiarze przewozu
tego rodzaju materia³ów komendantom wojewódzkim
 na ca³ej trasie przewozu tych przesy³ek. W wyniku
kontroli ujawniono tak¿e du¿e zaniedbania w organizacji transportów materia³ów niebezpiecznych i technicznym wyposa¿eniu u¿ywanych do nich pojazdów,
st¹d wniosek NIK o zwiêkszenie skutecznoci nadzoru starostów nad stacjami diagnostycznymi dopuszczaj¹cymi do ruchu pojazdy przewo¿¹ce te materia³y.
Ponadto NIK podda³a pod rozwagê prezydentom miast
wprowadzenie ograniczeñ dla ruchu pojazdów z materia³ami niebezpiecznymi w rejonach szczególnie silnie zurbanizowanych o du¿ej gêstoci zaludnienia,
w których ewentualna awaria i wydostanie siê toksycznych substancji do rodowiska mog³aby mieæ nieobliczalne wrêcz konsekwencje.
O potrzebie zapewnienia skutecznego nadzoru
nad przestrzeganiem zakazów ustalonych dla parków
krajobrazowych, bêd¹cych jedn¹ z ustawowych form
ochrony przyrody ze wzglêdu na wartoci przyrodnicze, historyczne i kulturowe, przekonuj¹ ustalenia
dokonane w czasie kontroli funkcjonowania parków
krajobrazowych. S³u¿by parków wykry³y w nich nielegalne: wysypiska mieci, obiekty budownictwa oraz
miejsca eksploatacji kruszywa. Na terenie parków
stwierdzono szpec¹ce tablice reklamowe; wiele do
¿yczenia pozostawia³a tak¿e kondycja finansowa parków.
Ustalenia kontroli realizacji przepisów w zakresie ochrony zwierz¹t, ze szczególnym uwzglêdnieniem transportu zwierz¹t wskazywa³y, w porów-
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naniu z latami poprzednimi, na poprawê warunków
transportu zwierz¹t. Lepszy by³ tak¿e nadzór s³u¿b
weterynaryjnych nad traktowaniem zwierz¹t. Krytyczne uwagi Izby wzbudzi³y jednak warunki odpraw zwierz¹t na przejciach granicznych, na których dokonywano kontroli weterynaryjnych. Wród wielu wniosków
pokontrolnych skierowanych do badanych jednostek
znalaz³ siê wiêc postulat o potrzebie zapewnienia
odpowiednich warunków odpraw zwierz¹t na tych
przejciach.
Bie¿¹ce kontrolowanie wp³at z tytu³u podatku od
nieruchomoci, a w razie nieuiszczenia nale¿noci
w terminach okrelonych w ustawie o podatkach
i op³atach lokalnych niezw³oczne wystawianie upomnieñ i tytu³ów wykonawczych, zaproponowa³a Izba
po przeprowadzeniu kontroli realizacji dochodów
z podatku od nieruchomoci przez gminy. Wzrostowi zaleg³oci podatkowych mog³yby te¿ skutecznie zapobiegaæ liczniejsze kontrole podatkowe, ukierunkowane na sprawdzanie rzetelnoci i poprawnoci danych zawartych w deklaracjach i wykazach nieruchomoci  sugerowa³a NIK.

3. Zdecydowana wiêkszoæ wniosków NIK do-

tyczy podjêcia przez kontrolowane podmioty okrelonych dzia³añ, maj¹cych na celu zarówno wyeliminowanie nieprawid³owoci, jak te¿ dokonanie zmian organizacyjnych usprawniaj¹cych funkcjonowanie tych
jednostek, a tym samym wykonywanie przez nie zadañ, do realizacji których zosta³y one powo³ane.
Wprowadzenie mo¿liwoci pobierania przez uczelnie pañstwowe op³at za niektóre zajêcia dydaktyczne
przyczyni³o siê do 4-krotnego wzrostu liczby studentów, g³ównie studiów zaocznych. Jednak w opinii NIK,
potwierdzonej wynikami kontroli odp³atnoci za studia w pañstwowych szko³ach wy¿szych, rozwój ten
podporz¹dkowany by³ g³ównie finansowym interesom
uczelni, problem jakoci kszta³cenia odsuwaj¹c na
dalszy jakby plan. Na studia p³atne rekrutowano zbyt
wielu kandydatów, nie licz¹c siê z mo¿liwociami kadrowymi, technicznymi i lokalowymi uczelni. Tote¿ NIK
we wnioskach pokontrolnych postulowa³a potrzebê
pilnego doprowadzenia do równowa¿noci merytorycznej studiów dziennych i p³atnych. Izba zwróci³a
tak¿e uwagê na koniecznoæ zapewnienia przez wy¿sze uczelnie w³aciwych proporcji miêdzy liczb¹ studentów a zatrudnieniem nauczycieli akademickich.

S³u¿yæ temu powinno tak¿e zwiêkszenie skutecznoci nadzoru MEN nad uczelniami pañstwowymi, w zakresie wiadczenia p³atnych us³ug edukacyjnych.
Izba zwraca szczególn¹ uwagê na ochronê interesów Skarbu Pañstwa, zw³aszcza na styku z kapita³em i interesem prywatnym. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa realizuje w imieniu Skarbu Pañstwa prawa
w³acicielskie do wydzielonych nieruchomoci gruntowych i budynków. Kontrola obrotu nieruchomociami WAM wykaza³a, ¿e podczas sprzeda¿y tych
nieruchomoci w niedostateczny sposób dbano o interesy Skarbu Pañstwa nie zachowuj¹c w takich okolicznociach nale¿ytej starannoci. Wartoæ nieruchomoci kwalifikowanych do sprzeda¿y ustalano w sposób nierzetelny, sprzeczny z zasadami prawid³owej
gospodarki. W rezultacie, ceny uzyskiwane przez
WAM za grunty i budynki by³y zdecydowanie ni¿sze 
nawet czterokrotnie  od cen uzyskiwanych w kolejnych odsprzeda¿ach. Fakty te uzasadnia³y zasygnalizowanie przez Izbê mo¿liwoci wystêpowania zjawisk korupcyjnych podczas transakcji. W zwi¹zku
z tym Izba wnioskowa³a o zapewnienie efektywnego
nadzoru nad oddzia³ami Agencji sprzedaj¹cymi mienie Skarbu Pañstwa, a tak¿e o powszechny udzia³
rzeczoznawców w wycenie oferowanego maj¹tku.
Wnios³a równie¿ o zapewnienie wszystkim podmiotom
staj¹cym do przetargu jednakowego traktowania i zachowania równych warunków konkurencji.
Wród ustawowych ubezpieczeñ obowi¹zkowych
zdecydowanie najpowszechniejsze s¹ ubezpieczenia
komunikacyjne OC. Wed³ug danych GUS w kraju zarejestrowanych jest przesz³o 14 mln pojazdów, ale 
co ujawniono w wyniku kontroli funkcjonowania systemu egzekwowania ubezpieczeñ obowi¹zkowych
 w 2000 r. zawarto ponad 13 mln umów ubezpieczenia. Dane te wskazuj¹, ¿e 7% w³acicieli pojazdów
zlekcewa¿y³o obowi¹zek wykupienia ubezpieczenia
OC. Do kontroli zawarcia ubezpieczenia komunikacyjnego OC uprawniona jest policja, Stra¿ Graniczna
i s³u¿by celne. Zdaniem NIK tylko policja prawid³owo
wywi¹zuje siê z tego obowi¹zku, sprawdzaj¹c polisy
OC przy rutynowych kontrolach drogowych. Natomiast
kontrole S³u¿by Granicznej i s³u¿b celnych nie by³y
skuteczne, stwierdzono przypadki odprawiania aut bez
wa¿nego ubezpieczenia lub bez uiszczenia kary na
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, nie informowano te¿ Funduszu o stwierdzonych przypadkach nie-

zap³acenia ubezpieczenia. NIK zaproponowa³a wiêc
wprowadzenie obowi¹zkowych kontroli OC dla przekraczaj¹cych granice pañstwa. Z tych samych wzglêdów Izba wnios³a te¿ o rozszerzenie prawa do kontroli posiadania ubezpieczenia OC o organy zajmuj¹ce siê rejestracj¹ pojazdów. Dla zwiêkszenia skutecznoci egzekwowania obowi¹zku zawierania umów
w sprawie ubezpieczenia OC mia³oby utworzenie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zawieraj¹cej
m.in. informacje o tych umowach. Dlatego te¿ NIK
mocno akcentuje potrzebê zdecydowanego przyspieszenia prac nad uruchomieniem tej ewidencji.

4. Odrêbn¹ kategori¹ ustaleñ Izby, a w konse-

kwencji formu³owanych ocen, uwag i wniosków s¹
efekty finansowe kontroli. Wydatkowanie rodków
publicznych w sposób niezgodny z prawem, dopuszczanie do powstania uszczczupleñ w dochodach lub
strat najczêciej trzeba ³¹czyæ z niew³aciw¹ organizacj¹ pracy w kontrolowanych jednostkach, zatrudnianiem pracowników niekompetentnych, niemaj¹cych
wystarczaj¹cych kwalifikacji zawodowych, ze s³abym
nadzorem i pobie¿n¹ kontrol¹. Czêæ sporód stwierdzonych nieprawid³owoci trzeba równie¿ wi¹zaæ ze
z³¹ wol¹ sprawców, a zw³aszcza z mo¿liwoci¹ wystêpowania zjawisk o charakterze korupcyjnym.
Wród naruszeñ prawa w wydatkowaniu rodków
publicznych powa¿ny udzia³ stanowi³o nadal nieprzestrzeganie form, trybu lub zasad ustalonych ustaw¹
o zamówieniach publicznych. Czêsto uciekano siê do
stosowania niew³aciwego trybu zamówienia, co
umo¿liwia³o unikniêcie ustalonych przepisami rygorów,
dzielono zamówienia na czêci, by omin¹æ ograniczenia przewidziane w przypadku kontraktów o wy¿szej
wartoci. W wielu przypadkach naruszano zasadê jawnoci postêpowania i informowania, co przeczy³o z kolei obowi¹zkowi zachowania równych warunków konkurencji dla wszystkich podmiotów.
W wyniku kontroli wype³niania przez Telewizjê
Polsk¹ SA obowi¹zków nadawcy publicznego
stwierdzono wydatkowanie, z naruszeniem przepisów
prawa, ponad 47 mln z³. TVP SA nie stosowa³a przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, prowadz¹c postêpowania przetargowe na podstawie wewnêtrznego regulaminu. Zarz¹d TVP SA zdecydowa³,
¿e procedury przewidziane ustaw¹ stosowane bêd¹
tylko w przypadku zamówieñ finansowanych z czêci
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przychodów z op³at abonamentowych i op³at ci¹gniêtych za u¿ywanie niezarejestrowanych odbiorników.
W ocenie Izby by³o to dzia³anie nielegalne, bowiem
nie ma mo¿liwoci skutecznego wyodrêbnienia tych
rodków. Ponadto wspomniany regulamin zawiera³
zasady, tryby i formy ró¿ni¹ce siê od ustawowych, niezapewniaj¹ce m.in. równoci w traktowaniu oferentów
i jawnoci postêpowania, ani niegwarantuj¹ce wyboru oferty najkorzystniejszej. Nieprecyzyjne ustalenia
regulaminu w praktyce umo¿liwia³y modyfikowanie
ofert w trakcie negocjacji, co mog³o prowadziæ do kierowania przebiegiem przetargów i osi¹gania z góry
za³o¿onych rozstrzygniêæ.
Wydanie z naruszeniem prawa ponad 69 mln z³
ujawniono w wyniku kontroli funkcjonowania PGL
Lasy Pañstwowe. Bezprawne wydatki szczególnie
by³y rozpowszechnione w sferze zamówieñ publicznych. Z pominiêciem przepisów ustawy udzielano
m.in. zleceñ na badania naukowe, opracowania i ekspertyzy. Niezbêdnoæ i przydatnoæ niektórych z nich
wyka¿e z pewnoci¹ przysz³oæ.
Ponad 13,4 mln z³ wydatkowa³o, z naruszeniem
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, co ujawniono w wyniku kontroli gospodarki bud¿etowej i inwestycyjnej wybranych placówek dyplomatycznych. Nie
maj¹c rodków na budowê nowej siedziby Ambasady
RP w Berlinie, MSZ przyspieszy³o p³atnoci zwi¹zane
z opracowaniem dokumentacji projektowej, wi¹¿¹c siê
jednoczenie umow¹ przewiduj¹c¹ dalsze p³atnoci
w kwocie 1,3 mln z³.
Wniesienie do spó³ki aportu w postaci rodków
trwa³ych nie bêd¹cych w³asnoci¹ Daewoo Motor Poland Sp. z o.o. (DMP) stwierdzono podczas kontroli
wykonania zobowi¹zañ umownych przez inwestorów strategicznych w sprywatyzowanych przedsiêbiorstwach produkuj¹cych samochody osobowe, ciê¿arowe oraz autobusy. W wyniku wyroku s¹dowego udzia³y w spó³ce uzyska³o nie DMP, lecz bank,
na którego rzecz rodki te zosta³y przew³aszczone, jako
zabezpieczenie kredytu. Tak¿e bez podstawy prawnej
DMP finansowa³a zakupy Daewoo Corporation oraz
ponosi³a koszty ubezpieczenia i sk³adowania oprzyrz¹dowania przeznaczonego dla firmy maj¹cej dopiero
podj¹æ wspó³pracê z DMP, do której nigdy nie dosz³o.
Dzia³ania podjête z naruszeniem przepisów prawa objê³y wydatki DMP w ³¹cznej wysokoci 11,8 mln z³.
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Finansowanie, z naruszeniem przepisów prawa,
budowy oczyszczalni cieków w Toruniu oraz gmachu opery w Bydgoszczy ujawniono podczas kontroli
wykonania inwestycji wieloletnich. W obu tych przypadkach wydano ³¹cznie 27,5 mln z³ na realizacjê zadañ inwestycyjnych, bez zatwierdzonego przez w³aciwego dysponenta rodków bud¿etowych programu
tych przedsiêwziêæ, w tym bez ustalonego ich zakresu rzeczowego i okrelonej wartoci kosztorysowej.
Wyp³aty z naruszeniem przepisów prawa bywaj¹
te¿ wynikiem ewidentnych b³êdów pracowników  jak
w przypadku ZUS, który nadp³aci³ 8,9 mln z³ rent i emerytur, co wysz³o na jaw przy kontroli planów finansowych Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Funduszu Alimentacyjnego. Ponadto, m.in. na skutek
dokonywania wyp³at po terminach ustawowych, ZUS
jest zobowi¹zany do zap³aty odsetek za zw³okê w kwocie 5,5 mln z³.
W wyniku kontroli realizacji bud¿etu pañstwa
w 2001 r. stwierdzono wydatkowanie przez Ministerstwo Zdrowia, z naruszeniem obowi¹zuj¹cych w tej
sferze uregulowañ prawnych, 57,4 mln z³, z tego ponad 37 mln z³  w zwi¹zku z przekazaniem ich odbiorcom, przed podpisaniem umów z zak³adami opieki zdrowotnej oraz bez przeprowadzenia rokowañ
w sprawie wysokoci kwot na poszczególne zadania.
Nastêpne 20 mln z³ resort wydatkowa³ na dotacje do
zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez publiczne zoz, dla których Minister Zdrowia nie by³ organem
za³o¿ycielskim. Naruszone zosta³y w ten sposób ustawowe regulacje pozwalaj¹ce na udzielenie dotacji wy³¹cznie organowi, który zak³ad opieki zdrowotnej utworzy³. W wyniku kontroli wykonania bud¿etu w cz. 46 
Zdrowie ujawniono wydatkowanie, z naruszeniem
przepisów prawa, przez dysponenta g³ównego tej czêci w sumie 129 mln z³.
Stwierdzone w wyniku kontroli NIK uszczuplenia
w dochodach lub przychodach powstawa³y najczêciej
w wyniku dzia³añ niezgodnych z prawem albo zaniechania dzia³añ okrelonych przepisami prawa.
Uszczuplenia w kwocie 43,5 mln z³ ujawniono
w wyniku wczeniej ju¿ przywo³anej kontroli wykonania zobowi¹zañ umownych przez inwestorów strategicznych w bran¿y motoryzacyjnej. Tyle wynios³a wartoæ obni¿ki wk³adu niepieniê¿nego firmy Sobies³aw Zasada Centrum SA (SZC SA), przeznaczonego na podwy¿szenie kapita³u akcyjnego Jelcz SA,

dokonana przez wyznaczony przez S¹d Rejonowy
zespó³ weryfikuj¹cy. Kolejne 10 mln z³ uszczupleñ 
to rezultat opiesza³ych dzia³añ Ministerstwa Skarbu
Pañstwa, które wezwa³o SZC SA do zakupu akcji Jelcza po terminie okrelonym w umowie. Wobec odmowy zakupu akcji przez inwestora Skarb Pañstwa pozbawiony zosta³ przychodów z tytu³u prywatyzacji zak³adów w tej w³anie kwocie.
W zwi¹zku z kontrol¹ dzia³alnoci administracji celnej ujawniono uszczuplenie w dochodach bud¿etu pañstwa, zwi¹zane z wp³aceniem przez agencjê celn¹ i firmy importuj¹ce partiê tekstyliów wartoci
c³a i podatku od towarów i us³ug mniejszej o ponad
17,6 mln z³ od faktycznie nale¿nej. Funkcjonariusze
Urzêdu Celnego w Poznaniu uznali wprawdzie za nieprawid³owe zg³oszenie celne agencji, poniewa¿ wed³ug tego dokumentu importu dokonano po ra¿¹co
zani¿onych cenach, kilkakrotnie zmniejszaj¹cych wartoæ celn¹ towaru. Jednak zwolnili towar, bez dope³nienia obowi¹zku oszacowania maksymalnej kwoty
d³ugu celnego. Nie egzekwuj¹c zap³aty d³ugu, ani te¿
w³aciwego zabezpieczenia jego sp³aty, celnicy naruszyli przepisy kodeksu celnego. Stanowi¹ one, ¿e organ celny ustala wysokoæ zabezpieczenia na poziomie równym szacunkowej kwocie maksymalnej wynikaj¹cej z powsta³ego lub mog¹cego powstaæ d³ugu
celnego.
Ostatni¹ kategori¹ efektów finansowych s¹ ujawnione przez NIK wydatki lub straty powsta³e wskutek dzia³añ niegospodarnych, niecelowych lub nierzetelnych.
Po raz kolejny nale¿y przytoczyæ ustalenia kontroli inwestorów bran¿y motoryzacyjnej. Narusza-

j¹c zasady gospodarnoci firma Daewoo  FSO Motor SA przejê³a zobowi¹zania niezwi¹zanej z ni¹ kapita³owo firmy Daewoo Centrum Sp. z o.o. na sumê
230 mln z³ i utworzy³a na ich pokrycie rezerwê finansow¹. Z kolei firma Autosan SA wydatkowa³a 15 mln
z³ na zakup dokumentacji i know-how na karosowanie autobusów i minibusów w technologii stosowanej
przez Mercedesa. Wykorzystanie tej technologii w Autosanie by³o jednak ladowe, a zakup okaza³ siê niecelowy i niegospodarny.
Zarz¹d dzia³aj¹cej w rejonie Bielska-Bia³ej spó³ki
Aqua ustali³, ¿e wyp³ata dywidendy dla akcjonariuszy
obejmie nie tylko wp³ywy z zysku netto, ale tak¿e rodki
pochodz¹ce z kapita³u rezerwowego gromadzonego
na potrzeby inwestycyjne. Wniosek ten zosta³ przeg³osowany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy,
g³ównie g³osami przedstawicieli gminy Bielsko-Bia³a,
w³aciciela 56% akcji spó³ki. Przeznaczenie na wyp³atê dywidendy 12,2 mln z³ z kapita³u rezerwowego
Izba, w wyniku kontroli dzia³ania zarz¹du gminy Bielsko-Bia³a, uzna³a za dzia³anie niegospodarne.
Nieprawid³owoci finansowe dotycz¹ te¿ przedsiêwziêæ prywatyzacyjnych. W wyniku kontroli prywatyzacji Kolmex SA stwierdzono przyjêcie przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa nierzetelnie sporz¹dzonej
wyceny tej spó³ki, w wyniku czego jej wartoæ zani¿ona zosta³a o 27,7 mln z³. Nieprawid³owoci mia³y tak¿e miejsce przy obejmowaniu akcji Kolmexu, jako spó³ki zale¿nej. Rezultatem ci¹gu nierzetelnych dzia³añ
w ramach skomplikowanych powi¹zañ kapita³owych
i osobowych by³a strata obliczona przez Izbê na ponad 53,6 mln z³.
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Wykaz informacji o wynikach kontroli wys³anych
do Sejmu RP w okresie
od 1 stycznia 2002 r. do 31 marca 2003 r.

Lp.
1

Tytu³ kontroli
2

Jednostka
organizacyjna
3

Data wysy³ki
do Sejmu RP
4

Nr str.
za³. Nr 3
5

1

Zagwarantowanie przez pañstwo rodków dla jednostek samorz¹du
terytorialnego na sfinansowanie I i II etapu reformy wynagrodzeñ nauczycieli
wprowadzonej znowelizowan¹ Kart¹ Nauczyciela

Dep.
Admin. Publ.

4 czerwca
2002 r.

2

2

Zad³u¿enie jednostek samorz¹du terytorialnego: tworz¹cych Zwi¹zek
Komunalny m. st. Warszawa, miasta sto³ecznego Warszawy
i powiatu warszawskiego

Dep.
Admin. Publ.

15 listopada
2002 r.

3

3

Wykonywanie nadzoru nad dzia³alnoci¹ administracyjn¹ s¹dów

Dep.
Admin. Publ.

9 stycznia
2002 r.

4

4

Realizacja przez jednostki samorz¹du terytorialnego dochodów z maj¹tku

Dep.
Admin. Publ.

18 stycznia
2002 r.

5

5

Gospodarka bud¿etowa i inwestycyjna
w wybranych placówkach dyplomatycznych

Dep.
Admin. Publ.

29 kwietnia
2002 r.

6

6

Funkcjonowanie wewnêtrznej kontroli finansowej
rodków z Unii Europejskiej

Dep.
Admin. Publ.

16 maja
2002 r.

7

7

Wykorzystanie pomocy z funduszy partnerskich Unii Europejskiej

Dep.
Admin. Publ.

13 sierpnia
2002 r.

8

8

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 58
 G³ówny Urz¹d Statystyczny

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2002 r.

9

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 16
 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2002 r.

10

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 23
 integracja europejska

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2002 r.

11

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 43
 wyznania religijne

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2002 r.

12

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 17
 administracja publiczna

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2002 r.

13

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r. przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, w zakresie spraw zagranicznych  cz. 45

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2002 r.

14

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 37
 sprawiedliwoæ

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2002 r.

15

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 75
 Rz¹dowe Centrum Legislacji

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2002 r.

16

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 51
 Urz¹d S³u¿by Cywilnej

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2002 r.

17

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 49
 Urz¹d Zamówieñ Publicznych

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2002 r.

18

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 05
 Naczelny S¹d Administracyjny

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2002 r.

19

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 04
 S¹d Najwy¿szy

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2002 r.

20

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 06
 Trybuna³ Konstytucyjny

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2002 r.

21

Kontrola wewnêtrzna w jednostkach samorz¹du terytorialnego

Dep.
Admin. Publ.

14 maja
2002 r.

9

22

Realizacja przez gminy dochodów z podatku od nieruchomoci

Dep.
Admin. Publ.

21 maja
2002 r.

10

23

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r. przez Ministerstwo Gospodarki,
w zakresie rozwoju regionalnego - cz. 34

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2002 r.

1

2

3

4

5

24

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 80
 Regionalne Izby Obrachunkowe

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2002 r.

25

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 86
 Samorz¹dowe Kolegia Odwo³awcze

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2002 r.

26

Gospodarka bud¿etowa wybranych placówek zagranicznych

Dep.
Admin. Publ.

19 marca
2003 r.

11

27

Dokonywanie zwrotów podatku od towarów i us³ug

Dep.
Bud¿.i Finan.

16 maja
2002 r.

12

28

Zakupy inwestycyjne i wyposa¿enia w urzêdach wojewódzkich
i urzêdach marsza³kowskich - w l. 2000-2001 (I pó³rocze)

Dep.
Bud¿. i Finan.

14 czerwca
2002 r.

13

29

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 10
 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2002 r.

30

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 01
 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2002 r.

31

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 02
 Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2002 r.

32

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 03
 Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2002 r.

33

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 11
 Krajowe Biuro Wyborcze

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2002 r.

34

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 81
 rezerwa ogólna i cz. 83  rezerwy celowe

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2002 r.

35

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 19
 bud¿et, finanse publiczne i instytucje finansowe

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2002 r.

36

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 08
 Rzecznik Praw Obywatelskich

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2002 r.

37

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 13 - Instytut Pamiêci Narodowej
 Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2002 r.

38

Funkcjonowanie nadzoru nad publicznym obrotem
papierami wartociowymi w l. 1998-2000

Dep.
Bud¿. i Finan.

17 kwietnia
2002 r.

14

39

Funkcjonowanie systemu egzekwowania ubezpieczeñ obowi¹zkowych

Dep.
Bud¿. i Finan.

13 czerwca
2002 r.

15

40

Stan przygotowañ do prywatyzacji
Powszechnej Kasy Oszczêdnoci Banku Polskiego S.A.

Dep.
Bud¿. i Finan.

10 kwietnia
2002 r.

16

41

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 69
 Komisja Papierów Wartociowych i Gie³d

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2002 r.

42

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 78  obs³uga zad³u¿enia
zagranicznego i cz. 79  obs³uga d³ugu krajowego

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2002 r.

43

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r. przez Ministerstwo Finansów, cz. 98
 przychody i rozchody zwi¹zane z finansowaniem
deficytu bud¿etu pañstwa i rozdysponowaniem nadwy¿ki bud¿etowej

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2002 r.

44

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 48
 Pañstwowy Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2002 r.

45

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 82
 subwencje ogólne dla jednostek samorz¹du terytorialnego

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2002 r.

46

Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów informatycznych
w jednostkach resortu finansów

Dep.
Bud¿. i Finan.

25 marca
2003 r.

47

Analiza wykonania za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w 2001 r.

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2002 r.

48

Analiza wykonania bud¿etu pañstwa w 2001 r.

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2002 r.

49

Regulacja obrotu z zagranic¹ towarami rolno-spo¿ywczymi
i wyrobami przemys³u lekkiego

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

15 lipca
2002 r.

18

50

Restrukturyzacja i stan przygotowania do prywatyzacji
przedsiêbiorstw przemys³u spirytusowego

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

14 marca
2002 r.

19

51

Prywatyzacja bran¿y farmaceutycznej

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

16 maja
2002 r.

20

17
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52

Efekty dzia³alnoci narodowych funduszy inwestycyjnych

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

14 stycznia
2002 r.

53

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 68
 Pañstwowa Agencja Atomistyki

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

15 czerwca
2002 r.

54

Funkcjonowanie rynków energii cieplnej

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

8 sierpnia
2002 r.

22

55

Zabezpieczenie nale¿noci celnych i podatkowych
od towarów przewo¿onych w procedurze tranzytu (TIR, WPT)

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

12 sierpnia
2002 r.

23

56

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 40  turystyka

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

15 czerwca
2002 r.

57

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 20  gospodarka

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

15 czerwca
2002 r.

58

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 65
 Polski Komitet Normalizacyjny

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

15 czerwca
2002 r.

59

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 66
 Polskie Centrum Badañ i Certyfikacji

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

15 czerwca
2002 r.

60

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 47
 Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

15 czerwca
2002 r.

61

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 53
 Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

15 czerwca
2002 r.

62

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 61
 Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

15 czerwca
2002 r.

63

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 50
 Urz¹d Regulacji Energetyki

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

15 czerwca
2002 r.

64

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 59
- G³ówny Urz¹d Ce³

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

15 czerwca
2002 r.

65

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 64
 G³ówny Urz¹d Miar

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

15 czerwca
2002 r.

66

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 60
 Wy¿szy Urz¹d Górniczy

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

15 czerwca
2002 r.

67

Wykonywanie przez Agencjê Prywatyzacji zadañ zleconych
przez Ministra Skarbu Pañstwa, w zakresie prywatyzacji spó³ek
i przedsiêbiorstw pañstwowych

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

5 czerwca
2002 r.

24

68

Restrukturyzacja i przekszta³cenia w³asnociowe
w hutnictwie ¿elaza i stali

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

6 marca
2003 r.

25

69

Wykonanie zobowi¹zañ umownych przez inwestorów strategicznych
w sprywatyzowanych przedsiêbiorstwach produkuj¹cych
samochody osobowe, ciê¿arowe i autobusy

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

19 sierpnia
2002 r.

26

70

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 36  Skarb Pañstwa

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

15 czerwca
2002 r.

71

Przekszta³cenia w³asnociowe zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

17 stycznia
2003 r.

27

72

Kierunki organizacji importu gazu ziemnego do Polski

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

6 marca
2002 r.

28

73

Zawieranie i realizacja umów w PPUP Poczta Polska

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

6 marca
2002 r.

29

74

Prawid³owoæ szkolenia i egzaminowania kandydatów
na kierowców oraz wydawania praw jazdy

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

17 stycznia
2002 r.

30

75

Prawid³owoæ wykorzystania funduszy za p³atne parkowanie
na drogach publicznych

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

7 czerwca
2002 r.

31

76

Wykonywanie publicznych us³ug w transporcie

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

2 sierpnia
2002 r.

32

77

Utrzymanie liniowej infrastruktury kolejowej PKP

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

17 czerwca
2002 r.

33

78

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 71
 G³ówny Inspektorat Kolejnictwa

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

15 czerwca
2002 r.

79

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 39  transport

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

15 czerwca
2002 r.

21
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80

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 26  ³¹cznoæ

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

15 czerwca
2002 r.

81

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 21  gospodarka morska

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

15 czerwca
2002 r.

82

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 76
 Urz¹d Regulacji Telekomunikacji

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

15 czerwca
2002 r.

83

Wykonywanie przez organy zarz¹dzaj¹ce ruchem drogowym zadañ
w zakresie bezpieczeñstwa na drogach publicznych

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

28 lutego
2003 r.

34

84

Przewozy materia³ów niebezpiecznych
transportem drogowym i kolejowym

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

17 lutego
2003 r.

35

85

Realizacja inwestycji pn. Usuniêcie zanieczyszczeñ
po wojskach niemieckich i po wojskach Federacji Rosyjskiej
zagra¿aj¹cych ujêciu wody pitnej i ¿eglownoci toru wodnego
Szczecin-winoujcie, Basen Portowy Mulnik

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

22 kwietnia
2002 r.

36

86

Finansowanie ze rodków bud¿etu pañstwa wypoczynku letniego
dzieci i m³odzie¿y

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

18 lutego
2003 r.

37

87

Gospodarowanie maj¹tkiem w PP Pracownie Konserwacji Zabytków
w Warszawie

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

31 stycznia
2002 r.

38

88

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 09
 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

15 czerwca
2002 r.

89

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 14 - Rzecznik Praw Dziecka

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

15 czerwca
2002 r.

90

Realizacja przez Centrum Sztuki Wspó³czesnej odbudowy
Zamku Ujazdowskiego i modernizacji Arsena³u

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

17 czerwca
2002 r.

39

91

Finansowanie ze rodków bud¿etowych szkó³ niepublicznych
dla dzieci i m³odzie¿y

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

6 marca
2002 r.

40

92

Odp³atnoæ za studia w pañstwowych szko³ach wy¿szych

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

19 lipca
2002 r.

41

93

Wydatkowanie rodków bud¿etowych na finansowanie (dofinansowanie)
przez Komitet Badañ Naukowych projektów badawczych,
podejmowanych na wniosek organów administracji rz¹dowej

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

11 czerwca
2002 r.

42

94

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 28  nauka

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

15 czerwca
2002 r.

95

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 25
 kultura fizyczna i sport, cz. 30  owiata i wychowanie
i cz. 38  szkolnictwo wy¿sze

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

15 czerwca
2002 r.

96

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 67 - Polska Akademia Nauk

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

15 czerwca
2002 r.

97

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 24
 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

15 czerwca
2002 r.

98

Wykonanie planu finansowego Funduszu Promocji Twórczoci w 2001 r.

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

15 czerwca
2002 r.

99

Gospodarowanie rodkami specjalnymi Urzêdu Kultury Fizycznej
i Sportu przeznaczonymi na rozwijanie sportu wród dzieci,
m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

25 lutego
2002 r.

100

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 56
 Urz¹d Kultury Fizycznej i Sportu

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

15 czerwca
2002 r.

101

Wype³nianie przez Telewizjê Polsk¹ SA obowi¹zków nadawcy publicznego

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

25 kwietnia
2002 r.

44

102

Organizacja i funkcjonowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego
przez kuratorów owiaty i dyrektorów szkó³

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

10 stycznia
2003 r.

45

103

Funkcjonowanie s³u¿by ochrony zabytków
w warunkach reformy administracji publicznej

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

19 marca
2003 r.

46

104

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 70
 Generalny Inspektorat Celny

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

15 czerwca
2002 r.

105

Szkolenie ¿o³nierzy odbywaj¹cych zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ (tajna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

14 marca
2002 r.

47

106

Wojskowe szkolenie rezerwistów (tajna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

12 czerwca
2002 r.

48
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107

Funkcjonowanie policyjnych systemów informatycznych

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

6 maja
2002 r.

49

108

Przygotowanie Policji do zwalczania przestêpczoci gospodarczej (tajna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

17 czerwca
2002 r.

50

109

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r.
przez Wojskowe S³u¿by Informacyjne (tajna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

15 czerwca
2002 r.

110

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 29  obrona narodowa

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

15 czerwca
2002 r.

111

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 42  sprawy wewnêtrzne

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

15 czerwca
2002 r.

112

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r.
przez Urz¹d Ochrony Pañstwa  cz. 52 (tajna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

15 czerwca
2002 r.

113

Zagospodarowanie przez Agencjê Mienia Wojskowego mienia przejêtego
z resortu obrony narodowej i realizacja zobowi¹zañ z tego tytu³u
wobec Ministerstwa Obrony Narodowej

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

28 sierpnia
2002 r.

51
52

114

Realizacja postanowieñ ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

13 lutego
2002 r.

115

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 12
 Pañstwowa Inspekcja Pracy

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

15 czerwca
2002 r.

116

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 62
 Urz¹d Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

15 czerwca
2002 r.

117

Egzekucja na rzecz Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
nale¿noci z tytu³u sk³adek

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

9 sierpnia
2002 r.

53

118

Funkcjonowanie socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych placówek
opiekuñczo-wychowawczych

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

15 lipca
2002 r.

54

119

Wdra¿anie i funkcjonowanie w urzêdach pracy
i jednostkach pomocy spo³ecznej systemów informatycznych
utworzonych w ramach Projektu ALSO

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

15 padziernika
2002 r.

55

120

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 73
 Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz planów finansowych
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Funduszu Alimentacyjnego w 2001 r.

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

15 czerwca
2002 r.

121

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 72
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego oraz planów finansowych
Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Prewencji i Rehabilitacji
i Funduszu Administracyjnego w 2001 r.

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

15 czerwca
2002 r.

122

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r. przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej, cz. 31  praca i cz. 44  zabezpieczenie spo³eczne

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

15 czerwca
2002 r.

123

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 54  Urz¹d ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych oraz planu finansowego
Pañstwowego Funduszu Kombatantów w 2001 r.

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

15 czerwca
2002 r.

124

Wykonanie planu finansowego Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych w 2001 r.

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

15 czerwca
2002 r.

125

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 57  Krajowy Urz¹d Pracy
oraz planów finansowych Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych
wiadczeñ Pracowniczych w 2001 r.

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

15 czerwca
2002 r.

126

Wykorzystanie rodków publicznych na restrukturyzacjê w s³u¿bie zdrowia

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

6 marca
2002 r.

56

127

Realizacja ustawy o publicznej s³u¿bie krwi, w zakresie gospodarki krwi¹
i preparatami krwiopochodnymi

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

15 lipca
2002 r.

57

128

Funkcjonowanie szpitali klinicznych podleg³ych Ministrowi Zdrowia
w warunkach reformy ochrony zdrowia

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

11 czerwca
2002 r.

58

129

Finansowanie i dostêp do wiadczeñ zdrowotnych wykonywanych
w ramach wysokospecjalistycznych procedur medycznych

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

16 padziernika
2002 r.

59

130

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r.
przez Ministerstwo Zdrowia, cz. 46  zdrowie

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

15 czerwca
2002 r.

131

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 63
 Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

15 czerwca
2002 r.

132

Opracowanie i wdro¿enie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania
i Kontroli ZSZiK-IACS, w tym realizacja projektów pilota¿owych
PL 9805.01 i PL 9805.03

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

26 marca
2002 r.

60
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133

Organizacja i funkcjonowanie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

13 czerwca
2002 r.

61

134

Prawid³owoæ wydawania pozwoleñ na budowê
i u¿ytkowanie obiektów budowlanych

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

13 czerwca
2002 r.

62

135

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r.  inwestycje wieloletnie
finansowane ze rodków publicznych

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2002 r.

136

Ochrona przed ha³asem na obszarach miejskich,
ze szczególnym uwzglêdnieniem g³ównych tras komunikacyjnych

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

24 stycznia
2002 r.

63

137

Zaopatrzenie ludnoci aglomeracji miejskich w wodê

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

8 kwietnia
2002 r.

64

138

Wyw³aszczanie i zwrot nieruchomoci

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

19 czerwca
2002 r.

65

139

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r.
przez Ministerstwo Infrastruktury, cz. 18  architektura i budownictwo
i cz. 27  gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2002 r.

140

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r.
przez Ministerstwo rodowiska, cz. 22  gospodarka wodna
i cz. 41  rodowisko

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2002 r.

141

Wykonanie planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2001 r.

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2002 r.

142

Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2001 r.

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2002 r.

143

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 55
 Urz¹d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2002 r.

144

Organizacja zadañ w zakresie hodowli zwierz¹t gospodarskich

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

28 stycznia
2002 r.

66

145

Prawid³owoæ ustalania i wykorzystania rodków bud¿etu pañstwa
na ³agodzenie skutków klêsk ¿ywio³owych w 2000 r.

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

30 kwietnia
2002 r.

67

146

Wykorzystanie rodków publicznych
na tworzenie rynków hurtowych i gie³d

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

28 czerwca
2002 r.

68

147

Dzia³ania administracji publicznej
w zakresie opracowania i wdro¿enia programu SAPARD

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2002 r.

69

148

Dzia³alnoæ spó³ek prawa handlowego z udzia³em Agencji
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, w zakresie realizacji zobowi¹zañ
na rzecz Skarbu Pañstwa

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

6 sierpnia
2002 r.

70

149

Wykonanie bud¿etu pañstwa przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, cz. 32  rolnictwo, cz. 33  rozwój wsi, cz. 35 - rynki rolne
oraz wykonanie planu finansowego
Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2001 r.

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2002 r.

150

Wykonanie planu finansowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w 2001 r.

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2002 r.

151

Wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego w 2001 r.

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2002 r.

152

Wykonanie planu finansowego
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa w 2001 r.

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2002 r.

153

Funkcjonowanie parków krajobrazowych

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 stycznia
2003 r.

71

154

Wykorzystanie rodków bud¿etowych
na postêp biologiczny w zakresie produkcji rolinnej

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

13 lutego
2003 r.

72

155

Realizacja przez organy administracji rz¹dowej zadañ
w zakresie nadzoru nad produkcj¹ i obrotem produktami drobiarskimi

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 stycznia
2003 r.

73

156

Realizacja przepisów z zakresu ochrony zwierz¹t,
ze szczególnym uwzglêdnieniem transportu zwierz¹t

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

25 lutego
2003 r.

74

157

Lokalizacja du¿ych obiektów handlowych (super- i hipermarketów)

Del.
w Bia³ymstoku

26 kwietnia
2002 r.

75

158

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 85/20 - woj. podlaskie

Del.
w Bia³ymstoku

15 czerwca
2002 r.

159

Warunki sprawowania nadzoru oraz oddzia³ywanie wychowawcze,
resocjalizacyjne i terapeutyczne wobec nieletnich w zak³adach poprawczych

Del.
w Bia³ymstoku

20 listopada
2002 r.

76
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160

Gospodarowanie sta³ymi odpadami komunalnymi

Del.
w Bydgoszczy

28 sierpnia
2002 r.

161

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 85/04
 woj. kujawsko-pomorskie

Del.
w Bydgoszczy

15 czerwca
2002 r.

162

Prawid³owoæ dzia³ania organów rejestruj¹cych pojazdy
przekwalifikowane z samochodów osobowych na samochody ciê¿arowe

Del.
w Gdañsku

13 czerwca
2002 r.

163

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 85/22  woj. pomorskie

Del.
w Gdañsku

15 czerwca
2002 r.

164

Restrukturyzacja finansowa i organizacyjna górnictwa wêgla kamiennego
w l. 1990-2001

Del.
w Katowicach

23 listopada
2002 r.

165

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 85/24  woj. l¹skie

Del.
w Katowicach

15 czerwca
2002 r.

166

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 85/26  woj. wiêtokrzyskie

Del.
w Kielcach

15 czerwca
2002 r.

167

Realizacja przez jednostki samorz¹du terytorialnego inwestycji w³asnych

Del.
w Kielcach

18 lutego
2003 r.

80

168

Finansowanie rehabilitacji dzieci i m³odzie¿y ze rodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych  w l. 1999-2000

Del.
w Krakowie

2 kwietnia
2002 r.

81

169

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 85/12  woj. ma³opolskie

Del.
w Krakowie

15 czerwca
2002 r.

170

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 85/10  woj. ³ódzkie

Del.
w £odzi

15 czerwca
2002 r.

171

Gospodarowanie Zak³adowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych w zak³adach pracy chronionej

Del.
w £odzi

30 stycznia
2003 r.

82

172

Funkcjonowanie zak³adów opieki zdrowotnej
na terenie wiejskim  w l. 1999-2000

Del.
w Lublinie

26 czerwca
2002 r.

83

173

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 85/06  woj. lubelskie

Del.
w Lublinie

15 czerwca
2002 r.

174

Wykonywanie nadzoru administracyjnego
nad eksploatacj¹ kruszywa naturalnego

Del.
w Olsztynie

4 czerwca
2002 r.

175

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 85/28
 woj. warmiñsko-mazurskie

Del.
w Olsztynie

15 czerwca
2002 r.

176

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 85/16  woj. opolskie

Del.
w Opolu

15 czerwca
2002 r.

177

Stosowanie ulg podatkowych przez organy gmin oraz skutecznoæ
egzekwowania zaleg³oci podatkowych  w l. 1999-2000 (I pó³rocze)

Del.
w Poznaniu

20 marca
2002 r.

85

178

Udzielanie zamówieñ publicznych przez powiaty
oraz podleg³e im jednostki organizacyjne  w l. 1999-2000 (I pó³rocze)

Del.
w Poznaniu

6 lutego
2002 r.

86

179

Udzielanie przez pañstwowe szko³y wy¿sze zamówieñ publicznych
 w l. 1999-2000

Del.
w Poznaniu

23 maja
2002 r.

87

180

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 85/30  woj. wielkopolskie

Del.
w Poznaniu

15 czerwca
2002 r.

181

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 85/18  woj. podkarpackie

Del.
w Rzeszowie

15 czerwca
2002 r.

182

Zagospodarowanie terenów i obiektów przejêtych od wojsk Federacji
Rosyjskiej w obszarze dzia³ania Miasta i Gminy Borne Sulinowo,
ze szczególnym uwzglêdnieniem mienia po³o¿onego w m. K³omino

Del.
w Szczecinie

28 sierpnia
2002 r.

88

183

Gospodarowanie nieruchomociami w gminach o walorach turystycznych

Del.
w Szczecinie

10 lipca
2002 r.

89

184

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 85/32
 woj. zachodniopomorskie

Del.
w Szczecinie

15 czerwca
2002 r.

185

Obrót nieruchomociami Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Del.
w Szczecinie

11 wrzenia
2002 r.

90

186

Realizacja przez samorz¹d terytorialny inwestycji sportowych
dofinansowanych z dop³at do gier losowych

Del.
w Szczecinie

14 listopada
2002 r.

91

187

Wykorzystanie rodków bud¿etowych na badania kontrolne zaka¿eñ
zwierz¹t oraz sposób likwidacji chorób zakanych (poufna)

Del.
w Warszawie

8 maja
2002 r.

92

188

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 85/14  woj. mazowieckie

Del.
w Warszawie

15 czerwca
2002 r.

77

78

79

84
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189

Wykorzystanie kredytu 4264-POL Miêdzynarodowego Banku Odbudowy
i Rozwoju, przeznaczonego na realizacjê programu
usuwania skutków powodzi z lipca 1997 r.

Del.
we Wroc³awiu

9 stycznia
2003 r.

93

190

Realizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
w szpitalach psychiatrycznych z terenu Dolnego l¹ska

Del.
we Wroc³awiu

28 marca
2002 r.

94

191

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 85/02  woj. dolnol¹skie

Del.
we Wroc³awiu

15 czerwca
2002 r.

192

Dzia³alnoæ organów administracji publicznej w zakresie za³atwiania
spraw zwi¹zanych z budow¹ stawów rybnych  w l. 1999-2001 (I pó³rocze)

Del.
we Wroc³awiu

5 lutego
2002 r.

95

193

Wykorzystanie rodków publicznych na niektóre dzia³ania
zapobiegaj¹ce bezrobociu na terenach wiejskich w woj. lubuskim

Del.
w Zielonej Górze

16 maja
2002 r.

96

194

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2001 r., cz. 85/08  woj. lubuskie

Del.
w Zielonej Górze

15 czerwca
2002 r.

195

Zarz¹dzanie rodkami PHARE w ramach Funduszu Ma³ych Projektów
przez stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego
w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 marca 2002 r

Del.
w Zielonej Górze

12 padziernika
2002 r.

196

Sprawozdanie z dzia³alnoci Najwy¿szej Izby Kontroli w 2001 r.

Dep.
Strategii Kontrolnej

17 czerwca
2002 r.

97

'

Wykaz
informacji
o wynikach kontroli
wys³anych do organów
szczebla wojewódzkiego
w okresie
od 1 stycznia 2002 r.
do 31 marca 2003 r.
Za³¹cznik nr 2
do Sprawozdania
z dzia³alnoci
Najwy¿szej Izby Kontroli



Wykaz informacji o wynikach kontroli wys³anych
do organów szczebla wojewódzkiego
w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 marca 2003 r.

Lp.
1

Numer
kontroli
2

Tytu³ kontroli
3

Jednostka
organizacyjna
4

Adresat
5

Data
wysy³ki
6

1

K02003

Organizacja i funkcjonowanie placówek kultury i sztuki
prowadzonych przez organy samorz¹du gminnego
w woj. podlaskim - w l. 2000-2002 (I kw.)

Del.
w Bia³ymstoku

Wojewoda
Podlaski

29 stycznia
2003 r.

2

P01140

Realizacja przez jednostki samorz¹du terytorialnego zadañ
w dziedzinie ochrony rodowiska oraz przestrzegania porz¹dku
i czystoci w gminach

Del.
w Bia³ymstoku

Wojewoda
Podlaski

29 stycznia
2002 r.

3

P02131

Dzia³alnoæ urzêdów skarbowych w zakresie realizacji,
zabezpieczenia i egzekucji nale¿noci podatkowych stanowi¹cych
dochody bud¿etów gmin - w l. 2001-2002

Del.
w Bia³ymstoku

Wojewoda
Podlaski

29 padziernika
2002 r.

4

P02133

Wykorzystanie rodków publicznych na realizacjê zadañ
statutowych Ochotniczych Hufców Pracy w woj. podlaskim

Del.
w Bia³ymstoku

Wojewoda
Podlaski

29 lipca
2002 r.

5

P02134

Udzielanie przez samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej
zamówieñ publicznych - w l. 2001-2002 (I kw.)

Del.
w Bia³ymstoku

Wojewoda
Podlaski

30 grudnia
2002 r.

6

I01011

Przestrzeganie umów miêdzynarodowych dotycz¹cych
wód granicznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem ochrony
wód górnej Odry przed zanieczyszczeniami

Del.
w Katowicach

Wojewoda
l¹ski

17 maja
2002 r.

7

P02144

Przekszta³cenia w³asnociowe ma³opolskich
przedsiêbiorstw pañstwowych

Del.
w Krakowie

Wojewoda
Ma³opolski

28 listopada
2002 r.

8

P01151

Funkcjonowanie przedsiêbiorstw pañstwowych powierzonych
w zarz¹d przez Wojewodê Lubelskiego

Del.
w Lublinie

Wojewoda
Lubelski

27 marca
2002 r.

9

P01152

Zawieranie i realizacja umów o oddanie mienia
przedsiêbiorstwa pañstwowego do odp³atnego korzystania
w woj. lubelskim - w l. 1998-2000

Del.
w Lublinie

Wojewoda
Lubelski

27 marca
2002 r.

10

I01016

Realizacja Programu Regionalnego Pilica

Del.
w £odzi

Wojewoda
£ódzki

31 grudnia
2002 r.

11

K02001

Zagospodarowanie i prawid³owoæ sk³adowania
sta³ych odpadów komunalnych oraz postêpowanie z odpadami
niebezpiecznymi w woj. warmiñsko-mazurskim

Del.
w Olsztynie

Wojewoda
Warmiñsko
 Mazurski

24 padziernika
2002 r.

12

K02003

Prawid³owoæ wykorzystania przez gminy rodków publicznych
na zadania w zakresie przeciwdzia³ania alkoholizmowi

Del.
w Poznaniu

Wojewoda
Wielkopolski

7 lutego
2003 r.

13

P02154

Realizacja programów restrukturyzacyjnych i naprawczych
przez przedsiêbiorstwa pañstwowe w woj. wielkopolskim

Del.
w Poznaniu

Wojewoda
20 listopada
Wielkopolski
2002 r.

14

P01166

Realizacja zadañ w zakresie przeciwdzia³ania bezrobociu
i ³agodzenia jego skutków w warunkach reformy
administracji publicznej

Del.
w Rzeszowie

Wojewoda
Podkarpacki

21 maja
2002 r.

15

P02162

Wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych
na cele ochrony przeciwpo¿arowej

Del.
w Szczecinie

Wojewoda
Zachodnio
 pomorski

26 listopada
2002 r.

Tytu³ kontroli

Syntetyczne
opracowania
dotycz¹ce
przeprowadzonych
kontroli
Cel

Zakres

Za³¹cznik nr 3
do Sprawozdania
z dzia³alnoci
Najwy¿szej Izby Kontroli



Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Zagwarantowanie przez
pañstwo œrodków
dla jednostek samorz¹du
terytorialnego na
sfinansowanie I i II etapu
reformy wynagrodzeñ
nauczycieli
wprowadzonej
znowelizowan¹
Kart¹ Nauczyciela

Ocena prawid³owoci wyliczenia
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej subwencji dla jednostek samorz¹du terytorialnego przeznaczonych na
podwy¿ki p³ac nauczycieli oraz zapewnienia rodków na ten cel w bud¿ecie pañstwa.

Kontrola przeprowadzona zosta³a
w Ministerstwach: Edukacji Narodowej i Finansów, 4 starostwach powiatowych oraz 21 urzêdach miast i gmin.

Ustawa o zmianie Karty Nauczyciela z lutego 2000 r. wprowadzi³a nowe zasady wynagradzania nauczycieli i nowy mechanizm gwarantowania przez pañstwo rodków na p³ace w owiacie. Wprowadzono cztery szczeble awansu  nauczyciel sta¿ysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany.
rednie wynagrodzenie w poszczególnych kategoriach okrelono procentowym wspó³czynnikiem odnoszonym do
wynagrodzenia sta¿ysty. Równolegle wprowadzono zasadê, ¿e rednie wynagrodzenia nauczycieli s¹ gwarantowane
przez pañstwo w dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, a w przypadku szkó³ prowadzonych przez ministrów
 w bud¿etach ich resortów.
Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a, ¿e po wejciu w ¿ycie nowych zasad wynagradzania niedobór rodków na wynagrodzenia, - wed³ug wyliczeñ Ministerstwa Edukacji Narodowej - wyniós³ w 2000 r. 1.287,3 mln z³. Z tej sumy Minister Finansów
przekaza³ samorz¹dom, do koñca roku, w czêci owiatowej subwencji ogólnej i dotacji celowych, ³¹cznie 708,3 mln z³. Pozosta³e 579 mln z³ przekaza³ dopiero w 2001 r., wraz z 93,6 mln z³ odsetek. Sporód 2.777 jednostek samorz¹du terytorialnego,
które powinny otrzymaæ dodatkowe rodki na ten cel do koñca 2000 r., 874 nie dosta³y ich w pe³nej wysokoci. Zaznaczyæ
nale¿y, ¿e sporód skontrolowanych przez NIK 25 samorz¹dów jedynie 2 jednostki otrzyma³y rodki w skali umo¿liwiaj¹cej
pokrycie w ca³oci podwy¿ki pensji nauczycieli; pozosta³e samorz¹dy sfinansowa³y je z w³asnych rodków.
Do wyliczenia niedop³aconych kwot subwencji, MEN pos³u¿y³o siê sprawozdaniami samorz¹dów o stanie zatrudnienia nauczycieli w przeliczeniu na pe³ne etaty. Sprawozdania te wykaza³y ponad 544,7 tys. etatów, tymczasem w dokumencie pn. Rozliczenie skutków wdro¿enia nowego systemu wynagradzania operowano liczb¹ 573,3 tys. etatów. Na
skontrolowanych przez NIK 25 jednostek, 9 zawy¿y³o, a 3 zani¿y³y faktyczny stan zatrudnienia.
Skutki finansowe wdro¿enia w 2000 r. nowelizacji Karty Nauczyciela wynios³y wed³ug MEN, w przeliczeniu na etat nauczycielski, przeciêtnie 3,7 tys. z³., w wide³kach od 152 z³ do 4,3 tys. z³, w zale¿noci od województwa. Ró¿nice te mo¿na
t³umaczyæ wieloma czynnikami. Zaliczyæ do nich nale¿y m.in. odmienn¹ strukturê wykszta³cenia kadry nauczycielskiej, niejednakow¹ liczbê nadgodzin przypadaj¹cych na nauczycieli oraz zró¿nicowan¹ wysokoæ dodatków do wynagrodzeñ.
W czasie przygotowywania przez Ministerstwo Finansów projektu bud¿etu pañstwa na 2001 r., MEN sygnalizowa³o
potrzebê zwiêkszenia czêci owiatowej subwencji ogólnej ze wzglêdu na wdra¿anie II etapu reformy wynagrodzeñ nauczycieli. W ustawie bud¿etowej Sejm RP uchwali³ ostatecznie czêæ owiatow¹ subwencji ogólnej w wysokoci 21.383
mln z³. Kwotê t¹ powiêkszono nastêpnie o 754 mln z³ z rezerwy celowej. W I pó³roczu 2001 r., na 25 kontrolowanych przez
NIK jednostek, kwoty przekazane w subwencji umo¿liwi³y pokrycie kosztów II etapu w 22 przypadkach, za w 3 samorz¹dy musia³y dodatkowo siêgn¹æ do dochodów w³asnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie dzia³añ w celu stworzenia
kompletnej bazy danych o stanie zatrudnienia nauczycieli w szko³ach samorz¹dowych oraz okrelenie sposobu jej uaktualniania i weryfikowania,
 ustalenie przez MENiS standardów

zatrudnienia nauczycieli, w sposób
umo¿liwiaj¹cy dok³adne okrelenie zobowi¹zañ pañstwa wobec jednostek
samorz¹du terytorialnego z tytu³u wynagrodzeñ nauczycieli,
 przyjêcie zasady weryfikowania
przez Ministra Finansów wyliczeñ kwot
czêci owiatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorz¹du terytorialnego dokonywanych przez MENiS,

 uwzglêdnianie, w zasadach podzia³u subwencji, awansu zawodowego
nauczycieli w sposób zapewniaj¹cy
wiêksze rodki samorz¹dom prowadz¹cym szko³y, w których jest wy¿szy odsetek nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

Tytu³ kontroli
Zad³u¿enie jednostek
samorz¹du
terytorialnego
tworz¹cych Zwi¹zek
Komunalny m.st.
Warszawa, miasta
sto³ecznego Warszawy
i powiatu
warszawskiego

Cel

Zakres

Ocena stanu zad³u¿enia gmin warszawskich tworz¹cych Zwi¹zek Komunalny m.st. Warszawa, miasta sto³ecznego Warszawy i powiatu warszawskiego oraz ich jednostek organizacyjnych posiadaj¹cych osobowoæ prawn¹.

Czynnoci kontrolne przeprowadzone by³y w urzêdach gmin: Bemowo,
Bia³o³êka, Bielany, Centrum, Rembertów, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wilanów, W³ochy, w Biurze Zarz¹du Miasta Sto³ecznego Warszawy
i Starostwie Powiatowym w Warszawie.

W badanym okresie lat 2001-2002 (I pó³rocze) warszawskie jednostki samorz¹dowe zad³u¿a³y siê w wysokim tempie. Dzia³ania zarz¹dów skontrolowanych jednostek, zwi¹zane z zaci¹ganiem zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po¿yczek, by³y jednak realizowane zgodnie z przepisami
ustawy o finansach publicznych, za sp³ata zobowi¹zañ dokonywana by³a zgodnie z
warunkami okrelonymi w umowach. W ocenie Izby, przy utrzymaniu tempa przyrostu zad³u¿enia w latach nastêpnych mog¹ wyst¹piæ trudnoci w sp³acie zobowi¹zañ.
Zad³u¿enie warszawskich gmin, powiatu i m. st. Warszawy wzros³o z 457 mln z³ w dniu 31 grudnia 2000 r. do 1.126
mln z³  na dzieñ 30 czerwca 2002 r. i do 1.362 mln z³ na 26 padziernika 2002 r., w tym z tytu³u kredytów, po¿yczek
i emisji obligacji  1.354 mln z³.
Najwy¿sze zad³u¿enie sporód badanych jednostek, mierzone relacj¹ kwoty d³ugu do dochodów, posiada³o m.st.
Warszawa (18% - w 2000 r., 35% - w 2001 r., 43% - na dzieñ 30 czerwca 2002 r. i 49% - 26 padziernika 2002 r.). Wród
gmin najwy¿szy poziom zad³u¿enia odnotowano natomiast w gminie Warszawa  Bia³o³êka. Najwy¿szy wzrost ³¹cznej
kwoty d³ugu objêtych kontrol¹ jednostek nast¹pi³ w 2001 r. i spowodowany zosta³ zaci¹gniêciem d³ugoterminowych kredytów i po¿yczek (zobowi¹zania z tych tytu³ów wzros³y do 953 mln z³, czyli o 130% w stosunku do kwoty d³ugu z koñca
2000 r.).
Kontrolowane jednostki zaplanowa³y na 2002 r. rodki na wydatki inwestycyjne w wysokoci 2.245 mln z³. W I pó³roczu 2002 r. wykorzysta³y je w kwocie 584 mln z³, tj. w 26%. Najwy¿sze (kwotowo) wydatki zrealizowa³a w I pó³roczu 2002 r.
gmina Warszawa  Centrum, która przeznaczy³a na inwestycje 266 mln z³, co odpowiada³o 46% ³¹cznej kwoty wydatków
inwestycyjnych w I pó³roczu 2002 r. jednostek poddanych kontroli, najni¿sze: gminy Warszawa  Ursus i Warszawa 
Wilanów.
W I pó³roczu 2002 r. gminy: Warszawa  Bielany, Warszawa  Targówek oraz Warszawa  Wawer zrealizowa³y bud¿ety z deficytem w ³¹cznej wysokoci 9 mln z³, za pozosta³e gminy osi¹gnê³y nadwy¿kê bud¿etow¹ w ³¹cznej kwocie 86
mln z³. Na koniec czerwca 2002 r. powiat warszawski uzyska³ nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci 12 mln z³, natomiast
m.st. Warszawa w wyniku realizacji bud¿etu osi¹gnê³o deficyt w wysokoci 193 mln z³. W ocenie NIK, przyczyn¹ uzyskania w I pó³roczu 2002 r. przez osiem gmin i powiat nadwy¿ki bud¿etowej, a przez pozosta³e jednostki deficytu w wysokoci
ni¿szej od planowanego, by³ g³ównie niski stopieñ wykonania wydatków na inwestycje.
Odnotowano, i¿ komisje rewizyjne organów stanowi¹cych objêtych kontrol¹ jednostek i komórki kontroli wewnêtrznej
urzêdów tych jednostek nie dokonywa³y kontroli, po k¹tem zad³u¿enia gmin, powiatu i m.st. Warszawy. Jedynie w dwóch
jednostkach komórki kontroli wewnêtrznej dokona³y kontroli gospodarki finansowej komunalnych osób prawnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 objêcie kontrol¹ przez komisjê rewizyjn¹ Rady Miasta oraz komórki

kontroli wewnêtrznej w Urzêdzie m.st.
Warszawy i urzêdach dzielnic, w szerszym ni¿ dotychczas zakresie, zagadnieñ zwi¹zanych z zad³u¿eniem m.st.
Warszawy i jego jednostek organizacyjnych.

!

Tytu³ kontroli
Wykonywanie nadzoru
nad dzia³alnoœci¹
administracyjn¹ s¹dów

Cel

Zakres

Ocena realizacji przez Ministra Sprawiedliwoci oraz prezesów s¹dów
apelacyjnych i okrêgowych zadañ
nadzorczych nad dzia³alnoci¹ administracyjn¹ s¹dów, zadañ dotycz¹cych ochrony s¹dów i wyposa¿enia
ich w niezbêdny sprzêt oraz zadañ
zwi¹zanych z przygotowaniem sêdziów do orzekania na podstawie prawa wspólnotowego.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Sprawiedliwoci, 9 s¹dów apelacyjnych, 9
s¹dów okrêgowych i 14 s¹dów rejonowych.

Przygotowanie organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwoci do wykonywania nadzoru nad dzia³alnoci¹ administracyjn¹ s¹dów nie by³o, w ocenie NIK, w pe³ni zadowalaj¹ce. Komórki organizacyjne odpowiedzialne w MS za sprawowanie nadzoru nie posiada³y pe³nej obsady etatowej.
Mia³a w nich miejsce nieustanna fluktuacja kadr, stale zmniesza³a siê liczba sêdziów oddelegowanych do pracy w Ministerstwie i wykonuj¹cych zadania nadzorcze nad dzia³alnoci¹ administracyjn¹ s¹dów. W rezultacie, Ministerstwo Sprawiedliwoci w ograniczonym stopniu korzysta³o z instrumentu nadzoru - jakim zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwoci w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad dzia³alnoci¹ administracyjn¹ s¹dów  s¹ wizytacje i lustracje.
W okresie objêtym kontrol¹ NIK (1996 - I pó³rocze 2000) przeprowadzono jedynie 22 wizytacje i 7 lustracji. Tak sporadyczne korzystanie przez MS z tych instrumentów ogranicza³o, zdaniem NIK, mo¿liwoci uzyskiwania bezporednich i obiektywnych informacji o pracy s¹dów.
Tak¿e prezesi s¹dów apelacyjnych i okrêgowych nie w pe³ni realizowali obowi¹zki zwi¹zane z nadzorem. Zaledwie 2
sporód 20 prezesów s¹dów apelacyjnych i okrêgowych objêtych kontrol¹, wywi¹za³o siê z obowi¹zku przeprowadzenia
wizytacji wszystkich podleg³ych jednostek organizacyjnych ka¿dego s¹du co najmniej raz na trzy lata.
Do 2000 r. zadania zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa w s¹dach wykonywali przede wszystkim prezesi s¹dów, korzystaj¹cy ze rodków przyznawanych na te cele przez MS. W latach 1996-1999 potrzeby resortu sprawiedliwoci
w zakresie wydatków maj¹tkowych zaspokajane by³y w ok. 27%. Pocz¹wszy od 2000 r. MS podjê³o zdecydowane kroki na
rzecz poprawy bezpieczeñstwa w s¹dach. Do prowadzenia spraw o zwiêkszonym zagro¿eniu bezpieczeñstwa - przede
wszytkim s¹dzenia zorganizowanych grup przestêpczych  wyznaczono 20 s¹dów okrêgowych. Nadto, prezesi s¹dów
zostali zobowi¹zani do opracowania koncepcji przygotowania wydzielonych, zamkniêtych stref bezpieczeñstwa i innych
zabezpieczeñ w budynkach s¹dowych.
Od po³owy 1998 r. MS podjê³o systemowe dzia³ania zwi¹zane z informatyzacj¹ resortu. Utworzone zosta³o Centrum
Ogólnopolskich Rejestrów S¹dowych i Informatyzacji Resortu (CORSiIR), które opracowa³o Koncepcjê informatyzacji resortu, w której informatyzacjê zaprezentowano jako integraln¹ czêæ ogólnej strategii funkcjonowania Ministerstwa. Podjêto analizê potrzeb w zakresie informatyzacji s¹dów i prokuratur, a jesieni¹ 1999 r. CORSiIR rozpoczê³o prace zmierzaj¹ce do uporz¹dkowania i poprawy stanu infrastruktury jednostek resortu, m.in. do zast¹pienia przestarza³ego sprzêtu i oprogramowania. NIK pozytywnie oceni³a te¿ dzia³ania prezesów kontrolowanych s¹dów w celu zapewnienia odpowiedniego
wyposa¿enia w sprzêt techniczno biurowy.
Izba pozytywnie oceni³a dzia³ania Ministra Sprawiedliwoci w celu podniesienia kwalifikacji pracowników wymiaru
sprawiedliwoci, w tym zmierzaj¹ce do zapewnienia dostêpu do prawa wspólnotowego. MS zorganizowa³o 9 szkoleñ
z zakresu prawa europejskiego dla 2760 sêdziów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 realizowanie w pe³ni zadañ okrelonych w rozporz¹dzeniu Ministra Sprawiedliwoci w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad dzia³alnoci¹ admi-

"

nistracyjn¹ s¹dów, zw³aszcza dotycz¹cych wizytacji i lustracji,
 ustalenie zasad wizytowania i lustrowania s¹dów apelacyjnych przez
sêdziów wizytatorów,
 spowodowanie przestrzegania trybu wykonywania nadzoru przez prezesów s¹dów apelacyjnych i okrêgowych,

 doprowadzenie do opracowania
przez MS standardów w zakresie ochrony s¹dów i podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia rodków bud¿etowych na ich wdro¿enie,
 kontynuowanie prac nad realizacj¹
przyjêtej koncepcji informatyzacji s¹downictwa.

Tytu³ kontroli
Realizacja przez
jednostki samorz¹du
terytorialnego
dochodów z maj¹tku

Cel
Ocena prawid³owoci ustalania i pobierania przez jednostki samorz¹du
terytorialnego dochodów bud¿etowych z dysponowania nieruchomociami stanowi¹cymi ich w³asnoæ.

Zakres
Zakres
Kontrola zosta³a przeprowadzona
w 89 urzêdach jednostek samorz¹du
terytorialnego m.in.: w 8 urzêdach
marsza³kowskich, 9 starostwach powiatowych, 18 urzêdach gmin miejskich, 7 urzêdach miejskich miast na
prawach powiatu.

Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a we wszystkich badanych jednostkach liczne
nieprawid³owoci polegaj¹ce m.in. na nierzetelnym prowadzeniu ewidencji ksiêgowej nieruchomoci, niezgodnym z prawem udzielaniu ulg w sp³acie nale¿noci, niew³aciwie prowadzonej i nieskutecznej
windykacji nale¿noci, naruszaniu procedur przy odp³atnym zbywaniu nieruchomoci. Izba uzna³a te¿, ¿e sprzeda¿, zamiana i oddawanie nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste oraz ich dzier¿awa i najem s¹ obszarem dzia³alnoci samorz¹dowej zagro¿on¹ korupcj¹.
Nierzetelne prowadzenie ewidencji ksiêgowej nieruchomoci odnotowano w 54 z 89 kontrolowanych jednostek samorz¹du terytorialnego (j.s.t.), co powodowa³o niezgodne ze stanem faktycznym przedstawianie ich sytuacji maj¹tkowej
w sprawozdaniach sporz¹dzanych na podstawie tej ewidencji. Na koniec 2000 r. w ewidencji kontrolowanych j.s.t. nie
ujêto nieruchomoci o wartoci 1.078.253,2 tys. z³, tj. 11,2% ogólnej wartoci nieruchomoci stanowi¹cych ich w³asnoæ.
W 39 badanych j.s.t. nieprawid³owoci¹ by³o m.in. niepodejmowanie windykacji nale¿noci z tytu³u zbywania i udostêpniania nieruchomoci lub podejmowanie dzia³añ ze znacznym opónieniem w stosunku do terminu p³atnoci, udostêpnianie
nieruchomoci niesolidnym kontrahentom i niestosowanie wobec nich przewidzianych w umowach sankcji za nieterminowe uiszczanie czynszów.
W trakcie kontroli ujawniono, i¿ w 46 badanych j.s.t. z naruszeniem przepisów udzielano ulg w zap³acie nale¿noci
z tytu³u zbytu i udostêpniania nieruchomoci, mimo ¿e ich organy stanowi¹ce nie podjê³y w ogóle stosowanych uchwa³ w trybie art. 34a ustawy o finansach publicznych.. Bez zachowania obowi¹zuj¹cego trybu zastosowano ulgi w kwocie
9.026,2 tys. z³., tj. wobec 63,7% nale¿noci objêtych ulgami. Mimo znacznego obrotu nieruchomociami, w 74 j.s.t. nie
by³o planów wykorzystania zasobów nieruchomoci, które powinny byæ sporz¹dzone przez zarz¹dy tych jednostek zgodnie z ustaw¹ o gospodarce nieruchomociami. W 47 j.s.t. ujawniono nieprawid³owoci dotycz¹ce przestrzegania obowi¹zuj¹cych zasad sprzeda¿y nieruchomoci. Polega³y one m.in. na ustaleniu wartoci zbywanych nieruchomoci bez uprzedniej
wyceny rzeczoznawcy lub w oparciu o nieaktualne wyceny, nielegalne rozk³adanie na raty zap³aty za nieruchomoci sprzedane w drodze przetargu. W 7 jednostkach stwierdzono nieprawid³owoci przy tworzeniu spó³ek i przystêpowania do nich
oraz wnoszenia wk³adów, a tak¿e obejmowania udzia³ów i nabywania akcji.
W 36 kontrolowanych jednostkach ujawniono nieprawid³owoci i uchybienia przy wydzier¿awianiu nieruchomoci,
a w 23  w procesie ich wynajmowania. W latach 1999-2000 prawie w po³owie skontrolowanych j.s.t. nieruchomoci samorz¹dowe nabywali lub wykorzystywali radni tych jednostek, cz³onkowie ich zarz¹dów, sekretarze lub pracownicy urzêdów tych jednostek. Przy zbywaniu i udostêpnianiu nieruchomoci samorz¹dowych na rzecz wymienionych osób dosz³o
do nieprawid³owoci polegaj¹cych m.in. na zawieraniu przez zarz¹dy j.s.t. umów maj¹tkowych z uchybieniem obowi¹zuj¹cych procedur postêpowania.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie rzetelnej ewidencji
ksiêgowej nieruchomoci w urzêdach
j.s.t.,
 planowe gospodarowanie zasobem
nieruchomoci j.s.t.,
 egzekwowanie nale¿noci pieniê¿nych z tytu³u zbywania i udostêpniania
nieruchomoci w obowi¹zuj¹cych ter-

minach i dochodzenie ich w ustalonej
wysokoci,
 ustalanie cen zbywanych nieruchomoci na podstawie ich aktualnej wartoci rynkowej, okrelonej przez uprawnionych rzeczoznawców i zweryfikowane przez zarz¹dy j.s.t. pod wzglêdem
rzetelnoci dokonywanych ocen.

#

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Gospodarka bud¿etowa
i inwestycyjna
w wybranych
placówkach
dyplomatycznych

Ocena wykonania planów dochodów
i wydatków placówek zagranicznych
finansowanych z bud¿etu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem gospodarki
rodkami przeznaczonymi na inwestycje.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, Ambasadê RP w Berlinie i Konsulat Generalny RP w Chicago.

Wiêkszych uwag nie nasuwa³a realizacja planów dochodów i wydatków bie¿¹cych
skontrolowanych placówek zagranicznych. Dochody placówek ogó³em ustalone na
130,7 mln z³ zrealizowano w I pó³roczu 2001 r. w 60%.
By³y one rozliczane zgodnie z przepisami, a op³aty za wykonywane czynnoci pobierane wed³ug zatwierdzonych taryf.
Wydatki placówek w 2001 r. zosta³y zaplanowane w bud¿ecie MSZ na 569,1 mln z³ i w I pó³roczu zrealizowane zosta³y w 50%.
Krytycznie oceniono natomiast gospodarkê rodkami przeznaczonymi na inwestycje, w zwi¹zku z planowan¹ budow¹
nowej siedziby Ambasady RP w Berlinie. Wydatki poniesione od 1998 r. do listopada 2001 r. wynios³y ponad 16 mln z³
i wi¹za³y siê g³ównie z finansowaniem prac projektowych. Koszt przebudowy i modernizacji dotychczasowej siedziby, obliczony w 1998 r. dla obiektu o pow. 7,3 tys. m2, wynieæ mia³ 24,5 mln z³. Po zmianie koncepcji zak³adaj¹cej wyburzenie dotychczasowego budynku ambasady i wybudowanie nowego obiektu o pow. 14,5 tys. m2, koszt ten wzrós³ do 168 mln z³. W rezultacie, z powodu braku rodków, budowa nie zosta³a rozpoczêta, stary gmach ambasady stoi pusty, a jej biura przeniesiono do
tymczasowej siedziby o pow. 1,4 tys. m2. MSZ nie posiada³o analiz uzasadniaj¹cych powiêkszenie powierzchni nowego
budynku ambasady, jak i skutków finansowych tej zmiany. Projekt zatwierdzony zosta³ do realizacji przez dyrektora generalnego MSZ w czerwcu 2000 r., mimo braku rodków na finansowanie budowy. Stwierdzono te¿, ¿e konkurs architektoniczny
na projekt koncepcyjny budynku ambasady zosta³ przeprowadzony z naruszeniem przepisów prawa. Nie dopuszczono m.in.
do udzia³u w nim wszystkich zespo³ów, które siê zg³osi³y i spe³nia³y formalne wymogi.
Opisane wy¿ej ustalenia kontroli uzasadnia³y postawienie zarzutów o wydatkowanie, z naruszeniem przepisów prawa, ³¹cznie 15.084 tys. z³, z tego 13.436 tys. z³, w zwi¹zku z realizacj¹ umowy ze spó³k¹ projektow¹ oraz 1.648 tys. z³,
z tytu³u realizacji umów z firmami niemieckimi.
Stwierdzono równie¿, ¿e obiekt zajmowany przez Konsulat Generalny RP w Chicago ju¿ w 1995 r., ze wzglêdu na krytyczny stan instalacji sanitarnych i gazowych, kwalifikowa³ siê do pilnego remontu, jednak do padziernika 2001 r. prac nie podjêto.
Oczekiwanie na remont powoduje dalsz¹ dewastacjê budynku. W ocenie NIK sytuacja ta wynika z przewlek³oci postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego na te prace, w tym zw³oki MSZ w sprawie uniewa¿nienia, obarczonych wadami prawnymi,
postêpowañ z lat poprzednich, co uniemo¿liwia³o og³oszenie kolejnego przetargu, w celu wy³onienia wykonawcy remontu. Za
nierzetelnoæ NIK uzna³a te¿ przekazywanie przez wicedyrektora Biura Administracji MSZ placówce w Chicago, niezgodnych
ze stanem faktycznym, informacji o przebiegu za³atwiania tych spraw  m.in. o przedk³adaniu dyrektorowi generalnemu MSZ
stosownych wniosków, dotycz¹cych postêpowañ przetargowych, mimo ¿e fakty takie w owym momencie nie mia³y miejsca.
Z ustaleñ kontroli wynika ponadto, ze MSZ w I pó³roczu 2001 r. nie dysponowa³o rzetelnymi danymi o wykonywaniu bud¿etu przez placówki zagraniczne. Nie wprowadzi³o bowiem nowych zasad sporz¹dzania sprawozdañ z wykonania bud¿etu, wymaganych od 1 marca 2001 r. rozporz¹dzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczoci bud¿etowej. Podstawow¹
przyczyn¹ opónienia by³o nieprzygotowanie merytoryczne pracowników za granic¹ do prowadzenia ewidencji wed³ug nowych
zasad, a ponadto brak w placówkach i MSZ komputerowych programów finansowo-ksiêgowych, uwzglêdniaj¹cych te zasady.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie sprawnego opracowania i wdro¿enia w placówkach zagranicznych i MSZ komputerowych programów finansowo  ksiêgowych, niezbêdnych do prawid³owego sporz¹dzania sprawozdañ bud¿etowych,

$

 dokonanie rzetelnej analizy ekonomicznej budowy ambasady w Berlinie oraz sporz¹dzenie rzetelnego
rachunku kosztów tej inwestycji
i opracowanie koncepcji jej finansowania,
 doprowadzenie do wykonania prac
remontowych w obiektach Konsulatu
Generalnego RP w Chicago,

 rozwa¿enie zasadnoci dalszego
zajmowania stanowiska przez wicedyrektora Biura Administracji MSZ.

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
wewnêtrznej kontroli
finansowej
œrodków
z Unii Europejskiej

Cel

Zakres

Ocena realizacji przez administracjê
rz¹dow¹ zadañ zwi¹zanych z ustanowieniem i funkcjonowaniem systemu
wewnêtrznej kontroli rodków bezzwrotnych z UE, w tym m.in. ustalenie, czy system funkcjonuje w sposób
spójny i ci¹g³y, czy spe³nia wymogi
Komisji Europejskiej (KE), czy jest
zgodny z miêdzynarodowymi standardami kontroli oraz czy jego rozwi¹zania nie stwarzaj¹ okolicznoci korupcjogennych. Kontrola dotyczy³a programów PHARE i ISPA.

Kontrol¹ objêto dzia³alnoæ: Ministra
Finansów, Pe³nomocnika Rz¹du ds.
Obs³ugi rodków Finansowych z Unii
Europejskiej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (GIKS) oraz jednostek wdra¿aj¹cych programy pomocowe UE: Fundacji Fundusz
Wspó³pracy, Generalnej Dyrekcji
Dróg Publicznych, Polskiej Fundacji
Promocji i Rozwoju Ma³ych i rednich
Przedsiêbiorstw, Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach programu PHARE Polsce przyznano w okresie od stycznia 1999 r. do 30
wrzenia 2001 r. 892,1 mln euro, z czego na rachunek
Narodowego Funduszu rodków z UE, KE przekaza³a 323,9 mln euro. NIK ustali³a, ¿e Pe³nomocnik Rz¹du, pe³ni¹cy
funkcjê NAO (Krajowego Urzêdnika Zatwierdzaj¹cego) nie posiada³ pe³nych danych o wysokoci rodków wydatkowanych na wspó³finansowanie realizacji programów pomocowych w ramach PHARE.
Kontrola wykaza³a, ¿e system kontroli finansowej rodków unijnych nie by³ sprawny i spójny. Krytycznie oceniono
funkcjonowanie systemu wewnêtrznej kontroli w jednostkach wdra¿aj¹cych, poniewa¿ nie spe³nia³ on wymogów okrelonych przez Komisjê Europejsk¹, m.in. w zakresie funkcjonowania niezale¿nego audytu wewnêtrznego. Kontrola wykaza³a, ¿e strona polska nie realizowa³a zadañ wynikaj¹cych z Porozumienia w sprawie ustanowienia Narodowego Funduszu
zawartego z KE, w zakresie kontroli rodków pomocowych przez krajowy organ kontroli finansowej, przekazywania planów kontroli w tym zakresie oraz podsumowañ przeprowadzonych kontroli do KE. Zadañ tych nie realizowa³y ani s³u¿by
Ministerstwa Finansów obs³uguj¹ce Pe³nomocnika Rz¹du, ani organy kontroli skarbowej. Od 1 stycznia 1999 r. do 30
wrzenia 2001 r. Pe³nomocnik Rz¹du nie przeprowadzi³ ¿adnej kontroli wydatkowania rodków pomocowych UE, a urzêdy kontroli skarbowej przeprowadzi³y zaledwie jedn¹ kontrolê w tym zakresie. NIK negatywnie oceni³a równie¿, ¿e GIKS
nie zrealizowa³ zadania wynikaj¹cego z Narodowego Programu Przygotowania do Cz³onkostwa RP w UE na rok 2000,
dotycz¹cego utworzenia w jednostkach kontroli skarbowej pionów odpowiedzialnych za kontrole i certyfikacje rodków
z UE.
W ramach kontroli w Ministerstwie Finansów stwierdzono nik³e zaawansowanie prac nad opracowaniem projektów
aktów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych, dotycz¹cych kontroli finansowej i audytu wewnêtrznego, co
uniemo¿liwia³o prawid³ow¹ realizacjê zadañ komórek audytu.
Ponadto kontrola wykaza³a, ¿e w ramach jednego z projektów realizowanych ze rodków PHARE nie zosta³a zawarta, w terminie okrelonym w Memorandum Finansowym, umowa z beneficjentem programu oraz wykonawcami zadañ, co
spowodowa³o nieprzekazanie przez KE rodków zaplanowanych na realizacjê przedsiêwziêcia w wysokoci 8,1 mln euro.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 okrelenie podzia³u zadañ i zasad
wspó³pracy pomiêdzy NAO i Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej
w zakresie kontroli rodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej, w celu realizacji zadañ wynikaj¹cych z postano-

wieñ Porozumienia w sprawie ustanowienia Narodowego Funduszu,
 przyspieszenie przez Ministra Finansów prac zwi¹zanych z opracowaniem aktów wykonawczych do ustawy
o finansach publicznych, dotycz¹cych
funkcjonowania wewnêtrznej kontroli
finansowej i audytu wewnêtrznego,
 utworzenie w jednostkach wdra¿a-

j¹cych programy pomocowe komórek
audytu wewnêtrznego oraz przeprowadzenie szkoleñ dla pracowników tych
jednostek w zakresie kontroli rodków
pomocowych UE,
 ustanowienie przez GIKS w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej pionów odpowiedzialnych za kontrole i certyfikacjê rodków unijnych.

%

Tytu³ kontroli
Wykorzystanie pomocy
z funduszy partnerskich
Unii Europejskiej

Cel

Zakres

Ocena wykorzystania rodków z funduszy partnerskich Unii Europejskiej
(CPF PHARE), w tym: prawid³owoæ
wyboru przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej projektów finansowanych z tych funduszy, funkcjonowanie
nadzoru nad ich realizacj¹ oraz uzyskane efekty.

Kontrol¹ objêto m.in. UKIE, urzêdy
organów administracji rz¹dowej, pañstwowe osoby prawne, inne pañstwowe jednostki organizacyjne oraz jednostki samorz¹du terytorialnego bêd¹ce beneficjentami projektów. £¹cznie skontrolowano 30 podmiotów, które dysponowa³y rodkami CPF PHARE.

rodki z CPF PHARE, pochodz¹ce ze sprzeda¿y pomocy rzeczowej przekazanej
Polsce przez Komisjê Europejsk¹ w ramach programu PHARE w 1990 r., odmiennie ani¿eli inne rodki pomocowe, zosta³y przekazane do wy³¹cznej dyspozycji stronie polskiej. Podstaw¹ do utworzenia
funduszu CPF PHARE by³o memorandum of understanding, zawarte 30 padziernika 1990 r. miêdzy Rz¹dem RP a
Komisj¹ Europejsk¹. W drugim takim memorandum (z 21 sierpnia 1997 r.) ustalono, ¿e rodki funduszu wykorzystane
zostan¹ na sfinansowanie dzia³añ u³atwiaj¹cych spe³nienie przez Polskê kryteriów wymaganych przed przyst¹pieniem do
Unii Europejskiej.
W badanym okresie (od 1 wrzenia 1997 r. do 31 marca 2001 r.) wydatkowano 163,6 mln z³. Fundacja Centrum
Europejskie - Natolin otrzyma³a 57,3 mln z³, ministerstwa i urzêdy centralne  21,3 mln z³, UKIE  19,5 mln z³, beneficjenci
spoza administracji rz¹dowej  38,2 mln z³, Fundacja Fundusz Wspó³pracy  27,3 mln z³. Odpowiedzialnym za wybór
i zatwierdzanie poszczególnych projektów oraz za zarz¹dzanie finansami i kontrolê wykorzystania rodków z funduszy
partnerskich by³ Sekretarz KIE, natomiast za sprawdzanie zgodnoci wydatków z projektem oraz jego bud¿etem  Fundusz Wspó³pracy.
Stwierdzono, ¿e UKIE niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowa³ 39,3% otrzymanych rodków (np. na koszty operacyjne administracji rz¹dowej), Fundusz Wspó³pracy - 16,4% (m.in. na zakup powierzchni biurowej, mebli, ubezpieczenie
grupowe na ¿ycie pracowników), pozosta³e badane jednostki  1,1%. W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli gospodarnemu
dysponowaniu rodkami funduszu nie sprzyja³o przyjête rozwi¹zanie, zgodnie z którym podmioty odpowiedzialne za kontrolê ich prawid³owego wykorzystania, by³y zarazem beneficjentami tych rodków.
Szczególnie krytycznie oceniono sposób dysponowania rodkami CPF PHARE przez UKIE. Po pierwsze brak by³o
systemu informowania potencjalnych beneficjentów o mo¿liwoci uzyskania tych rodków (np. nie publikowano og³oszeñ
prasowych w tej sprawie), po wtóre - nie by³o ustalonej procedury i kryteriów wyboru projektów do finansowania sporód
zg³oszonych wniosków o finansowanie. Wystêpowa³a zatem dowolnoæ przy wyborze projektów. Fakty te wskazuj¹ na
zagro¿enie korupcj¹.
Umowy zawarte miêdzy Funduszem Wspó³pracy a beneficjentem, sfinansowane w ca³oci lub w czêci ze rodków
CPF PHARE, nak³ada³y na beneficjenta obowi¹zek stosowania ustawy o zamówieniach publicznych przy nabywaniu towarów i us³ug. Wyniki kontroli zamówieñ powy¿ej 3 tys. euro wykaza³y, ¿e 11 beneficjentów sporód 17 kontrolowanych
udzieli³o zamówieñ z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych, za zamówienia udzielone z naruszeniem tych
przepisów objê³y kwotê 9.195,5 tys. z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zaprzestanie finansowania ze rodków CPF PHARE kosztów inwestycyjnych i operacyjnych jednostek zarz¹dzaj¹cych programami PHARE (w tym
Funduszu Wspó³pracy) oraz admini-

&

stracji rz¹dowej, które nie s¹ bezporednio zwi¹zane z realizacj¹ celów
okrelonych w memorandum,
 rozpowszechnianie informacji
o mo¿liwoci i zasadach korzystania ze
rodków CPF PHARE, np. przez internet, og³oszenia prasowe,
 opracowanie i przyjêcie procedury oraz kryteriów wyboru wniosków

o dofinansowanie ze rodków CPF
PHARE,
 zwiêkszenie przez UKIE i Fundacjê
Fundusz Wspó³pracy zakresu i skutecznoci kontroli wykorzystania rodków funduszu przez ich beneficjentów,
zw³aszcza w odniesieniu do respektowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Tytu³ kontroli
Kontrola wewnêtrzna
w jednostkach
samorz¹du
terytorialnego

Cel

Zakres

Zbadanie i ocena organizacji i funkcjonowania komisji rewizyjnych i komórek kontroli wewnêtrznej w aparatach pomocniczych organów wykonawczych gmin i powiatów oraz skutecznoci kontroli prowadzonych
przez te podmioty w sferze udzielania zamówieñ publicznych.

Kontrolê przeprowadzono w 46 jednostkach samorz¹du terytorialnego
oraz w 17 samorz¹dowych jednostkach organizacyjnych.

NIK ujawni³a liczne nieprawid³owoci w funkcjonowaniu kontroli wewnêtrznej w organach samorz¹du terytorialnego i ich jednostkach. Polega³y one g³ównie na nieskutecznym kontrolowaniu, przez podmioty o których mowa wy¿ej, prawid³owoci udzielania zamówieñ publicznych. Przyczyn¹
tego stanu by³y niedostatki w przygotowaniu merytorycznym pracowników wyznaczonych do tych czynnoci. Skutkiem by³a
relatywnie niska efektywnoæ kontroli, przejawiaj¹ca siê w nie wykrywaniu licznych przypadków wydatkowania rodków publicznych z naruszeniem przepisów prawa. Nieodosobnione by³y tak¿e przypadki nieinformowania organów stanowi¹cych
jednostek samorz¹du terytorialnego o ustaleniach kontroli wewnêtrznej przyprowadzonych w tych jednostkach.
Zasady i tryb dzia³ania komisji rewizyjnych regulowane by³y przepisami wewnêtrznymi. NIK stwierdzi³a jednak, ¿e nie
okrelono w nich kryteriów, jakimi nale¿y siê kierowaæ przy doborze jednostek do kontroli, a tak¿e jakie obszary dzia³alnoci tych jednostek obj¹æ kontrol¹ oraz w jakiej skali. Nadto, plany kontroli komisji rewizyjnych zawiera³y jedynie ogólnie
sformu³owan¹ problematykê badañ, bez okrelenia terminów ich przeprowadzenia. We wszystkich kontrolowanych przez
NIK jednostkach cz³onkami komisji rewizyjnych byli, zgodnie z przepisami prawa, wy³¹cznie radni. Odnotowano jednak
przypadki ³¹czenia cz³onkostwa w komisji z funkcj¹ przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego rady albo cz³onka zarz¹du, co by³o ewidentnym naruszeniem przepisów ustaw o samorz¹dzie gminnym i samorz¹dzie powiatowym.
Na 46 jednostek samorz¹du terytorialnego poddanych badaniu NIK, wyodrêbnione komórki b¹d samodzielne stanowiska pracy kontroli wewnêtrznej powo³ano jedynie w 13 jednostkach. W pozosta³ych kontrola wewnêtrzna mia³a charakter kontroli funkcjonalnej. Obowi¹zek jej wykonywania - w stosunku do podleg³ych pracowników - ci¹¿y³ na kierownikach
poszczególnych komórek organizacyjnych. Ponadto niektóre z tych komórek, oprócz realizowania swoich podstawowych
zadañ, zobowi¹zane by³y dodatkowo do kontrolowania innych jednostek. Kontrolowani przez NIK prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, w przypadku stwierdzenia nie wyodrêbnienia komórek kontroli wewnêtrznej, nie negowali takiej potrzeby.
Wskazywali wszak¿e na brak rodków, jako przyczynê uniemo¿liwiaj¹c¹ wprowadzenie takiego rozwi¹zania. W ani jednej
z kontrolowanych jednostek samorz¹du terytorialnego nie opracowano regulacji, dotycz¹cych kryteriów, jakimi stanowiska kontroli wewnêtrznej, b¹d podmioty wykonuj¹ce kontrolê funkcjonaln¹, mia³yby siê kierowaæ przy doborze jednostek
do kontroli. Podobnie, nie zakrelono zakresu takich kontroli.
Powy¿szy stan by³ niew¹tpliwie przyczyn¹, jak ustali³a NIK, ¿e komisje rewizyjne, komórki kontroli wewnêtrznej i kontrola funkcjonalna ³¹cznie zbada³y wartociowo jedynie oko³o 5% zamówieñ publicznych udzielonych przez jednostki
samorz¹du terytorialnego objête kontrol¹. NIK, badaj¹c przebieg 42 kontroli udzielania zamówieñ, w 11 przypadkach
stwierdzi³a nierzetelne ich wykonanie. Podczas tych kontroli nie stwierdzono, wbrew faktom potwierdzonym nastêpnie
badaniami NIK, zaistnia³ych nieprawid³owoci w stosowaniu przepisów okrelaj¹cych zasady, formy i tryb udzielania zamówieñ. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e w 5 przypadkach osoby badaj¹ce prawid³owoæ procedury udzielenia zamówienia by³y
jednoczenie cz³onkami komisji przetargowych powo³anych w ramach postêpowania o zamówienia publiczne. Kontrolowa³y one wiêc praktycznie swoj¹ dzia³alnoæ, z wiadomymi konsekwencjami dla skutecznoci takich kontroli.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 rozwa¿enie, w celu zwiêkszenia
skutecznoci kontroli wewnêtrznej,
utworzenia w urzêdach jednostek samorz¹du terytorialnego wyodrêbnio-

nych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy do tych spraw,
 zapewnienie skutecznego nadzoru
nad dzia³alnoci¹ podmiotów wykonuj¹cych kontrolê wewnêtrzn¹, w celu zapewnienia rzetelnoci wykonywanych
przez nich kontroli  w szczególnoci
dotycz¹cych zamówieñ publicznych,

 podjêcie inicjatywy ustawodawczej
dla wyeliminowania mo¿liwoci ³¹czenia cz³onkostwa w komisjach rewizyjnych sprawuj¹cych kontrolê wewnêtrzn¹ z uczestnictwem w udzielaniu zamówieñ publicznych przez jednostki organizacyjne jednostek samorz¹du terytorialnego.

'

Tytu³ kontroli

Cel

Realizacja przez gminy
dochodów z podatku od
nieruchomoœci

Zbadanie prawid³owoci ustalania
i pobierania przez gminy dochodów
z podatku od nieruchomoci,
z uwzglêdnieniem przestrzegania
procedury postêpowania podatkowego, prawid³owoci wydawanych decyzji, skutecznoci egzekucji zobowi¹zañ.

Zakres
Kontrol¹ objêto 67 gmin.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez NIK w 67 gminach (obejmuj¹cej okres od
1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 2001 r.) ujawniono znaczny wzrost zaleg³oci
z tytu³u podatku od nieruchomoci. Na koniec 1999 r. wynios³y one 102,6 mln z³ (30,7%), w koñcu 2000 r.  126 mln z³
(34,7%), a w I pó³roczu 2001 r.  141,3 mln z³ (62,2%). Wraz ze wzrostem zaleg³oci podatkowych zmniejsza³a siê skutecznoæ ich egzekucji. Upomnieniami i tytu³ami wykonawczymi objêto ok. 40% zaleg³oci. W 1999 r. odzyskano jedynie
21,7% ogólnej kwoty zaleg³oci, w 2000 r. - 14,7%, a w I pó³roczu 2001 r.  10,1%. Izba krytycznie oceni³a kontrolê terminowoci uiszczania rat podatku. Upomnienia wysy³ano nawet z kilkumiesiêcznym opónieniem, za tytu³y wykonawcze
wystawiane by³y po up³ywie od 17 do 536 dni licz¹c od daty dorêczenia upomnienia.
We wszystkich skontrolowanych gminach podatnicy wystêpowali o udzielenie ulg w zap³acie podatku. W wyniku 11,4
tys. decyzji pozytywnych (79% ogó³u), organy podatkowe gmin przyzna³y ulgi w wysokoci 105,6 mln z³. W ocenie Izby
w toku postêpowania o udzielenie ulg wyst¹pi³o jednak wiele nieprawid³owoci, naruszaj¹cych przepisy Ordynacji podatkowej. Polega³y one m.in. na wydaniu decyzji, bez przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego w celu ustalenia sytuacji materialnej podatnika, niesporz¹dzaniu protoko³ów z tego postêpowania, a nawet udzielaniu ulg bez podstawy prawnej. Odnotowano tak¿e liczne przypadki niezachowania ustawowego, miesiêcznego terminu na za³atwienie sprawy oraz
niezawiadomienie strony o przyczynach zw³oki i nowym terminie za³atwienia sprawy.
Z ustaleñ kontroli wynika równie¿, ¿e organy podatkowe nie wywi¹zywa³y siê z obowi¹zku kontroli u podatników.
Wprawdzie zosta³y one przeprowadzone w 51 gminach, ale objêto nimi zaledwie od 0,2% do 2% ogólnej liczby podatników danej gminy. W 16 gminach nie przeprowadzono ich w ogóle, do czego zobowi¹zuje art. 282 Ordynacji podatkowej.
Zgodnie z ustaw¹ o podatkach i op³atach lokalnych z dniem powstania obowi¹zku podatkowego osoby fizyczne zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia wykazu nieruchomoci wed³ug ustalonego wzoru, za osoby prawne - do odpowiedniej deklaracji. Jedynym organem upowa¿nionym do okrelenia stosownych wzorów jest rada gminy, która stanowi o tym w formie
uchwa³y. W wiêkszoci gmin wzory tych dokumentów nie zosta³y jednak uchwalone. Stosowano wiêc druki ustalone przez
Ministerstwo Finansów, zakupione w wydawnictwie akcydensowym lub opracowane przez komórki organizacyjne urzêdów gmin. Najczêstsz¹ przyczyn¹ nieustalenia tych wzorów - stwierdzi³a NIK - by³a b³êdna interpretacja art. 41 ustawy
o samorz¹dzie gminnym oraz art. 6 ust. 6 i ust. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez Radê Ministrów dzia³añ legislacyjnych, zmierzaj¹cych do
znowelizowania ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych, w celu jednoznacznego wskazania rady gminy, jako
organu w³aciwego do okrelania wzorów wykazów nieruchomoci i deklaracji podatkowych,
 bie¿¹ce kontrolowanie wp³at z tytu³u podatku od nieruchomoci, a w ra-



zie nieuiszczenia ich w terminach okrelonych w ustawie o podatkach i op³atach lokalnych niezw³oczne wystawianie upomnieñ i tytu³ów wykonawczych,
 przeprowadzanie udokumentowanego postêpowania wyjaniaj¹cego,
w celu dok³adnego wyjanienia stanu
faktycznego przed wydaniem decyzji
w sprawie ulg podatkowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem powo³ywania
podstaw prawnych,
 rozpatrywanie wniosków podatników o przyznanie ulg w ustawowym

terminie, powiadamianie stron o przyczynach jego niedotrzymania oraz
wskazywanie nowego terminu za³atwienia sprawy,
 zwiêkszenie zakresu i skutecznoci
kontroli podatkowych, przeprowadzanych w celu sprawdzenia rzetelnoci
i poprawnoci danych zawartych w deklaracjach i wykazach nieruchomoci.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Gospodarka bud¿etowa
wybranych placówek
zagranicznych

Ocena realizacji bud¿etu przez placówki zagraniczne Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, z uwzglêdnieniem dochodów uzyskiwanych przez
s³u¿bê konsularn¹, jak równie¿ wydatków poniesionych w zwi¹zku z planowanym wprowadzeniem ruchu wizowego miêdzy Polsk¹ a Bia³orusi¹,
Rosj¹ i Ukrain¹.

Kontrolê przeprowadzono w MSZ i 6
placówkach zagranicznych: ambasadach RP w A³maty, Miñsku, Moskwie
i Kijowie oraz konsulatach generalnych RP w Grodnie i Kijowie.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e zbiorcze sprawozdania bud¿etowe sporz¹dzane przez
MSZ nie odzwierciedla³y rzeczywistych kwot dochodów i wydatków. Przede wszystkim nie by³y one kompletne, np. w sprawozdaniu za III kwarta³ 2002 r. brakowa³o danych o realizacji bud¿etu przez 9 placówek zagranicznych. Krytyczne uwagi dotyczy³y tak¿e rzetelnoci sprawozdañ sporz¹dzanych przez placówki odnotowano m.in. przypadki kwalifikowania do dochodów niewykorzystanych rodków bud¿etowych na wydatki w roku poprzednim.
Plan dochodów MSZ w rozdziale pn. Placówki zagraniczne na kwotê 96,2 mln z³, zosta³ w ci¹gu trzech kwarta³ów
2002 r. zrealizowany w 98,7%. W strukturze dochodów dominuj¹cy udzia³, tj. 71,7%, mia³y wp³ywy z op³at za czynnoci
konsularne. W opinii NIK, s³u¿ba konsularna sprawnie wykonywa³a czynnoci zwi¹zane z realizacj¹ dochodów i rzetelnie
ewidencjonowa³a uzyskiwane wp³ywy, pochodz¹ce w wiêkszoci z wydawanych paszportów i wiz. Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e choæ placówki posiada³y pe³n¹ ewidencjê udzielanych wiz to niektóre z nich nie by³y w stanie przedstawiæ prawid³owego rozliczenia naklejek wizowych, co mo¿e wskazywaæ na nieskuteczne funkcjonowanie kontroli wewnêtrznej.
Stwierdzono te¿, ¿e podczas kontroli, tj. w listopadzie 2002 r. zaawansowanie prac maj¹cych na celu przygotowanie
polskich urzêdów konsularnych na Bia³orusi, w Rosji i Ukrainie do obs³ugi ruchu wizowego, po wprowadzeniu wiz z dniem
1 lipca 2003 r., nie gwarantowa³o pe³nego wykonania tych zadañ. O skali nowych zadañ s³u¿by konsularnej wiadcz¹
szacunki, które przewiduj¹ i¿ w ci¹gu roku Konsulat Generalny RP w Kijowie bêdzie wydawa³ 300 tys. wiz (obecnie 2 tys.),
Wydzia³ Konsularny Ambasady RP w Miñsku 130 tys. wiz (obecnie 11 tys.), a Konsulat Generalny RP w Grodnie - 75 tys.
wiz (obecnie 13 tys.).
W harmonogramie prac zwi¹zanych z wprowadzeniem wiz dla obywateli Bia³orusi, Rosji i Ukrainy zaplanowano do
koñca 2002 r. zakoñczenie budowlanych prac adaptacyjnych we wszystkich placówkach konsularnych w tych krajach,
przeszkolenie personelu kierowanego do pracy w tych urzêdach, a do 30 kwietnia 2003 - zainstalowanie i uruchomienie
systemów informatycznych. Tymczasem, jak stwierdzi³a NIK, sporód 12 urzêdów objêtych przygotowaniami do wprowadzenia wiz, w 11 placówkach do po³owy listopada 2002 r. prace nie zosta³y rozpoczête. Nie budzi³ natomiast uwag przebieg procedur zwi¹zanych z zakupem niezbêdnego sprzêtu komputerowego. W tej sprawie trzeba mieæ jednak na uwadze, ¿e zainstalowanie go bêdzie mo¿liwe dopiero po zakoñczeniu budowlanych prac adaptacyjnych w ambasadach
i konsulatach.
Ponadto NIK odnotowa³a zagro¿enia w opracowywaniu programu informatycznego wspomagaj¹cego wydawanie wiz,
co mo¿e znacznie utrudniæ zainstalowanie go przed 1 lipca 2003 r. i przeszkolenie pracowników wyznaczonych do jego
obs³ugi.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 kontynuowanie prac maj¹cych na
celu terminowe wykonanie zadañ zwi¹zanych z wprowadzeniem ruchu wizowego z Bia³orusi¹, Rosj¹ i Ukrain¹,
zw³aszcza adaptacyjno - budowlanych
i zwi¹zanych z uruchomieniem specja-

listycznego systemu informatycznego,
 przygotowanie alternatywnych rozwi¹zañ obs³ugi wydawania wielokrotnie zwiêkszonej liczby wiz, jeli niemo¿liwe oka¿e siê zakoñczenie, do koñca
czerwca 2003 r., wszystkich prac przygotowawczych,
 terminowe przeprowadzenie szkoleñ personelu w obs³udze komputerowego systemu wizowego,

 zapewnienie rzetelnego sporz¹dzania sprawozdañ bud¿etowych,
 zapewnienie skutecznej kontroli
wewnêtrznej ewidencjonowania i rozlicznia wydawanych wiz.



Tytu³ kontroli
Dokonywanie zwrotów
podatku od towarów
i us³ug

Cel

Zakres

Ocena funkcjonowania systemu zwrotów bezporednich podatku od towarów i us³ug na rzecz podatników tego
podatku.

Kontrolê przeprowadzono w 36 urzêdach skarbowych oraz u 85 przedsiêbiorców  podatników podatku od towarów i us³ug.

W wyniku kontroli stwierdzono, ¿e dokonywanie zwrotów podatku od towarów i us³ug
obarczone by³o wieloma nieprawid³owociami. £¹czna kwota uszczupleñ ujawnionych w badanym okresie (od 1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 2001 r.) przez skontrolowane urzêdy
skarbowe, inspektorów kontroli skarbowej oraz kontrolerów NIK wynios³a 73,8 mln z³. W 13 podmiotach gospodarczych stwierdzono wrêcz wy³udzenie podatku w wysokoci 7 mln z³. Proceder ten by³ mo¿liwy dziêki fikcyjnym fakturom,
wystawianych z regu³y przez nieistniej¹ce firmy. Wy³udzanie podatku w wysokoci 1.503,1 tys. z³ ujawniono tak¿e w 3 zak³adach pracy chronionej (sporód 17 skontrolowanych).
Ograniczone mo¿liwoci organizacyjne i kadrowe urzêdów skarbowych by³y podstawow¹ przyczyn¹ przeprowadzania kontroli podatkowych g³ównie w przypadkach, gdy podatnik wykaza³ w deklaracji, po raz pierwszy, zwrot podatku
w wysokoci przekraczaj¹cej 1 mln z³ lub jeli suma kwot podatku wykazanych przez niego do zwrotu w roku kalendarzowym przekroczy³a 1 mln z³. W 17 urzêdach stwierdzono jednak co najmniej 310 przypadków, kiedy nie przeprowadzono
takiej kontroli, za w jednym zwroty podatku - bez wzglêdu na ich kwotê - nastêpowa³y bez uprzedniego sprawdzenia ich
zasadnoci w postêpowaniu kontrolnym. Izba zwróci³a uwagê, ¿e 12 sporód 13 przypadków wy³udzeñ, ustalonych przez
inspektorów kontroli skarbowej w podmiotach deklaruj¹cych wysokie zwroty podatku, dotyczy³o znacznych kwot, jednak¿e
nie przekraczaj¹cych 1 mln z³. ród³em uszczupleñ podatkowych by³o tak¿e zawieranie, miêdzy podmiotami powi¹zanymi
kapita³owo lub rodzinnie, transakcji pozornych lub znacznie odbiegaj¹cych wartociowo od innych o zbli¿onym zakresie.
Tego rodzaju sytuacjê ujawniono w 6 podmiotach, za uszczuplenia podatkowe z tego tytu³u wynios³y 3,3 mln z³.
Z ustaleñ kontroli wynika tak¿e, ¿e podatnicy mieli niejednokrotnie problemy interpretacyjne, zwi¹zane z ustaleniem
daty powstania obowi¹zku podatkowego. Wprawdzie ustawa o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym
okrela w art. 6. ust. 1 moment powstania tego obowi¹zku, jednak w ustawie oraz w aktach wykonawczych okrelone
zosta³y 22 przypadki, w których moment powstania obowi¹zku jest inny, ni¿ okrelony w przytoczonym wy¿ej przepisie.
Problemy interpretacyjne dotyczy³y równie¿ okrelenia terminu, w którym mo¿e nast¹piæ obni¿enie podatku nale¿nego
o kwotê podatku naliczonego przy nabyciu towarów i us³ug.
Nieprawid³owoci w zakresie obni¿ania podatku nale¿nego o podatek naliczony wynikaj¹cy z faktur zakupu lub czynszu za u¿ytkowanie (leasing) samochodów zarejestrowanych jako ciê¿arowe, inspektorzy kontroli skarbowej stwierdzili
w 5 skontrolowanych podmiotach, za uszczuplenia z tego tytu³u wynios³y ok. 14 mln z³. W ocenie NIK, odliczenia podatku
od towarów i us³ug, które nastêpnie zosta³y zakwestionowane przez inspektorów kontroli skarbowej, mia³y swoje ród³o
w niejednolitych zasadach stosowania odpowiednich przepisów.
Z tytu³u nieterminowych zwrotów podatku skontrolowane urzêdy skarbowe zap³aci³y w 1999 r. odsetki w wysokoci
prawie 1,8 mln z³, a w 2000 r.  8,9 mln z³, przy czym stwierdzono, ¿e w 9 urzêdach mia³y miejsce 33 przypadki zwrotu
podatku po terminie i nieprzekazania z tego tytu³u nale¿nych podatnikom odsetek. Zarazem w 4 urzêdach ujawniono, ¿e
w 22 przypadkach dokonano zwrotu podatku podatnikom ju¿ po 2-10 dniach od z³o¿enia rozliczenia, bez ich wniosku,
a nawet wtedy, gdy wczeniej posiadali oni zaleg³oci podatkowe. Praktyka ta wiadczy³a, zdaniem Izby, o nierównym
traktowaniu podmiotów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wdro¿enie, w szerszym ni¿ dotychczas zakresie, procedur kontroli zwrotów
podatku w kwotach poni¿ej 1 mln z³,



 ograniczenie, w celu uproszczenia
systemu rozliczania podatku od towarów
i us³ug, liczby szczególnych przypadków,
kiedy moment powstawania obowi¹zku
podatkowego jest inny, ni¿ okrelony
w art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym,

 zapewnienie jednolitoci w stosowaniu przepisów prawa w postêpowaniach podatkowych.

Tytu³ kontroli
Zakupy inwestycyjne
i wyposa¿enia
w urzêdach
wojewódzkich
i urzêdach
marsza³kowskich –
w latach 2000 –2001 (I
pó³rocze)

Cel

Zakres

Ocena zakupów inwestycyjnych i wyposa¿enia w urzêdach wojewódzkich
i marsza³kowskich, w tym ich zgodnoæ z planami finansowymi i potrzebami, rzetelnoæ ewidencji i sprawozdawczoci, przestrzeganie przepisów
ustawy o zamówieniach publicznych.

Kontrol¹ objêto 16 urzêdów wojewódzkich i 16 marsza³kowskich, zak³ady obs³ugi 3 urzêdów wojewódzkich oraz wojewódzki orodek informatyki.

Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a nieprawid³owoci w 86% badanych jednostek,
przy czym wystêpowa³y one z wiêkszym nasileniem w urzêdach marsza³kowskich.
Polega³y one g³ównie na nieoszczêdnym wydatkowaniu rodków publicznych, nierzetelnym prowadzeniu ewidencji ksiêgowej, realizacji zamówieñ publicznych z naruszeniem obowi¹zuj¹cych procedur.
W badanym okresie nieprawid³owe wydatki wynios³y 3,6 mln z³, za z naruszeniem przepisów prawa wydatkowano
2,3 mln z³. W zdecydowanej wiêkszoci urzêdów (13 wojewódzkich i 12  marsza³kowskich) nie opracowano szczegó³owych planów zakupów inwestycyjnych i rzeczowych. Z kolei w 8 urzêdach wojewódzkich i 4 marsza³kowskich realizowano wydatki niezgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami, przekraczaj¹c planowane kwoty lub realizuj¹c wydatki nieujête w planach. W ocenie NIK, fakty te wskazywa³y na niestaranne opracowywanie planów rzeczowo-finansowych oraz niezadowalaj¹c¹ dyscyplinê w wydatkowaniu rodków wed³ug ustalonych wczeniej regu³ i priorytetów.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e zakupy inwestycyjne i wyposa¿enia czêsto realizowane by³y w urzêdach wojewódzkich
równolegle przez wewnêtrzne komórki organizacyjne oraz gospodarstwa pomocnicze, powo³ane do bie¿¹cej obs³ugi
urzêdów. Przyczyn¹ takiego stanu by³ brak jednoznacznych regulacji, okrelaj¹cych zadania jednostek organizacyjnych
urzêdów i ich gospodarstw pomocniczych. Sytuacja ta mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw na ustalenie i egzekwowanie odpowiedzialnoci osobistej za podejmowane dzia³ania.
W 4 (2 wojewódzkich i 2 marsza³kowskich) urzêdach stwierdzono naruszenie wewnêtrznych zasad dokonywania
zakupów, przez ich realizacjê bez wymaganego uzasadnienia, bez akceptacji osób odpowiedzialnych za okrelone dzia³ania lub na podstawie ustnych poleceñ osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska. W badanym okresie kwota wydatków
poniesionych z naruszeniem zasad, o których mowa wy¿ej, wynios³a 358,9 tys. z³. W 5 (3 wojewódzkich i 2 marsza³kowskich) urzêdach wydatki na zakupy inwestycyjne oraz materia³y i wyposa¿enie (w ³¹cznej wysokoci 283,3 tys. z³) zaewidencjonowane zosta³y z naruszeniem obowi¹zuj¹cych zasad klasyfikacji bud¿etowej.
Niewystarczaj¹ce rozpoznanie potrzeb powodowa³o niejednokrotnie nieuzasadnione zakupy, czego skutkiem by³o
niepe³ne wykorzystywanie maj¹tku lub nadmierne zapasy. Nadmierne zakupy (na ³¹czn¹ kwotê 816,6 tys. z³) lub dokonane bez w³aciwego uzasadnienia ujawniono w 6 urzêdach wojewódzkich.
Dodaæ ponadto nale¿y, ¿e w przypadku 7 województw stwierdzono nieprawid³owoci w procesie przekazywania przez
administracjê rz¹dow¹ - w zwi¹zku z reform¹ administracyjn¹ kraju - mienia organom samorz¹du terytorialnego. Polega³y
one m.in. na b³êdnym dokumentowaniu i ewidencjonowaniu przejmowanego mienia przez s³u¿by ksiêgowe urzêdów
marsza³kowskich oraz opiesza³ym wydawaniu przez wojewodów decyzji w sprawie przekazania mienia tym jednostkom.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 opracowanie i wdro¿enie przejrzystych regulacji okrelaj¹cych zakres
zadañ powierzonych wewnêtrznym jednostkom organizacyjnym odpowiedzialnym za realizacjê zakupów rzeczowych oraz gospodarstwom pomocniczym, w celu stworzenia warunków

umo¿liwiaj¹cych ustalenie i egzekwowanie odpowiedzialnoci personalnej
za podejmowane dzia³ania,
 zapewnienie przez kierowników
kontrolowanych urzêdów skutecznego nadzoru i kontroli nad dzia³alnoci¹ podleg³ych komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za gospodarowanie rodkami publicznymi,
przeznaczonymi na finansowanie zakupów rzeczowych, zarz¹dzanie po-

siadanym maj¹tkiem i prowadzenie
ewidencji ksiêgowej,
 wzmocnienie przez Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji nadzoru
nad dzia³alnoci¹ wojewodów, w zakresie wykonywania powierzonych im zadañ zwi¹zanych z przekazywaniem mienia jednostkom samorz¹du województw, g³ownie w celu zapewnienia
tym jednostkom sta³ych siedzib.

!

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie
nadzoru nad
publicznym obrotem
papierami
wartoœciowymi w latach
1998 - 2000

Ocena funkcjonowania nadzoru nad
publicznym obrotem papierami wartociowymi, jako gwarancji bezpieczeñstwa inwestowania na rynku kapita³owym.

Kontrol¹ objêto: Komisjê Papierów Wartociowych i Gie³d (KPWiG), Krajowy
Depozyt Papierów Wartociowych SA
(KDPW SA), Gie³dê Papierów Wartociowych w Warszawie (GPW SA) i dzia³alnoæ Prezesa Rady Ministrów, w zakresie dotycz¹cym sprawowania nadzoru
nad wykonywaniem zadañ przez Komisjê Papierów Wartociowych i Gie³d.

Synteza

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e zarówno KPWiG, jak te¿ KDPW i GPW, nadzór nad publicznym obrotem papierami wartociowymi sprawowa³y prawid³owo, a stwierdzone uchybienia nie nara¿a³y w istotny sposób bezpieczeñstwa inwestowania na rynku
kapita³owym. Zasady konkurencji i regu³y uczciwego obrotu papierami, dziêki nadzorowi tych instytucji, by³y dotrzymywane.
Nadzór nad publicznym obrotem papierami wartociowymi skupia³ siê na trzech grupach podmiotów  emitentach papierów,
jednostkach porednicz¹cych w obrocie walorami i instytucjach reguluj¹cych ten segment rynku kapita³owego.
Nadzór nad emitentami koncentrowa³ siê na procedurach dopuszczania papierów do obrotu publicznego i gie³dowego oraz na wykonywaniu przez nich obowi¹zków informacyjnych. Przeprowadzona przez Izbê kontrola postêpowañ o dopuszczenie papierów wartociowych do obrotu publicznego i gie³dowego nie stwierdzi³a przypadków naruszeñ Prawa
o publicznym obrocie papierami wartociowymi, ani te¿ Regulaminu gie³dy. W ocenie NIK, rzetelnie by³ te¿ sprawowany
nadzór nad wywi¹zywaniem siê emitentów z obowi¹zków informacyjnych. Ustalono, ¿e KPWiG analizowa³a nadsy³ane
przez emitentów raporty okresowe i bie¿¹ce oraz informacje wymagane Prawem o publicznym obrocie papierami wartociowymi. W 4 przypadkach stwierdzonych nieprawid³owoci KPWiG podjê³a postêpowania administracyjne zakoñczone
karami pieniê¿nymi dla emitentów. W latach 1998  2000, by stwierdziæ, czy nie dosz³o do naruszenia obowi¹zków informacyjnych, KPWiG wszczê³a 57 postêpowañ administracyjnych. ¯adne z rozstrzygniêæ nie nasuwa³o uwag. W przypadkach podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, KPWiG kierowa³a zawiadomienia do prokuratury.
Nadzór nad podmiotami porednicz¹cymi w obrocie papierami wartociowymi ma na celu zapewnienie jego bezpieczeñstwa. Kontroli poddawana jest w szczególnoci sytuacja finansowa jednostek prowadz¹cych dzia³alnoæ maklersk¹
oraz proces wydawania zezwoleñ na tê dzia³alnoæ. Sporód 65 postêpowañ KPWiG o udzielenie zezwolenia, b¹d rozszerzenie zakresu zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoci maklerskiej, NIK skontrolowa³a 17 odnotowuj¹c, ¿e 12 zakoñczonych zosta³o decyzjami pozytywnymi, 2 odmownymi, za w 3 przypadkach postêpowanie umorzono. Decyzje odmowne podyktowane zosta³y obaw¹, ze wnioskodawcy nie daj¹ rêkojmi nale¿ytego wykonywania dzia³alnoci maklerskiej.
W ani jednym ze zbadanych przypadków Izba nie dopatrzy³a siê nieprawid³owoci w dzia³aniu KPWiG.
NIK skontrolowa³a tak¿e sposób wykonywania nadzoru nad dzia³aniem podmiotów reguluj¹cych sferê publicznego
obrotu papierami wartociowymi oraz tworz¹cych ramy organizacyjne dla jego funkcjonowania. Zgodnie z Prawem o publicznym obrocie papierami wartociowymi, nadzór nad Komisj¹ Papierów Wartociowych i Gie³d nale¿a³ do kompetencji
Prezesa Rady Ministrów. Z kolei KPWiG nadzorowa³a Gie³dê Papierów Wartociowych w Warszawie, Krajowy Depozyt
Papierów Wartociowych i Centraln¹ Tabelê Ofert. Izba ustali³a, ze w latach 1998 - 2000 nadzór Prezesa Rady Ministrów
nad dzia³alnoci¹ KPWiG wykonywany by³ g³ównie przez analizê i opiniowanie, przez w³aciwe departamenty Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania KPWiG. Kancelaria tworz¹c komputerow¹ bazê danych o instytucjach nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów mia³a mo¿liwoæ bie¿¹cego monitorowania dzia³alnoci KPWiG, w tym równie¿ rejestrowania informacji dotycz¹cych potencjalnych nieprawid³owoci w jej funkcjonowaniu.
Zdaniem NIK, wraz z przeniesieniem znowelizowan¹ ustaw¹ o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów (...) zadañ nadzorczych wobec KPWiG na Ministra Finansów, nale¿y zgromadzony w bazie Kancelarii zasób danych dotycz¹cych KPWiG
bezwzglêdnie przekazaæ do Ministerstwa Finansów.

Wa¿niejsze wnioski
 rozwa¿enie nowelizacji Prawa o publicznym obrocie papierami wartocio-

"

wymi i upowa¿nienie KPWiG do wydawania zaleceñ pokontrolnych i okrelania terminów ich realizacji,
 rozwa¿enie mo¿liwoci rozszerze-

nia uprawnieñ KPWiG o ciganie czynów stanowi¹cych naruszenie Prawa
o publicznym obrocie papierami wartociowymi.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie
systemu egzekwowania
ubezpieczeñ
obowi¹zkowych

Ocena przestrzegania obowi¹zku zawierania ubezpieczeñ obowi¹zkowych przez podmioty do tego zobowi¹zane oraz skutecznoci egzekwowania tego obowi¹zku.

Kontrol¹ objêto 61 jednostek, w tym
m.in. Ministerstwa: Finansów, Sprawiedliwoci, Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, Pañstwowy Urz¹d
Nadzoru Ubezpieczeñ, starostwa powiatowe, urzêdy gmin, komendy policji, placówki Stra¿y Granicznej i oddzia³y celne.

Do ubezpieczeñ obowi¹zkowych ustawa o dzia³alnoci ubezpieczeniowej zaliczy³a
4 kategorie ubezpieczeñ: odpowiedzialnoci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeñ losowych, odpowiedzialnoci
cywilnej rolników z tytu³u prowadzenia gospodarstwa rolnego, a tak¿e inne ubezpieczenia przewidziane ustawami lub
ratyfikowanymi przez RP umowami miêdzynarodowymi. Wed³ug danych GUS, liczba polis wystawionych w ramach ubezpieczeñ obowi¹zkowych wynosi³a na koniec 1999 r. 16,9 mln o wartoci sk³adek 4.215,3 mln z³, za na koniec 2000 r. 
odpowiednio 16,2 mln polis o wartoci 4.363,2 mln z³. Wród ubezpieczeñ obowi¹zkowych dominuj¹ ubezpieczenia komunikacyjne (wartociowo ponad 93% wszystkich ubezpieczeñ tej kategorii). W przypadku niezawarcia ubezpieczenia
obowi¹zkowego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nalicza i pobiera op³aty karne. Z danych Funduszu wynika, ze
w latach 1999-2001 uzyska³ on 107 tys. informacji o stwierdzeniu braku ubezpieczenia obowi¹zkowego, z których ponad
101 tys. dotyczy³o ubezpieczeñ komunikacyjnych, 5 tys. - ubezpieczenia OC rolników, a trzy informacje - obowi¹zkowego
ubezpieczenia notariuszy. Sporód tych wszystkich przypadków - 21,5% ujawni³ sam Fundusz, pozosta³e za organy
uprawnione do prowadzenia w tym przedmiocie kontroli.
W 2000 r. zawarto 13 mln ubezpieczeñ OC komunikacyjnych. Wed³ug danych GUS zarejestrowanych by³o w tym czasie 14,1
mln pojazdów. Oznacza to, ¿e przynajmniej 7,7% w³acicieli pojazdów zlekcewa¿y³o obowi¹zek zawarcia tego rodzaju ubezpieczenia.
Do prowadzenia kontroli zawarcia komunikacyjnego OC zobowi¹zana zosta³a policja, uprawnienia takie posiadaj¹ te¿
s³u¿by celne i Stra¿ Graniczna. W opinii NIK, policja prawid³owo wywi¹zywa³a siê ze swego obowi¹zku, sprawdzaj¹c
dokumenty potwierdzaj¹ce zawarcie ubezpieczenia podczas rutynowych kontroli drogowych. W latach 1999-2001 policja
przes³a³a do UFG przesz³o 78 tys. zawiadomieñ o stwierdzeniu braku OC. Natomiast kontrole prowadzone przez SG
i s³u¿by celne nie by³y skuteczne. NIK stwierdzi³a przypadki odprawiania aut bez wa¿nego OC lub bez uiszczonej kary na
rzecz UFG, a tak¿e nieinformowania go o stwierdzonych przypadkach nieop³acenia OC.
Istotne znaczenie dla zwiêkszenia skutecznoci egzekwowania obowi¹zku zawierania ubezpieczenia OC mia³oby
utworzenie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), zawieraj¹cej m.in. informacje dotycz¹ce umów ubezpieczeniowych, jednak w jej organizowaniu wystêpuj¹ powa¿ne opónienia. Wynikaj¹ one m.in. z potrzeby nowelizacji Prawa
o ruchu drogowym i rozszerzenia go o zasady precyzuj¹ce funkcjonowanie ewidencji oraz z powodu niewystarczaj¹cych
rodków finansowych przeznaczanych dotychczas na ten cel. Zdaniem NIK dotrzymanie przez MSWiA, przypadaj¹cego
na 1 stycznia 2004 r., terminu uruchomienia CEPiK jest zagro¿one.
Porównanie iloci zawartych w latach 1999-2000 rolniczych ubezpieczeñ obowi¹zkowych z liczb¹ gospodarstw wskazuje, ¿e ubezpieczenie OC zawar³o niespe³na 83% zobowi¹zanych, a od ognia i zdarzeñ losowych - 85%. Wiêkszoæ
starostów i zarz¹dów gmin nie dysponowa³o wykazami rolników zobowi¹zanych do zawarcia umów ubezpieczenia. Kontroli zawierania tych ubezpieczeñ wiêc nie planowano i w konsekwencji kontroli takich w ogóle nie wykonywano.
Izba ujawni³a równie¿, ¿e Ministerstwo Sprawiedliwoci nie korzysta³o ze swych uprawnieñ i nie prowadzi³o kontroli
zawierania obowi¹zkowych ubezpieczeñ przez adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wprowadzenie obowi¹zkowej kontroli posiadania OC dla przekraczaj¹cych granicê pañstwa,
 rozszerzenie prawa do kontroli po-

siadania OC na organy zajmuj¹ce siê
rejestracj¹ pojazdów,
 przyspieszenie prac nad stworzeniem Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców,
 wprowadzenie obowi¹zku kontroli
przez starostów i zarz¹dy gmin zawie-

rania wszystkich rolniczych ubezpieczeñ obowi¹zkowych,
 powierzenie obowi¹zku kontroli
zawierania obowi¹zkowych ubezpieczeñ zawodowych organizacjom samorz¹dowym poszczególnych korporacji
zawodowych.

#

Tytu³ kontroli
Stan przygotowañ do
prywatyzacji
Powszechnej Kasy
Oszczêdnoœci Banku
Polskiego SA

Cel

Zakres

Ocena opracowania strategii prywatyzacyjnej, z uwzglêdnieniem realizacji programu naprawczego i dokonanych dotychczas dzia³añ maj¹cych na
celu komercjalizacjê tego banku.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Skarbu
Pañstwa, Narodowy Bank Polski i Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoci Bank
Polski SA.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e mimo wyra¿enia przez Radê Ministrów zgody na prywatyzacj¹ PKO BP, stan przygotowañ do jej przeprowadzenia jest niewystarczaj¹cy. Nie okrelono bowiem w szczególnoci mo¿liwych wariantów, jasnych celów oraz strategii prywatyzacji.
Rada Ministrów rozporz¹dzeniem w sprawie przekszta³cenia Powszechnej Kasy Oszczêdnoci Banku Pañstwowego
w jednoosobow¹ spó³kê Skarbu Pañstwa zdecydowa³a o dokonaniu tej zmiany i powo³aniu Powszechnej Kasy Oszczêdnoci Banku Polskiego SA. Przekszta³cenie to by³o niezbêdnym warunkiem do rozpoczêcia procesu prywatyzacji. PKO BP
SA zosta³a wpisana do rejestru handlowego 12 kwietnia 2000 r. W ocenie NIK proces przekszta³cenia nie zosta³ jednak
nale¿ycie przygotowany. Nie unikniêto zagro¿eñ zak³ócaj¹cych jego przebieg. W szczególnoci za nieprzygotowano siê
do sporz¹dzenia bilansu przekszta³cenia - na dzieñ uzyskania wpisu spó³ki do rejestru. Zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoci bilans zamkniêcia PKO-BP SA powinien zostaæ sporz¹dzony na dzieñ 11 kwietnia 2000 r. Zosta³ on natomiast przygotowany dopiero na 30 kwietnia, co mog³o stanowiæ podstawê do kwestionowania prawid³owoci dokonania przekszta³cenia.
Z koñcem 2000 r. Ministerstwo Skarbu Pañstwa przyst¹pi³o do prac nad przygotowaniem programu strategii prywatyzacji PKO BP SA. Przygotowany i zaaprobowany przez Radê Ministrów dokument zawiera³  w opinii NIK  istotne braki.
Po uniewa¿nieniu przez MSP przetargu na wybór doradcy prywatyzacyjnego, który mia³ opracowaæ strategiê prywatyzacji,
Ministerstwo samo przygotowa³o projekt tej strategii oraz wniosek o wyra¿enie przez Radê Ministrów zgody na sprywatyzowanie banku.
Wniosek, o którym mowa wy¿ej, nie zosta³ jednak poprzedzony kompleksow¹ analiz¹ mo¿liwych wariantów prywatyzacji. Za podstawow¹ jego wadê nale¿y uznaæ brak jednoznacznego okrelenia g³ównego celu prywatyzacji banku. Szczegó³owa analiza tego dokumentu pozwala³a wysnuæ co najwy¿ej przypuszczenie, ¿e najwiêksz¹ wagê przywi¹zuje siê do
dokapitalizowania banku i zachowania jego narodowego charakteru. Przyjêto bowiem za³o¿enie, ¿e 51% akcji PKO BP SA
zostanie zachowane przez Skarb Pañstwa. Strategia prywatyzacji polegaæ mia³a na sprzeda¿y do 34% akcji w ofercie
publicznej w podwy¿szonym - ale o nieznan¹ wielkoæ - kapitale akcyjnym. Nie okrelono jednak, nawet w przybli¿eniu,
potrzeb kapita³owych banku. W rezultacie KERM nie rekomendowa³ Radzie Ministrów tego dokumentu, zobowi¹zuj¹c
wnioskodawcê m.in. do uzasadnienia formy i zakresu prywatyzacji, okrelenia potrzeb kapita³owych, a tak¿e ustalenia
harmonogramu przebiegu prywatyzacji.
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyj¹³ dopiero poprawion¹ wersjê wniosku. Przed³o¿ona strategia zak³ada³a
m.in. sprzeda¿ do 30% akcji w ofercie publicznej, udostêpnienie 15% akcji pracownikom oraz podwy¿szenie w latach
2001-2005 kapita³u akcyjnego PKO BP SA o ok. 10%. Nie przedstawiono jednak argumentów przemawiaj¹cych za rezygnacj¹ z przeprowadzenia kompleksowej analizy mo¿liwych wariantów prywatyzacji. Nie wskazano te¿, w jaki sposób
prywatyzacja mia³aby doprowadziæ do realizacji celów cz¹stkowych, takich jak: wzmocnienie struktury organizacyjnej
i finansowej, usprawnienie dzia³alnoci operacyjnej, polepszenie p³ynnoci finansowej i rentownoci.
Mimo zaakceptowania przez Radê Ministrów wniosku o wyra¿enie zgody na prywatyzacjê PKO BP SA w opinii NIK
istnieje potrzeba ponownego przeanalizowania strategii dalszego postêpowania z tym bankiem, w szczególnoci nale¿y
precyzyjnie okreliæ rolê, jak¹ ma on pe³niæ w polskim systemie bankowym i na tej podstawie wskazaæ najkorzystniejszy
sposób jego prywatyzacji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

$

 ponowne przeanalizowanie i dokonanie oceny mo¿liwych wariantów strategii prywatyzacji PKO BP SA,
 wykorzystanie przy przygotowaniu

strategii prywatyzacyjnej, w szerszym
ni¿ dotychczas zakresie, analiz i opracowañ wykonywanych przez podmioty zewnêtrzne i PKO BP SA.

Tytu³ kontroli
Wprowadzanie
i funkcjonowanie
systemów
informatycznych
w jednostkach resortu
finansów

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci wdra¿ania
i funkcjonowania systemów informatycznych w Ministerstwie Finansów
i jednostkach organizacyjnych s³u¿b
skarbowych, w tym m.in. wp³ywu stanu komputeryzacji na skutecznoæ
ci¹gania podatków.

Kontrol¹ objêto 39 jednostek: Ministerstwo Finansów, 8 izb skarbowych,
22 urzêdy skarbowe, 8 urzêdów kontroli skarbowej.

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a tempo informatyzacji w resorcie finansów. W okresie 12 letniej budowy informatycznego systemu podatkowego w urzêdach skarbowych stworzono zaledwie jego podstawy. W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli na opónienia z³o¿y³o siê kilka
przyczyn, m.in. brak jednolitej koncepcji systemu i skutecznej koordynacji przedsiêwziêæ informatycznych w skali resortu,
czêste zmiany kadrowe w Ministerstwie Finansów, a tak¿e niestabilnoæ prawa podatkowego.
Jedn¹ z przyczyn opónieñ w dostosowaniu systemu informatycznego do licznych zmian w prawie podatkowym by³
wadliwy obieg dokumentów zwi¹zanych z tymi zmianami. Mimo i¿ ustawy podatkowe zmienia³y siê wielokrotnie, zmiany
systemu POLTAX oraz jego podsystemów wynikaj¹ce ze zmian w prawie, nie zawsze by³y implementowane - przed terminem wejcia tego prawa w ¿ycie. Departament odpowiedzialny za systemy informatyczne resortu bra³ wprawdzie udzia³
we wstêpnym opiniowaniu projektów aktów prawnych, jednak ostateczne konsultacje dotycz¹ce zmian w przepisach odbywa³y siê ju¿ bez udzia³u przedstawicieli Departamentu Informatyki. Uniemo¿liwia³o to wczeniejsze przygotowanie stosownych zmian w systemie informatycznym.
Budowê systemu REJESTRACJA rozpoczêto ju¿ w latach 1993  1994, a wprowadzanie danych do Krajowej Ewidencji Podatników nadal ogranicza siê do nadawania numerów NIP bez mo¿liwoci weryfikacji i bie¿¹cej aktualizacji tych
danych. Pe³na sprawnoæ centralnego rejestru zosta³a zaplanowana dopiero na rok 2004.
Do czasu zakoñczenia kontroli (III kwarta³ 2002 r.) nie zbudowano podsystemu wspomagaj¹cego pracê kontroli skarbowej, umo¿liwiaj¹cego trafne typowanie do kontroli podatników nie wywi¹zuj¹cych siê z obowi¹zków podatkowych, a tak¿e
uzyskanie o nich pe³nych danych - przed rozpoczêciem czynnoci kontrolnych. Wdro¿enie systemu KONTROLA Ministerstwo Finansów przewiduje dopiero w roku 2005. W ocenie NIK, skutecznoæ kontroli skarbowej by³aby wy¿sza, gdyby
wczeniej wdro¿ono poszczególne podsystemy systemu POLTAX.
Krytyczne uwagi NIK dotyczy³y tak¿e niepe³nego wykorzystania danych informatycznych systemu POLTAX na potrzeby kontroli podatników, prowadzonej przez urzêdy kontroli skarbowej. Nie posiada³y one bowiem bezporedniego dostêpu
do POLTAX-u, a wiêc i do centralnego rejestru Krajowej Ewidencji Podatników. Urzêdy kontroli skarbowej zosta³y wprawdzie w³¹czone od 2001 r. do uruchomionej przez Ministerstwo Finansów sieci WAN, ale umo¿liwi³o to im jedynie korzystanie z poczty elektronicznej wewn¹trz resortu i dostêp do internetu.
Obs³uga zagadnieñ informatycznych w resorcie finansów odbywa³a siê od lat w oparciu o nieformaln¹ strukturê organizacyjn¹. Zadania z zakresu komputeryzacji aparatu skarbowego by³y w znacznej mierze realizowane przez Zespó³ ds.
Informatyzacji Systemu Podatkowego w Izbie Skarbowej w Warszawie, nie za przez Departament Informatyki Ministerstwa Finansów. Oznacza to, ¿e statutowe zadania Ministerstwa realizowa³a w rezultacie jednostka mu podleg³a.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zlikwidowanie barier organizacyjnych opóniaj¹cych wprowadzanie
zmian w systemie informatycznym,
m.in. przez usprawnienie obiegu dokumentów zwi¹zanych ze zmianami legislacyjnymi w zakresie prawa podatkowego i udzia³u Departamentu ds. Infor-

matyzacji resortu w przygotowywaniu
tych zmian,
 pe³ne wykorzystanie sieci rozleg³ej
(WAN) na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych resortu,
 bie¿¹ce aktualizowanie Krajowej
Ewidencji Podatników, niezbêdnej do
prawid³owego funkcjonowania systemu informatycznego wykorzystywanego w celu windykacji nale¿noci,

 zapewnienie wykonywania przez
Ministerstwo Finansów, w ramach w³asnej struktury organizacyjnej, statutowych zadañ dotycz¹cych informatyzacji podleg³ych jednostek organizacyjnych.

%

Tytu³ kontroli
Regulacja obrotu
z zagranic¹ towarami
rolno–spo¿ywczymi
i wyrobami przemys³u
lekkiego

Cel

Zakres

Ocena ustanowienia administracyjnych regulacji obrotu w przywozie tzw. kontyngentów i plafonów, prawid³owoci ich rozdysponowania i monitorowania, automatycznej i nieautomatycznej rejestracji obrotów na niektóre towary, a tak¿e funkcjonowania
kontroli celnej towarów odprawianych
na podstawie pozwoleñ przywozu.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Gospodarki, Agencjê Rynku Rolnego, G³ówny Urz¹d Ce³ i 4 urzêdy celne.

Kontyngenty taryfowe na niektóre towary rolnospo¿ywcze Rada Ministrów ustanowi³a w 2001 r., w ramach Porozumienia WTO i umów miêdzynarodowych z UE
i CEFTA. Plafony taryfowe Rada Ministrów ustanowi³a, w tym samym roku, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
uzasadniony pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ na krajowym rynku towarów rolnych, g³ównie zbó¿.
Kontyngenty taryfowe, jak ustali³a Najwy¿sza Izba Kontroli, zosta³y rozdysponowane przez Ministra Gospodarki i Prezesa
Agencji Rynku Rolnego zgodnie z kodeksem celnym oraz stosownymi rozporz¹dzeniami Ministra Gospodarki. Zastosowanie
plafonów taryfowych Izba oceni³a pozytywnie, jako instrument stabilizuj¹cy rynek rolny. Przyjête w rozporz¹dzeniach Rady
Ministrów wielkoci kontyngentów oraz preferencyjne stawki celne odpowiada³y zobowi¹zaniom strony polskiej, okrelonymi w:
Porozumieniu w sprawie Rolnictwa WHO, Porozumieniu z krajami cz³onkowskimi UE w sprawie wzajemnej liberalizacji handlu
towarami rolnymi, w ramach realizacji Umowy Stowarzyszeniowej i rodkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu (CEFTA).
W 2001 r. realizowano plafon zbo¿owy ogólny oraz plafony na przywóz niektórych towarów rolnych ze S³owacji i z
Wêgier. W ramach plafonu ogólnego na ¿yto, jêczmieñ i owies sprowadzono do Polski 353 tys. ton zbó¿, przekraczaj¹c
ilociowy limit o 17,8%, mimo i¿ w momencie przes³ania wniosku o zamkniêcie plafonu jego limit by³ wyczerpany w 90%.
W trakcie realizacji importu w ramach plafonu, GUC zobowi¹za³ urzêdy celne do przekazywania informacji o przywozie
towarów bezporednio do MG i MRiRW. Przez uruchomienie aplikacji IntraSAD, okrelanej przez GUC jako aplikacja
PLAFONY, zosta³ wdro¿ony system transmisji informacji i rejestracji zbiorczych danych o stanie i wielkoci wykorzystania
plafonu. Mechanizm ten nie by³ jednak do koñca kompletny ani zintegrowany i zautomatyzowany. Ponadto zosta³ po raz
pierwszy wykorzystany na 14 dni przed zamkniêciem plafonu zbo¿owego. Wyniki kontroli uzasadniaj¹ przekonanie, ¿e
Minister Gospodarki w sposób niedoskona³y monitorowa³ tê operacjê.
Raporty MG i ARR o wielkoci przywozu towarów wra¿liwych w ramach kontyngentów taryfowych oraz automatycznej i nieautomatycznej rejestracji obrotu sporz¹dzane by³y na podstawie sprawozdañ importerów. Na ogó³ przesy³ali oni orygina³y pozwoleñ przywozu zaopatrzone w adnotacje urzêdów celnych o ilociowym lub wartociowym wykorzystaniu pozwoleñ. Rozwi¹zanie
to nie zapewni³o jednak sp³ywu dok³adnych danych o przywozie Nie wszyscy importerzy sk³adali bowiem ¿¹dane sprawozdania,
lub te¿ przesy³ali je z opónieniami, siêgaj¹cymi nawet kilku miesiêcy. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e raporty, o których mowa wy¿ej, s³u¿yæ
mia³y MRiRW do niezw³ocznej interwencji, w przypadku zaistnienia zagro¿enia rynku wewnêtrznego nadmiernym importem towarów wra¿liwych. Mimo tych wad uznawano, ¿e sporz¹dzane raporty odzwierciedlaj¹ trendy w imporcie tych towarów.
Ujawniono ponadto liczne fakty sporz¹dzania przez funkcjonariuszy celnych dokumentacji przywozowej, bez spe³nienia
wymogów przewidzianych przepisami celnymi. Zdaniem Izby zawini³ brak w³aciwego nadzoru organów celnych nad funkcjonariuszami. Z kolei czynnoci zwi¹zane z dokumentowaniem przywozu nie by³y zinformatyzowane w sposób umo¿liwiaj¹cy
ich bie¿¹ce monitorowanie. Negatywnie oceniono te¿ funkcjonowanie, utworzonego przez GUC, ogólnopolskiego systemu
danych TWC-P, czyli towar-wartoæ-cena. Jego istotn¹ wad¹ by³a mo¿liwoæ wprowadzenia do jego bazy zani¿onych danych
o cenach i wartoci odprawianego towaru, a nastêpnie wykorzystywania ich jako punktu odniesienia przy weryfikacji wartoci
odprawianych identycznych b¹d podobnych artyku³ów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przeprowadzenie analizy zadañ inwestycyjnych, z myl¹ o szybkim wdro-

&

¿eniu systemu informatycznego,
zw³aszcza w zakresie obs³ugi zg³oszeñ
celnych,
 zapewnienie mo¿liwoci bie¿¹cego
monitorowania wykorzystania plafonów taryfowych,

 pouczenie importerów o sposobie
realizacji ci¹¿¹cego na nich obowi¹zku sprawozdawczego.

Tytu³ kontroli
Restrukturyzacja i stan
przygotowania do
prywatyzacji
przedsiêbiorstw
przemys³u
spirytusowego

Cel

Zakres

Ocena stanu zaawansowania restrukturyzacji i przekszta³ceñ w³asnociowych w przemyle spirytusowym,
przygotowania podmiotów tego przemys³u do prywatyzacji oraz prawid³owoci przebiegu procesów prywatyzacyjnych.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Skarbu
Pañstwa, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, cztery firmy konsultingowe,
szeæ przedsiêbiorstw pañstwowych
(w tym jedno w upad³oci) i szesnacie spó³ek (Polmosów) bêd¹cych
w nadzorze Ministra Skarbu Pañstwa.

NIK krytycznie oceni³a przygotowanie do prywatyzacji przemys³u spirytusowego,
zarówno z powodu opónieñ jak te¿ niespójnej strategii poszczególnych resortów
wobec tej bran¿y. Do czasu zakoñczenia kontroli (maj 2001 r.) sprywatyzowano tylko jeden podmiot, chocia¿ wed³ug
przyjêtego przez Radê Ministrów Programu prywatyzacji do 2001 r., prywatyzacja przedsiêbiorstw przemys³u spirytusowego mia³a byæ przeprowadzona do koñca 2000 r. Zdaniem NIK, równie¿ obowi¹zuj¹cy harmonogram prywatyzacji przewiduj¹cy jej zakoñczenie w I kwartale 2002 r. w wietle zaawansowania prac prywatyzacyjnych sta³ siê nierealny.
Izba stwierdzi³a, ¿e w ramach administracji rz¹dowej nie skoordynowano realizacji dwóch odmiennych celów: uzyskania jak najwiêkszych wp³ywów z prywatyzacji przemys³u spirytusowego i dochodów podatkowych z dzia³alnoci poszczególnych przedsiêbiorstw oraz realizacji ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³ania alkoholizmowi. W rezultacie
Minister Skarbu Pañstwa planuj¹c prywatyzacjê bran¿y kierowa³ siê pierwszym priorytetem, z kolei Minister Finansów
deklarowa³ realizacjê drugiego wyjaniaj¹c politykê akcyzow¹ wobec tej bran¿y. W ramach przygotowañ do prywatyzacji,
Minister Skarbu Pañstwa m.in. dokona³ komercjalizacji 16 przedsiêbiorstw, doprowadzi³ do podzia³u znaków towarowych
pomiêdzy poszczególnych producentów. Wypracowano, z udzia³em Ministerstwa Skarbu Pañstwa, koncepcjê ugody
z Agros SA w sprawie zagranicznych rejestracji znaków towarowych, która zosta³a podpisana w maju 2001 r.
Zdaniem NIK, najwa¿niejsze uchybienia pope³nione na etapie przygotowañ sektora spirytusowego do prywatyzacji
dotyczy³y naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych we wszystkich szeciu skontrolowanych przetargach, maj¹cych
na celu wybór doradców Ministra Skarbu Pañstwa przy prywatyzacji, a tak¿e opónieñ w przyjêciu analiz przedprywatyzacyjnych. Przejawami nieprawid³owego nadzoru ministra nad przedsiêbiorstwami i spó³kami by³o m.in.: powo³anie bez podstawy prawnej rady nadzorczej w Polmosie w Sieradzu, brak reakcji ministerstwa na dalsze pogarszanie siê sytuacji
ekonomicznej w trzech sporód czterech przedsiêbiorstw, w których wprowadzono postêpowania naprawcze. Uchybienia
stwierdzone w dzia³aniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (poprzednio Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej)
dotyczy³y rozpatrywania wniosków o udzielenie koncesji.
W okresie objêtym kontrol¹ nast¹pi³a zmiana sposobu ustalania podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe. Stawka akcyzy,
wynosz¹ca w latach 1995 i 1996 4.510 z³ dla 100 l. czystego spirytusu wzros³a do 6.020 z³ w 2000 r., tj. o 33,5%. Udzia³ wp³ywów
z akcyzy od wyrobów spirytusowych w ogólnych dochodach bud¿etu zmniejszy³ siê z 4,6% w 1996 r. do 3,4% w I pó³roczu 2000 r.
Dzia³aj¹cy w marcu 2000 r. zespó³ w Ministerstwie Finansów powo³any w celu analizy przyczyn spadku dochodów z akcyzy
na wyroby spirytusowe uzna³, ¿e przemys³ spirytusowy jest obci¹¿ony podatkami porednimi, co powoduje m.in. wzrost zainteresowania konsumentów tañszymi wyrobami zagranicznymi i pochodz¹cymi ze róde³ nielegalnych. Zespó³ ów wskazywa³, ¿e
jedynie zmniejszenie ró¿nic miêdzy legaln¹ i nielegaln¹ cen¹ wódki mo¿e w d³u¿szym okresie ograniczyæ skalê dzia³alnoci
grup przestêpczych i wp³yn¹æ na wzrost legalnej sprzeda¿y wyrobów spirytusowych, a w konsekwencji na wzrost dochodów
bud¿etowych z podatku akcyzowego od wyrobów spirytusowych. W przeciwnym razie podwy¿ka stawki akcyzy bêdzie przejmowana przez kolejne grupy przestêpcze. W 2000 r. (wed³ug raportu opracowanego przez CBM INDICATOR) na rynek trafi³o
ok. 32 mln l. czarnorynkowych wyrobów spirytusowych, przy spo¿yciu 78 mln l. ze róde³ legalnych. W raporcie tym oceniono,
¿e kolejne podwy¿ki akcyzy na wyroby spirytusowe wp³ywaj¹ na dalszy wzrost atrakcyjnoci czarnego rynku (przy równoczesnym spadku atrakcyjnoci legalnego rynku alkoholi i wartoci prywatyzowanych przedsiêbiorstw polmosowskich) i pogorszenie sytuacji ekonomicznej wiêkszoci Polmosów, przy równoczesnym zmniejszeniu wp³ywów do bud¿etu pañstwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

 skoordynowanie dzia³añ maj¹cych wp³yw na restrukturyzacjê
sektora spirytusowego.

'

Tytu³ kontroli
Prywatyzacja bran¿y
farmaceutycznej

Cel

Zakres

Ocena przekszta³ceñ w³asnociowych
przedsiêbiorstw produkcji i obrotu
wyrobami bran¿y farmaceutycznej
oraz ich wp³ywu na realizacjê polityki
lekowej pañstwa.

Badaniami kontrolnymi objêto Ministerstwa: Skarbu Pañstwa, Gospodarki, Zdrowia i Finansów, Instytut Leków, £ódzki Urz¹d Wojewódzki, Urz¹d
Skarbowy w K³obucku i 29 przedsiêbiorstw farmaceutycznych.

G³ównymi celami Programu dzia³añ restrukturyzacyjnych z 1994 r. by³o stworzenie
warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi polskiego przemys³u farmaceutycznego, wzrost
krajowej sprzeda¿y rodków farmaceutycznych i materia³ów medycznych rodzimej produkcji, zwiêkszenie mo¿liwoci eksportowych polskich przedsiêbiorstw i ochrona ich interesów. Niestety ani jeden z nich nie zosta³ w pe³ni osi¹gniêty.
Jak ujawni³a kontrola NIK, mimo zmieniaj¹cych siê warunków w kraju i uwarunkowañ zewnêtrznych, ww Program nie
by³ aktualizowany (m.in. nie zniesiono cen urzêdowych na ok. 1000 leków produkcji krajowej i nie zast¹piono ich cenami
negocjonowanymi), a nieskoordynowana polityka lekowa i celna doprowadzi³a do dominacji na polskim rynku leków produkcji zagranicznej. Nie zwiêkszy³y siê tak¿e mo¿liwoci eksportowe rodzimych producentów farmaceutyków; przeciwnie
 w latach 1996-2001 eksport ten zmniejszy³ siê z 218 do ok. 140 mln dol. USA. Przeszkod¹ dla eksportu na rynki zachodnie okaza³ siê brak przynale¿noci Polski do porozumienia PICs (Pharmaceutical Inspection Convention), zrzeszaj¹cego
kraje Unii Europejskiej. Celem porozumienia jest wprowadzanie, we wszystkich krajach w nim uczestnicz¹cych, jednolitych kryteriów oceny oraz procedur inspekcji wytwórców, tak aby ocena zgodnoci z wymogami GMP (Good Manufacturing Practice  Dobrej Praktyki Wytwórczej) by³¹ wiarygodna i mog³a byæ uznawana przez wszystkie kraje cz³onkowskie.
Pozostawanie Polski poza PICs utrudnia³o eksport, albowiem konieczne by³o uzyskiwanie dodatkowych certyfikacji.
Krytyczne uwagi dotyczy³y opónieñ i b³êdów pope³nionych w czasie prywatyzacji przedsiêbiorstw Polfa, Cefarm
i Herbapol. Do koñca 2000 r. sprywatyzowano 9 sporód 14 Polf, a ich prywatyzacja przynios³a Skarbowi Pañstwa
³¹cznie 1,6 mld z³. Uwagê zwraca³ zw³aszcza przebieg procedury wy³onienia jednej ze spó³ek, jako doradcy przy prywatyzacji 4 Polf  w Poznaniu, Krakowie, Starogardzie Gdañskim i Rzeszowie. Okaza³o siê bowiem, ¿e komisja przetargowa
dokonuj¹c w czerwcu 1996 r. wyboru tego doradcy wskaza³a na jedn¹ ze spó³ek, która za przeprowadzenie procedur
prywatyzacyjnych za¿¹da³a wynagrodzenia w wysokoci 6,2 mln z³, odrzuci³a natomiast ofertê innej spó³ki, która te same
czynnoci wyceni³a na 3,3 mln z³.
Do czerwca 2000 r. sprywatyzowano 11 sporód 20 przedsiêbiorstw Cefarm, z wy³¹cznym udzia³em pracowników i bez dop³ywu kapita³u z zewn¹trz. Sprywatyzowane firmy nie uzyska³y tym samym zdolnoci do realizacji przedsiêwziêæ rozwojowych. W wiêkszoci z nich odnotowano zjawisko wyzbywania siê akcji przez pracowników i kumulowanie kapita³u przez osoby pe³ni¹ce uprzednio funkcje kierownicze w prywatyzowanym przedsiêbiorstwie lub przez
osoby fizyczne dzia³aj¹ce na rzecz osób prawnych  spó³ek gie³dowych. Prywatyzacja przedsiêbiorstw Cefarm nie
mia³a znacz¹cego wp³ywu na poprawê ich kondycji ekonomicznej, skoro w latach 1996-2000 (I kwarta³) w 10 z nich
sytuacja ta uleg³a pogorszeniu.
Zastrze¿enia NIK wzbudzi³ tak¿e sposób prywatyzacji przedsiêbiorstw Herbapol. Nie opracowano podstaw programowych prywatyzacji, nie okrelono celu, strategii i sposobu jej przeprowadzenia. Wszystkie prywatyzacje zosta³y przeprowadzone przez ich organy za³o¿ycielskie, czyli wojewodów. W rezultacie prowadzonego od 1991 r. procesu prywatyzacji sprywatyzowano 9 Herbapoli, z których nastêpnie 2 upad³y.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 opracowanie, pod kierunkiem Ministrów Gospodarki i Zdrowia, nowego
programu rozwoju bran¿y farmaceu-



tycznej, uwzglêdniaj¹cego dokonane
zmiany i eliminuj¹ce b³êdy Programu
z 1994 r.,
 ustalenie przez Ministra Zdrowia
wespó³ z G³ównym Inspektorem Farmaceutycznym zakresu i skali niekorzystnych skutków braku porozumienia

z PICs i podjêcie dzia³añ w sprawie
mo¿liwie szybkiego przyst¹pienia Polski do tej organizacji,
 opracowanie przez Ministra Skarbu Pañstwa programu prywatyzacji 5
pozosta³ych Polf.

Tytu³ kontroli
Efekty dzia³alnoœci
narodowych funduszy
inwestycyjnych

Cel

Zakres

Ocena stopnia realizacji Programu
narodowych funduszy inwestycyjnych.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Skarbu Pañstwa, VI NFI Magna
Polonia, IX NFI im. E. Kwiatkowskiego, X NFI Foksal.

Podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym funkcjonowanie NFI jest ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych. Okrela ona tak¿e cel ich dzia³ania, którym
jest pomna¿anie maj¹tku funduszy. W ocenie NIK, w ci¹gu szeciu lat funkcjonowania narodowych funduszy inwestycyjnych cel ten nie zosta³ osi¹gniêty. Program NFI przyspieszy³ prywatyzacjê przedsiêbiorstw pañstwowych i w pocz¹tkowym
stadium w istotnym stopniu przyczyni³ siê do o¿ywienia rynku kapita³owego. Obecnie jednak program ten ma dla rynku
marginalne znaczenie.
Mimo zrealizowania wiêkszoci za³o¿eñ Programu NFI, udzia³ w nim nie przyniós³ znacznych korzyci ekonomicznych obywatelom. Za to osi¹gnê³y je firmy zarz¹dzaj¹ce maj¹tkiem narodowych funduszy inwestycyjnych. Wydano
25,9 mln wiadectw udzia³owych, odebra³o je 96,2% uprawnionych obywateli. Zysk, jaki na gie³dzie w latach 19961998 mogli uzyskaæ posiadacze wiadectw  od 27 z³ do 150 z³  by³ znacznie ni¿szy od wartoci aktywów netto
funduszy na koniec 1997 r., wynosz¹cej ok. 230 z³ na ka¿dego obywatela, który odebra³ wiadectwo. W po³owie 2001 r.,
pakiety akcji NFI otrzymane przez obywateli za wiadectwa udzia³owe sta³y siê jeszcze mniej zyskowne. Tymczasem
firmy zarz¹dzaj¹ce otrzyma³y za zarz¹dzanie wynagrodzernie w ³¹cznej wysokoci 526,1 mln z³, co stanowi³o 15,9%
wartoci aktywów funduszy.
Aktywa funduszy od koñca 1996 r. do 30 czerwca 2000 r. zmniejszy³y siê z 5.927,5 mln z³ do 3.311,7 mln z³, czyli
o ponad 40%. ¯aden z funduszy nie zwiêkszy³ wartoci swoich aktywów. Fundusze tylko w 1997 r. odnotowa³y zysk w wysokoci 199 mln z³, w kolejnych latach ich wynik finansowy pogarsza³ siê, w 1999 r. strata wynios³a 2.070,4 mln z³.
Kontrola NIK wykaza³a, ¿e realizacja Programu NFI wp³ynê³a na przyspieszenie prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych. Do koñca 1999 r. fundusze sprzeda³y akcje 187 spó³ek parterowych (czyli 36,5%), co stanowi³o istotne przyspieszenie w porównaniu z tempem prywatyzacji poredniej w latach 1996  1999, w których Ministerstwo Skarbu Pañstwa sprzeda³o akcje 88 spó³ek. Jednak realizacja Programu NFI nie spowodowa³a zak³adanego obni¿enia kosztów prywatyzacji, bowiem wydatki poniesione na sprzeda¿ spó³ek w tym trybie by³y wy¿sze ni¿ przy prywatyzacji prowadzonej
innymi metodami. Poniesiony przez Skarb Pañstwa redni koszt prywatyzacji jednej spó³ki parterowej wyniós³ ok. 492,2
tys. z³ i by³ o 14% wy¿szy od redniego kosztu prywatyzacji kapita³owej jednej spó³ki nie objêtej Programem NFI.
W wyniku kontroli stwierdzono, ¿e umowy o wynagrodzenie za wyniki finansowe z funduszami i firmami zarz¹dzaj¹cymi ich maj¹tkiem Ministrowie Pzekszta³ceñ W³asnociowych i Skarbu Pañstwa zawierali z naruszeniem interesu Skarbu
Pañstwa, nie uzale¿niaj¹c prawa do wynagrodzenia i jego wysokoci od sytuacji ekonomiczno  finansowej funduszy.
Postepowanie takie by³o niezgodne z postanowieniami art. 24 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 ustawy o NFI. Mimo wniosku pokontrolnego NIK w tej sprawie z 5 lipca 1996 r., praktyka ta nadal by³a utrzymywana. Przeznaczenie przez Skarb Pañstwa 15%
akcji NFI na sfinansowanie wynagrodzeñ dla firm zarz¹dzaj¹cych stanowi najwy¿szy poziom kosztów, jakie Skarb Pañstwa poniós³ przy prywatyzacji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez Ministra Skarbu Pañstwa renegocjacji z firmami zarz¹dzaj¹cymi maj¹tkiem NFI umów o wynagrodzenie za wyniki finansowe i powi¹zania jego wysokoci z osi¹ganymi
przez fundusze wynikami ekonomiczno  finansowymi,

 dostosowanie przepisu art. 11 ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych dotycz¹cego umarzania akcji
do postanowieñ kodeksu spó³ek handlowych, by Skarb Pañstwa móg³ uzyskiwaæ wp³ywy bud¿etowe pochodz¹ce z wynagrodzenia przys³uguj¹cego
akcjonariuszowi akcji umorzonych.



Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie rynków
energii cieplnej

Ocena dzia³añ administracji rz¹dowej,
samorz¹dowej i przedsiêbiorstw komunalnych, podejmowanych dla
utworzenia rynku ciep³a, jak równie¿
zapewnienie odbiorcom dostaw energii cieplnej oraz ich ochrona przed
skutkami wynikaj¹cymi z nieuzasadnionego wzrostu cen.

Badaniami kontrolnymi objêto: Urz¹d
Regulacji Energetyki (URE) i jego 5
oddzia³ów terenowych, 17 przedsiêbiorstw energetyki cieplnej, 15 urzêdów miast (gmin) oraz 2 podmioty
zajmuj¹ce siê gospodark¹ mieszkaniow¹.

Mimo i¿ planowanie i organizacja zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, ciep³o i paliwa gazowe nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a,
¿e tylko w 8 jednostkach samorz¹dowych (sporód 15 skontrolowanych) opracowane zosta³y za³o¿enia do planów zaopatrzenia w noniki energii, o których mowa wy¿ej. Najczêstsz¹ przyczyn¹ takiego stanu by³y prace zwi¹zane z aktualizacj¹,
b¹d przygotowaniem nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Brak owych za³o¿eñ powodowa³
m.in. niemo¿noæ sporz¹dzenia przez przedsiêbiorstwa energetyczne planów rozwoju bie¿¹cego i przysz³ego zaopatrzenia na ciep³o dla obszarów swojego dzia³ania. Do najpowa¿niejszych nieprawid³owoci stwierdzonych w trakcie kontroli
zaliczyæ nale¿y nierzetelne dzia³ania w przedsiêbiorstwach energetyki cieplnej, przy ustalaniu i zatwierdzaniu taryf cen
energii cieplnej. W dwóch z nich dostosowywanie ewidencji kosztów do wymagañ Prawa energetycznego rozpoczêto po
up³ywie 3 lat, licz¹c od daty jego wejcia w ¿ycie. Zw³okê tê przedsiêbiorstwa t³umaczy³y m.in. pracoch³onnoci¹ zmian
sposobu rozliczeñ. W kolejnych 5 przedsiêbiorstwach ujawniono nierzetelne sporz¹dzanie wniosków taryfowych, przez
zamieszczanie w nich danych niezgodnych z ewidencj¹ ksiêgow¹.
Krytyczne uwagi Izby dotyczy³y tak¿e wystêpowania przypadków istotnego zawy¿ania wysokoci pobieranych zaliczkowych op³at od odbiorców ciep³a, co stwierdzono w rozliczeniach p³atnoci za dostawy ciep³a w 5 miastach.
W 7 przedsiêbiorstwach energetyki cieplnej odnotowano nieprawid³owe wype³nianie najistotniejszych warunków dzia³alnoci koncesjonowanej. Stwierdzono m.in. niepodjêcie dzia³añ na rzecz zapewnienia wszystkim podmiotom wiadczenia us³ug, polegaj¹cych na przesy³aniu ciep³a. Uwagi Izby odnosi³y siê tak¿e do braku wymaganych przez Prawo energetyczne postanowieñ o iloci, jakoci, ci¹g³oci dostarczania i odbioru ciep³a, jak równie¿ okrelenia odpowiedzialnoci
stron za niedotrzymanie warunków umowy i jej rozwi¹zanie.
Zadania dotycz¹ce regulacji gospodarki paliwami i energi¹ oraz promowania konkurencji ustawa Prawo energetyczne powierzy³a Prezesowi URE. Jego decyzjami wprowadzone zosta³y procedury postêpowania przygotowuj¹cego decyzjê
koncesyjn¹. Prezes URE udzieli³ dyrektorom oddzia³ów Urzêdu upowa¿nieñ do prowadzenia - w jego imieniu - postêpowania administracyjnego, dotycz¹cego udzielenia koncesji lub promesy, odmowy jej udzielenia, zmiany, cofniêcia lub
stwierdzenia wyganiêcia koncesji na wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucjê oraz obrót ciep³em, z wy³¹czeniem decyzji
administracyjnych. Praktycznie jednak uprawnienia oddzia³ów URE nie by³y przestrzegane. Jak ustali³a NIK, pocz¹wszy
od II kwarta³u 1999 r. oddzia³y te faktycznie opiniowa³y jedynie decyzje przygotowywane przez Departament Koncesji
URE, który prowadzi³ postêpowanie koncesyjne i przygotowywa³ decyzje w tych sprawach na podstawie wewnêtrznych
przepisów. Stosowana w tym zakresie praktyka zosta³a krytycznie oceniona przez NIK, albowiem nie mo¿na aktami kierownictwa wewnêtrznego zmieniaæ zakresu w³aciwoci rzeczowej w sprawach koncesyjnych oddzia³ów terenowych URE,
uregulowanej stosownym rozporz¹dzeniem Rady Ministrów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przyspieszenie przez samorz¹d terytorialny prac nad opracowaniem
przez gminy projektów za³o¿eñ do planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczna i paliwa gazowe,
 zwiêkszenie ze strony pracowników
urzêdów miast skutecznoci nadzoru

nad prawid³owoci¹ rozliczania op³at
za ciep³o przez miejskie zak³ady gospodarki mieszkaniowej,
 zobowi¹zanie przez Urz¹d Regulacji Energetyki wszystkich oddzia³ów do
bie¿¹cego kontrolowania przestrzegania przez przedsiêbiorstwa energetyczne warunków prowadzenia dzia³alnoci objêtej koncesjami oraz rzetelnoci zg³aszanych wniosków o zatwierdzenie taryfy na ciep³o.

Tytu³ kontroli
Zabezpieczenie
nale¿noœci celnych
i podatkowych od
towarów przewo¿onych
w procedurze tranzytu
(TIR, WPT)

Cel

Zakres

Ocena skutecznoci egzekwowania
przez administracjê celn¹ zabezpieczeñ nale¿noci celnych i podatkowych od towarów przewo¿onych tranzytem.

Kontrol¹ objêto: Zrzeszenie Miêdzynarodowych Przewoników Drogowych (ZMPD), G³ówny Urz¹d Ce³
oraz 11 urzêdów celnych.

W Polsce dominuj¹ dwa miêdzynarodowe systemy tranzytowe: Konwencja TIR (reguluj¹ca przewóz z zastosowaniem karnetów TIR) i Wspólna Procedura Tranzytowa (WPT). W ostatnich latach znacznie wzros³a liczba przewozów wykonywanych wed³ug wspomnianych procedur. W ci¹gu
trzech kwarta³ów 2001 r. by³o ich ponad 2,9 mln, czyli 83% - w relacji do ca³ego 2000 r. Na koniec czerwca 2001 r. zaleg³oci z tytu³u ce³ i podatków wynosi³y ogó³em 672,6 mln z³, w tym z powodu uchybieñ w realizacji procedur TIR i WPT  19,8
mln z³.
Mimo ogólnie pozytywnej oceny wspó³dzia³ania organów administracji celnej z centralnymi organami administracji
pañstwowej, w celu eliminowania nieprawid³owoci w procedurze tranzytu, czemu sprzyja³o tak¿e wdro¿enie zasady wielu oczu oraz rotacji funkcjonariuszy celnych, wyst¹pi³y jednak przypadki zaniedbañ i uchybieñ. Ich skutkiem by³y uszczuplenia w dochodach bud¿etu pañstwa, z tytu³u nieprawid³owej realizacji procedury celnej, w tym procedury tranzytu, wynosz¹ce w badanym okresie lat 2000  2001 (I pó³rocze) 38 mln z³.
Krytyczne uwagi Izby dotyczy³y nieterminowego rozpatrywania przez Prezesa GUC, jako organu II instancji, odwo³añ
w procedurze tranzytu. Ujawniono, ¿e w badanym okresie z 255 tego rodzaju odwo³añ, które wp³ynê³y do GUC, a¿ 191
(75%) rozpatrzono, z naruszeniem art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej, w terminie powy¿ej 2 miesiêcy, licz¹c od daty
wszczêcia postêpowania. Nierzetelnie prowadzono te¿ ewidencjê spraw (w tym odwo³añ) wp³ywaj¹cych do jednostki
organizacyjnej GUC, za³atwiaj¹cej te sprawy. Okaza³o siê, ¿e w ewidecji, w której w I kwartale 2000 r. ujêto 247 pozycji,
nie zosta³o wykazanych ponad 400 innych spraw. Fakt ten, zdaniem NIK, podwa¿a³ rzetelnoæ sprawozdawczoci za ca³y
2000 r. Krytyczn¹ ocenê uzasadnia³y dodatkowo ustalenia kontroli, wskazuj¹ce na opónienia przy udzielaniu odpowiedzi
na skargi kierowane do NSA. Z 225 skarg z³o¿onych przez podmioty uczestnicz¹ce w procedurze tranzytu, a¿ w 127
przypadkach (56%) odpowiedzi GUC przekazane zosta³y do NSA po up³ywie obowi¹zuj¹cego terminu (30 dni).
Wiele do ¿yczenia pozostawia³a skutecznoæ procedury dochodzenia nale¿noci celnych i podatkowych od przewoników lub od ZMPD. Zdaniem NIK, d³ugotrwa³oæ w dochodzeniu nale¿noci od ZMPD, bez zdecydowanych dzia³añ
administracji celnej, polegaj¹cych na kierowaniu spraw do s¹dów, w celu uzyskania orzeczenia okrelaj¹cego zobowi¹zania tego Zrzeszenia, mo¿e mieæ wp³yw na up³yw terminu przedawnienia w dochodzeniu roszczeñ, a tym samym wyganiêcie zobowi¹zañ. W rezultacie oznaczaæ to mo¿e straty dla bud¿etu pañstwa.
Polska, jako strona konwencji WPT, zobowi¹za³a siê do wprowadzenia Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytu (NCTS), zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrekcjê Generaln¹ ds. Ce³ i Podatków Komisji Europejskiej.
System ten, maj¹cy m.in. wyeliminowaæ przeci¹¿enia na przejciach granicznych oraz zminimalizowaæ liczbê nadu¿yæ,
powinien byæ gotowy w grudniu 2002 r. Z ustaleñ NIK wynika, ¿e jego realizacja ulegnie wielomiesiêcznemu opónieniu.
Zakoñczenie prac i przyst¹pienie Polski do NCTS nast¹pi, wed³ug GUC, dopiero w sierpniu 2003 r.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie rzetelnego ewidencjonowania, za³atwianych przez GUC,
spraw zwi¹zanych z odwo³aniami
w procedurze tranzytu, a tak¿e sprawozdawczoci w tym zakresie,
 wdro¿enie, w ramach nowej struktury organizacyjnej administracji cel-

nej, skutecznego systemu nadzoru
s³u¿bowego nad prowadzonymi postêpowaniami odwo³awczymi, w zakresie
indywidualnych postêpowañ w sprawach celnych, a tak¿e w sprawach odpowiedzi na skargi kierowane do NSA,
 zapewnienie skutecznego nadzoru
nad dzia³aniami urzêdów w dochodzeniu zobowi¹zañ od ZMPD, w tym bezwzglêdne korzystanie z drogi s¹dowej
w sytuacjach d³ugotrwa³ego sporu,

 zapewnienie skutecznego nadzoru
nad budow¹ Krajowego Projektu NCTS,
m.in. w celu niedopuszczenia do dalszych opónieñ w jego realizacji.

!

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykonywanie przez
Agencjê Prywatyzacji
zadañ zleconych przez
Ministra Skarbu Pañstwa,
w zakresie prywatyzacji
spó³ek i przedsiêbiorstw
pañstwowych

Ocena prawid³owoci wykonywania
przez Agencjê Prywatyzacji zleconych
jej zadañ, zw³aszcza dotycz¹cych
przygotowania i realizacji procesów
prywatyzacyjnych, jak równie¿ zabezpieczenia interesów Skarbu Pañstwa
w umowach prywatyzacyjnych.

Kontrolê przeprowadzono w Agencji
Prywatyzacji i Ministerstwie Skarbu
Pañstwa.

Agencja Prywatyzacji zosta³a powo³ana w 1996 r. ustaw¹ o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa jako pañstwowa osoba prawna
dokonuj¹ca, z upowa¿nienia Ministra Skarbu Pañstwa i w imieniu Skarbu Pañstwa, prywatyzacji - na zasadach okrelonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych.
Minister Skarbu Pañstwa udzieli³ Agencji w latach 1997-2000 upowa¿nieñ i pe³nomocnictw do prywatyzacji 322
spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa, z których Agencja sprywatyzowa³a 70 (21,7%). Koszty prywatyzacji w latach 19982000 stanowi³y 5% przychodów Agencji.
NIK krytycznie oceni³a brak w MSP jednolitych procedur i kryteriów merytorycznych wyboru spó³ek przekazywanych
Agencji do prywatyzowania. Stwierdzono m.in., ¿e udzielane przez ministra upowa¿nienia do prywatyzacji poszczególnych spó³ek nie spe³nia³y wymagañ Statutu Agencji Prywatyzacji, nie okrela³y bowiem zarówno warunków, jak i celów
prywatyzacji tych podmiotów. Upowa¿nienia sporz¹dzane by³y przez MSP z nienale¿yt¹ starannoci¹, NIK ujawni³a przypadki udzielania upowa¿nieñ bez zgody Rady Ministrów, b¹d Prezesa Rady Ministrów w przypadkach, w których prawo
przewiduje takie procedury.
Agencja metodologicznie by³a dobrze przygotowana do wdra¿ania procedur prywatyzacyjnych. Mimo to Izba krytycznie oceni³a ich wype³nianie. Stwierdzono m.in. przypadki nierzetelnoci w pracy komisji przetargowych dokonuj¹cych
wyboru firm doradczych do wykonania analiz przedprywatyzacyjnych i wyceny prywatyzowanych spó³ek. Za niecelowe
i niegospodarne uznano te¿ odp³atne zlecanie ekspertom spoza Agencji weryfikacji analiz przedprywatyzacyjnych, wykonywanych przez firmy doradcze przez ni¹ wybrane.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e w zawartych przez Agencjê umowach prywatyzacyjnych, przewiduj¹cych ratalne sp³aty
nale¿noci Skarbu Pañstwa za nabyte akcje lub udzia³y, stosowano niekorzystne dla Skarbu Pañstwa regulacje prawne,
niezgodne z ustaw¹ o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych. Oprocentowanie sp³at ratalnych naliczane by³o bowiem jednym wskanikiem kwartalnym za ostatni kwarta³ - nie naliczano natomiast odsetek dla trzech
kwarta³ów. Z kolei MSP odst¹pi³o od ¿¹dania naliczania oprocentowania pozosta³ych do sp³acania nale¿noci, z zastosowaniem iloczynu wskaników wzrostu cen i dóbr inwestycyjnych obowi¹zuj¹cych w okresie miêdzy kolejnymi terminami
sp³at. Zdaniem Izby by³o to posuniêcie bezzasadne, raz - ¿e niezgodne z przepisami, dwa  ¿e zasady rachunku ekonomicznego nakazuj¹ naliczanie oprocentowania za ca³y okres przesuniêcia p³atnoci nale¿noci (do czasu zakoñczenia
kontroli straty Skarbu pañstwa z tego tytu³u, w przypadku tylko dwóch skontrolowanych transakcji prywatyzacyjnych, wynios³y 777,3 tys. z³). Stwierdzono tak¿e przypadki przyjêcia w transakcjach prywatyzacyjnych nieskutecznych form zabezpieczenia nale¿noci Skarbu Pañstwa  w przypadku upad³ego nabywcy udzia³ów Zak³adów Miêsnych w Grodzisku Wielkopolskim spowodowa³o to brak mo¿liwoci wyegzekwowania ponad 28,8 mln z³.
NIK nie zg³osi³a zasadniczych uwag do wykonywania, przez Ministra Skarbu Pañstwa, wynikaj¹cego z ustawy o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa, nadzoru nad Agencj¹. Minister przedstawia³ roczne
sprawozdania z jej dzia³alnoci oraz zatwierdza³ jej roczne plany rzeczowo  finansowe.
W dniu 1 marca 2002 r. Sejm uchwali³ ustawê o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rz¹dowej i jednostek im podporz¹dkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw. Jej moc¹, z dniem 31 marca 2002 r.
Agencja Prywatyzacji uleg³a likwidacji, a jej zadania przesz³y do zakresu dzia³ania Ministra Skarbu Pañstwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

"

 dokonanie przez MSP oceny sytuacji ekonomicznej spó³ek, których
Agencja Prywatyzacji nie zd¹¿y³a
sprywatyzowaæ, w szczególnoci
za oceny mo¿liwoci ich prywaty-

zacji drog¹ przetargu publicznego,
 opracowanie, po przeprowadzeniu
takiej analizy, systemu zasad i kryteriów
wyboru spó³ek do prywatyzacji i podjêcie stosownej procedury przetargowej.

Tytu³ kontroli
Restrukturyzacja
i przekszta³cenia
w³asnoœciowe w
hutnictwie ¿elaza i stali

Cel

Zakres

Ocena stanu wykonania przyjêtych
przez Radê Ministrów Programów restrukturyzacji przemys³u hutnictwa
¿elaza i stali w Polsce oraz wp³ywu ich
realizacji na sytuacjê hut.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwa Skarbu
Pañstwa i Gospodarki oraz 12 hut.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e nie zosta³y zrealizowane podstawowe cele wskazane
w Programach - w odniesieniu do miêdzynarodowej konkurencyjnoci produkcji i wyrobów, ekonomicznej efektywnoci sektora, dostosowania asortymentu i wielkoci produkcji do potrzeb rynku oraz prywatyzacji hut i dop³ywu kapita³u. Widocznymi efektami by³y natomiast: za³o¿ona redukcja potencja³u wytwórczego, wy³¹czenie ze zdolnoci produkcyjnych znacz¹cej liczby przestarza³ych i ekologicznie szkodliwych technologii, za ze struktur hut
- maj¹tku nieprodukcyjnego. Najpe³niej zrealizowano program restrukturyzacji zatrudnienia, zak³adaj¹cy m.in. jego zmniejszenie w latach 1992-2002 ze 123 tys. do 43,5 tys. etatów.
Krytyczne uwagi NIK dotyczy³y m.in. nieskutecznoci i opónieñ w dzia³aniach administracji rz¹dowej na rzecz realizacji celów okrelonych w Programach, niskiej efektywnoci ekonomicznej sektora, braku nadzoru nad realizacj¹ programów restrukturyzacyjnych realizowanych przez huty oraz polityki prywatyzacyjnej. Brak spójnej i konsekwentnie realizowanej polityki pañstwa, niepowodzenia prywatyzacyjne oraz niezabezpieczone ród³a finansowania inwestycji sprawi³y,
¿e programy restrukturyzacji oparte zosta³y na nierealnych za³o¿eniach. Krytycznie oceniaj¹c przygotowanie i efekty przekszta³ceñ w³asnociowych hut w latach 1992-2002, Izba zwróci³a uwagê, ¿e ministrowie odpowiedzialni za procesy prywatyzacyjne nie wdro¿yli odpowiednich procedur, niezbêdnych do wykonania g³ównych za³o¿eñ okrelonych w Programach.
Przekszta³cenie w latach 1991-2000 wszystkich hut w jednoosobowe spó³ki Skarbu Pañstwa (jsSP) w ani jednym
przypadku nie zosta³o zakoñczone prywatyzacj¹ kapita³ow¹, z udzia³em inwestora strategicznego. Przeprowadzona prywatyzacja 16 z 24 hut, zdeterminowana by³a ich trudn¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹ i nie mia³a wp³ywu na rozwój sektora. Do
koñca 2002 r. nie sprywatyzowano 7 hut - jsSP, produkuj¹cych m.in. 78% stali surowej i 98% surówki ¿elaza. Nik³e efekty
przekszta³ceñ w³asnociowych by³y, zdaniem NIK, negatywnym skutkiem opónionych dzia³añ prywatyzacyjnych oraz
pogarszaj¹cej siê sytuacji ekonomicznej hut.
Krytyczne uwagi Izby wzbudzi³y dzia³ania Ministra Skarbu Pañstwa przy wyborze doradców prywatyzacyjnych dla
kilku hut. Zawieraj¹c umowy z doradcami zobowi¹za³ on huty, mimo i¿ zna³ ich trudn¹ sytuacjê finansow¹, do sfinansowania przez nie us³ug doradczych, oszacowanych na 9,4 mln z³. Powo³ana przez Ministra Skarbu Pañstwa Komisja Przetargowa kierowa³a siê dowolnoci¹ w ocenie kryteriów wyboru, co spowodowa³o, ¿e zamiast kryteriów obiektywnych (cena
za us³ugê) o wyborze doradców zadecydowa³y wzglêdy subiektywne (opinia i ocena merytoryczna firmy). W przypadku
jednej z firm, której fachowoæ wedle kryteriów subiektywnych mia³a byæ idealna, ocena ta nie znalaz³a potwierdzenia,
a zastrze¿enia do jakoci pracy doradcy spowodowa³y zerwanie z nim umowy.
Skutki finansowe projektów restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w latach 1993-2001 (I pó³rocze) wynios³y ponad
7,5 mld z³. Jednak¿e nie koordynowane przez rz¹d, pod wzglêdem zgodnoci z Programem restrukturyzacji, nie doprowadzi³y do oczekiwanych przemian jakociowych sektora i poprawy jego funkcjonowania. Poniesione nak³ady inwestycyjne
w wysokoci 5,4 mld z³ przez rozproszone w sektorze huty nie doprowadzi³y do zakoñczenia inwestycji i osi¹gniêcia celu,
jakim by³a konkurencyjnoæ rodzimych wyrobów hutniczych, przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnoci produkcji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wdro¿enie przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej procesu restrukturyzacji finansowej hut,
zgodnie z ustaw¹ o restrukturyzacji
hutnictwa ¿elaza i stali,

 przeprowadzenie przez Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, wspólnie z zarz¹dami hut, ocen
i aktualizacji realizowanych Porozumieñ z czerwca 1999 r., jako elementów
wdro¿enia i monitorowania do 2005 r.
programów produkcyjnych, inwestycyjnych, zdolnoci produkcyjnej i programów zatrudnienia, pod k¹tem ich do-

stosowania do Programu - Aktualizacja 2001 i jego modyfikacji oraz postanowieñ ustawy o restrukturyzacji hutnictwa ¿elaza i stali.

#

Tytu³ kontroli
Wykonanie zobowi¹zañ
umownych przez
inwestorów
strategicznych
w sprywatyzowanych
przedsiêbiorstwach
produkuj¹cych
samochody osobowe,
ciê¿arowe i autobusy

Cel

Zakres

Ocena sposobu realizacji przez inwestorów zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z umów prywatyzacyjnych oraz skutecznoci nadzoru ze strony przedstawicieli Skarbu Pañstwa nad ich wykonaniem.

Kontrolê przeprowadzono w: Ministerstwach Skarbu Pañstwa, Gospodarki
i Finansów, InwestStar SA w Starachowicach, Autosan SA w Sanoku,
Daewoo-FSO Motor SA w Warszawie, Daewoo Motor Polska Sp. z o.o.
w Lublinie (w upad³oci) oraz Zak³adach Samochodowych Jelcz SA
w Jelczu-Laskowicach.

Prywatyzacji polskich przedsiêbiorstw produkuj¹cych pojazdy samochodowe towarzyszy³y g³êbokie procesy restukturyzacji, w których uczestniczyli rodzimi i zagraniczni inwestorzy. ród³em zobowi¹zañ inwestorów uczestnicz¹cych w przekszta³ceniach w³asnociowych by³y postanowienia umów: prywatyzacyjnych, joint venture i cywilnoprawnych. W czêci z nich nie okrelono jednak sankcji za niewykonanie zobowi¹zañ. Uniemo¿liwi³o to praktycznie póniejsze ich wyegzekwowanie przez reprezentantów Skarbu Pañstwa, przy wykorzystaniu instrumentów umownych. Od wykonania zobowi¹zañ uzale¿niono przyznanie inwestorom ulg
i zwolnieñ podatkowych. By³o to skutecznym instrumentem egzekwowania zobowi¹zañ. Skala zwolnieñ by³a znaczna.
Kwota zwolnieñ w podatku dochodowym, wykorzystanych przez Spó³ki i inwestorów, wynios³a do koñca 2001 r. 538 mln,
z tym ¿e do czasu zakoñczenia kontroli (luty 2002 r.) Fiat i Daewoo nie wykorzysta³y w ca³oci ich kwoty.
£¹czna wielkoæ zobowi¹zañ inwestycyjnych  rozumianych jako nak³ady na podwy¿szenie kapita³ów spó³ek oraz
jako nak³ady inwestycyjne inwestorów i spó³ek na podwy¿szanie i unowoczenianie potencja³u produkcyjnego i rynkowego  wynios³a ok. 5,6 mld z³. Wiêkszoæ inwestorów uczestnicz¹cych w prywatyzacji polskich przedsiêbiorstw produkuj¹cych samochody osobowe, ciê¿arowe i autobusy, z wyj¹tkiem Daewoo w Spó³ce Daewoo Motor Poland sp. z o.o., wykona³a zobowi¹zania i podwy¿szy³a kapita³y o 2,9 mld z³, przekraczaj¹c zobowi¹zania o 0,9 mld z³. W wyniku niewykonania
zobowi¹zañ inwestycyjnych przez Daewoo i jedn¹ ze spó³ek ³¹czne zobowi¹zania do dokonania nak³adów inwestycyjnych
i kapita³owych zosta³y zrealizowane w 91% i wynios³y ok. 5 mld z³ - w relacji do zobowi¹zañ w wysokoci 5,6 mld z³.
Istotnym jest, ¿e Daewoo nie wykona³o zobowi¹zañ umownych w sprawie polonizacji produkcji, tj. udzia³u w niej czêci
i komponentów wytwarzanych w Polsce samochodów osobowych, jak równie¿ co do skali produkcji samochodów dostawczych.
Podstawowymi uchybieniami w realizacji zobowi¹zañ inwestorskich by³o niewykonanie zobowi¹zañ kapita³owych i inwestycyjnych przez Daewoo w Spó³ce Daewoo Motor Polska w Lublinie oraz nieudostêpnienie Spó³kom odpowiednich
róde³ finansowania inwestycji przez Daewoo. Ponadto stwierdzono nieprawid³owoci, wskazuj¹ce na wykorzystywanie
przez inwestorów dominuj¹cej pozycji w stosunkach ze spó³kami. Dzia³ania te, zdaniem NIK przynosz¹ce szkodê spó³kom, polega³y m.in. na transferze rodków finansowych poza spó³kê w Daewoo-FSO Motor SA, przerzucaniu przez
Daewoo kosztów sk³adowania maszyn i urz¹dzeñ w Anglii na Daewoo Motor Polska i powodowanie strat spó³ki na skutek
innych niekorzystnych dla niej umów z Daewoo. O skali stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawid³owoci wiadczy ³¹czny ich wymiar finansowy szacowany przez Izbê na 550,7 mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przyjêcie przez rz¹d zaktualizowanego programu dzia³añ maj¹cych na
celu osi¹gniêcie przez krajowy przemys³ samochodowy zdolnoci do skutecznej konkurencji na rynkach wiatowych,

$

 wypracowanie rozwi¹zañ dla fabryk
sprywatyzowanych z udzia³em upad³ego koreañskiego koncernu Daewoo, co
z jednej strony powinno doprowadziæ
do rozliczenia zobowi¹zañ inwestorów,
z drugiej  do zrestrukturyzowania obu
Spó³ek i znalezienia dla nich optymalnych koncepcji rozwoju.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Przekszta³cenia
w³asnoœciowe zak³adów
lecznictwa
uzdrowiskowego

Ocena przygotowania i przeprowadzenia przez Ministra Skarbu Pañstwa prywatyzacji zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego oraz dzia³añ organów tych zak³adów na rzecz ich
restrukturyzacji i przygotowania do
prywatyzacji.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Skarbu
Pañstwa oraz 17 zak³adów lecznictwa
uzdrowiskowego  jednoosobowych
spó³ek Skarbu Pañstwa.

Uruchomienie procesów prywatyzacyjnych spó³ek uzdrowiskowych nie by³o  w ocenie NIK  dostatecznie przygotowane. Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie wspó³pracowa³o z Ministerstwem Zdrowia w celu okrelenia zasad dzia³alnoci i rozwoju uzdrowisk, prywatyzacjê spó³ek uzdrowiskowych rozpoczêto zbyt pospiesznie, bez wystarczaj¹cych informacji o uwarunkowaniach dzia³alnoci tego sektora. Nie
uwzglêdniono tak¿e znaczenia polskich uzdrowisk jako wa¿nego elementu krajowego systemu opieki zdrowotnej oraz
wartociowej czêci dobra narodowego.
Wnioski prywatyzacyjne z³o¿y³o do Ministra Skarbu Pañstwa 18 spó³ek uzdrowiskowych, ale a¿ 8 z nich posiada³o
nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym, za wobec 7 zg³oszono roszczenia reprywatyzacyjne. Zamierzenia
prywatyzacyjne na lata 2000-2002, przewiduj¹ce prywatyzacjê 7 spó³ek uzdrowiskowych i podjêcie prac prywatyzacyjnych w stosunku do pozosta³ych 19 spó³ek, zosta³y zrealizowane w minimalnym zakresie, gdy¿ do zakoñczenia kontroli
(sierpieñ 2002 r.) sprywatyzowano tylko jedn¹ spó³kê - Zak³ad Leczniczy Uzdrowisko Na³êczów SA Prywatyzacjê Uzdrowiska Iwonicz SA zaniechano do czasu rozstrzygniêcia roszczeñ reprywatyzacyjnych. Ze wzglêdu na niezadowalaj¹ce oferty zg³oszone przez potencjalnych inwestorów wstrzymano procesy prywatyzacyjne uzdrowisk Po³czyn, L¹dek-D³ugopole
i wieradów-Czerniawa.
NIK krytycznie oceni³a dzia³ania Ministerstwa Skarbu Pañstwa w ramach przygotowañ do procesów prywatyzacyjnych. Ocena taka podyktowana by³a przewlek³oci¹ niektórych postêpowañ, zbêdnymi kosztami w wysokoci 254 980 z³
poniesionymi przez MSP na analizy przedprywatyzacyjne Uzdrowiska Iwonicz SA oraz niewystarczaj¹cymi umiejêtnociami cz³onków zespo³u odbieraj¹cego oszacowania wartoci ca³ego sektora uzdrowisk.
NIK nie dopatrzy³a siê istotnych nieprawid³owoci w przydziale akcji dla pracowników i osób uprawnionych. Prawo do
nieodp³atnego nabycia akcji i udzia³ów w 17 kontrolowanych spó³kach od Skarbu Pañstwa naby³o 11,1 tys. osób uprawnionych.
W latach 1999-2001 relatywnie spad³a wielkoæ nak³adów przeznaczanych na lecznictwo uzdrowiskowe, co wp³ynê³o
na zmniejszenie liczby osobodni kontraktowanych przez Kasy Chorych. Z danych przekazanych NIK przez 16 Kas Chorych wynika, ¿e w 2001 r. popyt na us³ugi uzdrowiskowe zaspokajany by³ w 66%, za w trzech Kasach Chorych oczekiwanie na realizacjê skierowania do uzdrowiska przekracza³o nawet dwa lata.
Na koniec 2001 r. wartoæ ksiêgowa 24 spó³ek uzdrowiskowych wynosi³a 280 mln z³. Nie obejmowa³a ona jednak
w pe³ni wartoci maj¹tku spó³ek, poniewa¿ nie wykazywa³y one w swoich bilansach wartoci praw u¿ytkowania wieczystego gruntów oraz eksploatowanych zasobów leczniczych (m.in. wód leczniczych i mineralnych), za wartoæ budynków nie
by³a przeszacowana do aktualnej wartoci rynkowej. Mimo i¿ z³o¿a zasobów leczniczych stanowi¹ bardzo wa¿ny czynnik
wp³ywaj¹cy na wartoæ rynkow¹ spó³ek, dotychczas nie powsta³y opracowania dotycz¹ce kompleksowej wyceny tych
zasobów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wypracowanie przez Ministrów
Skarbu Pañstwa oraz Zdrowia wspólnego stanowiska w sprawie przysz³oci spó³ek bran¿y uzdrowiskowej

i uwzglêdnienie go w ca³ociowej
strategii prywatyzacji tych spó³ek,
 podjêcie przez Ministra Zdrowia
dzia³añ maj¹cych na celu przeznaczenie odpowiednich nak³adów na leczenie uzdrowiskowe i zwiêkszenie dostêpnoci us³ug dla pacjentów,
 uwzglêdnienie w procesach prywa-

tyzacji uzdrowisk wartoci ich praw
maj¹tkowych nie ujêtych w ksiêgach rachunkowych, w tym zwi¹zanych z eksploatacj¹ uzdrowiskowych z³ó¿ leczniczych.

%

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Kierunki organizacji
importu gazu ziemnego
do Polski

Ocena dzia³añ administracji rz¹dowej
oraz podmiotów gospodarczych zajmuj¹cych siê zaopatrzeniem Polski w gaz
ziemny w zakresie m.in.: dostaw gazu
z importu, dywersyfikacji kierunków
zakupu, wp³ywu procesu restrukturyzacji Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa (PGNiG) na zakupy
z importu, realizacji Porozumienia z 25
sierpnia 1993 r. w sprawie budowy systemu gazoci¹gów tranzytowych i dostaw rosyjskiego gazu do Polski.

Kontrola zosta³a przeprowadzona
w Ministerstwie Gospodarki (MG)
oraz w spó³ce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie.

W ocenie NIK, dzia³ania kontrolowanych, jednostek zmierzaj¹ce do dywersyfikacji
róde³ importu gazu ziemnego do Polski by³y celowe, zgodne z wczeniejszymi
wnioskami NIK. Do czasu zakoñczenia kontroli ród³a importu nie uleg³y jednak faktycznemu zró¿nicowaniu. Dotychczasowe warunki wspó³pracy ze stron¹ rosyjsk¹ gro¿¹ powstaniem sytuacji, w której strona polska bêdzie zobowi¹zana p³aciæ
za gaz zakontraktowany, ale nieodebrany ze wzglêdu na brak technicznych mo¿liwoci jego transportu. Zdaniem Izby
konieczne jest zatem podjêcie dzia³añ na rzecz renegocjacji tych warunków, a tak¿e poszukiwania takich rozwi¹zañ organizacyjnych, które zapewni¹ Rz¹dowi RP wp³yw na obrót gazem, w stopniu pozwalaj¹cym na realizacjê Za³o¿eñ polityki
energetycznej Polski do 2020 r.
Podpisana w 1996 r. z Rosj¹ umowa na wieloletnie dostawy gazu ze z³ó¿ jamalskich przewiduje, ¿e w 2010 r. Polska
powinna odbieraæ 12,5 mld m3 zakontraktowanych na zasadzie bierz lub p³aæ. Problemem, zdaniem NIK, jest zapewnienie mo¿liwoci fizycznego sprowadzenia do Polski tej iloci surowca. Dostawy za porednictwem pierwszej nitki tzw.
gazoci¹gu jamalskiego zapewnia³y Polsce mo¿liwoæ odbioru 2,88 mld m 3 rocznie, natomiast docelow¹ przepustowoæ 14 mld m3 gazu zagwarantowaæ mia³ gazoci¹g sk³adaj¹cy siê z dwóch nitek. Druga nitka powinna zostaæ uruchomiona
w 2001 r., jednak do czasu zakoñczenia kontroli (po³owa 2001 r.) nie zapad³a decyzja o rozpoczêciu jej budowy.
Dzia³ania Ministra Gospodarki oraz zarz¹du Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA na rzecz dywersyfikacji
dostaw gazu by³y zgodne z celami wyznaczonymi w Za³o¿eniach polityki energetycznej Polski do 2020 r. oraz z harmonogramem okrelonym przez Radê Ministrów w rozporz¹dzeniu w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. Z celami tymi by³o równie¿ zgodne podpisanie w 2001 r. umowy na dostawy gazu z Danii, jak i realizacja Wspólnej
Deklaracji Premiera Polski i Premiera Norwegii z 3 lipca 2000 r. dotycz¹cej przysz³ego d³ugoterminowego kontraktu na dostawy, bezporednim gazoci¹giem, w iloci 5 mld m3 gazu rocznie. Wykonaniu zadañ zapisanych w Za³o¿eniach podporz¹dkowana by³a rezygnacja z kontynuowania dzia³añ nie prowadz¹cych do zagwarantowania zagranicznych dostaw gazu bezporednio ze z³ó¿ eksportera, tj. zakupu gazu w Holandii oraz uczestnictwa PGNiG SA w budowie gazoci¹gu Bernau  Szczecin.
Zakontraktowane dostawy gazu z importu nie zabezpiecza³y w wystarczaj¹cym stopniu zró¿nicowania kierunków zaopatrzenia Polski w gaz ziemny w okresie do 2020 r. Stan zaawansowania dzia³añ na rzecz uzyskania, zgodnie z Za³o¿eniami, bezporedniego dostêpu do co najmniej dwóch zagranicznych z³ó¿ gazu nale¿¹cych do ró¿nych krajów, na dzieñ
zakoñczenia kontroli, by³ niewystarczaj¹cy dla dokonania ich pe³nej oceny. Umowa z Norwegi¹ na dostawy 5 mld m3 gazu
rocznie stanowi³aby wype³nienie programu rz¹dowego w tym zakresie. W okresie poprzedzaj¹cym rozpoczêcie tych dostaw, zró¿nicowanie kierunków importu gazu zapewnia podpisana z Dani¹ umowa zakupu 2 mld m 3 gazu rocznie przez
8 lat, pocz¹wszy od 2003 r.
Jako celowe Izba uzna³a przygotowanie przez PGNiG programu zwiêkszenia pojemnoci magazynów gazu do iloci
wymaganych w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 sfinalizowanie dzia³añ, które umo¿liwi¹ zdywersyfikowany import gazu we-

&

d³ug zasad okrelonych w Za³o¿eniach
polityki energetycznej Polski do 2020 r.
oraz w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy,

 zapewnienie osi¹gniêcia pojemnoci magazynowych gazu odpowiadaj¹cych wymogom okrelonym w ustawie
Prawo energetyczne.

Tytu³ kontroli
Zawieranie i realizacja
umów w Pañstwowym
Przedsiêbiorstwie
U¿ytecznoœci Publicznej
„Poczta Polska”

Cel

Zakres

Ocena rzetelnoci wykonania wniosków pokontrolnych dotycz¹cych usuniêcia przyczyn wystêpowania stwierdzonych nieprawid³owoci w zawartych w latach 1996-1999 umowach
o dostawê materia³ów i us³ug, oraz
dokonanie oceny prawid³owoci zawierania i realizacji postanowieñ
umów o dostawê materia³ów i us³ug
w 2000 r. i w I pó³roczu 2001 r.

Kontrolê przeprowadzono w Centralnym Zarz¹dzie Poczty Polskiej oraz
Dyrekcji Okrêgu Poczty w Warszawie.

W ocenie NIK, mimo i¿ Poczta Polska wykazywa³a w latach 2000-2001 dodatnie
wyniki finansowe, by³yby one znacznie lepsze, przy ni¿szych kosztach dzia³alnoci,
w tym kosztach us³ug obcych. Stwierdzono bowiem, ¿e kierownictwo przedsiêbiorstwa niecelowo i niegospodarnie dysponowa³o rodkami finansowymi, nie podejmuj¹c dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia kosztów zwi¹zanych z zawieraniem i realizacj¹ umów o dostawê materia³ów i us³ug. Nadal, podobnie jak to mia³o miejsce w latach 1996-1999, wystêpowa³y liczne przypadki nieuzasadnionego zawierania umów w wymienionym zakresie, nieprzestrzegano wewnêtrznych
procedur przetargowych przy wyborze wykonawców zamówieñ, nieegzekwowano od zleceniobiorców rzetelnej realizacji
postanowieñ umów.
W ocenie NIK, do g³ównych przyczyn wymienionych nieprawid³owoci zaliczyæ nale¿y niepe³ne i przewlek³e realizowanie wniosków pokontrolnych Izby, skierowanych w 1999 r. do Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej oraz innych kierowników kontrolowanych jednostek organizacyjnych Poczty.
Niewykonano bowiem wniosków NIK dotycz¹cych m.in. opracowania regulaminów organizacyjnych lub zakresu zadañ dla wszystkich biur Centralnego Zarz¹du Poczty Polskiej (CZPP) przygotowuj¹cych i realizuj¹cych przedsiêwziêcia
gospodarcze, nie zaktualizowano zasad obiegu dokumentów finansowo-ksiêgowych, nie opracowano jednolitych wzorów
dokumentów  w zale¿noci od rodzaju i przedmiotu umowy. Analiza 60 wybranych umów zawartych przez Pocztê Polsk¹
i realizowanych od 2000 r. do koñca drugiego kwarta³u 2001 r. wykaza³a m.in., i¿ na skutek tych i innych nieprawid³owoci,
niecelowo, niegospodarnie b¹d bez rzetelnego udokumentowania Poczta wydatkowa³a kwotê 1.491tys. z³. Na przyk³ad,
wskutek nieprzestrzegania obowi¹zuj¹cych w Poczcie Polskiej procedur przetargowych przy wyborze dostawcy paliw
wybrano firmê, której oferta by³a dro¿sza od zg³oszonej przez firmê konkuruj¹c¹ o udzielenie zamówienia. W rezultacie
tylko do koñca czerwca 2001 r. za paliwo dostarczone przez wybranego dostawcê (na podstawie umowy podpisanej
w grudniu 2000 r.), Poczta Polska wydatkowa³a o blisko 226 tys. z³ wiêcej, ni¿ zap³aci³aby za to paliwo, kupuj¹c je na
wolnym rynku.
Zastrze¿enia Izby wzbudzi³a celowoæ promowania Poczty Polskiej poprzez szeroko rozpowszechnione rozdawnictwo materia³ów reklamowych, niekiedy znacznej wartoci. Wród tych ostatnich znalaz³y siê np. jedwabne krawaty, galanteria skórzana, wyroby ze z³ota. Analiza 93 zamówieñ na dostawy materia³ów promocyjno- reklamowych (o ³¹cznej wartoci 5 mln z³) wykaza³a, ¿e w wiêkszoci zamówienia te mia³y formê jednostronnie podpisanych zleceñ.
Zdaniem NIK, stwierdzone nieprawid³owoci dotycz¹ce zawierania i realizowania umów przez Pocztê Polsk¹ ujawni³y
niewielk¹ skutecznoæ wykonywania ustawowych uprawnieñ przez Radê Poczty Polskiej, w tym prawa do kontrolowania
dzia³alnoci Poczty. Ustaleñ kontroli NIK wykaza³y, ¿e kilkakrotne zalecenia Rady w sprawie zmiany wielkoci i struktury
zakupów materia³ów promocyjnych, zosta³y zlekcewa¿one przez kierownictwo Poczty Polskiej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wzmo¿enie przez Ministra Infrastruktury nadzoru nad dzia³alnoci¹
kierownictwa Poczty Polskiej oraz rozwa¿enie celowoci skorzystania
z uprawnieñ okrelonych w art. 35 ustawy z 30 lipca 1997 r. o pañstwowym

przedsiêbiorstwie u¿ytecznoci publicznej Poczta Polska,
 rzetelne zrealizowanie przez kierownictwo Poczty Polskiej wszystkich
wniosków pokontrolnych NIK,
 podjêcie przez Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej stosownych dzia³añ zmierzaj¹cych do stworzenia systemu kontroli wewnêtrznej, zapewnia-

j¹cego skuteczny nadzór nad racjonalnym wydatkowaniem rodków finansowych w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych Poczty.

'

Tytu³ kontroli
Prawid³owoœæ szkolenia
i egzaminowania
kandydatów
na kierowców
oraz wydawania
praw jazdy

Cel

Zakres

Ocena przebiegu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców
oraz wydawania praw jazdy, a tak¿e
rozpoznanie obszarów korupcji zwi¹zanych z przyznawaniem uprawnieñ
do kierowania pojazdami.

Kontrol¹ objêto: 10 urzêdów wojewódzkich, 21 starostw i urzêdów
miast na prawach powiatów oraz 20
wojewódzkich orodków ruchu drogowego.

Przeprowadzona w 44 orodkach nauki jazdy kontrola wykaza³a, ¿e szkolenie i egzaminowanie ubiegaj¹cych siê o prawo jazdy nie przygotowuje ich do bezpiecznego poruszania siê po drogach publicznych. Ujawniono, i¿ instruktorzy wydawali zawiadczenia o ukoñczeniu kursu kandydatom, którzy nie odbyli wymaganych zajêæ; do udzia³u w praktycznym szkoleniu dopuszczano kursantów przed ukoñczeniem czêci teoretycznej z zakresu techniki prowadzenia pojazdów i znajomoci zasad ruchu drogowego. O niedostatecznym przygotowaniu wiadczy³y wyniki pañstwowych egzaminów na prawo jazdy, które w pierwszym terminie zda³o zaledwie 32,7% kursantów. W 1999 r. osoby o krótkim sta¿u w kierowaniu pojazdami w wieku od 18 do 24 lat stanowi³y 35%
sprawców wypadków drogowych. Oprócz nierzetelnej pracy orodków nauki jazdy, niezadowalaj¹ce przygotowanie kandydatów mia³o zwi¹zek z niewykonywaniem przez starostów skutecznego nadzoru nad dzia³alnoci¹ orodków (w 15
starostwach sporód 21 badanych nie przeprowadzono w ogóle kontroli dzia³alnoci szkoleniowej).
W 17 wojewódzkich orodkach ruchu drogowego stwierdzono nieprawid³owoci zwi¹zane z egzaminowaniem. Najistotniejsze to m.in.: nierzetelne sprawdzanie testów, w wyniku czego w 2 orodkach zaliczano egzamin teoretyczny 15
osobom, które przekroczy³y limit b³êdów, czy te¿ niesprawdzanie to¿samoci osób przystêpuj¹cych do egzaminu. Wyniki
ankiety przeprowadzonej w trakcie kontroli wród osób egzaminowanych wskaza³y na wystêpowanie, w szerokim zakresie, negatywnych zjawisk podczas egzaminów na prawo jazdy. Sporód osób, które odpowiedzia³y na pytania 13% poda³o, ¿e nie poinformowano ich o przyczynach niezaliczenia egzaminu, a ponad 68% - ¿e istnieje mo¿liwoæ z³o¿enia skargi
do osoby nadzoruj¹cej przebieg egzaminu. Ustalono równie¿, ¿e w 3 orodkach (sporód 20 objêtych badaniem) egzaminatorami by³y osoby zatrudnione w organach, które by³y zobowi¹zane do wykonywania bezporedniego nadzoru nad tymi
jednostkami. W 2 kolejnych orodkach stwierdzono zatrudnianie jako egzaminatorów osób ukaranych za ra¿¹ce naruszenie przepisów ruchu drogowego, np. za kierowanie pojazdem pod wp³ywem alkoholu. Ujawniono tak¿e przypadki zatrudniania w charakterze egzaminatorów osób oskar¿onych za przyjêcie korzyci materialnej za umo¿liwienie zdania egzaminu - 4,4% osób ankietowanych stwierdzi³o, ¿e uzyska³o prawo jazdy w zamian za wrêczenie korzyci materialnej egzaminatorowi lub osobom z nim zwi¹zanym.
Izba zwraca uwagê, i¿ korupcji w przyznawaniu uprawnieñ do kierowania pojazdami sprzyjaj¹ rozwi¹zania prawne,
stanowi¹ce i¿ czêæ praktyczna egzaminu nie ma charakteru komisyjnego  zdaj¹cego ocena jedynie egzaminator. Przepisy nie zabraniaj¹ te¿, aby egzaminy przeprowadza³y osoby sprawuj¹ce równoczenie, z upowa¿nienia wojewody, czynnoci z zakresu bezporedniego nadzoru nad orodkami, w których kandydaci s¹ egzaminowani. Korupcji sprzyjaj¹ ponadto rozwi¹zania prawne, które reguluj¹ dzia³alnoæ wojewódzkich orodków ruchu drogowego, zgodnie z którymi koszty
ich dzia³alnoci, w tym p³ace pracowników (m.in. egzaminatorów), finansowane s¹ z op³at wnoszonych przez osoby egzaminowane. Najprostszym sposobem polepszenia kondycji finansowej orodka jest bowiem zwiêkszanie wp³ywów z op³at
egzaminacyjnych, równie¿ przez zwiêkszenie liczby egzaminów, w tym poprawkowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 Prezes Rady Ministrów powinien
zapewniæ, w szczególnoci przez
dzia³ania nadzorcze wojewodów,
w zakresie ustalonym przez ustawy
reguluj¹ce funkcjonowanie samorz¹dów terytorialnych, wykonywanie
przez starostów nadzoru nad orod-
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kami szkolenia kierowców oraz zobowi¹zaæ wojewodów do wykonywania skutecznego nadzoru orodków
egzaminuj¹cych kandydatów na kierowców,
 celowe jest wprowadzenie przez
ministra w³aciwego ds. transportu,
w porozumieniu z ministrem ds. finansów publicznych, zmian w zasadach finansowania wojewódzkich orodków
ruchu drogowego,

 celowe jest zwiêkszenie liczby godzin praktycznej nauki jazdy (obecnie
minimum 20 godz.) oraz wprowadzenie zasady komisyjnego zdawania egzaminów na prawo jazdy.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Prawid³owoœæ
wykorzystania funduszy
za p³atne parkowanie
na drogach publicznych

Ocena pozyskiwania i gospodarowania wp³ywami z op³at za niestrze¿one
parkowanie pojazdów na drogach
publicznych - w latach 1999-2001 (3
kwarta³y).

Kontrol¹ objêto 38 jednostek: 25
urzêdów miast (miast i gmin), 9 zarz¹dów dróg (miejskich i powiatowych) oraz 4 przedsiêbiorców inkasuj¹cych op³aty parkingowe na zlecenie zarz¹dów dróg.

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a pobieranie op³at za parkowanie pojazdów, m.in. ze wzglêdu na wprowadzenie ich w skontrolowanych jednostkach z naruszeniem przepisów prawa. W 11 miastach (42,3% badanych) p³atne parkowanie wprowadzi³ organ do tego nieuprawniony, a ponadto bezprawnie rozszerzono strefy parkowania poza obszar dróg publicznych, w 14 miastach (53,8%) wyznaczono strefy parkowania bez projektów organizacji ruchu drogowego, za w 7 miastach (26,9%) organy samorz¹du terytorialnego wprowadzi³y, bez podstawy prawnej, dodatkow¹ op³atê za wydanie identyfikatora upowa¿niaj¹cego do bezp³atnego parkowania. Zdaniem NIK, taka sytuacja stwarza potencjalne negatywne konsekwencje dla gmin, albowiem wniesienie uzasadnionych skarg przez zainteresowanych kierowców mo¿e spowodowaæ koniecznoæ zwrotu pobranych op³at
wraz z odsetkami. Wiele do ¿yczenia pozostawia³ system pobierania op³at parkingowych, zw³aszcza od uchylaj¹cych siê
od ich uiszczenia. W efekcie regulowali je zdyscyplinowani kierowcy, pozostali skutecznie dochodzili swoich praw w postêpowaniu odwo³awczym b¹d pozostawali bezkarni.
W pracach przygotowawczych dotycz¹cych wprowadzenia p³atnego parkowania i pobierania z tego tytu³u stosownych
op³at, zarz¹dy dróg nie zadba³y o swoje interesy ekonomiczne. Przejawia³o siê m.in. w powierzeniu (a¿ przez 77% skontrolowanych zarz¹dów) uprawnieñ do pobierania op³at innym podmiotom, z regu³y podmiotom niepublicznym (w tym
46,2% - bez podstawy prawnej). Po³owa z nich nie rozlicza³a siê z zarz¹dami ze wszystkich pobranych op³at, przekazuj¹c
im jedynie umown¹ zrycza³towan¹ kwotê. W 11 miastach stosowane by³y zwolnienia od wnoszenia op³at, nieprzewidziane
przez prawo miejscowe. W 16 miastach (61,5%) kierowcy uchylaj¹cy siê od op³at nie ponosili z tego tytu³u ¿adnych
konsekwencji, gdy¿ w³aciwe rady nie ustali³y stawek podwy¿szonych, które nale¿a³o pobieraæ w takich sytuacjach.
W zbadanym okresie zarz¹dy dróg lub zarz¹dy miast, w których przeprowadzono kontrole uzyska³y z tytu³u op³at
parkingowych ³¹cznie 113,2 mln z³. Na utrzymanie dróg publicznych przeznaczono jednak tylko 21,3 mln (18,8%) wp³ywów. Organizacja miejsc parkingowych oraz koszty pobierania op³at, w tym prowizje podmiotów je inkasuj¹cych, poch³onê³y bowiem 78,6 mln z³ (69,4%). rodki na utrzymanie dróg zosta³y pomniejszone tak¿e z tego powodu, ¿e 12,6 mln z³
(11,1%) nie zasili³o rachunków rodków specjalnych zarz¹dów dróg, ale - z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
- przekazanych zosta³o na cele inne, ni¿ finansowanie utrzymania dróg, np. na lokaty bankowe.
Równie¿ nie wszystkie rodki zgromadzone na rachunkach rodków specjalnych zosta³y przeznaczone na utrzymanie
dróg publicznych. Np. w Bia³ymstoku ze rodków tych wydatkowano (w latach 2000-2001) 199,9 tys. z³ na prace zwi¹zane
z wykonaniem dla policji systemu nadzoru telewizyjnego w wybranych strefach miasta. Zarz¹d dróg nie posiada³ jednak
dostêpu do materia³ów rejestrowanych za porednictwem owego systemu.
W miastach, w których przeprowadzono kontrolê, na utrzymanie dróg publicznych wykorzystano mniej ni¿ 21% kwoty
dochodów z op³at wniesionych przez kierowców.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez Radê Ministrów dzia³añ w celu nowelizacji ustawy o drogach publicznych, polegaj¹cej na wskazaniu organu uprawnionego do wprowadzania i ustalania stawek op³at za
parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych,
 poprawienie jakoci nadzoru nad
prawid³owoci¹ tworzonego przez gminy prawa miejscowego w sprawie po-

bierania op³at za parkowanie pojazdów
na drogach publicznych,
 zobowi¹zanie prezesów regionalnych izb obrachunkowych do zapewnienia szczególnego nadzoru izb nad
realizacj¹ przez jednostki samorz¹du
terytorialnego obowi¹zku tworzenia
rachunku rodka specjalnego przeznaczonego na utrzymanie dróg, pozyskiwania wp³ywów na ten rachunek z op³at
drogowych i kar za ich niewniesienie
oraz wydatkowania zgromadzonych
rodków wy³¹cznie na utrzymanie dróg.
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Tytu³ kontroli
Wykonywanie
publicznych us³ug
w transporcie

Cel

Zakres

Ocena organizowania komunikacji
publicznej przez ministra w³aciwego
do spraw transportu i samorz¹dy wojewódzkie oraz dostosowywania parametrów szlaków komunikacyjnych
do wymogów Unii Europejskiej.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (obecnie
Ministerstwo Infrastruktury), Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Publicznych (obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), Polskie Koleje Pañstwowe SA oraz urzêdy marsza³kowskie województw: lubuskiego, ³ódzkiego, ma³opolskiego, mazowieckiego,
opolskiego, podkarpackiego, l¹skiego, wiêtokrzyskiego, warmiñsko 
mazurskiego i wielkopolskiego.

Komunikacja publiczna nale¿y do sfery us³ug u¿ytecznoci publicznej, co oznacza
przyjêcie na siebie zobowi¹zañ, których przedsiêbiorstwo  jeli bra³oby pod uwagê wy³¹cznie w³asne interesy ekonomiczne  nie podjê³oby siê w ogóle. St¹d bior¹ siê szczególne obowi¹zki administracji
publicznej organizowania i dotowania takiej dzia³alnoci.
Kontrola wykaza³a, ¿e zarówno minister w³aciwy do spraw transportu jak i zarz¹dy województw nie opracowali systemowych rozwi¹zañ s³u¿¹cych wype³nianiu misji w sferze komunikacji publicznej. Minister nie podj¹³ swych obowi¹zków
w tej dziedzinie, za marsza³kowie województw dopiero rozpoczêli kszta³towanie polityki transportowej w województwach.
Izba ustali³a, ¿e w sferze komunikacji publicznej minister nie podj¹³ ustalenia rzeczywistego zapotrzebowania na
miêdzywojewódzkie przewozy kolejowe. W konsekwencji nie mo¿na by³o okreliæ kwoty rodków niezbêdnych na ten cel
jak i koniecznych rozmiarów kwoty wsparcia tych przewozów jako dzia³ania wy¿szej u¿ytecznoci. Nie podjêto tak¿e próby
dostosowania systemu rozliczeñ miêdzy administracj¹ a przewonikiem wykonuj¹cym zamawiane us³ugi u¿ytecznoci
publicznej do standardów obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej. A stanowi¹ one m.in., ¿e mo¿na zawieraæ z przedsiêbiorstwami komercyjnymi umowy na wiadczenie us³ug u¿ytecznoci publicznej, ale w ewidencji rachunkowej firmy rodki
przekazane na ten cel przez w³adze publiczne powinny zostaæ wydzielone.
Dotacje z bud¿etu pañstwa jedynie czêciowo pokrywa³y wydatki na regionalne przewozy kolejowe, a przewozy miêdzywojewódzkie w ogóle dotowane nie by³y. Minister i samorz¹dy wojewódzkie nie by³y jednak w stanie okreliæ rzeczywistej wielkoci rodków niezbêdnych na te cele. Pozosta³e, poza refundowanymi z bud¿etu, koszty przewozów ponosi³y
same PKP, co oznacza, ¿e przewonik z w³asnych rodków finansowa³ zadania s³u¿by publicznej.
Tak¿e skontrolowane urzêdy marsza³kowskie nie posiada³y danych o potrzebach przewozowych w komunikacji pasa¿erskiej, nie rozpoznano podstawowych wielkoci - liczby podró¿nych i kosztów przewozów. Organy w³adzy publicznej nie
wykszta³ci³y narzêdzi umo¿liwiaj¹cych racjonalne ustalanie zapotrzebowania na rodki publiczne niezbêdne do sfinansowania komunikacji zbiorowej.
Szczup³oæ rodków, jakie bud¿et móg³ przeznaczyæ na rozbudowê i utrzymanie dróg krajowych oraz infrastruktury
kolejowej spowodowa³a, ¿e minister nie móg³ zrealizowaæ tych zadañ, nale¿¹cych wszak do ustawowych obowi¹zków
w³adz publicznych. NIK negatywnie ocenia fakt dopuszczenia do postêpuj¹cej degradacji stanu dróg i linii kolejowych.
B³êdy w planowaniu, wyd³u¿aj¹cy siê czas przygotowañ do korzystania ze rodków pomocowych, opónienia w og³aszaniu przetargów i wykupie gruntów  to g³ówne przyczyny niewykonania czêci inwestycji drogowych i kolejowych. Z niemal
rocznym opónieniem opracowany zosta³ Program dostosowania podstawowej sieci drogowej w Polsce do standardów
Unii Europejskiej do 2015 roku. Mimo to i tak nie jest on realizowany

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wniosek legislacyjny do Rady Ministrów o uregulowanie zasad wykonywania publicznego transportu zbioro-
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wego, rozumianego jako obowi¹zek
s³u¿by publicznej oraz zasad jego
wspierania przez organy administracji
rz¹dowej i samorz¹d terytorialny,
 wniosek legislacyjny do Rady Ministrów o przyspieszenie opracowania
aktów prawnych o jednolitym systemie

ewidencjonowania i ksiêgowania wydatków na infrastrukturê komunikacyjn¹.

Tytu³ kontroli
Utrzymanie liniowej
infrastruktury kolejowej
PKP

Cel

Zakres

Ocena stanu technicznego liniowej
infrastruktury kolejowej, w tym linii
kolejowych, urz¹dzeñ sterowania ruchem i sieci trakcyjnej oraz jego wp³ywu na bezpieczeñstwo ruchu kolejowego.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Infrastruktury, zarz¹dzie spó³ki
Polskie Koleje Pañstwowe SA, w tym
w jej jednostkach wykonawczych 
Zak³adach Linii Kolejowych w Gdañsku, Gorzowie Wlkp., Kielcach, Krakowie, £odzi, Opolu., Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie i Wroc³awiu.

W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli, aktualny stan techniczny liniowej infrastruktury
kolejowej zagra¿a sprawnemu i bezpiecznemu przewo¿eniu ludzi i rzeczy. Spóniaj¹ce siê poci¹gi, ograniczanie ich szybkoci ze wzglêdu na fatalny stan torów, wymagaj¹ce pilnej naprawy urz¹dzenia
automatyki, wszystko to sprawia, ¿e  wed³ug NIK mo¿e dojæ do sytuacji, w której zainteresowanie us³ugami transportu
szynowego bêdzie tak znikome, ¿e funkcjonowanie wszystkich spó³ek PKP SA, zw³aszcza spó³ek przewozowych, stanie
siê problematyczne. Tylko dwie linie o ³¹cznej d³ugoci 699 km odpowiada³y standardom rynkowym pod wzglêdem dopuszczalnej prêdkoci poci¹gów, a tak¿e normom obowi¹zuj¹cym w Unii Europejskiej.
Postêpuj¹ca degradacja stanu technicznego infrastruktury kolejowej by³a m.in. wynikiem zmniejszania zakresu prac
rzeczowych na kolei, trudnej sytuacji ekonomicznej PKP, a co za tym idzie niewystarczaj¹cej iloci rodków na finansowanie kosztów niezbêdnych remontów oraz bie¿¹cego utrzymania infrastruktury. W latach 1990-2000 prawie trzykrotnej
redukcji uleg³a d³ugoæ rocznie wymienianych torów w przeliczeniu na 1 mln poci¹go-kilometrów, z przekroczeniem okresu ¿ywotnoci eksploatowano 4,7 mln sztuk drewnianych podk³adów, tj. 31% ich ogólnej iloci. Nie bez wp³ywu na ow¹
degradacjê mia³y liczne dewastacje i kradzie¿e elementów infrastruktury kolejowej, a tak¿e zbyt ma³e, w stosunku do
potrzeb, moce przerobowe jednostek zajmuj¹cych siê remontami torów i budowli in¿ynierskich oraz usuwaniem usterek
zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu ruchu kolejowego.
Istotne utrudnienia w dzia³alnoci jednostek realizuj¹cych zadania organizowania utrzymania liniowej infrastruktury
kolejowej oraz nadzoru nad jej utrzymaniem wynika³a z niewydawania lub wydawania z opónieniem przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej stosownych rozporz¹dzeñ do ustaw: Prawo budowlane oraz o transporcie kolejowym.
Izba zwróci³a uwagê, ¿e nie uda³o siê wdro¿yæ tych postanowieñ ustawy o transporcie kolejowym, które m.in. odnosz¹
siê do no¿liwoci czêciowego finansowania kosztów utrzymania linii kolejowych z bud¿etu pañstwa (wy³¹cznie ze wzglêdów obronnych) oraz bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego (linii o znaczeniu lokalnym).
Analiza przebiegu tworzenia spó³ki Polskie Linie Kolejowe SA wykaza³a, i¿ PKP SA nie by³y nale¿ycie przygotowane
do realizacji tego zadania. Chodzi³o m.in. o to, ¿e dopiero po up³ywie 5 miesiêcy od wejcia w ¿ycie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP  zarz¹d PKP SA uchwali³ Strategiê i tryb tworzenia spó³ek oraz zasady wnoszenia do spó³ek sk³adników maj¹tkowych. W opracowaniu tym nie rozstrzygniêto jednak, czy spó³ka PLK SA ma przej¹æ
wszystkie linie kolejowe, w tym tak¿e wy³¹czone z eksploatacji, czy tylko linie czynne. Do czasu zakoñczenia kontroli PKP
SA nie podjê³a dzia³añ zmierzaj¹cych do uregulowania stanu prawnego poszczególnych nieruchomoci infrastruktury
kolejowej, w celu wniesienia ich do PLK SA w formie wk³adu niepieniê¿nego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 uruchomienie wszystkich róde³ finansowania wydatków zwi¹zanych
z utrzymaniem infrastruktury kolejowej,
przewidzianych w ustawie o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji

przedsiêbiorstwa pañstwowego Polskie Koleje Pañstwowe,
 przyspieszenie prac nad projektem
nowelizacji ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego Polskie Koleje Pañstwowe w zakresie wniesienia
przez PKP SA w formie wk³adu niepieniê¿nego do PLK SA linii kolejowych,

w rozumieniu ustawy o transporcie
kolejowym, z wy³¹czeniem gruntów
bêd¹cych ich czêci¹ sk³adow¹ i nie
maj¹cych uregulowanego stanu prawnego, a nastêpnie oddanie ich PLK SA
do nieodp³atnego korzystania na podstawie umowy.
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Tytu³ kontroli
Wykonywanie przez
organy zarz¹dzaj¹ce
ruchem drogowym
zadañ w zakresie
bezpieczeñstwa na
drogach publicznych

Cel

Zakres

Ocena dzia³alnoci organów zarz¹dzaj¹cych ruchem na drogach publicznych oraz organów nadzoruj¹cych to zarz¹dzanie w latach 20002002 (I pó³rocze).

Kontrol¹ objêto organy nadzoruj¹ce
zarz¹dzanie ruchem (Ministra Infrastruktury i 14 wojewodów) oraz 50
organów zarz¹dzaj¹cych tym ruchem,
w tym m.in. generalnego dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad, marsza³ków województw, prezydentów miast.

Ustalenia kontroli uwidoczni³y, ¿e poziom bezpieczeñstwa w krajowym ruchu drogowym, okrelany relacj¹ liczby wypadków do iloci u¿ytkowanych pojazdów samochodowych, niekorzystnie odbiega od stanu istniej¹cego w krajach Unii Europejskiej. NIK krytycznie oceniaj¹c zarz¹dzanie ruchem drogowym na drogach publicznych zwróci³a m.in. uwagê, ¿e organy odpowiedzialne za owo zarz¹dzanie
nie wykonywa³y wszystkich zadañ okrelonych w rozporz¹dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegó³owych warunków zarz¹dzania ruchem na drogach. Tylko 13 sporód 50 badanych organów zarz¹dzaj¹cych
pos³ugiwa³o siê projektami organizacji ruchu spe³niaj¹cymi wymogi tego rozporz¹dzenia. W pozosta³ych 37 podmiotach,
w których analizie poddano ponad 2,7 tys. projektów, odnotowano brak 4 tys. elementów przewidzianych w przepisach
prawa. Jedynie 16 organów przeprowadzi³o kontrolê realizacji zadañ technicznych, okrelonych w zatwierdzonych projektach sta³ej organizacji ruchu.
Skontrolowane podmioty w nik³ym zakresie realizowa³y obowi¹zek przeprowadzania co najmniej raz na 6 miesiêcy
kontroli prawid³owoci zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urz¹dzeñ
sygnalizacji wietlnej oraz dwiêkowej. Z obowi¹zku tego wywi¹za³o siê zaledwie 7 organów zarz¹dzaj¹cych ruchem.
Pozosta³e dokonywa³y kontroli z mniejsz¹ czêstotliwoci¹ lub obejmowa³y nimi tylko niektóre drogi.
Kontrolerzy NIK, dokonuj¹c oglêdzin co najmniej 10% d³ugoci dróg zarz¹dzanych przez badane organy, tylko na
obszarze w³aciwoci 19 podmiotów nie stwierdzili uchybieñ w istniej¹cej organizacji ruchu. Na terenie dzia³ania pozosta³ych 31 organów zarz¹dzaj¹cych ruchem, jego organizacja odbiega³a od ustalonej w zatwierdzonych projektach lub jej
elementy nie by³y zgodne z Prawem o ruchu drogowym, b¹d przepisami rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie znaków i sygna³ów drogowych. Tylko 18 organów zarz¹dzaj¹cych ruchem dokonywa³o analiz jego
organizacji, zw³aszcza w zakresie bezpieczeñstwa ruchu i jego efektywnoci.
Krytyczne uwagi NIK dotyczy³y niewykonywania nadzoru nad zarz¹dzaniem ruchem na drogach. Sporód 13 skontrolowanych wojewodów tylko jeden (podlaski) wykonywa³ rzetelnie obowi¹zki z tego zakresu. Istotnym jest, ¿e od ponad
3 lat minister w³aciwy ds. transportu nie wyda³ rozporz¹dzenia precyzuj¹cego szczegó³owe warunki techniczne dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Nie podejmowa³ te¿, z w³asnej inicjatywy,
dzia³añ nadzorczych nad zarz¹dzaniem ruchem. Jego oceny organizacji ruchu sporz¹dzane by³y na podstawie informacji
przekazywanych przez organy zarz¹dzaj¹ce ruchem i analiz innych jednostek.
Z ustaleñ kontroli wynika ponadto, ¿e jedynie 21 organów zarz¹dzaj¹cych ruchem wykonywa³o zadania z tym zwi¹zane przy pomocy w³asnego aparatu wykonawczego, 16 upowa¿ni³o do nich kierowników (dyrektorów) zarz¹dów dróg, co
powodowa³o ³¹czenie w tej samej jednostce organizacyjnej kompetencji organów zarz¹dzaj¹cego drogami i ruchem, mimo
i¿ ustawodawca nie przewiduje ³¹cznego wykonywania tych zadañ przez jeden organ.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wydanie przez Ministra Infrastruktury, w porozumieniu z Ministrem
Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
rozporz¹dzenia okrelaj¹cego warunki techniczne dla znaków i sygna³ów
drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego, a tak¿e warunki
ich umieszczania na drogach,
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 dokonanie przez Ministra Infrastruktury analizy celowoci funkcjonowania w obszarze drogownictwa dwóch
niezale¿nych organów, tj. organów zarz¹dzaj¹cych ruchem na drogach i zarz¹dców dróg (zarz¹dów dróg) oraz
podjêcie dzia³añ legislacyjnych lub organizacyjnych odpowiednio do wybranego, na podstawie tej analizy, sposobu organizacji zarz¹dzania ruchem.

Tytu³ kontroli
Przewóz materia³ów
niebezpiecznych
transportem drogowym
i kolejowym

Cel

Zakres

Ocena dzia³alnoci przewoników,
nadawców i odbiorców oraz Stra¿y
Granicznej przy obs³udze przesy³ek
materia³ów niebezpiecznych, jak równie¿ przygotowania s³u¿b ratowniczych do usuwania skutków potencjalnych wypadków z udzia³em tych materia³ów.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Infrastruktury, Komendê G³ówn¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, 12 urzêdów marsza³kowskich, 14 starostw, 7 oddzia³ów
Stra¿y Granicznej, 3 przewoników
samochodowych, 12 zak³adów przewozów towarowych PKP, 9 zak³adów Polskich Linii Kolejowych SA, 7 producentów materia³ów niebezpiecznych.

Transportem drogowym przewo¿onych jest rocznie oko³o 100 mln ton materia³ów
niebezpiecznych, natomiast transportem kolejowym 16 mln ton, z czego w ruchu
miêdzynarodowym - 4,8 mln ton. O skali zagro¿enia wiadczy fakt, ¿e wydostanie siê do atmosfery 10 ton amoniaku (czyli
zawartoci 1 komory autocysterny) mo¿e spowodowaæ miertelne zatrucie w promieniu 300 m, za takiej samej iloci
chloru  w promieniu 2000 m.
Tymczasem z ustaleñ kontroli wynika, ¿e przewóz materia³ów niebezpiecznych we wszystkich jego fazach, tj. w czasie za³adunku, transportu i podczas wy³adunku, stwarza³ zagro¿enie dla ludzi i rodowiska. Stwierdzono, ¿e od pocz¹tku
2000 r., podczas przewozu materia³ów toksycznych lub wybuchowych rednio w ci¹gu roku dochodzi³o do niemal 100
wypadków drogowych oraz 60 kolejowych.
Stwierdzono, ¿e nadzór ze strony jednostek organizacyjnych policji i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej nad przewozami
materia³ów szczególnie niebezpiecznych funkcjonowa³ le. Zg³oszenia wymagane rozporz¹dzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie przewozu drogowego materia³ów niebezpiecznych od nadawców takich transportów
trafia³y tylko do lokalnych jednostek policji i PSP, wobec czego nie by³y one monitorowane na ca³ej trasie. W wiêkszoci
zg³oszenia te przekazywano tylko do podleg³ych komend powiatowych znajduj¹cych siê na trasie przewozu materia³ów na
terenie województwa. Wed³ug ustaleñ kontroli, komendy wojewódzkie PSP nie przekazywa³y Komendzie G³ównej otrzymanych informacji o przewozach zg³aszanych przez nadawców, przewoników i placówki Stra¿y Granicznej.
Cytowane rozporz¹dzenie nie precyzuje sposobu postêpowania policji i PSP z tymi zg³oszeniami. Zdaniem Izby nie
mo¿e to jednak usprawiedliwiaæ wo¿enia toksycznych, wybuchowych b¹d ³atwopalnych substancji, bez nadzoru s³u¿b
odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo. Problem jest tym bardziej powa¿ny, poniewa¿ brak systemu ewidencjonowania
i przekazywania takich informacji uniemo¿liwia sprawdzenie, czy przewo¿ony ³adunek w ogóle zosta³ zg³oszony policji
i stra¿y po¿arnej. Zdziwienie budzi przy tym fakt, i¿ prezydenci miast nie korzystali z przys³uguj¹cego im prawa ograniczania przewozu materia³ów niebezpiecznych na niektórych, newralgicznych obszarach miejskich. W konsekwencji grone
dla ludzi i rodowiska transporty przeje¿d¿a³y w godzinach najwiêkszego natê¿enia ruchu w pobli¿u obiektów u¿ytecznoci publicznej i ujêæ wody pitnej.
Kontrola ujawni³a du¿e zaniedbania w organizacji transportów i technicznym wyposa¿eniu u¿ywanych do nich pojazdów. Stwierdzono, ze nadzór starostów nad stacjami kontroli pojazdów dopuszczaj¹cymi do ruchu samochody przystosowane do przewozu niebezpiecznych materia³ów nie by³ skuteczny ani rzetelny, wydawano zezwolenia na ich prowadzenie,
mimo niespe³niania przez wnioskodawców niezbêdnych warunków techniczno- organizacyjnych, nie prowadzono te¿ obowi¹zkowych corocznych kontroli tych stacji. W rezultacie do przewozu niebezpiecznych materia³ów u¿ywano pojazdów,
które nie zosta³y poddane specjalistycznym badaniom, a mimo to zosta³y dopuszczone do ruchu. Odnotowywano wiêc
przypadki jazdy autami bez tablic ostrzegawczych, niewyposa¿onymi w sprzêt awaryjny i ganiczy, a prowadzili je kierowcy niedostatecznie wykwalifikowani.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 spowodowanie przez Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
w celu zapewnienia monitorowania

przewozu przesy³ek niebezpiecznych,
przekazywania przez komendantów
wojewódzkich policji i PSP otrzymywanych zg³oszeñ komendantom wojewódzkim na ca³ej trasie transportu,
 rozwa¿enie mo¿liwoci wprowadzenia przez prezydentów miast ograni-

czeñ dla ruchu pojazdów z materia³ami niebezpiecznymi,
 zwiêkszenie skutecznoæ nadzoru
nad stacjami diagnostycznymi dopuszczaj¹cymi do ruchu pojazdy przewo¿¹ce materia³y niebezpieczne.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja inwestycji pn.
„Usuniêcie
zanieczyszczeñ po
wojskach niemieckich
i po wojskach Federacji
Rosyjskiej
zagra¿aj¹cych ujêciu
wody pitnej
i ¿eglownoœci toru
wodnego SzczecinŒwinoujœcie, Basen
Portowy Mulnik”

Ocena gospodarki rodkami publicznymi przeznaczonymi na usuniêcie
zanieczyszczeñ w Basenie Mulnik,
ze szczególnym uwzglêdnieniem faktycznego wykonania rzeczowego zakresu robót i sposobu ich dokumentowania przez generalnego wykonawcê i podwykonawców.

Kontrol¹ objêto: Urz¹d Miasta w winoujciu, Zachodniopomorski Urz¹d
Wojewódzki w Szczecinie, Polskie
Ratownictwo Okrêtowe w Gdyni, Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹ w Warszawie, Przedsiêbiorstwo Us³ug Specjalistycznych Piromor s.c. w Kaliszu, Zak³ad Hydrotechniki i Prac Pirotechnicznych w Szczecinie, Zak³ad
Budowlany i Us³ug Pirotechnicznych
Sylwester P. w Dziwnowie oraz Biuro
Agencyjne Argus s.c. w Miêdzyzdrojach.

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a przebieg i finansowanie prac w Basenie
Mulnik, na które wydatkowano ze rodków publicznych 8,1 mln z³, w tym niegospodarnie 3 mln z³, a z naruszeniem prawa  kolejne 1,4 mln z³, czyli 54% ogólnej ich kwoty. Na tak¹ ocenê wp³yw mia³y
m.in.: zap³ata za wiêksz¹, ni¿ rzeczywicie wydobyt¹, liczbê wraków jednostek p³ywaj¹cych, za rozebranie zniszczonego
nabrze¿a, którego faktycznie nie rozebrano  a wiêc okolicznoci uzasadniaj¹ce podejrzenie pope³nienia przestêpstwa.
Wykonawcy robót, Polskiemu Ratownictwu Okrêtowemu, wyp³acono 1,4 mln z³ za wydobycie min morskich oraz utylizacjê
bojowych rodków chemicznych, chocia¿ prace te powinny zostaæ wykonane nieodp³atnie przez w³aciwe s³u¿by wojskowe. Powstaniu owych nieprawid³owoci sprzyja³y nie tylko zaniedbania inwestora  Urzêdu Miasta w winoujciu, ale
tak¿e brak skutecznego nadzoru ze strony dysponentów rodków oraz koordynacji dzia³añ ze strony pe³nomocnika wojewody ds. zagospodarowania mienia przejêtego od wojsk Federacji Rosyjskiej.
Ustalenia kontroli wykaza³y, ¿e inwestor nie zadba³ o sporz¹dzenie kosztorysu inwestorskiego, akceptowa³  wnioskowane przez wykonawcê  niekorzystne zmiany postanowieñ zawartej z nim umowy. Wykonawca nie wyst¹pi³ ponadto do
Urzêdu Morskiego o zgodê na wydobycie wraków, mimo ¿e zobowi¹zywa³a go do tego umowa zawarta z inwestorem.
Wykonawca zleci³ prace licznym podwykonawcom; niektórzy z nich nie mieli odpowiednich uprawnieñ, jak równie¿ nie
dysponowali w³asnym potencja³em wykonawczym, chocia¿ umowa zakazywa³a takich czynnoci. W zawartych umowach
nie okrelono rodzaju i zakresu prac oraz gwarancji odnosz¹cych siê do ich wykonania.
Zwi¹zki miêdzy wykonawc¹ i podwykonawcami, w tym równie¿ rodzinne, przemawiaj¹ za zaliczeniem inwestycji do
obszarów zagro¿onych zjawiskami o charakterze korupcjogennym. Znamienne jest, ¿e Polskie Ratownictwo Okrêtowe,
które wygra³o przetarg, mia³o jedynie 14% udzia³ w uzyskanym od inwestora wynagrodzeniu, co wskazuje, i¿ by³o tylko
formalnym wykonawc¹ zleconych prac. G³ównym wykonawc¹ by³o faktycznie przedsiêbiorstwo Nautilus, które zainkasowa³o 50% wynagrodzenia mimo i¿ uczestnicz¹c w przetargu jako jeden z 4 oferentów przetarg ów przegra³o. £¹cznie
z zak³adem prowadzonym przez córkê w³aciciela Nautilusa, na firmê Nautilus przypad³o 66% wynagrodzenia. Bior¹c
pod uwagê zatrudnianie pracowników Polskiego Ratownictwa Okrêtowego przez podwykonawców robót, a tak¿e podzlecanie przez PRO prac podwykonawcom, fakt ten mo¿e wskazywaæ, i¿ chodzi³o o umo¿liwienie pracownikom, w tym cz³onkom kierownictwa, osi¹gniêcie dodatkowych dochodów.
Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawid³owoci finansowe wynios³y 4.510,9 tys. z³, w tym z bud¿etu pañstwa  3.043
tys. z³. NIK podjê³a dzia³ania w celu odzyskania 3.277,4 tys. z³, z tego na rzecz bud¿etu pañstwa  3.043 tys. z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 uporz¹dkowanie procesu inwestycyjnego w Basenie Mulnik w celu
doprowadzenia do stanu, w którym
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akwen ten bêdzie przydatny dla ¿eglugi i bezpieczny dla obywateli; jego
ewentualne wykorzystanie gospodarcze,
 odzyskanie nienale¿nie wyp³aconych kwot ze rodków publicznych.

Tytu³ kontroli
Finansowanie ze
œrodków bud¿etu
pañstwa wypoczynku
letniego dzieci
i m³odzie¿y

Cel

Zakres

Ocena gospodarowania rodkami
bud¿etowymi przeznaczonymi na organizacjê wypoczynku letniego dzieci i m³odzie¿y, z uwzglêdnieniem
kszta³towania siê kosztów tego wypoczynku.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, jeden urz¹d
wojewódzki, 5 kuratoriów owiaty i 29
organizatorów wypoczynku letniego
dzieci i m³odzie¿y.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e finansowanie ze rodków bud¿etowych wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y nie poprzedza³a analiza maj¹ca na celu skierowanie tej pomocy
do rodowisk najbardziej potrzebuj¹cych.
Do zbierania danych o formach i kosztach wypoczynku dzieci i m³odzie¿y wykorzystywano g³ównie sprawozdawczoæ
statystyczn¹, która nie odnotowywa³a realizowania zasady pierwszeñstwa w korzystaniu z dofinansowywania wypoczynku przez dzieci z rodzin ubogich, sieroty i wychowanków domów dziecka. Kuratorzy owiaty nie egzekwowali od organizatorów informacji o uczestnikach tych zajêæ, co  w ocenie NIK  uniemo¿liwia³o dokonanie rzetelnej oceny prawid³owoci
dysponowania rodkami przeznaczonymi na ten cel.
Na dotowanie wypoczynku letniego dysponenci przeznaczyli w latach 2001-2002, wraz ze rodkami pochodz¹cymi
z dop³at do gier liczbowych, 49,2 mln z³. NIK stwierdzi³a, ¿e ani jeden z kontrolowanych kuratorów owiaty nie dysponowa³
danymi o kwotach i przeznaczeniu dofinansowañ, udzielanych z ró¿nych czêci bud¿etu i z bud¿etów samorz¹dowych.
Praktyka niezale¿nego finansowania tych samych organizatorów i tych samych zadañ z ró¿nych czêci bud¿etu i bud¿etów samorz¹dowych potêgowa³a trudnoci w opracowaniu prawid³owej kalkulacji kosztów planowanych imprez. Kuratorzy
nie posiadali niezbêdnych danych o sumach, jakie z publicznych rodków trafia³y do poszczególnych organizatorów ubiegaj¹cych siê o dotacje. Sytuacja taka tworzy³a warunki do wystêpowania o dofinansowanie w zawy¿onych kwotach, w oderwaniu od faktycznych kosztów oraz rzeczywistego zakresu rzeczowego organizowanych kolonii i obozów.
W wyniku kontroli stwierdzono, ¿e organizacjê letniego wypoczynku w 14 sporód 29 przypadków powierzono podmiotom nie posiadaj¹cym w³asnej lub u¿yczonej bazy materialnej, niezbêdnej do organizacji placówek kolonijnych. Tym
samym jednostki inkasuj¹ce bud¿etowe dotacje jedynie poredniczy³y miêdzy dysponentami funduszy a faktycznymi organizatorami kolonii.
Dysponenci nie wymagali od organizatorów przedk³adania dokumentacji ród³owej wydatków. Podstawow¹ form¹
rozliczeñ pobranych dotacji by³y wiêc zbiorcze sprawozdania finansowe. Umo¿liwia³o to sporz¹dzanie rozliczeñ niezgodnych ze stanem faktycznym i niepowi¹zanych z ewidencj¹ finansowo-ksiêgow¹. Ujawniono nieodosobnione przypadki
przekazywania przez organizatorów otrzymanych dotacji innym podmiotom, w tym tak¿e i tym, którym wczeniej dysponenci odmówili przyznania rodków. Stwierdzono tak¿e liczne fakty zaniechania przez organizatorów ci¹¿¹cego na nich
obowi¹zku prowadzenia wyodrêbnionej ewidencji finansowo-ksiêgowej rodków z dotacji bud¿etowych i odrêbnego oznaczania dowodów ksiêgowych takich wydatków.
Charakterystyczny by³ wysoki stopieñ ogólnoci opisu zlecanych zadañ, mimo finansowania ich z dotacji bud¿etowych. Nie wymagano ich szczegó³owego opisu, terminów, ani liczby uczestników. Dotacje na organizowanie kolonii dla
dzieci najubo¿szych  w ca³oci finansowane z bud¿etu pañstwa  adresowane do podmiotów spoza sektora finansów
publicznych nie we wszystkich przypadkach udzielane by³y z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Kontrola NIK wykaza³a wreszcie, ¿e MENiS oraz kuratoria nie wykonywa³y w sposób skuteczny nadzoru nad wykorzystaniem dotacji. Corocznie kontrolowa³y one ok.1,5 tys. placówek wypoczynku, koncentruj¹c siê g³ównie na realizacji
programów wychowawczych oraz zapewnieniu dzieciom bezpieczeñstwa. Zaniechano natomiast kontroli prawid³owoci
wydatkowania przez organizatorów otrzymanych rodków.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przestrzeganie obowi¹zuj¹cych zasad udzielania zleceñ organizatorom

wypoczynku pobieraj¹cym dofinansowywanie z bud¿etu,
 zapewnienie stosowania w powierzaniu zadañ jednostkom spoza sektora finansów publicznych procedur
okrelonych przepisami prawa,

 wykorzystywanie uprawnieñ do
kontroli wydatków pokrywanych z dotacji,
 egzekwowanie obowi¹zku dokumentowania i rozliczenia kosztów poniesionych przez dotowane jednostki.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Gospodarowanie
maj¹tkiem
w Przedsiêbiorstwie
Pañstwowym Pracownie
Konserwacji Zabytków
w Warszawie

Ocena stanu organizacyjnego przedsiêbiorstwa, celowoci i prawid³owoci dokonanych w nim przekszta³ceñ,
efektów jego dzia³alnoci produkcyjno  us³ugowej oraz sposobu gospodarowania rodkami trwa³ymi.

Kontrolê, przeprowadzono w Przedsiêbiorstwie Pañstwowym Pracownie
Konserwacji Zabytków i w Ministerstwie Skarbu Pañstwa.

Przed rozpoczêciem prywatyzacji PP Pracownie Konserwacji Zabytków funkcjonowa³o jako przedsiêbiorstwo wielozak³adowe, posiadaj¹ce 20 oddzia³ów terenowych.
W okresie od wrzenia 1989 r. do kwietnia 1992 r. zlikwidowano oddzia³y, a w ich miejsce utworzone zosta³y spó³ki z udzia³em
kapita³owym PP PKZ.
W 1992 r. NIK przeprowadzi³a kontrolê przekszta³ceñ w³asnociowych i organizacyjnych w Przedsiêbiorstwie, za
w 1995 r. bada³a jego stan organizacyjny i finansowy. Kontrole te wykaza³y, ¿e przyjêta koncepcja przekszta³ceñ, oparta
na przepisach kodeksu handlowego i pomijaj¹ca postanowienia ustawy o prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych,
doprowadzi³a do niegospodarnego rozdysponowania znacznej czêci maj¹tku. Mimo zakoñczenia dzia³alnoci oddzia³ów
PKZ nie zamkniêto rozliczeñ zwi¹zanych z ich likwidacj¹. Bilanse likwidacyjne oddzia³ów by³y nierzetelne  nie zawiera³y
prawid³owej wyceny sk³adników maj¹tkowych i nie przelicza³y zagranicznych nale¿noci i zobowi¹zañ wed³ug kursu na
dzieñ zamkniêcia likwidacji. Likwidacja oddzia³ów i utworzenie w ich miejsce spó³ek prawa handlowego z udzia³em kapita³owym PP PKZ mia³o stanowiæ I etap prywatyzacji, zmierzaj¹cy do likwidacji Zarz¹du Przedsiêbiorstwa. Tymczasem PP
PKZ na powrót zaczê³o odbudowê w³asnego potencja³u wytwórczego, powo³uj¹c zak³ady terenowe i zwiêkszaj¹c zatrudnienie.
Kontrola NIK stwierdzi³a, ¿e podjête przez Przedsiêbiorstwo w latach 1996-2000 wysi³ki maj¹ce na celu likwidacjê
negatywnych skutków prowadzonej w latach 1989-1994 prywatyzacji Przedsiêbiorstwa jak i prób jego odtwarzania nie
przynios³y poprawy finansowej kondycji. Realizowane koncepcje restrukturyzacji PP PKZ przynios³y niekorzystne efekty
ekonomiczno-finansowe, w dzia³alnoci operacyjnej, gospodarczej i sprzeda¿y odnotowano stratê  ogó³em 11.150 tys.
z³. Przedsiêbiorstwo w dniu 31 grudnia 2000 r. posiada³o maj¹tek trwa³y stanowi¹cy 42,6% wartoci z 1 stycznia 1995 r.
Ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo dzia³a³o przez ostanie 10 lat nie wykonuj¹c obowi¹zków okrelonych w ustawie o rachunkowoci. Stwierdzono zarazem, ¿e PP PKZ uchyla³o siê od realizacji wniosków pokontrolnych w tym zakresie, sformu³owanych przez NIK i UKS w latach 1992-1996. Tak¿e póniej prowadzi³o rachunkowoæ w sposób naruszaj¹cy przepisy ustawy o rachunkowoci. By³ to powód, dla którego nie mo¿na by³o jednoznacznie stwierdziæ, czy wykazywane aktywa i pasywa Przedsiêbiorstwa zosta³y rzetelnie ustalone. Biegli rewidenci mieli powa¿ne zastrze¿enia do rocznych sprawozdañ finansowych.
Jednym z powodów takiego stanu rzeczy by³ brak w³aciwego nadzoru ze strony organów za³o¿ycielskich  Ministerstwa Kultury i Sztuki - do 31 grudnia 1997 r. i Ministra Skarbu Pañstwa  po tej dacie. Rada nadzorcza powo³ana przez
Ministra Skarbu Pañstwa nie zajê³a stanowiska w sprawie niewykonywania wniosków pokontrolnych NIK, zaleceñ urzêdu
kontroli skarbowej oraz bieg³ych rewidentów sformu³owanych w wyniku wczeniejszych kontroli.
Uwagi NIK dotyczy³y tak¿e merytorycznej jakoci realizowanego wobec Przedsiêbiorstwa w latach 1996-1997 postêpowania naprawczego. Nie zosta³y usuniête przyczyny wszczêcia postêpowania naprawczego i nie zosta³y zrealizowane
jego za³o¿enia, w szczególnoci za wadliwe bilanse nie zyska³y klauzuli urzêdowego zweryfikowania b¹d nie zosta³y
poddane badaniu bieg³ego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 uporz¹dkowanie przez kierownictwo PKZ dokumentacji finansowo-ksiêgowej,
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 zapewnienie przez Ministra Skarbu
Pañstwa i radê nadzorcz¹ rzeczywistej
kontroli i nadzoru, zw³aszcza nad prawid³owoci¹ sprawozdañ finansowych
i efektywnoci¹ gospodarowania maj¹tkiem Przedsiêbiorstwa.

Tytu³ kontroli
Realizacja przez
Centrum Sztuki
Wspó³czesnej
odbudowy Zamku
Ujazdowskiego
i modernizacji Arsena³u

Cel

Zakres

Ocena przebiegu i stanu zaawansowania odbudowy Zamku Ujazdowskiego i modernizacji Arsena³u oraz
gospodarowania dotacjami bud¿etowymi przekazanymi na ten cel przez
Ministra Kultury.

Kontrol¹ objêto Centrum Sztuki
Wspó³czesnej w Warszawie.

Opracowana w 1988 r. dokumentacja Zamku Ujazdowskiego mia³a na celu jego
adaptacjê dla potrzeb inwestora - Centrum Sztuki Wspó³czesnej. Harmonogram
prac przewidywa³ zakoñczenie inwestycji w 1993 r. W konsekwencji wyd³u¿onego cyklu realizacyjnego, spowodowanego
g³ównie otrzymywaniem dotacji w wysokoci ni¿szej, ani¿eli deklarowane potrzeby, inwestycja nie zosta³a zakoñczona
w przewidzianym terminie. W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli za wyd³u¿enie procesu inwestycyjnego odpowiedzialni byli
zarówno kolejni Ministrowie Kultury, jak i samo Centrum. Ministrowie nie zapewniali bowiem rodków bud¿etowych w wysokoci umo¿liwiaj¹cych zakoñczenie prac w zaplanowanym terminie, nie wywi¹zywali siê te¿ z obowi¹zków nadzoru
nad przebiegiem inwestycji. Z kolei Centrum nie dysponowa³o kompletn¹ i aktualn¹ dokumentacj¹ inwestycyjn¹, warunkuj¹c¹ ubieganie siê o przyznanie dotacji bud¿etowej na jej realizacjê, nie posiada³o aktualnego programu zakupów,
a w zawartych przez Centrum umowach na wykonanie robót i zakup us³ug nie zabezpieczono w sposób nale¿yty interesów inwestora.
W latach 1992-2001 (do 30 wrzenia) na realizacjê inwestycji o wartoci kosztorysowej 12.880 tys. z³, Centrum otrzyma³o 9.907,6 tys. z³, z czego 9.220 tys. z³ (93,1%) stanowi³a dotacja bud¿etowa. rodki te  poza 52 tys. z³, wydatkowanymi w 1995 r. na opracowanie projektu technicznego modernizacji Arsena³u  wykorzystano na finansowanie prac w budynku Zamku i na przylegaj¹cym terenie. W latach 1999-2001 na realizacjê inwestycji przewidziano dotacjê bud¿etow¹
w ³¹cznej kwocie 3.600 tys. z³. Do koñca wrzenia 2001 r. z zaplanowanej kwoty Centrum otrzyma³o 843 tys. z³, z których
wykorzystano 719,9 tys. z³. NIK ustali³a, ¿e w wydatkowaniu przez Centrum rodków bud¿etowych wyst¹pi³o wiele nieprawid³owoci. Np. ze rodków przeznaczonych na inwestycje sfinansowano w latach 1999-2001 wydatki bie¿¹ce w wysokoci 111,5 tys. z³ (m.in. na zakup wyposa¿enia, wynagrodzenia portierów, archiwisty, sfinansowanie prac zwi¹zanych z czasowym udostêpnieniem niewykoñczonych sal na cele wystawowe), co w myl przepisów ustawy o finansach publicznych
by³o naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
Badania pod k¹tem wywi¹zywania siê przez Centrum z obowi¹zku wykonywania nadzoru nad przebiegiem procesu
inwestycyjnego wykaza³y, ¿e dzia³ania inwestora nie zapewnia³y, w wystarczaj¹cym stopniu, prowadzenia prac z godnie
z wymogami Prawa budowlanego. Ustalono m.in., ¿e Centrum w trakcie inwestycji u¿ytkowa³o czêæ pomieszczeñ Zamku
na swoje potrzeby, bez uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu budowlanego. Stwierdzono te¿ liczne nieprawid³owoci polegaj¹ce na nieprzestrzeganiu przepisów o ochronie przeciwpo¿arowej oraz techniczno-budowlanych. W trakcie
kontroli ujawniono ponadto nieprawid³owoci w ewidencjonowaniu rodków trwa³ych. Ewidencja nie obejmowa³a bowiem
wyposa¿enia i rodków trwa³ych o wartoci co najmniej 104,8 tys. z³, które by³y u¿ytkowane dla celów prowadzonej dzia³alnoci artystycznej w sali Kina Centrum.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 sporz¹dzenie dokumentacji inwestycyjnej dotycz¹cej modernizacji Arsena³u i zaktualizowanie dokumentacji
odbudowy Zamku Ujazdowskiego,
 zawieranie umów z kontrahentami zewnêtrznymi na warunkach za-

bezpieczaj¹cych interesy inwestora,
 zaprzestanie finansowania wydatków
bie¿¹cych z dotacji bud¿etowej przeznaczonej na finansowanie inwestycji,
 dokonywanie wydatków w trybie
okrelonym w ustawie o zamówieniach
publicznych,
 przeprowadzenie inwentaryzacji
i zaewidencjonowanie w ksiêgach ra-

chunkowych wszystkich sk³adników
maj¹tkowych, w tym maj¹tku centrum
znajduj¹cego siê na wyposa¿eniu w sali Kina Centrum oraz stanu zapasów
inwestycyjnych po dokonaniu ich wyceny.
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Tytu³ kontroli
Finansowanie
ze œrodków
bud¿etowych
szkó³ niepublicznych
dla dzieci i m³odzie¿y

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci wpisywania do
ewidencji szkó³ niepublicznych i nadawania im uprawnieñ szkó³ publicznych, naliczania i przekazywania oraz
rozliczania dotacji dla tych szkó³,
a tak¿e rozliczania siê szkó³ niepublicznych z jednostkami samorz¹du
terytorialnego z tytu³u wynajmowania
maj¹tku.

Kontrol¹ objêto: starostwa powiatowe
w Olenicy, Zgorzelcu, Tomaszowie
Mazowieckim, Chrzanowie, Zakopanem, Olenie, Nysie, Strzelcach Opolskich, Pile, Policach, Goleniowie i 32
urzêdy gmin.

Warunkiem przekazania dotacji dla szko³y niepublicznej o uprawnieniach szko³y
publicznej jest wpisanie jej do ewidencji szkó³ niepublicznych. W wyniku kontroli
ustalono, ¿e wnioski o dokonanie takiego wpisu rozpatrywane by³y z opónieniem oraz bez wymaganego potwierdzenia
kuratora owiaty spe³niania przez szko³ê warunku prawid³owej realizacji zadañ. W 67% badanych jednostek stwierdzono
m.in. brak wymaganych opinii powiatowego inspektora sanitarnego oraz pañstwowej stra¿y po¿arnej dotycz¹cych mo¿liwoci zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki. Dokumentacje zawiera³y te¿ luki
w danych dotycz¹cych kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektorów przewidzianych do zatrudnienia w szko³ach, czêsto brak by³o te¿ owiadczeñ za³o¿ycieli szkó³ o realizowaniu w nich programów nauczania uwzglêdniaj¹cych
podstawy programowe kszta³cenia ogólnego.
W 72% kontrolowanych jednostek samorz¹du terytorialnego stwierdzono istotne nieprawid³owoci w ustalaniu zasad
udzielania dotacji szko³om i placówkom niepublicznym, mimo takiego obowi¹zku na³o¿onego od 1 stycznia 1999 r. ustaw¹
o systemie owiaty. Zasady te b¹d w ogóle nie by³y opracowywane, albo te¿ ze znacznym, ponad dwuletnim, opónieniem. Odnotowano te¿ nieodosobnione przypadki niezgodnoci owych zasad z obowi¹zuj¹cymi przepisami. By³a to jedna
z przyczyn nieprawid³owoci zwi¹zanych z naliczaniem, przekazywaniem b¹d rozliczaniem dotacji. W 62,5% badanych
przypadków dotacje wyp³acano w kwotach niezgodnych z postanowieniami ustawy o systemie owiaty i z naruszeniem
zasad okrelonych w uchwa³ach organów stanowi¹cych jednostek samorz¹dowych. W 65% badanych samorz¹dów sporz¹dzane przez szko³y comiesiêczne meldunki o liczbie uczniów  na podstawie których naliczano wysokoæ nale¿nej
dotacji  by³y nierzetelne, nie odpowiadaj¹ce stanowi faktycznemu. Z kolei w 34,9% kontrolowanych jednostek samorz¹du dotacje przekazywano z opónieniem  nawet do 120 dni  i w zani¿onych wysokociach.
Kontrola wykaza³a tak¿e, ¿e w 52,5% przypadków udostêpniania przez badane samorz¹dy maj¹tku podmiotom prowadz¹cym szko³y, zawarte umowy nie zabezpiecza³y w nale¿yty sposób interesu jednostek samorz¹dowych. Nieprawid³owoci dotyczy³y w szczególnoci zani¿ania stawek czynszu b¹d ustalania ich bez stosownej kalkulacji, a tak¿e braku
zabezpieczenia terminów i warunków p³atnoci.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przestrzeganie okrelonych w ustawie o systemie owiaty zasad w zakresie nadawania szko³om niepublicznym
uprawnieñ szkó³ publicznych oraz
zwiêkszenie nadzoru ze strony kuratorów owiaty nad przestrzeganiem przez
te szko³y warunków uzyskania uprawnieñ szkó³ publicznych,
 zapewnienie w³aciwej kontroli nad
szko³ami i placówkami niepublicznymi
przez jednostki samorz¹du terytorial-
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nego, zw³aszcza w zakresie danych
zawartych we wnioskach o dotacje,
 zintensyfikowanie nadzoru wojewodów i regionalnych izb obrachunkowych nad organami stanowi¹cymi jednostek samorz¹du terytorialnego
w zwi¹zku z uchwalaniem przez nie zasad udzielania dotacji szko³om,
 zweryfikowanie umów zawartych
przez gminy i powiaty ze szko³ami niepublicznymi, na podstawie których
szko³y korzystaj¹ ze sk³adników maj¹tkowych jednostek samorz¹du terytorialnego.

Tytu³ kontroli
Odp³atnoœæ za studia
w pañstwowych
szko³ach wy¿szych

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci wykorzystywania
przez uczelnie pañstwowe uprawnieñ
do pobierania op³at za zajêcia dydaktyczne, realizowania zwi¹zanych z tym
obowi¹zków, jak rownie¿ wykonywania
przez Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu nadzoru nad uczelniami wiadcz¹cymi odp³atne us³ugi edukacyjne 
w latach 1999-2001.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz 25 pañstwowych szkó³ wy¿szych.

Wprowadzenie przez ustawê o szkolnictwie wy¿szym mo¿liwoci pobierania przez
uczelnie pañstwowe op³at za niektóre zajêcia dydaktyczne przyczyni³o siê do 4krotnego wzrostu liczby studentów, g³ównie na skutek rozwoju odp³atnych form studiów zaocznych.
Rozwój ten mia³ charakter ¿ywio³owy, podporz¹dkowany g³ównie interesom finansowym uczelni, odsuwaj¹cy na dalszy plan jakoæ kszta³cenia. Na studia p³atne rekrutowano na ogó³ zbyt wielu kandydatów, nie licz¹c siê z mo¿liwociami
kadrowymi, lokalowymi i technicznymi  o liczbie przyjêtych decydowa³y wzglêdy finansowe.
Na wielu uczelniach udzia³ studentów p³ac¹cych za kszta³cenie przewy¿sza³ 70% ogó³u ucz¹cych siê. Stwierdzono przy tym
liczne przypadki tworzenia nowych kierunków studiów, mimo braku mo¿liwoci wype³nienia zwi¹zanych z tym obowi¹zków kadrowych i programowych, jak i negatywnych czêsto opinii ekspertów. Wród nowopowsta³ych kierunków dominowa³y zarz¹dzanie i marketing, administracja i prawo  dziedziny dla wdra¿aj¹cych je uczelni czêsto nietypowe. Tworzono zamiejscowe struktury uczelni poza ich macierzystymi siedzibami, najczêciej w formach nielegalnych, bowiem jednostki te nie posiada³y wymaganego ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym statusu wydzia³u zamiejscowego lub filii. Szczególnym przejawem nielegalnych dzia³añ by³o
odp³atne przekazywanie przez uczelnie pañstwowe ustawowych kompetencji do organizowania i prowadzenia odp³atnego kszta³cenia na poziomie wy¿szym podmiotom do tego nieuprawnionym. Uczelnie pañstwowe firmowa³y te przedsiêwziêcia i potwierdza³y w³asnymi dyplomami fakt ukoñczenia studiów. Istotnym powodem takiego postêpowania by³o zapewnienie sobie udzia³u
w przychodach z wnoszonych op³at. Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e dla zachêcenia mo¿liwie najwiêkszej liczby kandydatów na
studia p³atne, wymagania stawiane im by³y we wszystkich kontrolowanych uczelniach zdecydowanie ni¿sze, ani¿eli stawiane
chêtnym na studia dzienne. Warunki pobierania nauki na studiach p³atnych w badanym przez NIK okresie pogarsza³y siê - we
wszystkich badanych uczelniach liczba studentów przypadaj¹cych na jednego profesora lub doktora habilitowanego sukcesywnie ros³a. Dochodzi³o do licznych przypadków promowania przez jednego nauczyciela akademickiego kilkuset prac dyplomowych w ci¹gu roku. Stan ten stworzy³ korzystny klimat do funkcjonowania demoralizuj¹cego rynku prac dyplomowych.
We wszystkich kontrolowanych uczelniach oferta programowa studiów p³atnych by³a znacz¹co ni¿sza od dziennych 
o po³owê mniej przedmiotów, o 2/3 mniej godzin zajêæ. Zró¿nicowanie programów, w po³¹czeniu z brakiem nadzoru nad
jakoci¹ prac dyplomowych, nie gwarantowa³y nawet w ramach jednej uczelni porównywalnego poziomu wiedzy i przygotowania absolwentów uzyskuj¹cych równowa¿ne dyplomy.
W ani jednej z kontrolowanych uczelni nie by³y przestrzegane, wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia RM w sprawie zasad
gospodarki finansowej uczelni, obowi¹zuj¹ce zasady ustalania op³at za studia.
Powstaniu i utrwalaniu tych nieprawid³owoci sprzyja³a s³aboæ nadzoru nad uczelniami pañstwowymi sprawowana przez
Ministra Edukacji Narodowej. Wprawdzie ustawa o szkolnictwie wy¿szym nie wyposa¿y³a ministra w instrumenty pozwalaj¹ce
na pe³n¹ ocenê dzia³alnoci uczelni prowadz¹cych p³atne studia, jednak nie korzysta³ on tak¿e z dostêpnych uprawnieñ, jak
¿¹danie od uczelni rocznych sprawozdañ o stanie zatrudnienia, oddzia³ywanie na tworzenie nowych kierunków studiów i zachowywanie w³aciwych proporcji miêdzy liczb¹ studentów p³ac¹cych i niep³ac¹cych za udzia³ w zajêciach.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie w³aciwych proporcji
miêdzy liczb¹ studentów a zatrudnieniem nauczycieli akademickich,

 zapewnienie równowa¿noci merytorycznej studiów p³atnych i dziennych,
 doprowadzenie do respektowania
zasad ustalania odp³atnoci za studia,
 zaprzestanie kszta³cenia poza siedzib¹ uczelni w jednostkach zamiejscowych, jeli odbywa siê ono niezgodnie

z postanowieniami ustawy o szkolnictwie wy¿szym,
 podjêcie dzia³añ w celu zwiêkszenia
skutecznoci nadzoru MEN nad uczelniami pañstwowymi, w zakresie wiadczenia p³atnych us³ug edukacyjnych.

"

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wydatkowanie œrodków
bud¿etowych
na finansowanie
(dofinansowanie)
przez Komitet Badañ
Naukowych projektów
badawczych,
podejmowanych
na wniosek organów
administracji rz¹dowej

Ocena celowoci wydatkowania rodków bud¿etowych przekazywanych
przez KBN na realizacjê projektów
badawczych, realizowanych na wniosek organów administracji rz¹dowej,
a tak¿e wykorzystywania ich zgodnie
z przeznaczeniem i osi¹gania za³o¿onych celów.

Kontrol¹ objêto 28 jednostek: Komitet Badañ Naukowych, Polsk¹ Akademiê Nauk, 7 ministerstw, 1 urz¹d
wojewody oraz 18 jednostek naukowych i badawczo  rozwojowych.

Ustalanie kryteriów i trybu przyznawania rodków na finansowanie projektów badawczych
i dofinansowanie prac badawczo - rozwojowych realizowanych na zlecenie organów administracji rz¹dowej lub jednostek samorz¹du terytorialnego nale¿a³o do kompetencji Komitetu Badañ Naukowych, a od 1 stycznia
2001 r., po nowelizacji ustawy o utworzeniu Komitetu Badañ Naukowych  do Przewodnicz¹cego KBN. Ustawa o Komitecie Badañ
Naukowych i wydane na jej podstawie uchwa³y KBN uprawnia³y organy administracji rz¹dowej do sk³adania w KBN wniosków o ustanowienie i finansowanie prac badawczych i badawczo  rozwojowych o tematyce zwi¹zanej z problemami spo³eczno  gospodarczymi kraju, regionu b¹d resortu. Realizowano dwa rodzaje projektów  tzw. celowe zamawiane i badawcze zamawiane.
Kontrola wykaza³a, ¿e stosowany w KBN tryb przeprowadzania konkursów na realizacjê projektów badawczych nie
zapewnia³ wyboru najkorzystniejszych ofert. W przypadku po³owy skontrolowanych projektów badawczych zamawianych
i celowych zamawianych, rozstrzygniêæ konkursów dokonano pomimo nades³ania tylko jednej oferty i to najczêciej przez
jednostkê proponowan¹ przez organ wnioskuj¹cy. Stwierdzono te¿, i¿ wybór ofert odbywa³ siê z naruszeniem zasad
ustalonych przez KBN. Odnotowano przypadki recenzowania b¹d prezentowania ofert na posiedzeniach zespo³u KBN
przez osoby podlegaj¹ce wy³¹czeniu z uwagi na zatrudnienie w jednostce sk³adaj¹cej ofertê.
Nie by³y tak¿e przestrzegane postanowienia uchwa³y KBN dotycz¹ce finansowania projektów badawczych zamawianych. Ustalono, ¿e w 178 przypadkach wykonawcom projektów, którzy nie rozliczyli pobranych zaliczek, przekazano kolejne transze wyp³at w ³¹cznej kwocie ponad 42,9 mln z³. NIK ustali³a, ¿e bez ma³a 22% ogó³u rodków na te cele przekazanych zosta³o z naruszeniem prawa. KBN nie wyegzekwowa³ zwrotu 2. 017,2 tys. z³ wykorzystanych niezgodnie z postanowieniami umów o wykonanie projektów badawczych zamawianych i uznanych przez s³u¿by finansowo  ksiêgowe za
podlegaj¹ce zwrotowi do bud¿etu. Stwierdzono tak¿e wydanie ok. 800 tys. z³ niezgodnie z przeznaczeniem okrelonym
w zawartych z KBN umowach. Pieni¹dze te przeznaczano m.in. na wynagrodzenia dla osób nie bêd¹cych wykonawcami
projektów, zakupy nieplanowanej aparatury naukowo  badawczej, a tak¿e na podró¿e zagraniczne nie ujête w harmonogramach wykonania badañ i kosztorysach. Ogó³em kontrola okreli³a kwotê uszczupleñ w dochodach bud¿etu pañstwa
na ok. 2 mln z³, wydatki z naruszeniem prawa na ok. 1 mln z³, a inne nieprawid³owoci finansowe na 178,5 tys. z³.
W ocenie NIK projekty, których finansowania podj¹³ siê KBN na wniosek organów administracji nie spe³niaj¹ swych
podstawowych funkcji, nie s³u¿¹ bowiem rozwi¹zywaniu istotnych problemów spo³eczno  gospodarczych, lecz s¹ zwykle
form¹ dofinansowania realizuj¹cych je jednostek. Tylko ok. 25% koñczonych projektów znajduje zastosowanie zgodne
z za³o¿eniami okrelanymi przed przyst¹pieniem do ich realizacji. Koñcowym efektem prac badawczych i form¹ ich wykorzystanie by³y najczêciej publikacje oraz prezentacje wyników na konferencjach naukowych i seminariach. Niewykorzystywanie opracowywanych projektów wynika³o zwykle z braku pieniêdzy na finansowanie wdro¿eñ - w blisko po³owie
umów na wykonanie projektów celowych zamawianych nie przewidziano ¿adnych rodków na ten cel.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wprowadziæ procedury eliminuj¹ce
mo¿liwoæ rozstrzygania konkursów
w oparciu o tylko jedn¹ ofertê,
 bezwzglêdnie wyeliminowaæ prak-
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tyki dokonywania ocen ofert przez osoby podlegaj¹ce wy³¹czeniu,
 spowodowaæ wyegzekwowanie
przez KBN rodków wydatkowanych
niezgodnie z przeznaczeniem, zakwalifikowane do zwrotu bud¿etowi pañstwa
przez s³u¿by finansowo  ksiêgowe,
 zaprzestanie przekazywania przez

KBN kolejnych zaliczek bez rozlicznia
poprzednich,
 egzekwowanie przez KBN od wnioskodawców zapewnienia warunków przede wszystkim finansowych - dla
sprawnego wdro¿enia zrealizowanych
projektów i pe³nego wykorzystania ich
wyników.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Gospodarowanie
œrodkami specjalnymi
Urzêdu Kultury Fizycznej
i Sportu przeznaczonymi
na rozwijanie sportu
wœród dzieci, m³odzie¿y
i osób
niepe³nosprawnych

Ocena gospodarowania przez Urz¹d
Kultury Fizycznej i Sportu rodkami
specjalnymi w czêci przeznaczonej
na rozwijanie sportu wród dzieci,
m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych,
a tak¿e wykorzystania tych rodków
przez zleceniobiorców zadañ nie zaliczanych do sfery finansów publicznych.

Kontrolê przeprowadzono w Urzêdzie
Kultury Fizycznej i Sportu, a tak¿e
w 29 stowarzyszeniach kultury fizycznej i sportu i 52 uczniowskich klubach
sportowych.

Na finansowanie rozwoju sportu wród dzieci, m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych
przeznaczane s¹ g³ównie rodki specjalne UKFiS. W 2000 r. Urz¹d przeznaczy³ na
ten cel 118,5 mln z³. W stowarzyszeniach kultury fizycznej i sportu objêtych kontrol¹ NIK, w 2000 r. na zadania zlecone
wykorzystano 16,8 mln z³ - z bud¿etu UKFiS i 55,4 mln z³ - ze rodków specjalnych UKFiS. W strukturze wydatków ze
rodków specjalnych 84% przeznaczono na rozwój sportu wród dzieci i m³odzie¿y, a 16% na sport osób niepe³nosprawnych. rodki specjalne na wspomaganie tej dzia³alnoci UKFiS uzyskuje - zgodnie z ustaw¹ o grach losowych, zak³adach
wzajemnych i grach na automatach  z dop³at do stawek w grach liczbowych. Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a
procedurê przyznawania rodków specjalnych oraz ich wykorzystywania i rozliczania w skontrolowanych jednostkach.
Szczególnie pozytywnie NIK oceniono dzia³alnoæ uczniowskich klubów sportowych. Wykazywa³y one du¿¹ dba³oæ o przekazany im sprzêt sportowy, w³aciwie go u¿ytkuj¹c. Sprzêt wykorzystywany by³ przez dzieci i m³odzie¿ szkoln¹ na lekcjach
wychowania fizycznego, zajêciach pozalekcyjnych, w zawodach sportowych i na zajêciach sekcji sportowych uczniowskich klubów sportowych.
Wród stwierdzonych nieprawid³owoci w gospodarowaniu rodkami specjalnymi wymieniæ nale¿y nieprzestrzeganie
obowi¹zku dokonywania wydatków publicznych w sposób oszczêdny i efektywny, prowadzenie wyboru wykonawców zadañ bez dochowania warunków konkurencyjnoci ofert, nieprecyzyjne formu³owanie treci zlecanych zadañ, podzlecanie
otrzymanych zadañ kolejnym jednostkom, nieprzestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych i zasad rachunkowoci
przy udzielaniu zamówieñ, nieprzestrzeganie zasad zaleconych przez Prezesa UKFiS dotycz¹cych wykorzystywania dochodów uzyskiwanych w toku realizacji zadania,. £¹czna kwota nieprawid³owych wydatków ujawnionych w wyniku kontroli
wynios³a 2.017,4 tys. z³, z czego 1.959 tys. z³ stanowi³a kwota wydatków dokonanych z naruszeniem prawa, w tym zw³aszcza ustawy o zamówieniach publicznych.
W rezultacie wczeniej prowadzonych kontroli, NIK wnioskowa³a o nowelizacjê ustawy o grach losowych, zak³adach
wzajemnych i grach na automatach oraz ustawy o finansach publicznych, by do funduszy przekazywanych ze rodków
specjalnych UKFiS mog³y byæ stosowane przepisy drugiej z wymienionych ustaw odnosz¹ce siê do dotacji bud¿etowych
oraz przepisy okrelaj¹ce szczegó³owe zasady i tryb dofinansowywania zadañ, sk³adania wniosków, przekazywania rodków i ich rozliczania. NIK krytycznie oceni³a fakt, i¿ Minister Edukacji Narodowej i Minister Finansów nie podjêli dzia³añ
umo¿liwiaj¹cych realizacjê tych wniosków.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie dzia³añ legislacyjnych
zmierzaj¹cych do zmiany ustawy o finansach publicznych przez dodanie
przepisu okrelaj¹cego, ¿e dotacjami
celowymi podlegaj¹cymi szczególnym
zasadom rozliczeñ s¹ tak¿e rodki przekazywane ze rodków specjalnych tworzonych z dop³at do stawek w grach
liczbowych,
 podjêcie prac legislacyjnych maj¹cych na celu znowelizowanie ustawy

o grach losowych, zak³adach wzajemnych i grach na automatach przez dodanie przepisu upowa¿niaj¹cego w³aciwego ministra do okrelenia rozporz¹dzeniem szczegó³owych zasad dofinansowywania lub finansowania zadañ
w zakresie rozwijania sportu wród dzieci, m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych,
 zapewnienie potencjalnym zleceniobiorcom zadañ warunków równego
dostêpu do informacji o mo¿liwoci
skorzystania z dofinansowania ze rodków specjalnych, zgodnie z zasadami
uczciwej konkurencji,

 zracjonalizowanie gospodarki rodkami specjalnymi UKFiS przeznaczonymi na rozwój sportu wród dzieci, m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych,
w tym podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych
m.in. do ograniczenia nak³adów przeznaczonych na koszty obs³ugi zleconych zadañ.

"!

Tytu³ kontroli
Wype³nianie przez
Telewizjê Polsk¹ SA
obowi¹zków nadawcy
publicznego

Cel

Zakres

Ocena wykonywania przez TVP SA
obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy
o radiofonii i telewizji, sytuacji spó³ki
w okresie przeprowadzania wewnêtrznych reform organizacyjno 
ekonomicznych, przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych i respektowania praw pracowniczych
przy zwolnieniach grupowych.

Kontrolê przeprowadzono w Zak³adzie G³ównym Spó³ki Telewizja Polska SA w Warszawie.

Zadania i obowi¹zki telewizji publicznej okrelone zosta³y w ustawie o radiofonii
i telewizji. Zaliczono do nich m.in. dostarczanie informacji, udostêpnianie dóbr kultury i sztuki, u³atwianie korzystania z owiaty i dorobku nauki, upowszechnianie edukacji obywatelskiej i dostarczanie
rozrywki. W wyniku kontroli potwierdzi³y siê czêciowo zarzuty nierzetelnego, nieobiektywnego lub niewyczerpuj¹cego
informowania i preferowania przez TVP audycji o charakterze komercyjnym, stawiane telewizji publicznej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Sta³o to w sprzecznoci  w ocenie NIK  z ustawowym wymogiem odpowiedzialnoci za
s³owo, rzetelnego ukazywania ró¿norodnoci wydarzeñ i zjawisk, sprzyjania swobodnemu kszta³towaniu siê pogl¹dów
obywateli i formowaniu siê opinii publicznej, a tak¿e s³u¿enia rozwojowi kultury, nauki i owiaty. Zdaniem Izby, malej¹ce
wskaniki czasu nadawania programów s³u¿¹cych rozwojowi kultury, nauki, i owiaty, umacnianiu rodziny oraz kszta³towaniu postaw prozdrowotnych, wskazuj¹ na nasilanie siê komercjalizacji TVP, w³anie kosztem wype³niania jej obowi¹zków ustawowych.
Z niektórych skarg kierowanych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika³o te¿, ¿e TVP nie zawsze stwarza³a
partiom politycznym mo¿liwoci przedstawiania stanowisk w wêz³owych sprawach politycznych, do czego zobowi¹zuje j¹
ustawa o radiofonii i telewizji. Z ustaleñ kontroli wynika te¿, ¿e Statut Spó³ki TVP SA zawiera postanowienia niezgodne
z t¹ ustaw¹, dotycz¹ce m.in. usytuowania i kompetencji Rady Programowej a tak¿e reprezentacji Skarbu Pañstwa w walnym zgromadzeniu. Niezgodnoæ uregulowañ wewnêtrznych z ustawowymi stanowi jedn¹ z przyczyn niewystarczaj¹cego
wspó³dzia³ania miêdzy Zarz¹dem i Rad¹ Nadzorcz¹ TVP a Rad¹ Programow¹.
Kontrola ujawni³a, ze TVP nie stosowa³a przy realizacji zakupu towarów i us³ug w latach 1999  2001 przepisów
ustawy o zamówieniach publicznych, mimo i¿ by³a do tego zobowi¹zana. Skontrolowane przez NIK przetargi organizowano na podstawie Regulaminu postêpowania przetargowego w TVP SA z 1997 r. Regulacja ta ró¿ni siê od ustawowej, m.in.
nie zapewnia równoci traktowania oferentów oraz jawnoci postêpowania i nie zapewnia wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednak Zarz¹d TVP zdecydowa³, ¿e procedury ustawy o zamówieniach publicznych bêd¹ stosowane jedynie w przypadku zamówieñ finansowanych z czêci przychodów TVP pochodz¹cych z op³at abonamentowych. W ocenie NIK dzia³anie takie by³o nielegalne, poniewa¿ nie ma mo¿liwoci skutecznego wyodrêbnienia rodków uznawanych za publiczne,
a wiêc i ograniczenia stosowania ustawy tylko w odniesieniu do tych rodków.
W zwi¹zku z prowadzon¹ w TVP reform¹ organizacyjno  ekonomiczn¹ rozpoczêto w 2001 r. zwolnienia grupowe
pracowników, w firmie licz¹cej przesz³o 6 tys. miejsc pracy nast¹pi³ spadek zatrudnienia o 345 etatów. W efekcie, uleg³a
zmianie struktura zatrudnienia, m.in. odsetek etatów dziennikarskich zmala³ z 16% do 14,7%, za administracyjno  biurowych zwiêkszy³ siê z 14% do 17,8%. W ocenie NIK wskazuje to na biurokratyzacjê TVP SA.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 legislacyjne: stworzyæ instrumenty prawne s³u¿¹ce egzekwowaniu powinnoci ustawowych TVP jako
nadawcy publicznego, zobowi¹zaæ
Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji do
dokonywania kontroli oraz corocznej
oceny zgodnoci dzia³añ programo-
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wych TVP z przepisami ustawowymi,
dostosowaæ Statut Spó³ki TVP SA do
pe³nej zgodnoci z przepisami ustawowymi,
 podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do
wyeliminowania przypadków nierzetelnego informowania,
 w³aciwie wype³niaæ obowi¹zek
umo¿liwiania partiom politycznym
przedstawiania stanowisk w wêz³owych
sprawach publicznych,

 stosowaæ przepisy ustawy o zamówieniach publicznych w odniesieniu do
wszystkich objêtych tymi przepisami
zakupów, niezale¿nie od rodzaju rodków przeznaczanych przez TVP SA na
ten cel.

Tytu³ kontroli
Organizacja
i funkcjonowanie
nadzoru
pedagogicznego
sprawowanego przez
kuratorów oœwiaty
i dyrektorów szkó³

Cel

Zakres

Ocena wykorzystywania prawnych
instrumentów nadzoru pedagogicznego.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, 13
kuratoriach owiaty i 81 szko³ach i zespo³ach szkó³ publicznych.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie owiaty, nadzór pedagogiczny polega na
ocenianiu stanu i warunków dzia³alnoci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej, analizowaniu efektów dzia³alnoci szkó³ i placówek, udzielaniu szko³om i nauczycielom pomocy w wykonywaniu ich
zadañ oraz inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.
Do 31 sierpnia 1999 r. zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego regulowa³o rozporz¹dzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie szczegó³owych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji do
ich zajmowania, zast¹pione z dniem 1 wrzenia tego¿ roku rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
sprawowania nadzoru pedagogicznego. Wprowadzi³o ono m.in. nowe pojêcie mierzenia jakoci precyzuj¹c, ¿e przedmiotem tego zabiegu s¹ wymagania wynikaj¹ce z zadañ szko³y oraz zobowi¹zanie osób sprawuj¹cych nadzór do zasiêgania opinii uczniów, rodziców i nauczycieli o jakoci pracy tej placówki.
Jako w³aciwy do spraw owiaty i wychowania, Minister Edukacji Narodowej sprawuje nadzór pedagogiczny nad
prowadzonymi przez siebie szko³ami i placówkami doskonalenia nauczycieli. Kontrola NIK wykaza³a, ¿e minister nie ustali³
podstawowych kierunków realizacji nadzoru pedagogicznego przez kuratorów owiaty i w niewielkim tylko stopniu skorzysta³ z mo¿liwoci wyznaczenia kuratorom owiaty zadañ w sferze mierzenia jakoci pracy szkó³ i placówek. W 2000 r.
przeprowadzono jedynie badania opinii uczniów, rodziców i nauczycieli na temat funkcjonowania szkó³ podstawowych
i gimnazjów, nadto doranie - w latach 2000 i 2001 - zbierano informacje zwi¹zane z organizacj¹ pracy szkó³.
Dzia³aj¹c w imieniu wojewody, kurator owiaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szko³ami i placówkami, nad szko³ami nadzorowanymi przez ministrów innych ni¿ MEN oraz nad placówkami doskonalenia
nauczycieli. Z kontroli NIK wynika, ¿e w poszczególnych kuratoriach w sposób zró¿nicowany okrelono formy i procedury
nadzoru, jak i standardy oraz wskaniki mierzenia jakoci prac nadzorowanych placówek. W rezultacie, w ka¿dym z kontrolowanych województw powsta³ odmienny system nadzoru pedagogicznego, co mo¿e utrudniaæ dokonywanie ocen
i porównañ. W czêci skontrolowanych kuratoriów stwierdzono uchybienia w planowaniu zadañ nadzoru pedagogicznego, w tym zw³aszcza mierzenia jakoci pracy szkó³ i placówek. W ka¿dym z kontrolowanych kuratoriów plany nadzoru nie
by³y w pe³ni realizowane, m.in. z powodu anga¿owania wizytatorów do innych zadañ  choæby pracy w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e mierzenie jakoci pracy nadzorowanych szkó³ dotyczy³o niemal wy³¹cznie placówek
publicznych. W odniesieniu do szkolnictwa niepublicznego praktycznie ograniczano siê do przegl¹dów sprawdzaj¹cych,
czy szko³y niepubliczne wype³niaj¹ wymogi konieczne do uzyskania uprawnieñ szko³y publicznej. Zjawiskiem wystêpuj¹cym powszechnie w kontrolowanych kuratoriach by³o nadmierne obci¹¿enie prac¹ wizytatorów  siêgaj¹ce w skrajnych
przypadkach przesz³o 80 szkó³ przypisanych do nadzorowania, co mia³o negatywny wp³yw na zakres i jakoæ podejmowanych przez nich dzia³añ.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 potrzeba ustalenia ogólnie obowi¹zuj¹cych standardów mierzenia jakoci
pracy szkó³ i placówek owiatowych 
dla zapewnienia porównywalnoci wykonywanego nadzoru pedagogicznego,

 koniecznoæ zintensyfikowania
mierzenia jakoci pracy nadzorowanych szkó³ i placówek,
 potrzeba monitorowania potrzeb
doskonalenia pracowników nadzoru
pedagogicznego, szczególnie w dziedzinie mierzenia jakoci pracy szkó³
i placówek,
 przestrzegaæ przyjêtych zasad i pro-

cedur organizacji nadzoru pedagogicznego przez poszczególne kuratoria,
 zapewniæ warunki do terminowej
realizacji zadañ zwi¹zanych z wykonywanym nadzorem pedagogicznym,
 zracjonalizowaæ obci¹¿enie wizytatorów przez okrelenie jednolitych kryteriów przydzia³u zadañ.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie s³u¿by
ochrony zabytków
w warunkach reformy
administracji publicznej

Ocena wykonywania przez S³u¿bê
Ochrony Zabytków ustawowych zadañ, jak równie¿ przez nadzoruj¹ce
tê S³u¿bê organy administracji publicznej - w warunkach wynikaj¹cych
z reformy tej administracji.

Kontrol¹ objêto 84 jednostki: Ministerstwo Kultury, Orodek Dokumentacji
Zabytków oraz Muzeum Narodowe
w Warszawie, Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej w Rabce-Zdroju, Zarz¹d Budynków Komunalnych w Krakowie, 13 wojewódzkich oddzia³ów
S³u¿by Ochrony Zabytków, 13 urzêdów marsza³kowskich, 13 starostw
powiatowych, 13 urzêdów miast na
prawach powiatu oraz 27 urzêdów
gmin (15 miejskich i 12 nie posiadaj¹cych tego statusu).

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a funkcjonowanie wojewódzkich oddzia³ów
S³u¿by Ochrony Zabytków, a tak¿e wiêkszoci skontrolowanych jednostek samorz¹dowych, do obowi¹zków których nale¿y ochrona dóbr kultury. Podobna ocena dotyczy³a tak¿e wykonywania obowi¹zków
przez Generalnego Konserwatora Zabytków i sprawowanego przez Ministra Kultury naczelnego nadzoru nad ochron¹ zabytków. Formu³uj¹c tak¹ ocenê Izba wskaza³a jednoczenie, ¿e organy ochrony zabytków prowadzi³y dzia³alnoæ w trudnej sytuacji ekonomicznej, przy niedostosowaniu regulacji prawnych i niestabilnych rozwi¹zaniach organizacyjnych.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e Minister Kultury nie dokonywa³ merytorycznej analizy i oceny funkcjonowania instytucji
ochrony zabytków, jak równie¿ nie przygotowywa³ propozycji rocznej dotacji bud¿etowej na ich dzia³alnoæ. W Ministerstwie nie realizowano równie¿ zadañ zwi¹zanych z tworzeniem ogólnopolskiego informatycznego systemu dokumentowania ruchomych i nieruchomych dóbr kultury. We wszystkich skontrolowanych wojewódzkich oddzia³ach SOZ stwierdzono nieprawid³owoci w prowadzeniu rejestrów i zbiorów dokumentów zabytków.
Wojewódzcy konserwatorzy zabytków niezbyt czêsto korzystali z uprawnieñ do wydawania decyzji nakazuj¹cych prowadzenie konserwacji, wstrzymuj¹cych czynnoci przy zabytkach podejmowane bez zezwolenia lub nakazuj¹cych przywrócenie
zabytku lub jego otoczenia do poprzedniego stanu. Przy wydatkach na ochronê i konserwacje zabytków, ponoszonych przez
wojewódzkich konserwatorów zabytków, stwierdzono m.in. finansowanie ze rodków bud¿etowych, przeznaczonych na konserwacjê zabytków, prac niezwi¹zanych z zadaniami konserwatorskimi oraz zlecanie opracowañ dokumentacyjnych w okolicznociach niewykluczaj¹cych powi¹zania o charakterze korupcyjnym miêdzy zlecaj¹cym zadania a ich wykonawc¹.
Stwierdzono równie¿, ¿e Generalny Konserwator Zabytków nie posiada³ uprawnieñ do nadzorowania dzia³alnoci
Orodka Dokumentacji Zabytków, którego organizatorem by³ minister w³aciwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
Generalny Konserwator Zabytków nie okreli³ z kolei jasnych kryteriów i zasad przyznawania dotacji u¿ytkownikom zabytków nieruchomych, a ich brak stwarza³ mo¿liwoæ uznaniowego wyboru zadañ do dofinansowania.
Wiêkszoæ samorz¹dów województw (8 sporód 13 skontrolowanych) prawid³owo wykonywa³a zadania zwi¹zane
z ochron¹ zabytków. Natomiast z 13 starostw powiatowych po³o¿onych w 13 województwach taka ocena przypad³a jedynie trzem. Z 15 objêtych kontrol¹ urzêdów gmin miejskich pozytywne oceny, dotycz¹ce wywi¹zywania siê z obowi¹zków
ochrony zabytków, uzyska³o 5 gmin, a z 12 urzêdów gmin nie maj¹cych statusu miejskiego  tylko cztery. W 2 gminach
pojedyncze obiekty zabytkowe doprowadzono do ca³kowitej dewastacji.
W wyniku kontroli stwierdzono nieprawid³owoci finansowe, kwoty wydatkowane z naruszeniem przepisów prawa
oraz uszczuplenia w dochodach - na ³¹czn¹ kwotê 1.832,7 tys. z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 utworzenie elektronicznej bazy danych o zabytkach, obejmuj¹cej informacje zawarte w rejestrze i ewidencji
zabytków,
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 okrelenie sposobu rejestrowania
i dokumentowania zabytków przez
wszystkie organy do tego zobowi¹zane,
 okrelenie dla organów jednostek
samorz¹du terytorialnego zadañ w zakresie ochrony zabytków, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci organizacyjnych
i finansowych.

Tytu³ kontroli
Szkolenie ¿o³nierzy
odbywaj¹cych
zasadnicz¹ s³u¿bê
wojskow¹ (tajna)

Cel

Zakres

Ocena przebiegu w latach 1999-2001
(I pó³rocze) szkolenia ¿o³nierzy w ramach 12-miesiêcznej zasadniczej
s³u¿by wojskowej (wed³ug rodzajów si³
zbrojnych i specjalnoci wojskowych)
oraz jego efektywnoæ.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Obrony
Narodowej, dowództwa rodzajów si³
zbrojnych i podleg³e im jednostki wojskowe, wybrane ze wzglêdu na zakres i charakter realizowanych przez
nie zadañ.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a realizacjê procesu szkolenia ¿o³nierzy
w okresie 12-miesiêcznej zasadniczej s³u¿by wojskowej. Z ustaleñ kontroli wynika,
¿e przebieg tego szkolenia, jego intensywnoæ i zakres w poszczególnych latach badanego okresu determinowa³y mo¿liwoci bud¿etowe si³ zbrojnych, a wiêc ukompletowanie pododdzia³ów, wyposa¿enie jednostek wojskowych w rodki bojowe i materia³owe oraz stan bazy szkoleniowej i urz¹dzeñ szkolno-treningowych. Uwarunkowania te znalaz³y odzwierciedlenie w zakresie szkolenia na poszczególnych szczeblach kierowania i dowodzenia si³ zbrojnych oraz stosowanych formach i metodach szkolenia w pododdzia³ach.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 doskonalenie systemu kierowania
szkoleniem w si³ach zbrojnych, w tym
ocena jego efektów i przygotowania
metodycznego dowódców pododdzia³ów, zw³aszcza okrelenie jednoznacznych relacji miêdzy Szefem Sztabu
Generalnego WP i dowódcami rodzajów si³ zbrojnych w tym systemie,
 poprawa stanu zabezpieczenia materia³owo-technicznego procesu szkolenia ¿o³nierzy zasadniczej s³u¿by wojskowej, tak aby okres 12-miesiêcznej
s³u¿by, w zakresie szkolenia specjalistycznego i zgrywaj¹cego, by³ efektywnie wykorzystany, zapewnia³ po¿¹dany
stopieñ umiejêtnoci bojowych oraz
w³aciwe przygotowanie rezerw osobowych dla potrzeb mobilizacyjnych si³
zbrojnych.
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Tytu³ kontroli
Wojskowe szkolenie
rezerwistów (tajna)

Cel

Zakres

Ocena æwiczeñ wojskowych odbywanych przez rezerwistów w latach
1999-2001, ze szczególnym uwzglêdnieniem procedur powo³ywania na
æwiczenia, a tak¿e ich przebiegu oraz
efektywnoci w poszczególnych rodzajach si³ zbrojnych.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Obrony
Narodowej i jednostki organizacyjne
poszczególnych rodzajów si³ zbrojnych, wybrane ze wzglêdu na charakter i zakres realizowanych przez nie
zadañ, w sferze planowania, programowania i szkolenia rezerwistów.

Ustalenia kontroli umo¿liwi³y dokonanie - w relacji do wymagañ kwalifikacyjnych
na danych stanowiskach - oceny stanu zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych,
w zakresie obsady stanowisk przez kadrê zawodow¹ rezerwy oraz podoficerów i szeregowych. Ocenie poddano tak¿e
przyjête rozwi¹zania, dotycz¹ce planowania i programowania szkolenia ¿o³nierzy rezerwy oraz przebieg i efektywnoæ
tego szkolenia.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 dalsze doskonalenie systemu szkolenia rezerw osobowych na potrzeby
mobilizacyjnego i wojennego uzupe³nienia si³ zbrojnych, w celu zapewnienia utrzymania wymaganego stanu
gotowoci bojowej i mobilizacyjnej si³
zbrojnych,
 zapewnienie w³aciwego poziomu
ilociowego i jakociowego uzupe³nienia mobilizacyjnego stanowisk etatowych, w celu zachowania odpowiedniej
zdolnoci bojowej si³ zbrojnych.
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Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
policyjnych systemów
informatycznych

Cel

Zakres

Ocena funkcjonowania policyjnych
systemów informatycznych pod
wzglêdem tworzenia baz danych
i sporz¹dzania statystyk policyjnych
oraz ich wykorzystywania w ochronie
bezpieczeñstwa publicznego w latach
1999-2000 i I pó³roczu 2001 r.

Badaniami kontrolnymi objêto: Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Komendê G³ówn¹ Policji,
Komendy Wojewódzkie w Poznaniu,
Rzeszowie, Szczecinie, Komendy
Miejskie  w Koninie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Komendy Powiatowe  w Drawsku Pomorskim, Jaros³awiu, £añcucie, Szczecinku i we
Wrzeni.

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a skutecznoæ policyjnych systemów informatycznych w ochronie bezpieczeñstwa publicznego. Funkcjonuj¹cy obecnie
Zintegrowany System Informacyjny Policji nie umo¿liwia³ bezporedniej wspó³pracy z innymi systemami dzia³aj¹cymi w Policji
oraz poza ni¹; w systemie tym zapisywane by³y wy³¹cznie informacje tekstowe i numeryczne, podczas gdy powinno byæ
mo¿liwe gromadzenie i przetwarzanie tak¿e informacji graficznych. Rozwi¹zania informatyczne zastosowane w ZSIP by³y
przestarza³e i nie odpowiada³y rozwi¹zaniom wystêpuj¹cym w krajach Unii Europejskiej i NATO. Stan techniczny wielu
urz¹dzeñ funkcjonuj¹cych w ZSIP by³ z³y, a dokumentacja techniczna systemu nieaktualna. Wiele do ¿yczenia pozostawia³a rozbudowa baz danych systemu oraz ich ochrona przed dostêpem osób nieuprawnionych.
W badanym okresie w bazie danych ZSIP znalaz³o siê 4.357.051 ró¿nych informacji, jednak ich wprowadzanie do
bazy odbywa³o siê z opónieniem wynosz¹cym od 5 do 95 dni. W niektórych placówkach wystêpowa³y problemy z nawi¹zywaniem ³¹cznoci radiowej, co utrudnia³o, a niekiedy wrêcz uniemo¿liwia³o sprawdzenie osób lub pojazdów w bazach
danych ZSIP. W ograniczonym zakresie wykorzystywano opcjê ANALIZY (jedna z trzech opcji ZSIP) przy ustalaniu podejrzanych o pope³nienie przestêpstwa. W 1999 r. na podstawie typowania ustalono 183 podejrzanych, natomiast ogólna
liczba podejrzanych wynosi³a 364.272 osoby. W roku nastepnym wielkoci te wynosi³y odpowiednio: 212 i 405.275 osób.
W 2001 r. stanowiska dostêpu do ZSIP znajdowa³y siê we wszystkich komendach Policji, nie by³o ich natomiast, ze
wzglêdu na brak odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej, w 243 komisariatach. Utrudnienia w dostêpie do danych
ZSIP wystêpowa³y z powodu ograniczonej przepustowoci ³¹czy systemu, a tak¿e braku urz¹dzeñ szyfruj¹cych, pozwalaj¹cych na transmisjê informacji niejawnych.
W ocenianym okresie nie stwierdzono przypadku dostêpu do baz danych policyjnych systemów informatycznych osób
nieuprawnionych, jednak¿e sposób ochrony danych nie gwarantowa³ odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa, gdy¿ ochrona
ogranicza³a siê g³ównie do fizycznego zabezpieczenia pomieszczeñ, w których by³y urz¹dzenia informatyczne oraz nadawaniu indywidualnych uprawnieñ dostêpu do systemów. Zabezpieczenia te, zdaniem Biura £¹cznoci i Informatyki Komendy G³ównej Policji, by³y bardzo skromne i dotyczy³y tylko warstwy aplikacji.
NIK pozytywnie oceni³a podjêcie decyzji o wdra¿aniu Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, który, zgodnie z Programem rozwoju i ³¹cznoci i informatyki Policyjnej w latach 2000-2004, zast¹piæ ma przestarza³y i niewydolny ZSIP. KSIP
ma m.in. skróciæ czas obiegu i uzyskiwania informacji oraz umo¿liwæ sprawn¹ wymianê informacji z innymi systemami
informatycznymi  policyjnymi, pozapolicyjnymi, zagranicznymi. KSIP ma pracowaæ w oparciu o jedn¹ centraln¹ bazê
danych umiejscowion¹ w KGP. Konstrukcja bazy danych KGP ma umo¿liwiæ jej sukcesywn¹ rozbudowê.
Ustalenia kontroli wykaza³y, ¿e Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji w niewielkim stopniu koordynowa³o
przedsiêwziêcia zwi¹zane z wdra¿aniem KSIP.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie skutecznego i sta³ego
nadzoru nad funkcjonowaniem systemów informatycznych w Policji,
w szczególnoci nad wdra¿aniem Krajowego Systemu Informacyjnego Poli-

cji, tak¿e w kontekcie harmonizacji
z wdra¿aniem ustawy o gromadzeniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych  aby w 2004 r. osi¹gn¹æ wszystkie zak³adane cele KSIP,
 zapewnienie w³aciwej ochrony
policyjnych baz danych przed dostêpem osób nieuprawnionych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Przygotowanie Policji do
zwalczania
przestêpczoœci
gospodarczej (tajna)

Ocena przygotowania jednostek organizacyjnych Policji do zwalczania
przestêpczoci gospodarczej,
z uwzglêdnieniem stanu kadrowego,
wyposa¿enia w niezbêdny sprzêt
i urz¹dzenia, rozpoznania grup przestêpczych oraz efektów dzia³alnoci
w latach 1999-2001 (I pó³rocze).

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, Komendê G³ówn¹ Policji oraz wybrane
komendy wojewódzkie i powiatowe
(miejskie) Policji.

Wed³ug ustaleñ Najwy¿szej Izby Kontroli, struktury Policji by³y nieadekwatne do
walki z przestêpczoci¹ gospodarcz¹ oraz wystêpuj¹cego zagro¿enia, a niedostatek specjalistycznych szkoleñ (praktycznie wprowadzono je dopiero w lipcu 2001 r.) utrudnia³ dobór w pe³ni przygotowanych funkcjonariuszy do wykonywania zadañ zwi¹zanych ze zwalczaniem tego rodzaju przestêpczoci.
Stwierdzono ponadto, ¿e skalê zjawiska przestêpczoci szacowano na podstawie liczby wykrytych przestêpstw, co
nie odpowiada³o faktycznie istniej¹cemu zagro¿eniu. Przy rozpoznawaniu poszczególnych sfer przestêpczoci gospodarczej, stanowi¹cych szczególne zagro¿enie dla interesów ekonomicznych Pañstwa, ograniczone efekty uzyskano przede
wszystkim w zakresie przekszta³ceñ w³asnociowych oraz zwalczania korupcji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przeprowadzenie analizy funkcjonowania komórek organizacyjnych
Policji do walki z przestêpczoci¹ gospodarcz¹, m.in. w celu wypracowania
optymalnej struktury organizacyjnoetatowej, zapewniaj¹cej skutecznoæ jej
dzia³añ w tej sferze,
 zapewnienie odpowiednio sprofilowanych szkoleñ dla policjantów uczestnicz¹cych w zwalczaniu przestêpczoci
gospodarczej, uwzglêdniaj¹cych
w szczególnoci problematykê zagro¿eñ zwi¹zanych z przekszta³ceniami
w³asnociowymi, korupcj¹ i praniem
brudnych pieniêdzy.
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Tytu³ kontroli
Zagospodarowanie
przez Agencjê Mienia
Wojskowego mienia
przejêtego z resortu
obrony narodowej
i realizacja zobowi¹zañ
z tego tytu³u wobec
Ministerstwa Obrony
Narodowej

Cel

Zakres

Ocena gospodarowania przez Agencjê Mienia Wojskowego mieniem
Skarbu Pañstwa przejêtym z resortu
obrony oraz prawid³owoci rozliczeñ
z tego tytu³u miêdzy Agencj¹ a Ministerstwem Obrony Narodowej.

Kontrol¹ objêto Biuro Agencji Mienia
Wojskowego w Warszawie, jej oddzia³y terenowe w Gorzowie Wielkopolskim, Warszawie i we Wroc³awiu,
Lotniskowy Oddzia³ Terenowy Biura
AMW w Warszawie oraz Departament Infrastruktury MON.

Skarb Pañstwa powierzy³ AMW wykonywanie prawa w³asnoci i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia przejêtego z resortu obrony jako zbêdne
lub czasowo niewykorzystywane. Kontrola wykaza³a, ¿e na koniec III kwarta³u 2001 r. AMW posiada³a maj¹tek o wartoci
1,3 mld z³, na który sk³ada³y siê grunty, budynki oraz mienie ruchome. Podstawê przejmowania mienia przez Agencjê
stanowi³y plany jego przekazywania. Z ustaleñ NIK wynika, ¿e by³y one opracowywane ze znacznym opónieniem. Stwierdzono tak¿e przypadki nierzetelnoci w ich sporz¹dzaniu, polegaj¹ce m.in. na podawaniu wartoci nieruchomoci niezgodnej z ewidencj¹ ksiêgow¹, ujmowania w planach tych samych nieruchomoci po kilka razy i braku okrelenia kosztów
utrzymania nieruchomoci.
W roku 2000 i trzech kwarta³ach roku 2001, AMW sprzeda³a grunty i budynki, za które uzyska³a ok. 211,5 mln z³ oraz
mienie ruchome za 32,7 mln z³. Jednak pozostawanie w Agencji ponad 50% zasobu nieruchomoci jako mienia niezagospodarowanego zwiêksza³o koszt jego utrzymania - AWW zap³aci³a za trzy kwarta³y 2001 r. 5,6 mln z³ podatku z tego
tytu³u, a pieni¹dze te nie zasili³y tym samym kasy si³ zbrojnych.
Zgodnie z przepisem ustawy o gospodarowaniu niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, sprzeda¿ lub zamiana mienia albo oddanie gruntów w u¿ytkowanie wieczyste nastêpuje w drodze przetargu. Kontrola przestrzegania tego postanowienia wykaza³a, ¿e w badanym okresie AMW sprzeda³a w przetargach ustnych nieruchomoci za kwotê 49,3 mln z³ - co stanowi³o 118% wartoci szacunkowej, a w przetargach pisemnych za 62,6
mln z³ - co odpowiada³o 113% wartoci szacunkowej.
Jednak szczegó³owe badania wycen i sprzeda¿y nieruchomoci w kontrolowanych oddzia³ach AMW wykaza³y m.in.,
¿e Agencja zby³a 20 nieruchomoci bezprzetargowo, uzyskuj¹c kwotê 1,5 mln z³, przy oszacowaniu ich wartoci na sumê
5,5 mln z³. Agencja sprzedaj¹c te czêci maj¹tku bez przetargu powo³ywa³a siê przy tym na odpowiedni przepis ustawy
o gospodarce nieruchomociami, jednak w opinii NIK mo¿liwoæ zastosowania tego trybu wyklucza ustawa o gospodarowaniu niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.
Plan finansowy AMW w 2000 r. po stronie przychodów zosta³ zrealizowany na kwotê 205,5 mln z³  96,7% kwoty
planowanej, a po stronie kosztów na 45,1 mln z³  99,1%. Dochód Agencji wyniós³ 160,4 mln z³, a jej nale¿noci d³ugoterminowe wynosi³y na koniec 2000 r. 45,2 mln z³ i w wiêkszoci wziê³y siê z odraczania terminów p³atnoci za sprzedane
nieruchomoci. Z uzyskanego w 2000 r. dochodu Agencja przekaza³a na konto MON kwotê 137,2 mln z³, zaliczy³a te¿
w poczet dochodów tego roku sumê 5 mln z³ nadp³aty dokonanej rok wczeniej. Ustalono, ¿e AMW przekazywa³a swe
dochody na konto MON co miesi¹c, w wysokoci odpowiadaj¹cej wskanikowi ustalonemu przez Radê Ministrów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 legislacyjny - potrzeba rozstrzygniêcia zakresu stosowania przez
Agencje Mienia Wojskowego trybu bez-

przetargowego przy sprzeda¿y nieruchomoci wobec wymogów ustawy
o gospodarowaniu niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz
o Agencji Mienia Wojskowego,
 koniecznoæ opracowania strategii
zbywania mienia przez AMW w celu

efektywnego pozyskiwania rodków na
inwestycyjne potrzeby si³ zbrojnych,
 potrzeba dokonywania rzetelnych
wycen przekazywanego mienia,
 koniecznoæ ograniczenia sprzeda¿y nieruchomoci z odroczonym terminem p³atnoci.

#

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja postanowieñ
ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych

Ocena prawid³owoci tworzenia
i funkcjonowania kapita³owych form
ubezpieczeñ emerytalnych

Kontrolê przeprowadzono w Urzêdzie
Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE), Ministerstwie Pracy
i Polityki Socjalnej (MPiPS), Zak³adzie
Ubezpieczeñ Spo³ecznych (ZUS),
PPUP Poczta Polska, Totalizatorze
Sportowym Sp. z o.o. Badaniami objêto te¿ powszechne fundusze emerytalne: Pocztowo  Bankowy PTE,
PTU PZU SA, PKO/Handlowy PTE
SA i PTE Polsat SA.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu zreformowanie systemu emerytalnego i uruchomienie otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Prognozy demograficzne i wynikaj¹ce z nich skutki dla mo¿liwoci finansowania dotychczasowego systemu
emerytalnego wskazywa³y na koniecznoæ przeprowadzenia reformy. Kontrola wykaza³a jednak, ze niektóre rozwi¹zania
przyjête w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych mia³y niekorzystny wp³yw na kszta³towanie siê
konkurencyjnego i efektywnego rynku OFE.
W okresie od padziernika 1998 do koñca 2000 r. udzielono 21 zezwoleñ na utworzenie powszechnych towarzystw
emerytalnych (PTE), którym wydano nastêpnie zezwolenie na utworzenie otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Jednak zasada naboru cz³onków do OFE, polegaj¹ca na pozyskiwaniu ich w drodze akwizycji przez poszczegó³ne PTE nie
stwarza³a, w opinii NIK, równych szans konkurencji. Przewagê dziêki temu systemowi zyska³y PTE, których akcjonariuszami by³y zak³ady ubezpieczeñ dysponuj¹ce rozbudowan¹ sieci¹ wyszkolonych agentów. W efekcie, dosz³o do zdominowania rynku przez 4 OFE, które na koniec 2000 r. posiada³y 62,6% wszystkich rachunków i 74% aktywów nale¿¹cych do
uczestników. Ograniczenie konkurencyjnoci oraz ponoszenie przez PTE znacznych kosztów dzia³alnoci akwizycyjnomarketingowej ukszta³towa³y niekorzystne warunki do stopniowego obni¿ania op³at pobieranych od cz³onków OFE.
W celu rejestracji cz³onków OFE i ewidencjonowania przekazywanych sk³adek, ustawa o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych zobowi¹za³a ZUS do stworzenia Centralnego Rejestru Cz³onków OFE (CRCOFE). Ustalono, ¿e ZUS za³o¿y³ co
prawda taki rejestr, jednak dane w nim nie by³y wiarygodne. Na koniec 2000 r. do CRCOFE fundusze emerytalne zg³osi³y
10,7 mln osób, jednak a¿ na 2,5 mln otwartych dla nich rachunków nie wp³ynê³a ani z³otówka. Do koñca trwania kontroli,
czyli do 15 lutego 2001 r., Zak³adowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych nie uda³o siê wyjaniæ tych rozbie¿noci, co te¿ bêdzie
niemo¿liwe bez pe³nego funkcjonowania systemu informatycznego ZUS. Mimo, ¿e pe³ne i terminowe przekazywanie przez
ZUS do OFE sk³adek nale¿nych im od cz³onków jest warunkiem dzia³ania systemu, ZUS nie wywi¹zywa³ siê nale¿ycie
z tego zadania. W latach 1999  2000 Zak³ad przekazaza³ OFE jedynie czêæ nale¿nych im sk³adek na kwotê 9,8 mld z³.
Nieprzekazane OFE sk³adki by³y wykorzystywane przez ZUS do finansowania bie¿¹cych wiadczeñ Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. ZUS nie ewidencjonowa³ w ksiêgach rachunkowych przypisów sk³adek nale¿nych poszczególnym
funduszom, przez co nie by³a znana rzeczywista kwota nieodprowadzonych do OFE sk³adek. ZUS zak³ada³, ¿e mo¿e to
byæ ok. 3,5 mld z³, ale zdaniem NIK, margines b³êdu tego szacunku móg³ byæ znaczny.W latach 1999  2000 PTE ponios³y
³¹czn¹ stratê na dzia³alnoci w wysokoci 2 457,6 mln z³.
W ocenie NIK, wyniki dotychczasowego funkcjonowania zreformowanego systemu emerytalnego da³y podstawê do
stwierdzenia, ¿e wskanik zast¹pienia p³acy emerytur¹ mo¿e byæ ni¿szy od uzyskiwanego przy zasadach obliczania emerytury sprzed reformy, który np. w 1998 r. wyniós³ 65%. Tymczasem optymistyczne szacunki przyjmuj¹, ¿e stopa zwrotu po
reformie wynosiæ bêdzie 63,5% dla mê¿czyzn i 37,2% dla kobiet.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 doprowadzenie do pe³nego funkcjonowania systemu informatycznego
ZUS,

#

 uproszczenie systemu przekazywania informacji i sk³adek miêdzy p³atnikami a OFE,
 zobowi¹zaæ ZUS do przekazywania PTE dok³adnych informacji
o nale¿nych sk³adkach oraz

o opónieniach w ich przekazywaniu,
 w oparciu o prognozy rozwoju rynku kapita³owego stworzyæ szersze
mo¿liwoci inwestowania rodków
OFE.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Egzekucja na rzecz
Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych nale¿noœci
z tytu³u sk³adek

Ocena skutecznoci wykonywanych
przez oddzia³y ZUS i urzêdy skarbowe czynnoci w zakresie egzekwowania zaleg³ych sk³adek.

Kontrol¹ objêto Centralê Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, 15 oddzia³ów ZUS i 16 urzêdów skarbowych.

Najwy¿sza Izba Kontroli generalnie pozytywnie ocenia przebieg postêpowañ egzekucyjnych w latach 1999-2001, mimo ¿e nie zawsze prowadzone one by³y bez niedomagañ i nieprawid³owoci. Integralnym elementem rozpoczêtej 1 stycznia 1999 r. reformy emerytalnej by³ tzw. Kompleksowy System Informatyczny ZUS. Opónienia i niepe³ne uruchomienie wszystkich aplikacji spowodowa³o, ¿e w 1999 r.
dosz³o do za³amania siê systemu rozliczeñ p³atnoci sk³adek ZUS, poniewa¿ Zak³ad utraci³ mo¿liwoæ ustalania bie¿¹cych nale¿noci. W ograniczonym stopniu odzyska³ j¹ dopiero w latach 2000  2001, co pozwoli³o na zintensyfikowanie
egzekucji zaleg³ych sk³adek.
Na koniec 1999 r. zad³u¿enie z tytu³u sk³adek na Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych wynosi³o 9,7 mld z³, w 2000 r.
ju¿ 10,3 mld z³, a w 2001 r. wzros³o jeszcze o 7,4 mln z³. W tych samych latach przychody ZUS z egzekucji zaleg³ych
sk³adek wynios³y odpowiednio: 474 mln z³, 711 mln z³ i 1,3 mld z³. W okresie tym zwiêkszy³a siê g³ównie skutecznoæ
egzekucji w³asnej prowadzonej przez oddzia³y ZUS, na co wskazuje, zwiêkszaj¹cy siê w kolejnych latach, wskanik efektywnoci  z 18,2% w 1999 r. przez 26,3% w 2000 r. do 38,8% - w 2002 r. Zdecydowanie ni¿szy by³ natomiast wskanik
efektywnoci egzekucji prowadzonych przez urzêdy skarbowe: 1999 r.  14%, 2000 r.  8,3%, 2001 r.  12,5%.
Wród nieprawid³owoci towarzysz¹cych egzekucji zaleg³ych sk³adek, ustalenia kontroli w pierwszej kolejnoci wskazuj¹ na kierowanie do urzêdów skarbowych tytu³ów wykonawczych, bez uprzedniego przeprowadzenia w³asnej egzekucji
administracyjnej. NIK uzna³a takie postêpowanie za niegospodarne, poniewa¿ oddzia³y ZUS, z jednej strony, pozbawia³y
siê w ten sposób mo¿liwoci naliczenia kosztów egzekucyjnych, a z drugiej zmuszone by³y do ponoszenia wydatków na
pokrycie kosztów postêpowania egzekucyjnego i uiszczania 5% op³aty - od kwot ci¹gniêtych w drodze tej egzekucji.
W wyniku kontroli ujawniono tak¿e opiesza³oæ w postêpowaniu, polegaj¹c¹ na nieuzasadnionej zw³oce w podejmowaniu egzekucji - po ujawnieniu zaleg³oci p³atników oraz opónieniach w kierowaniu do urzêdów skarbowych tytu³ów
wykonawczych - po stwierdzeniu nieskutecznoci w³asnych dzia³añ egzekucyjnych. Izba uzna³a takie postêpowanie za
przejaw braku troski o dobro finansów poszczególnych funduszy.
Powa¿nym niedoci¹gniêciem ze strony ZUS by³o te¿, w ocenie NIK, niewykorzystywanie wszystkich rodków egzekucyjnych okrelonych w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów w sprawie wykonania ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji i ograniczanie siê g³ównie do zajmowania rachunków bankowych. Tymczasem prawo dopuszcza w takich przypadkach stosowanie innych rodków: egzekucjê z wynagrodzenia za pracê, ze wiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego
oraz z wierzytelnoci pieniê¿nych.
Z kolei nieprawid³owoci stwierdzone przez NIK w urzêdach skarbowych dotyczy³y opiesza³ego nadawania biegu
tytu³om wykonawczym - po otrzymaniu ich z ZUS, niekorzystania z uprawnienia umo¿liwiaj¹cego zwrócenie siê do s¹du
o nakazanie zalegaj¹cemu wyjawienia maj¹tku oraz niezaspokajania przed innymi zobowi¹zaniami  w tym podatkowymi, wszystkich nale¿noci ZUS, co stanowi³o naruszenie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 pilne umo¿liwienie ZUS kompletnego gromadzenia informacji na kontach
ubezpieczonych i p³atników sk³adek oraz
rzetelnego rozliczania zad³u¿eñ p³atników,

 wszczynanie przez oddzia³y ZUS,
w pierwszej kolejnoci, w³asnych postêpowañ egzekucyjnych, a dopiero po
stwierdzonej ich bezskutecznoci kierowanie spraw do egzekucji przez urzêdy skarbowe,
 terminowe kierowanie zad³u¿eñ do
egzekucji,

 stosowanie wobec d³u¿ników instytucji wyjawienia maj¹tku,
 przestrzeganie zasady pierwszeñstwa zaspokajania nale¿noci ZUS,
przed innymi nale¿nociami.

#!

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
socjalizacyjnych
i resocjalizacyjnych
placówek opiekuñczowychowawczych

Cel

Zakres

Ocena wywi¹zywania siê socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych placówek
instytucjonalnej ca³odobowej opieki
nad dzieæmi i m³odzie¿¹, z zadañ
okrelonych w ustawie o pomocy spo³ecznej.

Kontrol¹ objêto 12 powiatowych centrów pomocy rodzinie (CPR) oraz 37
placówek opiekuñczo-wychowawczych, w tym 26 placówek socjalizacyjnych i 11 resocjalizacyjnych (dawne m³odzie¿owe orodki wychowawcze  MOW).

Wiêkszoæ ze skontrolowanych przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli placówek opiekuñczo-wychowawczych zapewnia³a wychowankom ca³odobow¹ opiekê, zaspokaja³a
ich podstawowe potrzeby bytowe i rozwojowe. Personel placówek dba³ tak¿e o zapewnienie dzieciom kontaktów z ich
rodzicami naturalnymi i innymi osobami bliskimi. W 70% badanych orodków realizacja zadañ opiekuñczo-wychowawczych odbiega³a jednak od standardów us³ug okrelonych w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
placówek opiekuñczo-wychowawczych. Za ma³o by³o pomieszczeñ do cichej nauki, zajêæ sportowych i terapeutycznych,
w co czwartej placówce nie dochowano normy 5 m2 na osobê.
W 40% placówek nieregularnie wyp³acano wychowankom tzw. kieszonkowe, czyli kwoty przeznaczone do ich dyspozycji, wyp³acano je w zani¿onych wysokociach; odnotowano tak¿e przypadki wstrzymywania wyp³aty nawet przez kilka
miesiêcy. W 16% skontrolowanych placówek przeciêtna miesiêczna wysokoæ kieszonkowego by³a ni¿sza od minimalnej
kwoty ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Oko³o 80% jednostek nie osi¹gnê³o obowi¹zuj¹cych standardów
w zatrudnieniu pracowników o specjalnociach: pedagog, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny. Kontrola ujawni³a
ponadto, ¿e w 60% placówek ich pracownicy nie posiadali odpowiednich kwalifikacji stosownie do wykonywanych zadañ.
Ponad po³owa badanych placówek, które nie osi¹ga³y standardów wiadczonych us³ug, nie mia³a na koniec wrzenia
2001 r. opracowanego etapowego planu dochodzenia do tych standardów, mimo i¿ by³y zobowi¹zane zrobiæ to w tym
terminie.
Ustalenia kontroli wykaza³y, ¿e w ponad 80% przypadków rodzice dzieci  ze wzglêdu na z³¹ sytuacjê materialn¹ - byli
czêciowo lub ca³kowicie zwolnieni z ponoszenia op³at za ich pobyt w placówkach. W przypadkach ustalenia odp³atnoci,
90% osób zobowi¹zanych do ich uiszczenia uchyla³o siê jednak od tego obowi¹zku. Skutecznoæ egzekucji op³at by³a
znikoma i na ogó³ koñczy³¹ siê umorzeniem nale¿noci.
W badanym okresie ustalanie i zwalnianie z odp³atnoci za pobyt w placówkach regulowa³y m.in. ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich, wydane na jej podstawie akty wykonawcze Ministra Sprawiedliwoci oraz ustawa o pomocy
spo³ecznej. Dualizm i niejednoznacznoæ przepisów powodowa³y dezorientacjê jednostek zobowi¹zanych do ustalania
odp³atnoci, w rezulatcie czêæ z nich w 2000 r. w ogóle nie tego nie robi³a, oczekuj¹c na dalsze wytyczne. W koñcu
wrzenia 2001 r., a wiêc po pó³torarocznym okresie obowi¹zywania znowelizowanej ustawy o pomocy spo³ecznej, w myl
której prowadzenie placówek opiekuñczo-resocjalizacyjnych nale¿y do zadañ powiatów, 30% objêtych kontrol¹ rad powiatów nie podjê³o uchwa³ w sprawie zasad czêciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców z op³at.
Kontrole w powiatowych centrach pomocy spo³ecznej i miejskich orodkach pomocy spo³ecznej wykaza³y przypadki
niewywi¹zywania siê z obowi¹zku udzielania pomocy finansowej na usamodzielnienie opuszczaj¹cym placówki opiekuñczo-wychowacze. Zastrze¿enia NIK wzbudzi³a przewlek³a procedura realizacji postanowieñ s¹dowych o skierowaniu nieletnich do placówek resocjalizacyjnych. Ujawniono przypadki umieszczania nieletnich w orodkach nawet po 12 miesi¹cach od momentu otrzymania z s¹du wniosku w tej sprawie.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie regularnych wyp³at
nale¿nych kwot kieszonkowego oraz
wyp³at zaleg³ych kwot z tego tytu³u,
 podjêcie starañ o zapewnienie wychowankom w³aciwej opieki pedagogów, psychologów i terapeutów,

#"

 opracowanie i realizacja etapowych
planów dochodzenia do obowi¹zuj¹cych standardów us³ug, zw³aszcza
w zakresie warunków mieszkaniowych,
 podjêcie dzia³añ w celu wyegzekwowania od rodziców i opiekunów
prawnych nale¿nych op³at za pobyt
dzieci w placówkach.

Tytu³ kontroli
Wdra¿anie
i funkcjonowanie
w urzêdach pracy
i jednostkach pomocy
spo³ecznej systemów
informatycznych
tworzonych w ramach
Projektu ALSO

Cel

Zakres

Ocena wdro¿enia i stopnia wykorzystania przez urzêdy pracy systemu
informatycznego PULS, a przez jednostki pomocy spo³ecznej systemu
POMOST utworzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej
w ramach Projektu ALSO.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, Krajowym Urzêdzie Pracy, 6 urzêdach
wojewódzkich, 6 wojewódzkich urzêdach pracy, 6 urzêdach marsza³kowskich, 18 powiatowych urzêdach pracy i 18 orodkach pomocy spo³ecznej.

Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej podpisa³ w 1993 r. z Bankiem wiatowym  Miêdzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowê o po¿yczkê na realizacjê
Projektu promocji zatrudnienia i us³ug zwi¹zanych z zatrudnieniem. Sk³ada³ siê on z 10 bloków tematycznych, z których
dwa: Zarz¹dzanie komputeryzacj¹ urzêdów pracy i orodków pomocy spo³ecznej oraz Budowa sieci informatycznej
w urzêdach pracy i orodkach pomocy spo³ecznej by³y realizowane jako Projekt ALSO (Automation of the Labour and
Social Welfare Organisation). Podzielono go na 3 podprojekty: Systemu pomocy spo³ecznej POMOST, Systemu urzêdów
pracy PULS i Systemu wspomagania MPiPS.
Celem podprojektu POMOST by³o stworzenie efektywnego systemu monitorowania pomocy spo³ecznej, gwarantuj¹cego skuteczniejsze adresowanie wiadczeñ. Z kolei podprojekt PULS mia³ umo¿liwiæ stworzenie systemu umo¿liwiaj¹cego urzêdom pracy efektywne sterowanie rynkiem pracy.
Kontrola wdra¿ania systemu POMOST wykaza³a, ¿e za³o¿one cele nie zosta³y zrealizowane. Nie uda³o siê zbudowaæ
jednolitego systemu informatycznego, który pozwala³by na przekazywanie jednostkom pomocy spo³ecznej do MPiPS
pe³nych danych i umo¿liwia³ monitorowanie pomocy spo³ecznej. Pod koniec 2001 r. ponad 20% orodków nie korzysta³o
z systemu POMOST, a z tych, które formalnie go wdro¿y³y, tylko co czwarty przekazywa³ w ocenie MPiPS dane wiarygodne. W rezultacie, ministerstwo nie otrzyma³o, mimo uruchomienia POMOST-u, zbioru danych na podstawie których mog³oby opracowywaæ analizy i prognozy s³u¿¹ce doskonaleniu polityki spo³ecznej. System POMOST mia³ te¿ w za³o¿eniu
zautomatyzowaæ podstawowe czynnoci w orodkach pomocy, przez co usprawniæ obs³ugê klientów, jednak w opinii pracowników orodków okaza³ siê on nazbyt pracoch³onny, a nawet wrêcz uci¹¿liwy w eksploatacji. W korespondencji kierowanej do MPiPS u¿ytkownicy systemu domagali siê znacznego jego uproszczenia.
Plan finansowania POMOST-u w 2000 r. sporz¹dzono nierzetelnie, bowiem przyjêto za³o¿enie, ¿e wszystkie orodki
pomocy spo³ecznej przekazywaæ bêd¹ dane do zbioru centralnego, zaplanowano te¿ rodki dla powiatowych centrów
pomocy rodzinie, które przecie¿ nie by³y objête programem POMOST. Nierzetelne i niegospodarne by³o te¿ przekazanie
na utrzymanie systemu rodków w wysokoci 1 mln z³ wbrew okrelonym zasadom finansowania.
Z ustaleñ kontroli wdra¿ania systemu PULS wynika, ze jest on wykorzystywany przez ok. 80% powiatowych urzêdów
pracy. Usuwanie b³êdów oprogramowania, sprawiaj¹cych, i¿ praca w PULS-ie by³a powolna i niestabilna trwa³o w niektórych przypadkach nawet 11 miesiêcy. Nadto czêste zmiany przepisów prawnych wymagaj¹ ci¹g³ego udoskonalania i modyfikacji systemu PULS. Nie jest on wykorzystywany w ¿adnym z kontrolowanych przez NIK wojewódzkich urzêdów pracy, bowiem nie jest dostosowany do kontroli realizacji zadañ dotycz¹cych przeciwdzia³ania bezrobociu przez jednostki
samorz¹du terytorialnego. W latach 1999  2001 (3 kwarta³y), na wdro¿enie i utrzymanie systemu PULS we wszystkich
urzêdach wydano 16 mln z³. Kierownicy 12 skontrolowanych powiatowych urzêdów pracy stwierdzili, ¿e otrzymywane
przez nich na ten cel rodki nie wystarcza³y do zapewnienia w³aciwego funkcjonowania systemu.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 potrzeba ustalenia stabilnych zasad
oraz zakresu finansowania utrzymania
i rozwoju sytemu POMOST,

 koniecznoæ rzetelnego rozliczania
rodków przekazywanych na utrzymanie i rozwój systemu POMOST,
 potrzeba zakoñczenia - w porozumieniu z MPiPS oraz jednostkami samorz¹du terytorialnego - wdra¿ania
systemu POMOST,

 koniecznoæ opracowania zasad
rozwijania systemu PULS w urzêdach
pracy, zapewniaj¹cych jednolit¹ obs³ugê rynku pracy.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie œrodków
publicznych na
restrukturyzacjê
w s³u¿bie zdrowia

Cel

Zakres

Ocena dzia³añ podejmowanych przez
Ministra Zdrowia, jednostki samorz¹du terytorialnego oraz podleg³e im
publiczne zak³ady opieki zdrowotnej
w zakresie gospodarki rodkami z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa przeznaczonymi na tworzenie i realizacjê
programów restrukturyzacyjnych
w ochronie zdrowia.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Zdrowia, 14 urzêdów marsza³kowskich, 18
urzêdów powiatowych i gminnych
oraz 47 samodzielnych publicznych
zak³adów opieki zdrowotnej.

NIK negatywnie oceni³a przyjêt¹ przez Ministra Zdrowia procedurê przyznawania
dotacji z rezerwy celowej na 2000 rok (354.535 tys. z³) na realizacjê programu
dzia³añ os³onowych oraz restrukturyzacjê w ochronie zdrowia. W trakcie realizacji poszczególnych etapów programu m.in.
naruszane by³y przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, finansowano prace, które nie mog³y byæ póniej odpowiednio wykorzystane, odnotowano pogorszenie siê sytuacji ekonomicznej zak³adów opieki zdrowotnej wprowadzaj¹cych w ¿ycie
przedsiêwziêcia restrukturyzacyjne. W latach 1999-2000 liczba zak³adów, które odnotowa³y stratê wzros³a z 30 do 41, za
kwota zobowi¹zañ wymagalnych w tych jednostkach zwiêkszy³a siê ze 103.135,9 tys. z³ do 160.338,9 tys. z³, a zatem
o 55,4%. Wyniki kontroli wykaza³y, ¿e rodki dotacji na zadania inwestycyjne w ramach programu restrukturyzacji w ochronie
zdrowia w 2000 r. trafia³y do placówek s³u¿by zdrowia dopiero pod koniec 2000 r. ze wzglêdu na opónione, w stosunku
do programu, uruchomienie rodków z rezerwy celowej. Mia³o to wp³yw na stwierdzone w kontrolowanych placówkach
nieprawid³owoci w ich wykorzystaniu (np. wydatkowanie rodków po up³ywie terminu ich wykorzystania, dokonywanie
zakupów aparatury medycznej bez stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, wydatkowanie rodków
dotacji niezgodnie z przeznaczeniem).
Izba zwróci³a uwagê, ¿e dotacje na restrukturyzacjê dla poszczególnych placówek przekazywano za porednictwem
organów za³o¿ycielskich, jednak¿e ich wysokoæ okrela³ Minister Zdrowia, co ogranicza³o ustawowe uprawnienia tych¿e
organów. Zgodnie bowiem z ustaw¹ o zak³adach opieki zdrowotnej dotacje samodzielnemu publicznemu zak³adowi opieki
zdrowotnej przyznaje organ, który utworzy³ zak³ad. Proces udzielania dotacji wi¹¿e siê z podjêciem decyzji  komu, w jakiej wysokoci i na jaki cel nale¿y przyznaæ dotacjê, z zatem wszystkie jego etapy powinny byæ realizowane przez organ
za³o¿ycielski. Brak bezporedniego wp³ywu na wybór zadania i wielkoæ dofinansowania, przy ogólnie sformu³owanym
celu dotacji przyznawanej w ramach programu restrukturyzacji, utrudnia³ organom za³o¿ycielskim mo¿liwoæ oceny prawid³owoci wykorzystania dotacji i jej rozliczenie.
W celu zapewnienia równego dostêpu do wiadczeñ medycznych, Minister Zdrowia zosta³ zobowi¹zany do ustalenia,
w drodze rozporz¹dzenia, planu rozmieszczenia szpitali publicznych oraz okrelenia zasad i warunków, jakim powinien
odpowiadaæ plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Obowi¹zek opracowania i aktualizacji takiego planu
zosta³ przypisany organom samorz¹du terytorialnego (po nowelizacji ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
obowi¹zek opracowania i aktualizacji planu minimalnego zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypisano
wojewodzie), jednak dopiero w dniu 10 padziernika 2001 r. Minister Zdrowia okreli³ zasady, jakim powinien odpowiadaæ
minimalny plan zabezpieczenia w odniesieniu do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 okrelenie przez Ministra Zdrowia
jasnej i precyzyjnej metodologii podzia³u rodków przeznaczonych na restrukturyzacjê w ochronie zdrowia, przy
uwzglêdnieniu decyzyjnej roli organów
za³o¿ycielskich, co powinno sprzyjaæ

#$

bardziej racjonalnemu ich wydatkowaniu,
 zwiêkszenie nadzoru nad wydatkowaniem rodków na restrukturyzacjê
w ochronie zdrowia, zarówno przez
Ministra Zdrowia, jak i organy za³o¿ycielskie samodzielnych publicznych
zak³adów opieki zdrowotnej,
 ustalenie przez Ministra Zdrowia,
w drodze rozporz¹dzenia, planu roz-

mieszczenia szpitali publicznych; alternatyw¹ dla takiego rozwi¹zania mo¿e
byæ nowelizacja ustawy o zak³adach
opieki zdrowotnej, przyznaj¹ca prawo
do ustalenia takiego planu marsza³kom
województw, przy zachowaniu uprawnieñ Ministra Zdrowia do wyznaczenia
kryteriów, którym musi odpowiadaæ
taki plan.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja ustawy
o publicznej s³u¿bie krwi,
w zakresie gospodarki
krwi¹ i preparatami
krwiopochodnymi

Ocena organizacji i dzia³ania jednostek publicznej s³u¿by krwi oraz zasad obrotu preparatami krwi, a tak¿e
realizowania przez w³aciwych ministrów obowi¹zku wydania aktów wykonawczych do ustawy o publicznej
s³u¿bie krwi.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwach: Zdrowia, Obrony Narodowej,
Spraw Wewnêtrznych i Administracji
oraz Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, Krajowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 16 regionalnych centrach krwiodawstwa
i krwiolecznictwa i 37 samodzielnych
publicznych zak³adach opieki zdrowotnej.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e publiczna s³u¿ba krwi wykonuje swe zadania na poziomie odpowiadaj¹cym miêdzynarodowym standardom w tej sferze. Fakt ten nie mo¿e
jednak przes³oniæ negatywnej oceny Ministra Zdrowia, który mimo up³ywu trzech lat od wejcia w ¿ycie ustawy o publicznej s³u¿bie krwi, nie zdo³a³ stworzyæ podstaw prawnych dzia³ania tej s³u¿by. Do czasu zakoñczenia kontroli Minister Zdrowia nie wyda³ bowiem wszystkich aktów wykonawczych, umo¿liwiaj¹cych pe³ne wykonanie ustawy.
Wysoki poziom funkcjonowania s³u¿by krwi osi¹gniêty zosta³ m.in. dziêki pracy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
który narzuci³ centrom krwiodawstwa i krwiolecznictwa wymagania gwarantuj¹ce bezpieczeñstwo dawcom i biorcom krwi.
Nie kwestionuj¹c kompetencji IHiT, ani merytorycznego poziomu jego publikacji fachowych, NIK stoi jednak na stanowisku, ¿e nie mog¹ byæ one traktowane jako ród³o prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego.
Minister Zdrowia, wbrew obowi¹zkowi wynikaj¹cemu z ustawy, nie powo³a³ Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tym samym, takie zadania jak: ocena dzia³alnoci publicznej s³u¿by krwi, opiniowanie zamierzeñ i programów
rozwoju dotycz¹cych organizacji pobierania i przetwarzania krwi oraz zaopatrzenia w krew i preparaty krwiopochodne,
a tak¿e opiniowanie projektów aktów prawnych ustawowo przypisane Radzie nie by³y wykonywane.
Ustawa o publicznej s³u¿bie krwi stworzy³a podstawy jednolitego systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa, który w ca³ym
kraju mia³ byæ tworzony i nadzorowany przez Ministra Zdrowia. Jednak poza tym systemem pozosta³y punkty krwiodawstwa w szpitalach MON i MSWiA, a tak¿e zak³ady IHiT pobieraj¹ce krew w celach innych, ni¿ naukowo-badawcze. Wydaj¹c rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego trybu przekszta³cania wojewódzkich stacji krwiodawstwa, rejonowych stacji
krwiodawstwa i punktów krwiodawstwa w regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa Minister Zdrowia wy³¹czy³,
bez upowa¿nienia ustawowego, z krajowego systemu punkty krwiodawstwa zak³adów opieki zdrowotnej MON, burz¹c
tym samym jego spójnoæ. Regionalne centra nie przejê³y tak¿e punktów krwiodawstwa z przychodni i szpitali MSWiA.
Nadzór i kontrola regionalnych centrów nad krwiolecznictwem by³y, w ocenie NIK, niewystarczaj¹ce. Liczba prowadzonych przez RCKiK kontroli dotycz¹cych krwiolecznictwa nie przekracza³a w skali roku 15% szpitali korzystaj¹cych
z preparatów krwi. Podstawowym utrudnieniem w prowadzeniu specjalistycznego nadzoru by³a nieliczna kadra specjalistów posiadaj¹cych niezbêdne kwalifikacje do przeprowadzania tego rodzaju badañ.
W szpitalach NIK ujawni³a niedostatki w organizacji obrotu krwi¹, niepe³ne dokumentowanie kosztów krwiolecznictwa
oraz nierzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej. Ustalono, ¿e w 85% skontrolowanych placówek dokumentowanie
zastosowania krwi lub jej preparatów by³o niekompletne. Nieprawid³owoci w dokumentacji nie pozwalaj¹ wykluczyæ, ze
zjawisko niszczenia preparatów krwi ma szerszy wymiar, ni¿ wykazywany w sprawozdawczoci (do 5,8% - w ujêciu wartociowym). W ocenie NIK naganna jest praktyka niszczenia preparatów krwi, pozyskiwanej w systemie honorowego krwiodawstwa, zw³aszcza gdy rozpatrywaæ j¹ w aspekcie finansowym (ograniczonej zdolnoci szpitali do regulowania zobowi¹zañ).

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 legislacyjny - szybkie wydanie
wszystkich zaleg³ych aktów wykonawczych do ustawy o publicznej s³u¿bie
krwi,

 legislacyjny - znowelizowanie rozporz¹dzenia dotycz¹cego powo³ania
centrów krwiodawstwa i w³¹czenie
punktów krwiodawstwa MON w krajowy system publicznej s³u¿by krwi,
 powo³anie Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

 zintensyfikowanie nadzoru specjalistycznego nad placówkami s³u¿by
zdrowia w sferze krwiolecznictwa,
 uporz¹dkowanie dokumentacji stosowania krwi i preparatów krwiopochodnych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie
w warunkach reformy
ochrony zdrowia szpitali
klinicznych podleg³ych
Ministrowi Zdrowia

Ocena dzia³añ podejmowanych przez
ministra w³aciwego ds. zdrowia, rektorów pañstwowych wy¿szych uczelni medycznych i dyrektorów samodzielnych publicznych szpitali klinicznych w celu racjonalnego wykorzystania zasobów tych szpitali oraz rodków uzyskiwanych z prowadzonej
dzia³alnoci na potrzeby zadañ dydaktycznych i badawczych uczelni, jak
równie¿ udzielania wiadczeñ okrelonych w statutach.

Kontrol¹ objêto 48 jednostek: Ministerstwo Zdrowia, 11wy¿szych uczelni medycznych i 36 samodzielnych
publicznych szpitali klinicznych.

Próba uniezale¿nienia szpitali klinicznych od akademii medycznych i w³¹czenie ich,
jako samodzielnych podmiotów prawa, do wykonywania zadañ dydaktycznych i badawczych uczelni nie powiod³a siê. Z jednej strony brakowa³o jednoznacznych rozwi¹zañ prawnych zapewniaj¹cych faktyczn¹, a nie tylko formaln¹ samodzielnoæ i podmiotowoæ szpitali, z drugiej  zdecydowanie negatywne stanowisko
wobec usamodzielnienia szpitali zajê³y uczelnie medyczne. W rezultacie w badanym okresie lat 1999-2001 relacje szpitali
klinicznych (których stan prawny by³ dwukrotnie w tym czasie poddany zasadniczym zmianom) z ich macierzystymi uczelniami medycznymi powróci³y do stanu bliskiemu wyjciowemu, czyli takiemu, jaki mia³ miejsce w 1998 r.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e wprawdzie szpitale kliniczne posiada³y osobowoæ prawn¹, ale to rektorzy uczelni decydowali o obsadzeniu stanowisk dyrektorów szpitali i ordynatorów oddzia³ów. Na podstawie rozporz¹dzeñ Ministra Zdrowia, przekazuj¹cych im czêæ uprawnieñ organu za³o¿ycielskiego, nabywali oni prawo do ogólnego nadzoru nad ich
dzia³alnoci¹. Szpitale kliniczne, usamodzielnione w grudniu 1998 r., nie zosta³y jednak prawnie wyposa¿one w sk³adniki
maj¹tku trwa³ego. Nie mog³y zatem legalnie korzystaæ z ustawowego uprawnienia do samodzielnego gospodarowania
tym mieniem. Tylko czêæ szpitali przejê³a wykorzystywany maj¹tek trwa³y akademii medycznych w nieodp³atne u¿ytkowanie na podstawie umów cywilnoprawnych, które nie zosta³y jednak poprawnie uwzglêdnione, ani w ksiêgach rachunkowych szpitali, ani akademii. Konsekwencj¹ owego stanu by³o nieuwzglêdnianie przez szpitale kliniczne, w rachunku kosztów, amortyzacji u¿ytkowanego maj¹tku, co zniekszta³ci³o podstawowe wskaniki ekonomiczne, na podstawie których
ocenia siê ich sytuacjê ekonomiczno-finansow¹.
Samodzielnym nominalnie szpitalom klinicznym nie zapewniono warunków do prowadzenia samodzielnej polityki
kadrowej, co powodowa³o, ¿e dyrektorzy tych placówek byli zobligowani do zatrudnienia wszystkich lekarzy, bêd¹cych
nauczycielami akademickimi, kierowanych do danego szpitala przez w³adze uczelni.
Podzia³ funkcji organu za³o¿ycielskiego szpitali klinicznych miêdzy Ministra Zdrowia i rektora w³aciwej uczelni medycznej nie zapewni³ sprawowania nad nimi nale¿ytego nadzoru. Stwierdzono bowiem przypadki naruszania dyscypliny
finansów publicznych przez skontrolowane szpitale, polegaj¹ce m.in. na wykorzystywaniu, niezgodnie z przeznaczeniem
lub po ustalonym terminie, rodków z dotacji bud¿etowych. NIK ujawni³a, ¿e z naruszeniem prawa wydatkowano
8.038,1 tys. z³, w tym z bud¿etu pañstwa  4.849,1 tys. z³.
Wiele do ¿yczenia pozostawia³a dostêpnoæ do wiadczeñ specjalistycznych w szpitalach klinicznych. Szpitale na
ogó³ nie przekazywa³y do wiadomoci pacjentów przejrzystych kryteriów decyduj¹cych o kolejnoci udzielenia tych wiadczeñ, co stwarza³o warunki sprzyjaj¹ce korupcji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 dokonanie, na podstawie wyników
osi¹gniêtych w 2002 r., oceny wp³ywu
wprowadzonych w 2001 r. zmian w statusie prawnym szpitali klinicznych, na
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ich relacje z uczelniami medycznymi,
które przejê³y funkcjê ich organów za³o¿ycielskich, zw³aszcza z punktu widzenia zapewnienia, zgodnie przepisami ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, warunków do prowadzenia przez
szpitale samodzielnej gospodarki,
 podjêcie dzia³añ obliguj¹cych sa-

modzielne publiczne zak³ady opieki
zdrowotnej, w tym równie¿ szpitale kliniczne, do opracowania i og³oszenia
jednoznacznych, poddaj¹cych siê kontroli, zasad dostêpu do deficytowych
wiadczeñ zdrowotnych, jako warunku do eliminowania okolicznoci sprzyjaj¹cych korupcji.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Finansowanie i dostêp
do œwiadczeñ
zdrowotnych
wykonywanych
w ramach
wysokospecjalistycznych
procedur medycznych

Ocena Ministerstwa Zdrowia oraz samodzielnych publicznych zak³adów
opieki zdrowotnej, w zakresie finansowania z bud¿etu pañstwa, wykonywania wiadczeñ zdrowotnych  w ramach wysokospecjalistycznych procedur medycznych.

Skontrolowano 28 jednostek: Ministerstwo Zdrowia i 27 publicznych
zak³adów opieki zdrowotnej, z tego:
Centrum Zdrowia Dziecka, Centrum
Zdrowia Matki Polki, 7 szpitali klinicznych i 18 szpitali wojewódzkich (specjalistycznych).

Reforma opieki zdrowotnej, która zosta³a wprowadzona w 1999 r., zak³ada³a finansowanie wysokospecjalistycznych procedur medycznych z bud¿etu pañstwa. Ich
wykaz sukcesywnie zmniejsza³ siê, w 1999 r. obejmowa³ 52 procedury, w 2000 r.  39, a w 2001 ju¿ tylko 23.
Zak³ady opieki zdrowotnej, z którymi Minister Zdrowia zawar³ odpowiedni¹ umowê, zobowi¹zane by³y do udzielania
tych procedur, ustalania kolejnoci ich wiadczenia i sporz¹dzenia listy pacjentów oczekuj¹cych oraz pacjentów objêtych
pomoc¹.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e dzia³alnoæ Ministerstwa Zdrowia, zamiast wspieraæ funkcjonowanie zreformowanego
systemu, zaburza³o jego dzia³anie. Ju¿ na samym starcie reformy minister wyda³ zbyt póno rozporz¹dzenie w sprawie
wykazu wysokospecjalistycznych procedur medycznych. Tak¿e kolejne nowelizacje  sprowadzaj¹ce siê w zasadzie tylko
do aktualizowania wykazu procedur  wydawane by³y z opónieniem, w terminach uniemo¿liwiaj¹cych szpitalom ich wykonywanie od pocz¹tku roku.
Zapotrzebowanie na poszczególne procedury szacowane by³o przez Ministerstwo Zdrowia bez nale¿ytej starannoci.
Z jednej strony prowadzi³o to do niewykorzystywania limitów, z drugiej za do ograniczania dostêpnoci do tych wiadczeñ. Czas oczekiwania na wykonanie wysokospecjalistycznych us³ug - z wyj¹tkiem nag³ych, ratuj¹cych ¿ycie  wynosi³
od kilku dni do kilku miesiêcy, a w krañcowych przypadkach - nawet do 3 lat. Szpitale, w przypadku zbyt ma³ej iloci
wynegocjowanych procedur w relacji do potrzeb pacjentów, zmuszone by³y przekraczaæ umowne limity niektórych procedur, nie maj¹c gwarancji, ¿e koszty zwi¹zane z ich udzieleniem zostan¹ przez Ministerstwo Zdrowia zrefundowane. Stwierdzono przy tym, ¿e w sytuacji drastycznego niedoboru rodków i - tym samym  ograniczonych mo¿liwoci udzielania
wiadczeñ, kolejnoæ udzielania wysokospecjalistycznych wiadczeñ nie by³a ustalana w oparciu o kryteria medyczne.
Ujawni³a te¿, ¿e zak³ady opieki zdrowotnej nie otrzymywa³y z Ministerstwa Zdrowia rodków za wykonane procedury
w terminach okrelonych w zawartych umowach. Opónienia w przekazywaniu nale¿nych szpitalom rodków finansowych siêga³y nawet kilku miesiêcy.
Z ustaleñ kontroli wynika tak¿e, i¿ ministerstwo nie egzekwowa³o od zak³adów opieki zdrowotnej wykazu pacjentów,
którym udzielono wiadczeñ w ramach zakontraktowanych procedur, mimo obowi¹zku wynikaj¹cego z cytowanego wy¿ej
rozporz¹dzenia. Tym samym Ministerstwo Zdrowia pozbawia³o siê jednego z wa¿nych róde³ informacji u³atwiaj¹cych
planowanie kontraktowania procedur na nastêpny rok.
Jak przekonuj¹ wyniki kontroli, szpitale nierzetelnie rozlicza³y siê ze rodków bud¿etowych oraz leków i leczniczych
rodków technicznych otrzymanych na realizacjê wysokospecjalistycznych procedur. Wiêkszoæ szpitali nie prowadzi³a 
mimo takiego obowi¹zku  odrêbnej ewidencji ksiêgowej. Nie dysponowa³y wiêc one danymi umo¿liwiaj¹cymi ocenê, czy
otrzymana z bud¿etu kwota pokrywa koszty wiadczeñ udzielonych w ramach procedur, o których mowa wy¿ej. Stwierdzono te¿ przypadki nierzetelnego prowadzenia ewidencji, m.in. zawy¿anie liczby wykonanych procedur, a tak¿e wartoci
specyfików wykorzystanych do przeprowadzenia kuracji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 doprecyzowanie przez Ministra
Zdrowia przepisów dotycz¹cych zakresu finansowania, ze rodków bud¿etowych, poszczególnych wiadczeñ wy-

sokospecjalistycznych i sposobu ich
rozliczania,
 wykonywanie przez Ministra Zdrowia, w sposób skuteczny, nadzoru nad
zawieraniem i realizacj¹ umów o wiadczenie wysokospecjalistycznych procedur medycznych,
 ewidencjonowanie i rozliczanie

przez zak³ady opieki zdrowotnej procedur wysokospecjalistycznych,
w sposób umo¿liwiaj¹cy okrelenie rzeczywistych jednostkowych kosztów ich
realizacji.

#'

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Opracowanie
i wdro¿enie
Zintegrowanego
Systemu Zarz¹dzania
i Kontroli ZSZiK-IACS,
w tym realizacji
projektów pilota¿owych
PL 9805.01 i PL 9805.03

Ocena prawid³owoci opracowania
i wdro¿enia Zintegrowanego Systemu
Zarz¹dzania i Kontroli ZSZiK-IACS,
stopnia realizacji przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
i Fundacjê Fundusz Wspó³pracy
dwóch programów finansowanych,
m.in. z funduszy PHARE w ramach dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej. Ponadto zbadano i oceniono wykorzystanie rodków publicznych przeznaczonych na
powy¿sze zadania oraz skutecznoæ
sprawowania nadzoru przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad realizacj¹ budowy systemu ZSZiK-IACS.

Kontrolê przeprowadzono w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundacji Fundusz Wspó³pracy.

W ramach przygotowañ do wprowadzenia w ¿ycie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR),
ka¿de pañstwo cz³onkowskie UE zosta³o zobowi¹zane do utworzenia w³asnego
systemu ZSZiK-IACS. Po przyjêciu przez Komisjê Europejsk¹ dokumentu Partnerstwo dla Cz³onkostwa, Rada Ministrów
zatwierdzi³a 23 czerwca 1998 r. Narodowy Program Przygotowania do Cz³onkostwa w Unii Europejskiej, w którym m.in.
przewidziano zakres zadañ przygotowawczych do wprowadzenia WPR. Budowê systemu ZSZiK-IACS rozpoczêto od
prac pilota¿owych. NIK krytycznie oceni³a realizacjê projektów pilota¿owych Stworzenie w Polsce wielofunkcyjnego rejestru gospodarstw rolnych (9805.01) oraz Stworzenie w Polsce systemu identyfikacji i rejestracji zwierz¹t (9805.03). Zdaniem Izby, ARiMR nie by³a organizacyjnie przygotowana do realizacji projektów pilota¿owych, nie wyodrêbniono w niej
jednostek organizacyjnych (zespo³ów, biur terenowych), nie dysponowa³a tak¿e procedurami dla wdra¿ania tych projektów. Skutecznego nadzoru nad wprowadzeniem systemu nie zapewni³ Miêdzyresortowy Zespó³ ds. Wdra¿ania ZSZiKIACS w Rolnictwie. Zespó³ ten, w sk³ad którego wchodzili przedstawiciele 16 ró¿nych ministerstw, urzêdów i agencji pañstwowych, odby³ zaledwie kilka posiedzeñ, na których dokonywano bie¿¹cej analizy prac zwi¹zanych z budow¹ systemu,
nie formu³uj¹c przy tym opinii i wniosków dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Uwagi NIK dotyczy³y te¿ sposobu wype³niania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (poprzednio Ministerstwo
Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej) funkcji koordynacyjno-zarz¹dczych zwi¹zanych z ZSZiK-IACS. Do koñca kontroli
w tym ministerstwie nie zakoñczono prac legislacyjnych nad projektem rozporz¹dzenia Rady Ministrów - aktu wykonawczego do ustawy o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierz¹t gospodarskich, okrelaj¹cego czynnoci
techniczne oraz warunki (organizacyjne, kadrowe i techniczne), zapewniaj¹ce sprawne funkcjonowanie systemu na terenie ca³ego kraju (podpisano 26 marca 2002 r.).
Kontrola NIK ujawni³a równie¿, ¿e czêæ sprzêtu informatycznego pochodzi³a z krajów azjatyckich. Analiza dokumentów finansowo-ksiêgowych wykaza³a, ¿e dostawy tego sprzêtu nie by³y wyspecyfikowane pod wzglêdem ilociowym i wartociowym na fakturach jako odrêbne pozycje, co uniemo¿liwia³o wycenê. Zakupy te zrealizowano wbrew postanowieniom
Memorandum Finansowego 98 nakazuj¹cym zakup za rodki PHARE sprzêtu pochodz¹cego z krajów Unii Europejskiej
lub wymienionych w tym memorandum, chyba ¿e Komisja Europejska zezwoli inaczej. Na negatywn¹ ocenê NIK zas³ugiwa³ fakt, ¿e Fundacja Fundusz Wspó³pracy przyjê³a ów sprzêt bez zastrze¿eñ i wyp³aci³a dostawcom umowne kwoty
w pe³nej wysokoci.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pe³nego nadzoru
i kontroli na poszczególnych etapach
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przygotowania i wdra¿ania ZZZiK-IACS
z wykorzystaniem Miêdzyresortowego
Zespo³u ds. Wdra¿ania ZSZiK-IACS
w Rolnictwie,
 poddanie przez prezesa Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa analizie dotychczas objêtych umow¹ produktów informatycznych i zbadanie ich kompletnoci pod k¹tem obowi¹zuj¹cej ustawy o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych
i zwierz¹t gospodarskich.

Tytu³ kontroli
Organizacja
i funkcjonowanie
Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego

Cel

Zakres

Ocena organizacji i funkcjonowania
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, a zw³aszcza udzielania kredytów
na budowê lokali mieszkalnych na
wynajem.

Kontrolê przeprowadzono w Urzêdzie
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w 5
spó³dzielniach mieszkaniowych.

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM) powo³any zosta³ ustaw¹ o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego jako jeden z instrumentów realizacji zadañ, wynikaj¹cych z polityki mieszkaniowej pañstwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Na fundusz sk³adaj¹ siê rodki bud¿etowe, odsetki od kredytów, po¿yczek i lokat KFM w bankach,
wp³ywy ze sprzeda¿y bankom hipotecznym wierzytelnoci, wp³ywy z inwestycji KFM w papiery wartociowe, darowizny
i zapisy oraz inne wp³ywy okrelone w przywo³anej wy¿ej ustawie. Zadania zwi¹zane z obs³ug¹ Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego realizuje dzia³aj¹cy na podstawie Prawa bankowego Bank Gospodarstwa Krajowego.
Szczegó³owe warunki i tryb udzielania kredytów z zasobów KFM reguluje rozporz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie
warunków i trybu udzielania kredytów i po¿yczek ze rodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagañ dotycz¹cych lokali i budynków finansowanych przy udziale tych rodków. Kredyt taki mo¿e byæ udzielony towarzystwu budownictwa spo³ecznego albo spó³dzielni mieszkaniowej.
Istot¹ KFM by³o danie szansy wszystkim podmiotom realizuj¹cym spo³eczne budownictwo czynszowe na zasadzie
non profit skorzystania z kredytu na korzystnych warunkach. Kontrola wykaza³a, ze Bank Gospodarstwa Krajowego
(BGK) przystosowa³ swoj¹ strukturê do wype³niania zadañ zwi¹zanych z obs³ug¹ KFM i zapewni³ szerok¹ dostêpnoæ do
kredytu na terenie ca³ego kraju. NIK dobrze ocenia systematyczne rozszerzanie sieci obs³ugi kredytów KFM. Brak powszechnej do nich dostêpnoci by³ zarzutem jednej z wczeniejszych kontroli NIK.
Stan KFM na 30 czerwca 2001 r. wynosi³ 1,9 mld z³. W toku kontroli stwierdzono, ¿e by zwiêkszyæ iloæ rodków na
kredyty BGK zmniejsza³ koszty funkcjonowania KFM, obni¿aj¹c m.in. o po³owê wydatki na dzia³ania promocyjne. Koszty
funkcjonowania KFM wynios³y w 2000 r. 21,8 mln z³, a w I po³owie 2001 r.  11,4 mln z³. Aby powiêkszyæ pulê rodków na
kredyty, BGK podj¹³ starania o uzyskanie finansowego wspomo¿enia z kredytu Rady Europy. Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e
rodki KFM by³y w wiêkszoci anga¿owane w kredytowanie budowy mieszkañ na wynajem.
Kontrola wykaza³a, ¿e przyjête rozwi¹zania maj¹ce na celu stworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego na wynajem o umiarkowanych czynszach spe³ni³y swoj¹ rolê. W latach 1996  I pó³rocze 2001 ze rodków KFM
udzielono 610 kredytów na kwotê 1,9 mld z³ i do koñca 2001 wybudowano ponad 27 tys. mieszkañ. Jednak pocz¹wszy od
2000 r. rodki jakimi dysponowa³ KFM okaza³y siê dalece niewystarczaj¹ce wobec wzrastaj¹cego popytu na ten rodzaj
kredytów. Zapotrzebowanie na kredyty w I po³owie 2001 r. przekracza³o 2,6 mld z³.
Obecna jak i poprzednie kontrole wykaza³y, ¿e w dzia³alnoci towarzystw budownictwa spo³ecznego wystêpuj¹ nieprawid³owoci, polegaj¹ce m.in. na pobieraniu od przysz³ych najemców kaucji i wykorzystywaniu tych rodków na finansowanie inwestycji, jak równie¿ budowie mieszkañ wy³¹cznie na sprzeda¿. Prezes Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
nie ma jednak kompetencji umo¿liwiaj¹cych likwidowanie uchybieñ pojawiaj¹cych siê w funkcjonowaniu TBS. Ujawniono
te¿ nieprawid³owoci wystêpuj¹ce w spó³dzielniach buduj¹cych mieszkania na wynajem, a polegaj¹ce g³ównie na nieprzestrzeganiu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 potrzeba rozpatrzenia przez Ministra Infrastruktury podjêcia inicjatywy
legislacyjnej w sprawie nowelizacji

ustawy o niektórych formach popierania budownictwa w zakresie zmiany
przepisu art. 19 ust. 9 oraz przepisu
art. 24,
 przeprowadziæ szczegó³ow¹ analizê mo¿liwoci zwiêkszenia pozabud¿etowego pozyskiwania rodków dla

KFM, dla poprawienia mo¿liwoci kredytowania budownictwa czynszowego,
 wprowadziæ zasadê wstrzymywania
wyp³at kredytu w przypadku niestosowania przez kredytobiorców ustawy
o zamówieniach publicznych.
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Tytu³ kontroli
Prawid³owoœæ
wydawania pozwoleñ
na budowê oraz
pozwoleñ na
u¿ytkowanie obiektów
budowlanych

Cel

Zakres

Ocena dzia³ania organów administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego po reformie administracyjnej kraju w sprawach realizacji zadañ okrelonych w ustawie Prawo budowlane, w tym udzielania pozwoleñ na budowê, prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych
do u¿ytkowania obiektów budowlanych
oraz kontroli przestrzegania stosowania Prawa budowlanego.

Kontrol¹ objêto G³ówny Urz¹d Nadzoru Budowlanego, 11 urzêdów wojewódzkich, 11 wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego, 15
starostw powiatowych, 33 urzêdy
miast i gmin.

Z ustaleñ kontroli, któr¹ objêto okres lat 1999-2000, wynika, ¿e organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego nie w pe³ni i bez nale¿ytej
starannoci realizowa³y zadania wynikaj¹ce z Prawa budowlanego. Jedn¹ z przyczyn tego stanu by³a - w ocenie Izby niewystarczaj¹ca liczba osób zatrudnionych w tych urzêdach, a tak¿e ich niezadowalaj¹ce przygotowanie merytoryczne.
wiadczy o tym liczba skarg wp³ywaj¹cych do G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, która w badanym okresie
zwiêkszy³a siê a¿ o 86%. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e po³owa z nich okaza³a siê zasadna.
Ustalono, ¿e wymogów Prawa budowlanego nie spe³nia³ relatywnie du¿y odsetek zbadanych przez NIK decyzji o pozwoleniu na budowê (prawie 50%). Do najczêstszych wad kontrolerzy zaliczyli m.in. wydawanie pozwoleñ, bez przed³o¿enia dowodu dysponowania nieruchomoci¹ na cele budowlane, a tak¿e mimo up³ywu terminu wa¿noci decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Z naruszeniem przepisów wydawano pozwolenia na budowê na podstawie
projektów zagospodarowania dzia³ek wykonanych na nieaktualnych mapach, mimo braku wymaganych opinii, uzgodnieñ,
pozwoleñ i sprawdzeñ, bez uzgodnieñ warunków dostawy energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania cieków
i przedstawienia niekompletnych projektów budowlanych. Przyjmowano równie¿ niekompletne wnioski o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowê bez wymaganych za³¹czników albo odpowiedniej liczby egzemplarzy projektów budowlanych.
Do nieodosobnionych nale¿a³y przypadki lekcewa¿enia przez inwestorów obowi¹zku zawiadamiania w³aciwych organów o rozpoczêciu robót. Na 1921 zbadanych przez NIK pozwoleñ na budowê, w 30% przypadków inwestorzy nie
przekazali w ogóle, lub przekazali nieterminowo zawiadomienia o rozpoczêciu robót budowlanych. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e
organy administracji architektoniczno-budowlane nie podejmowa³y czynnoci by obowi¹zek ten wyegzekwowaæ.
W wyniku kontroli ujawniono nierzetelne prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do u¿ytkowania obiektów. Badanie przeprowadzone na próbie wydanych 206 decyzji o pozowoleniu na budowê wykaza³o, ¿e w prawie 19,9%
przypadków inwestorzy przyst¹pili do ich u¿ytkowania nie zawiadamiaj¹c organów administracji architektoniczno-budowlanej o zakoñczeniu budowy lub nie uzyskuj¹c pozwolenia na u¿ytkowanie. Z kolei organy administracji architektoniczno 
budowlanej niewywi¹zywa³y siê z obowi¹zku przekazywania kopii decyzji o pozwoleniu na budowê i zg³oszeñ do organów
nadzoru budowlanego. Przypadki takie ujawniono w prawie 50% skontrolowanych jednostek przez NIK. Jednoczenie
w 40% kontrolowanych przez Izbê starostwach oraz urzêdach miast i gmin stwierdzono brak, b¹d nierzetelnoæ prowadzenia ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do u¿ytku obiektów. Te niewatpliwe zaniedbania nie u³atwia³y wykonywania nadzoru i prowadzenia kontroli w zakresie repektowania przepisów Prawa budowlanego. W rezultacie wydawano decyzje o pozwoleniu na u¿ytkowanie, mimo istotnych jego naruszeñ, m.in. braku orygina³u dziennika
budowy, czy te¿ owiadczenia kierownika budowy o zgodnoci wykonania obiektu z projektem.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 legislacyjny  dotycz¹cy nowelizacji Prawa budowlanego i upowa¿nienia
w³aciwego ministra do okrelenia
wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do u¿ytku obiektów budowlanych oraz okrelenia pra-
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wa do wstrzymania u¿ytkowania obiektu, w przypadku braku stosownego
pozwolenia,
 zapewnienie przez G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego skutecznego nadzoru nad wojewodami,
wojewódzkimi inspektorami nadzoru
budowlanego oraz zintensyfikowanie
kontroli wykonywanej przez organy

administracji architektoniczno  budowlanej i nadzoru budowlanego,
 podjêcie wszelkich niezbêdnych
dzia³añ i decyzji eliminuj¹cych przypadki naruszenia Prawa budowlanego przy
wydawaniu decyzji administracyjnych,
 poprawienie dzia³añ inspekcyjno 
kontrolnych wobec uczestników procesu budowlanego.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Ochrona przed ha³asem
na obszarach miejskich,
ze szczególnym
uwzglêdnieniem
g³ównych
tras komunikacyjnych

Ocena przestrzegania obowi¹zków
na³o¿onych na organy administracji
publicznej oraz inne jednostki organizacyjne dla ochrony przed ha³asem
oraz wystarczalnoci i skutecznoci
dzia³añ, podejmowanych w celu zapobiegania powstawaniu albo przenikaniu ha³asu do rodowiska.

Kontrolê przeprowadzono w 68 jednostkach m.in.: w G³ównym Inspektoracie Ochrony rodowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, 5 urzêdach wojewódzkich oraz w 34 podmiotach emituj¹cych ha³as w wyniku
prowadzonej dzia³alnoci, zlokalizowanych na terenie miast.

W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli organy administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego nie zapewnia³y, w wystarczaj¹cym stopniu, warunków dla realizacji ochrony rodowiska przed nadmiernym ha³asem. Pomiary na terenie 31 miast wykaza³y, ¿e dopuszczalny poziom ha³asu drogowego by³ przekraczany rednio o 12,2 dB.
W ramach Programu Pañstwowego Monitoringu rodowiska, Inspekcja Ochrony rodowiska przeprowadzi³a w 1999 r.
i 2000 r. badania ha³asu komunikacyjnego, stwierdzaj¹c jego przekroczenia odpowiednio w 95% i 87% kontrolowanych
punktach. Wykonuj¹c pomiary ha³asu komunikacyjnego wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska nie wyznaczy³y
jednak sta³ych punktów pomiarowych, ró¿na by³a czêstotliwoæ prowadzenia pomiarów, a nawet ró¿ne metody ich przeprowadzania i interpretacja wyników w poszczególnych inspektoratach. Dzia³ania ograniczaj¹ce uci¹¿liwoæ ha³asu komunikacyjnego podejmowane by³y jedynie w przypadku budowy lub modernizacji dróg, je¿eli obowi¹zek taki wynika³ ze
sporz¹dzonej oceny oddzia³ywania na rodowisko. Na zasadniczej czêci dróg (np. na ponad 98% dróg krajowych bêd¹cych w zarz¹dzie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych) nie zwalczano uci¹¿liwoci ha³asu. W czasie kontroli stwierdzono przypadki oddania do u¿ytkowania dróg, mimo i¿ nie wykonano wszystkich urz¹dzeñ chroni¹cych rodowisko przed
ha³asem.
Sporód skontrolowanych 34 zak³adów przemys³owych emituj¹cych ha³as, ponad 60% nie przestrzega³o ustaleñ
okrelonych w decyzjach o dopuszczalnym jego poziomie. Ponad po³owa badanych jednostek samorz¹du terytorialnego
nie przeprowadza³a kontroli przestrzegania przepisów o ochronie rodowiska przed ha³asem, nie wywi¹zuj¹c siê tym
samym z obowi¹zku wynikaj¹cego z ustawy o ochronie i kszta³towaniu rodowiska. Organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz inne jednostki organizacyjne nie instalowa³y aparatury kontrolno-pomiarowej oraz nie prowadzi³y pomiarów warunków akustycznych. Sporód 9 jednostek wykonuj¹cych zadania starosty, 8 nie by³o przygotowanych do prowadzenia takich pomiarów. Po³owa kontrolowanych gmin nie mia³a opracowanego i uchwalonego studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jako podstawy do sporz¹dzania nowych miejscowych zagospodarowania
przestrzennego uwzglêdniaj¹cych ochronê przed ha³asem. Mimo znacznego przekroczenia poziomu ha³asu wokó³ tras
komunikacyjnych, wojewodowie i rady powiatów nie podejmowa³y dzia³añ zmierzaj¹cych do utworzenia obszarów ograniczonego u¿ytkowania.
W 1999 r. wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska wyda³y 390 decyzji o karach za nadmiern¹ emisjê ha³asu
w wysokoci 6,2 mln z³ (w 2000 r. 375 decyzji na kwotê 5 mln z³). Znaczne kwoty z tytu³u tych kar nie zosta³y jednak
wyegzekwowane. Wed³ug stanu na koniec 2000 r., niepobrane kary za ponadnormatywn¹ emisjê ha³asy wynios³y ok. 2,7
mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 okrelenie dopuszczalnych i progowych poziomów ha³asu w rodowisku,
 zapewnienie stosowania przez wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska jednolitych metod pomiaru ha³asu i procedury postêpowania,
 rozwa¿enie mo¿liwoci tworzenia

w przypadkach okrelonych przepisami obszarów ograniczonego u¿ytkowania dla tras komunikacyjnych
szczególnie uci¹¿liwych ze wzglêdu na
emitowany ha³as,
 terminowe wszczynanie postêpowania egzekucyjnego w stosunku do
podmiotów zalegaj¹cych z wp³atami
kar wymierzonych z tytu³u przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji
ha³asu.

$!

Tytu³ kontroli
Zaopatrzenie ludnoœci
aglomeracji miejskich
w wodê

Cel

Zakres

Ocena stanu zaopatrzenia w wodê
ludnoci w 20 miastach licz¹cych 200
tys. i wiêcej mieszkañców, z uwzglêdnieniem gospodarowania zasobami
wód powierzchniowych i podziemnych.

Kontrolê przeprowadzono w 49 jednostkach, z tego w: 18 urzêdach
miast, 14 podmiotach eksploatuj¹cych sieci wodoci¹gowe, 1 zwi¹zku
miêdzygminnym, 9 wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych
i 7 regionalnych zarz¹dach gospodarki wodnej.

W kontrolowanych miastach 93% mieszkañców zaopatrywa³o siê w wodê z sieci
wodoci¹gowej, za pozostali  z ujêæ lokalnych i studni publicznych. Najwy¿sza
Izby Kontroli ustali³a, ¿e w ponad 2/3 miast jakoæ wody z wodoci¹gów, mimo skomplikowanych procesów jej uzdatniania,
nie odpowiada³a wymaganym parametrom. Chocia¿ woda do picia powinna byæ I klasy czystoci, tylko w 8 ujêciach
(28%) wystêpowa³y wody tej klasy. W 25 ujêciach (sporód 56) pobieraj¹cych wody na zaopatrzenie 13 miast ujmowane
by³y wody III klasy lub nawet pozaklasowe. W wodzie dostarczanej odbiorcom przekroczenia dopuszczalnej wartoci
wskaników najczêciej dotyczy³y ¿elaza, o³owiu, amoniaku, wolnego chloru, liczby bakterii Coli. Im dalej od stacji uzdatniania, tym gorsza by³a jakoæ wody. Jej walory s¹ tak¿e pochodn¹ stanu technicznego sieci wodoci¹gowej, licz¹cej
czêsto od 50 do 100 lat, w wiêkszoci wymagaj¹cej wymiany i modernizacji. Najstarsze przewody sieci wodoci¹gowej
w miastach Górnego l¹ska pochodz¹ jeszcze z koñca XIX wieku i stanowi¹ prawie po³owê jej d³ugoci. Izba podkrela³a,
¿e proces wymiany zdekapitalizowanych sieci wodoci¹gowych przebiega³ zbyt wolno.
Kontrola wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych (WSSE) wykaza³a, ¿e w wiêkszoci nie wspó³pracowa³y
one z organami samorz¹dowymi miast i nie przekazywa³y ich zarz¹dom ocen jakoci pobieranej wody. Nie we wszystkich
stacjach ustalono jednolite i szczegó³owe zasady postêpowania w razie stwierdzenia z³ej lub niepewnej jakoci wody.
W czêci WSSE brak by³o planów kontroli jakoci wód, nie by³o ustalonych sta³ych punktów poboru prób wody z sieci
wodoci¹gowej, za sprzêt do kontroli jakoci wody nie by³ wykorzystywany lub wykorzystywano go w niepe³nym zakresie.
Niektóre zarz¹dy miast i inspektorzy sanitarni, w wyniku kontroli studni publicznych, wymagali g³ównie oznakowania studni informacj¹, ¿e woda nie jest zdatna do picia lub warunkowo zdatna. Jedynie sporadycznie egzekwowali poprawê
efektów uzdatniania wody.
W ocenie NIK, zarz¹dy miast odpowiadaj¹ce za zaopatrzenie ludnoci w wodê w niedostatecznym stopniu nadzorowa³y przedsiêbiorstwa wodoci¹gowe, dopuszczaj¹c m.in. do braku aktualizowanych programów zaopatrzenia w wodê,
a nawet do nielegalnego i niegospodarnego poboru wód. Krytyczne uwagi dotyczy³y tak¿e nieuwzglêdniania w pe³ni, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, kierunków rozwoju lokalnej sieci wodoci¹gowej oraz stref ochronnych ujêæ wody. Stwierdzano równie¿ przypadki nie uporz¹dkowania stanu formalno-prawnego dla czêci gruntów, na
których wspomniane strefy siê znajduj¹.
Nieprawid³owoci i uchybienia, maj¹ce wp³yw na jakoæ wody, stwierdzono w po³owie przedsiêbiorstw wodoci¹gowych. Zak³ady wodoci¹gowe w 7 miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wroc³awiu i Toruniu, okresowo nie posiada³y
pozwoleñ wodnoprawnych na pobór wody i eksploatacjê urz¹dzeñ ujmuj¹cych wodê dla czêci u¿ytkowanych ujêæ. Zbyt
ma³e, w relacji do istniej¹cych potrzeb, by³y tak¿e wydatki inwestycyjne przedsiêbiorstw na rozbudowê sieci.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przyspieszenie prac nad rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska okrelaj¹cym wymagania, jakim powinny odpowiadaæ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoci
w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia oraz
nad rozporz¹dzeniem okrelaj¹cym
szczegó³owy zakres i tryb opracowywa-
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nia planów gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy oraz warunków
korzystania z wód regionu wodnego,
 przeprowadzenie analizy istniej¹cego stanu sieci wodoci¹gowej, w celu
okrelenia potrzeb remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz
podjêcie dzia³añ naprawczych,
 zapewnienie skutecznego nadzoru
nad organami inspekcji sanitarnej,
w zakresie prowadzenia badañ jakoci
wody do picia i w³aciwego wykorzy-

stywania wyników badañ we wspó³pracy z zarz¹dami miast i administratorami ujêæ,
 sporz¹dzanie przez wojewódzkich
inspektorów sanitarnych rocznych planów kontroli jakoci wody do picia,
okrelanie w nich miejsca poboru próbek, a tak¿e czêstotliwoci i zakresu
badañ wody,
 zapewnienie skutecznego nadzoru
i kontroli nad zak³adami wodoci¹gowymi.

Tytu³ kontroli
Wyw³aszczanie i zwrot
nieruchomoœci

Cel

Zakres

Ocena wykonywania przez starostów
i zarz¹dy gmin przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomociami,
m.in. w zakresie wszczynania postêpowania wyw³aszczeniowego, ustalania wysokoci odszkodowania i prawid³owoci realizacji decyzji wyw³aszczeniowych i zwrotu nieruchomoci.

Kontrol¹ objêto 21 starostw powiatowych, 14 urzêdów miast na prawach
powiatu, 14 urzêdów miast i gmin oraz
jedn¹ jednostkê upowa¿nion¹ do wydawania decyzji administracyjnych
w sprawach wyw³aszczeñ.

Wyw³aszczenie polega na przymusowym pozbawieniu prawa w³asnoci lub wieczystego u¿ytkowania. Jest wiêc wyj¹tkiem od ogólnie przyjêtych zasad przenoszenia w³asnoci. Zastosowanie tego trybu mo¿liwe jest zatem jedynie wówczas, gdy dokonywane jest na cele publiczne
i za s³usznym odszkodowaniem. Kontrola NIK objê³a 112 prawomocnych decyzji wyw³aszczeniowych. Nieruchomoci
przejêto z przeznaczeniem pod zbiorniki wodne, a tak¿e na wa³y przeciwpowodziowe, regulacjê rzek i budowê dróg.
Badanie wykaza³o, ¿e w 29 przypadkach postêpowania wyw³aszczeniowe prowadzone by³y jednak wadliwie.
Odnotowano nieprzestrzeganie zasady wszczynania postêpowania wyw³aszczeniowego po up³ywie dwumiesiêcznego terminu, liczonego od dnia zakoñczenia rokowañ, na zawarcie umowy o nabycie praw do nieruchomoci. Mimo biegu
terminu przystêpowano do procedury geodezyjnego podzia³u gruntów, b¹d wrêcz wszczynano postêpowanie wyw³aszczeniowe. NIK ujawni³a te¿ przypadek prowadzenia postêpowania wyw³aszczeniowego, mimo niekompletnego wniosku
o wyw³aszczenie, a tak¿e nieegzekwowania od wnioskodawcy usuniêcia braków w jego treci. Stwierdzono te¿ przypadki
nieujawniania postêpowañ wyw³aszczeniowych w ksiêgach wieczystych. W 17 przypadkach NIK stwierdzi³a wyw³aszczanie nieruchomoci, mimo braku stwierdzenia praw do spadku osób wyw³aszczanych, przyjmuj¹c wobec nich karko³omn¹
prawniczo formu³ê domniemanych spadkobierców. Ujawniono te¿ przypadki wydawania decyzji wyw³aszczeniowych,
mimo niestwierdzenia praw do spadku i wp³acania odszkodowañ do depozytów s¹dowych. W ocenie NIK decyzje te
podjêto z ra¿¹cym naruszeniem przepisów prawa, a wiêc zawiera³y one wadê o skutkach niewa¿noci z mocy prawa.
Podstawow¹ nieprawid³owoci¹ w ustalaniu wysokoci odszkodowañ za wyw³aszczane nieruchomoci by³o  jak
stwierdzi³a NIK - pos³ugiwanie siê nieaktualnymi wycenami rzeczoznawców maj¹tkowych. Mimo, ¿e wysokoæ odszkodowania powinna byæ ustalana wed³ug wartoci nieruchomoci z dnia wydania decyzji, korzystano z wycen sporz¹dzanych
nawet pó³tora roku wczeniej. Odnotowano te¿ przypadki niewaloryzowania kwot odszkodowañ na dzieñ zap³aty i niedochowywania 14-dniowego terminu ich wyp³aty.
NIK ustali³a, ze na 275 decyzji odmawiaj¹cych zwrotu wyw³aszczonych nieruchomoci odwo³ano siê od 158 decyzji.
W postêpowaniu odwo³awczym uchylono 49 decyzji odmownych. Ich przyczyn¹ by³o m.in. zagospodarowanie nieruchomoci, niezgodnie z celem wyw³aszczenia.
W wyniku kontroli ujawniono nieodosobnione przypadki przetrzymywania spraw o wyw³aszczenia i zwrot wyw³aszczonych nieruchomoci, bez nadawania im biegu i nieuzasadnionego przewlekania postêpowania. Nie powiadamiano
stron o przyczynach zw³oki, nie wskazywano te¿ nowych terminów za³atwienia spraw. Ujawniono tak¿e, stosowan¹ przez
organy administracji, praktykê spónionego, bo dopiero po 1-3 miesi¹cach od z³o¿enia skarg do NSA, wstrzymywania
wykonania zaskar¿anych decyzji wyw³aszczeniowych. W tego rodzaju przypadkach mog³o wiêc dojæ do nieodwracalnych skutków prawnych, powsta³ych w zwi¹zku z realizacj¹ decyzji ostatecznej w okresie od jej wydania do dnia powiadomienia organu administracji przez NSA o zaskar¿eniu. Takie dzia³ania Izba oceni³a jako nierzetelne. Organy administracji
publicznej zobowi¹zane s¹ bowiem do³o¿yæ wszelkiej starannoci dla pozyskania informacji o ewentualnym zaskar¿eniu
decyzji do NSA.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przestrzeganie zasady wszczynania
postêpowania wyw³aszczeniowego, po
up³ywie dwumiesiêcznego terminu do

zawarcia umowy o nabycie praw do nieruchomoci,
 ustalanie odszkodowañ za wyw³aszczane nieruchomoci stosownie
do ich stanu i wartoci w dniu wydania decyzji oraz zapewnienie terminowych wyp³at odszkodowañ,

 dochowywanie ustawowych terminów
w postêpowaniu wyw³aszczeniowym,
 do³o¿enie wszelkiej starannoci
w pozyskiwaniu informacji o zaskar¿aniu decyzji wyw³aszczeniowych do
NSA, celem niezw³ocznego wstrzymania ich wykonania.
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Tytu³ kontroli
Organizacja zadañ
w zakresie hodowli
zwierz¹t gospodarskich

Cel

Zakres

Ocena organizacji i zarz¹dzania hodowl¹ oraz rozrodem zwierz¹t gospodarskich w Polsce.

Kontrol¹ objêto 35 jednostek m.in.:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(MRiRW), Instytut Zootechniki (IZ),
Krajowe Centrum Hodowli Zwierz¹t
(KCHZ), Regionalne Centra Hodowli
Zwierz¹t (RCHZ), 12 starostw powiatowych z rejonów o najwiêkszym rozwoju hodowli zwierz¹t gospodarskich.

Ustalenia kontroli wykaza³y, ¿e organizacja hodowli zwierz¹t gospodarskich nadal
posiada³a scentralizowane zarz¹dzenie oparte na KCHZ. Poza hodowl¹ koni i owiec,
zwi¹zki hodowców nie mia³y wp³ywu na prowadzenie i zarz¹dzanie hodowl¹ najwa¿niejszych obecnie gospodarczo gatunków zwierz¹t - byd³a, trzody chlewnej i drobiu. Przez ponad 3 lata od wejcia w ¿ycie ustawy o organizacji hodowli i rozrodu zwierz¹t gospodarskich uprawnienia do prowadzenia oceny zwierz¹t pozostawa³y w praktyce w KCHZ, gdy¿ zezwolenia na prowadzenie ksi¹g nowym podmiotom dotyczy³y jedynie zwierz¹t o mniejszym znaczeniu gospodarczym. Stwierdzono, i¿ dzia³alnoæ w zakresie rozrodu zwierz¹t gospodarskich prowadzona by³a z naruszeniem ww ustawy (np. bez
zezwolenia wojewodów 8 podmiotów prowadzi³o dzia³alnoæ w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania lub dostarczania nasienia buhajów).
KCHZ (a poprzednio Centralna Stacja Hodowli Zwierz¹t) nie bilansowa³y potrzeb i mo¿liwoci produkcyjnych w hodowli zwierz¹t, mimo i¿ wspomniana ustawa zobowi¹zywa³a do tego jednostkê organizacyjn¹ o zasiêgu krajowym prowadz¹c¹ ocenê zwierz¹t. Ocen¹ wartoci u¿ytkowej krów, która stanowi podstawê do prowadzenia efektywnej selekcji i skutecznej hodowli, objêtych by³o w koñcu 1999 r. 398.615 krów, co stanowi³o 12,9% krajowego pog³owia tych zwierz¹t.
W innych krajach kontrola u¿ytkowoci krów mlecznych obejmuje: w Holandii  85% pog³owia, w Finlandii  75%, w Norwegii  ponad 90% pog³owia.
Instytut Zootechniki w niewielkim stopniu wdra¿a³ wyniki prac badawczych, a ich praktyczne wykorzystanie zmala³o
w latach 1999-2000 z 18 do 12 tematów. Instytut bez zezwolenia wojewody przechowywa³ i dostarcza³ nasienie buhajów
stanowi¹cych w³asnoæ innych podmiotów (tak¿e buhajów nie dopuszczonych do rozrodu w Polsce), niejako legalizuj¹c
obrót tym nasieniem na rynku krajowym. W skontrolowanych starostwach ponad 60% reproduktorów wykorzystywanych
by³o w rozrodzie naturalnym nielegalnie (bez decyzji starosty o dopuszczeniu do rozrodu), co stanowi³o zagro¿enie dla
postêpu biologicznego w produkcji zwierzêcej.
Kontrola wykaza³a, ¿e dofinansowanie hodowli ze róde³ bud¿etowych nie zawsze by³o efektywne i celowe, a windykacja nale¿noci przez niektóre jednostki sektora finansów publicznych - niedostateczna. Dotacja do inseminacji zwierz¹t
w 2000 r. wynios³a 33,2 mln z³ i by³a wy¿sza od dotacji przeznaczonej na ten cel w 1999 r. o 2,2 mln z³, natomiast liczba
unasienionych krów spad³a w tych latach o ponad 2,6%. Za niecelowe uznano jednoczenie sfinansowanie w kwocie 2,9
mln z³, przez ministra w³aciwego ds. rolnictwa w latach 1999-2000, zadañ z zakresu ochrony zasobów genetycznych
zwierz¹t gospodarskich - ze rodków przeznaczonych na postêp biologiczny w produkcji zwierzêcej. Poniesione wydatki
przeznaczone zosta³y bowiem jedynie na utrzymanie populacji zwierz¹t i zachowania jej odrêbnoci genetycznej, nie za
doskonalenie zwierz¹t gospodarskich.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 po¿¹dane jest stworzenie warunków do przejêcia przez zwi¹zki hodowców i inne upowa¿nione podmioty
uprawnieñ do prowadzenia ksi¹g i oceny wartoci u¿ytkowej zwierz¹t,
 prowadzenie dzia³alnoci w zakresie przechowywania i obrotu nasieniem
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zwierz¹t gospodarskich powinno odbywaæ siê jedynie po uzyskaniu zezwolenia wojewody,
 nale¿y wzmocniæ nadzór nad dzia³alnoci¹ Inspekcji Weterynaryjnej
w celu doprowadzenia do u¿ytkowania
w rozrodzie naturalnym wy³¹cznie rozp³odników dopuszczonych na podstawie decyzji starostów,
 niezbêdne jest wyodrêbnienie z dotacji na postêp biologiczny rodków

finansowych dla ochrony zasobów genetycznych zwierz¹t gospodarskich
oraz zatwierdzenie krajowego programu ochrony tych zasobów.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Prawid³owoœæ ustalania
i wykorzystania œrodków
bud¿etu pañstwa na
³agodzenie skutków
klêsk ¿ywio³owych
w 2000 r.

Ocena rzetelnoci dokumentowania
szacowanych strat w rolnictwie i skutecznoci udzielonej pomocy z bud¿etu pañstwa gospodarstwom rolnym
dotkniêtym w wyniku klêsk ¿ywio³owych w 2000 r.

Kontrol¹ objêto 46 jednostek: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 6 urzêdów wojewódzkich, 11 urzêdów gmin i urz¹d miejski, 15 banków kredytuj¹cych, 5 oddzia³ów terenowych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz 6
oddzia³ów Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego.

Wystêpuj¹ce w II kwartale 2000 r. niekorzystne zjawiska klimatyczne doprowadzi³y
do klêsk ¿ywio³owych, które dotknê³y wiele gospodarstw rolnych. Zdaniem Najwy¿szej Izby Kontroli, pomoc finansowa udzielona takim gospodarstwom z bud¿etu pañstwa zapobieg³a trwa³ej ich utracie
mo¿liwoci produkcyjnych. W skontrolowanych województwach rolnicy poszkodowani z powodu klêsk ¿ywio³owych skorzystali z umorzenia sk³adek KRUS w kwocie 5.700,5 tys. z³, odroczenia p³atnoci  4.244 tys. z³ i roz³o¿enia zap³aty
sk³adek na raty  1.017 tys. z³. Pomoc udzielona w formie dop³at do oprocentowania kredytów oraz zasi³ków socjalnych
wynios³a w 2000 r. w skali kraju odpowiednio 41.365 tys. z³ i 10.000 tys. z³.
Krytyczne uwagi Izby dotyczy³y organizacji komisji szacuj¹cych szkody w terenie, zw³aszcza obecnoci w nich osób
powo³anych nie przez wojewodów, ale przez inne organy lub nawet organizacje spo³eczne, nie posiadaj¹cych przy tym
specjalistycznego przygotowania w likwidacji szkód w rolnictwie. Jedynie w woj. kujawsko-pomorskim komisje terenowe
zosta³y w ca³oci utworzone na mocy zarz¹dzeñ wojewody. W czterech urzêdach wojewódzkich odnotowano m.in. zawy¿anie powierzchni strat oraz ich wielkoci. W¹tpliwoci budzi³a równie¿ rzetelnoæ niektórych szacunków. wiadczy³o to
nie tylko o zaniedbaniach organizacyjnych ze strony wojewodów i podleg³ych im s³u¿b, ale wskazywa³o tak¿e na mo¿liwoæ wyst¹pienia przypadków korupcji.
Wskutek braku jednolitych w ca³ym kraju kryteriów i metodologii szacowania szkód, komisje w poszczególnych województwach nie by³y w stanie szybko i jednoznacznie okreliæ ani wielkoci szkód, ani liczby rolników uprawnionych do
pomocy finansowej ze strony pañstwa. W poszczególnych województwach stosowano zró¿nicowane metody szacowania
strat w uprawach rolnych oraz obliczania wartoci nak³adów na wznowienie produkcji rolnej. Zdaniem kontroluj¹cych
niewystarczaj¹cy by³ nadzór nad szacowaniem szkód sprawowany przez urzêdy wojewódzkie oraz resort rolnictwa. Kontrole mia³y z regu³y charakter okazjonalny, a niektóre urzêdy wojewódzkie w ogóle nie bada³y legalnoci i rzetelnoci dzia³añ komisji szacuj¹cych straty, uzasadniaj¹c swoj¹ bezczynnoæ brakiem stosownych przepisów prawnych.
Wyniki kontroli wskaza³y, i¿ brak by³o precyzyjnych kryteriów uprawniaj¹cych do ubiegania siê o kredyt z dop³atami
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Wskutek tego liczba gospodarstw uznanych za dotkniête klêskami ¿ywio³owymi i uprawnionych do pomocy kredytowej zosta³a zmniejszona
po otrzymaniu przez wojewodów pism z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w których zalecono zapewnienie dostêpu
do kredytów preferencyjnych w pierwszym rzêdzie gospodarstwom dotkniêtymi stratami przekraczaj¹cymi 50% upraw.
Nie stwierdzono powa¿niejszych nieprawid³owoci w dzia³alnoci skontrolowanych banków, udzielaj¹cych kredytów
na odtworzenie produkcji rolnej z dop³atami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do ich oprocentowania.
Powa¿niejszych zastrze¿eñ nie wzbudzi³ sposób przyznawania pomocy przez terenowe jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego i Agencjê W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 opracowanie i stosowanie szczegó³owych zasad i procedur szacowania
szkód w rolnictwie,

 okrelenie wymogów kwalifikacyjnych dla kandydatów na cz³onków komisji ds. szacowania szkód w uprawach rolnych oraz rozwa¿enie mo¿liwoci przeszkolenia w³aciwych pracowników w zakresie szacowania
szkód w rolnictwie.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie œrodków
publicznych na
tworzenie rynków
hurtowych i gie³d

Cel

Zakres

Ocena wykorzystania rodków publicznych przeznaczonych na tworzenie i rozwój rynków hurtowych i gie³d
rolnych w latach 2000-2001 (I pó³rocze).

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencje: Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Rynku Rolnego oraz W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a tak¿e 9 spó³ek akcyjnych tworz¹cych rynki hurtowe oraz Fundacjê na Rzecz Gie³dy
Zbo¿owo-Paszowej w Warszawie.

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a realizacjê programów resortu rolnictwa
oraz I etapu rz¹dowego programu budowy i rozwoju rynków hurtowych. Ich urzeczywistnienie mia³o s³u¿yæ tworzeniu nowoczesnej infrastruktury rynkowej, eliminuj¹cej poredników miêdzy producentem
a konsumentem. Okaza³o siê, ¿e rodkami finansowymi i rzeczowymi wniesionymi przez akcjonariuszy do spó³ek na utworzenie rynków hurtowych zarz¹dzano, w wiêkszoæ przypadków, nieefektywnie. Stwierdzono, ¿e w czêci spó³ek powsta³y
zagro¿enia utraty p³ynnoci finansowej, wywo³ane m.in. nietrafnym okreleniem wielkoci obrotu towarowego w regionach, w których zlokalizowano rynki hurtowe, jak równie¿ powstaniem nowych wielkich sieci handlowych. Sporód 9
skontrolowanych przez NIK spó³ek, w 5 z nich dzia³alnoæ w 2000 r. zamknê³a siê strat¹ bilansow¹. Jedynie w 4 spó³kach
odnotowano nieznaczn¹ poprawê wyniku finansowego.
Ze wzglêdu na brak kapita³u i niepodjêcie skutecznych dzia³añ w celu jego pozyskania, jak równie¿ z uwagi na wysokie zad³u¿enie i straty, w 2001 r. postawiono w stan likwidacji £ódzki Rolno-Spo¿ywczy Rynek Hurtowy SA. W tym samym
roku wszczêto postêpowanie likwidacyjne lub upad³ociowe w 4 spó³kach  l¹skim Rynku Rolno-Przemys³owym SA
w Bêdzinie, Opolskiej Gie³dzie Rolno-Towarowej SA, Zachodniopomorskim Rolno-Spo¿ywczym Centrum Hurtowym SA
w Szczecinie i rodkowopomorskim Hurtowym Centrum Rolno-Spo¿ywczym SA w Koszalinie.
W ocenie NIK, nadzór w³acicielski agencji rz¹dowych nad dzia³alnoci¹ spó³ek oraz Fundacji na rzecz Gie³dy Zbo¿owo-Paszowej nie by³ efektywny. W prawie 60% spó³ek tworz¹cych rynki hurtowe agencje rz¹dowe reprezentowane by³y
wprawdzie w wieloosobowych radach nadzorczych, jednak ze wzglêdu na przewagê kapita³u obcego udzia³ ich przedstawicieli stanowi³ przeciêtnie nie wiêcej ni¿ 25% ich sk³adu, których g³os nie wp³ywa³ istotnie na treæ uchwa³ podejmowanych przez rady. Relatywnie wysokie (ponad 226 mln z³) zaanga¿owanie rodków agencji rz¹dowych w budowê i rozwój
rynków hurtowych i gie³d (stanowi³o ono ok. 65% udzia³u w kapitale akcyjnym tych podmiotów) nie przynios³o oczekiwanych efektów gospodarczych - nie zapobieg³o ponoszeniu strat bilansowych, wynikaj¹cych g³ównie z obs³ugi drogich
kredytów inwestycyjnych i wysokich kosztów amortyzacji maj¹tku, w wiêkszoci niewykorzystanego.
Krytyczne uwagi Izby odnosi³y siê tak¿e do dzia³alnoci Fundacji na rzecz Gie³dy Zbo¿owo-Paszowej w Warszawie.
Mimo zrealizowania podstawowego celu swojej dzia³alnoci, tj. utworzenia gie³dy, Fundacja nie zamierza³a wszcz¹æ procesu likwidacji, ponosz¹c wysokie koszty swego funkcjonowania.
rodki publiczne pozyskane przez spó³ki przeznaczane by³y g³ównie na realizacjê zobowi¹zañ bie¿¹cych i d³ugoterminowych. Prawie po³owa ze skontrolowanych spó³ek nie nawi¹za³a w³aciwej wspó³pracy z samorz¹dami terytorialnymi,
w celu pozyskania znacz¹cej liczby producentów na akcjonariuszy rynków hurtowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, w porozumieniu z Ministrami Finansów oraz Skarbu Pañstwa,
niezbêdnych dzia³añ dla usprawnienia
rozwoju rynku hurtowego, a tak¿e ustalenie optymalizacji potrzeb rozwijanych
rynków hurtowych,
 rozwa¿enie przez Kapitu³ê Fundacji na Rzecz Gie³dy Zbo¿owo-Paszowej
w Warszawie potrzeby dalszego funk-
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cjonowania Fundacji, wobec zrealizowania podstawowego celu dla jakiego
zosta³a ona powo³ana,
 zapewnienie skutecznego nadzoru
i kontroli nad prawid³owym i efektywnym wykorzystaniem rodków publicznych, kierowanych na rozwój rynków
hurtowych.

Tytu³ kontroli
Dzia³ania administracji
publicznej w zakresie
opracowania
i wdro¿enia programu
SAPARD

Cel

Zakres

Ocena instytucjonalnego przygotowania polskich jednostek do obs³ugi programu SAPARD.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Agencjê Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa - Centralê
oraz 13 oddzia³ów regionalnych,
a tak¿e 13 urzêdów marsza³kowskich.

SAPARD jest programem przedakcesyjnym, ukierunkowanym na restrukturyzacjê
i rozwój wsi oraz rolnictwa. Od 2000 r. w jego ramach Polska mo¿e uzyskaæ rocznie
ok. 170 mln euro, jednak do zakoñczenia kontroli NIK (styczeñ 2002 r.) nie otrzyma³a ani centa, ponios³a natomiast koszty
wdro¿enia programu szacowane na ok. 35 mln z³. Nierozpoczêcie realizacji programu SAPARD spowodowane zosta³o
wieloma czynnikami. Przewlek³y by³ tryb opracowania Programu Operacyjnego SAPARD, w Ministerstwie Finansów nie
zakoñczono prac nad utworzeniem jednostek dla realizacji tego programu (m.in. organu certyfikuj¹cego i audytu wewnêtrznego do kontroli Narodowego Funduszu, czyli jednostki przyjmuj¹cej z Komisji Europejskiej i przekazuj¹cej Agencji
SAPARD rodki pochodz¹ce z Unii Europejskiej na realizacjê programu SAPARD), ARiMR nie uzyska³a pe³nej gotowoci
w zakresie pe³nienia funkcji p³atniczych i wdro¿eniowych. Nie zosta³a zakoñczona budowa systemu informatycznego jako
jednego z elementów realizacji przygotowañ ARiMR do obs³ugi programu SAPARD.
Z opónieniem rozpocz¹³ prace Komitet do Spraw Monitorowania Programu SAPARD; niepe³ne przygotowanie do
realizacji zadañ wynikaj¹cych z programu SAPARD odnotowano w 46% badanych urzêdów marsza³kowskich. Dopiero po
9 miesi¹cach od ustalonego terminu Pe³nomocnik Rz¹du do Spraw Obs³ugi rodków Finansowych Pochodz¹cych z Unii
Europejskiej wyda³ krajowy akt akredytacji dla Agencji SAPARD. Z ponad 3 miesiêcznym opónieniem zosta³a podpisana
Wieloleletnia Umowa Finansowa w stosunku do terminu okrelonego w Harmonogramie dzia³añ zwi¹zanych z przygotowaniem ARiMR do pe³nienia funkcji Agencji SAPARD. W umowie tej, zawartej 25 stycznia 2001 r. i w Rocznej Umowie
Finansowej na 2000 r. zawartej 29 marca 2001 r. pomiêdzy Komisj¹ Wspólnot Europejskich a rz¹dem polskim nie przewidziano mo¿liwoci przed³u¿enia terminu wykorzystania przyznanych Polsce rodków.
Realizacja programu SAPARD w Polsce nie rozpoczê³a siê tak¿e w du¿ej mierze ze wzglêdu na brak strosownych
dzia³añ Komisji Europejskiej i stawianie Polsce niejednoznacznych wymagañ (np. dopiero po 9 miesi¹cach KE zatwierdzi³a przes³any jej przez stronê polsk¹ Program Operacyjny SAPARD; z powodu zmiany stanowiska KE przygotowana zosta³a nowa wersja zarz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powo³ania Zespo³u  Komitetu ds. Monitorowania programu SAPARD).
NIK zwróci³a uwagê, ¿e podmioty uczestnicz¹ce w przygotowaniach do realizacji programu SAPARD nie prowadzi³y wydzielonej ewidencji wszystkich wydatków zwi¹zanych z przygotowaniem do jego wdro¿enia. Ujawniono natomiast, ¿e tylko w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Finansów oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czêæ wydatków, która w 2000 r. i trzech pierwszych kwarta³ach 2001 r. by³a odrêbnie rejestrowana wynios³a 34.375,3 tys. z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wydanie przez Radê Ministrów
rozporz¹dzeñ wykonawczych do
ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie szczegó³owych zasad
i trybu sprawowania nadzoru przez
ministra w³aciwego ds. finansów pu-

blicznych, a w szczególnoci przeprowadzania kontroli finansowej
Agencji w zakresie gospodarowania
rodkami pochodz¹cymi z UE oraz
krajowymi rodkami publicznymi
przeznaczonymi na wspó³finansowanie zadañ Agencji,
 doprowadzenie do zakoñczenia
prac nad opracowaniem zintegrowanego systemu informatycznego na rzecz
programu SAPARD,

 doprowadzenie do powo³ania Organu Certyfikacyjnego oraz przygotowanie w pe³ni audytu wewnêtrznego Narodowego Funduszu do programu SAPARD,
 wynegocjowanie i podpisanie
w mo¿liwie najkrótszym terminie nastêpnej Rocznej Umowy Finansowej
uwzglêdniaj¹cej mo¿liwoæ- przed³u¿enia okresu wydatkowania rodków
przeznaczonych na lata 2000-2001.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Dzia³alnoœæ spó³ek
prawa handlowego
z udzia³em Agencji
W³asnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa, w zakresie
realizacji zobowi¹zañ na
rzecz Skarbu Pañstwa

Ocena realizacji zobowi¹zañ na rzecz
Skarbu Pañstwa przez spó³ki prawa
handlowego z udzia³em AWRSP i zasadnoci wnoszenia przez Agencjê
mienia w zamian za objêcie udzia³ów
lub akcji w tych spó³kach.

Kontrol¹ objêto Biuro Prezesa Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa,
2 oddzia³y terenowe AWRSP, 1 filiê
oddzia³u terenowego oraz 10 spó³ek
prawa handlowego.

Agencja W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa przejmuj¹c mienie by³ych pañstwowych
przedsiêbiorstw gospodarki rolnej objê³a równie¿ posiadane przez te jednostki akcje i udzia³y w ró¿nych spó³kach prawa handlowego. AWRSP wnosi³a tak¿e do spó³ek mienie w formie aportów rzeczowych lub rodków finansowych.
Kontrolowane spó³ki generalnie prawid³owo realizowa³y zobowi¹zania wobec Skarbu Pañstwa i poprawnie prowadzi³y ksiêgi rachunkowe. Ujawniono jednak przypadek celowych dzia³añ, zmierzaj¹cych do nieosi¹gniêcia zysku, a tym samym do niezap³acenia podatku od osób prawnych.
W latach 1999  III kwarta³ 2001 Agencja zwiêkszy³a swe zaanga¿owanie kapita³owe w spó³kach prawa handlowego.
W omawianym okresie udzia³ kapita³u Agencji w spó³kach wzrós³ ze 102 mln z³ do 189 mln z³, za liczba spó³ek zmniejszy³a siê ze 104 do 75. rodki Agencji kierowane by³y g³ównie na wzrost kapita³u w spó³kach obrotu nieruchomociami oraz
w spó³kach tworz¹cych rynki hurtowe.
W opinii NIK, tak zdecydowane zaanga¿owanie w spó³kach handluj¹cych nieruchomociami nie by³o konieczne, a dzia³anie takie by³o niegospodarne i nierzetelne. Badania wykaza³y m.in., ¿e kapita³ AWRSP w Towarzystwie Obrotu Nieruchomociami AGRO SA w kontrolowanym okresie wzrós³ do 114,5 mln z³, a wiêc 10-krotnie, a udzia³y Agencji w kapitale
zak³adowym tej spó³ki wynosi³y 99,97%. Zdecydowan¹ wiêkszoæ wk³adu AWRSP w to przedsiêwziêcie stanowi³y grunty
wnoszone do spó³ki jako aport. Póniej okazywa³o siê, ¿e przekazane tereny stanowi³y atrakcyjn¹ lokalizacjê dla inwestycji
nierolniczych. Agencja korzysta³a na ich sprzeda¿y porednio, uzyskuj¹c z TOR AGRO SA w kolejnych latach dywidendy,
ale by³y one niewspó³miernie niskie do osi¹gniêtych zysków przez TOR AGRO SA Kontrola wykaza³a, ¿e AWRSP nie
uzyskiwa³a te¿ zak³adanego zwiêkszenia przychodów ze sprzeda¿y nieruchomoci za porednictwem TOR AGRO SA
Nadto, w 1/3 badanych przez NIK oddzia³ów terenowych AWRSP umowê zlecaj¹c¹ sprzeda¿ gruntów zawarto bez zastosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Wyniki kontroli wskazuj¹ niedwuznacznie, ¿e rodki finansowe Agencji b¹d aporty przeznaczane na objêcie w badanym okresie udzia³ów w spó³kach prawa handlowego lub ich zwiêkszenie, anga¿owane by³y bez wczeniejszego przeprowadzenia rzetelnych analiz op³acalnoci tych przedsiêwziêæ i okrelenia spodziewanych efektów finansowych tych posuniêæ. Bilans tak poprowadzonych inwestycji nie przedstawia siê szczególnie zachêcaj¹co: utracono kapita³ 1,2 mln z³
zaanga¿owany w 25 upad³ych spó³kach, dalsze 27 spó³ek z kapita³em Agencji w ³¹cznej wysokoci 1,1 mln z³ zaprzesta³o
dzia³alnoci, blisko po³owa spó³ek prowadz¹cych dzia³alnoæ ponosi³a straty  w roku 2000 przesz³o 168,9 mln z³, a z 10
badanych spó³ek w 1999 r. zysk osi¹gnê³y tylko 3, w 2000 r.  5. Dzia³ania Agencji w tej sferze czêsto by³y niegospodarne,
a tak¿e niecelowe.
W opinii NIK, w funkcjonowaniu badanych spó³ek i jednostek organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa wystêpowa³y mechanizmy korupcjogenne, szczególnie w obszarach zwi¹zanych z wnoszeniem maj¹tku z Zasobu AWRSP do TON AGRO SA, sprzeda¿¹ nieruchomoci Agencji spó³ce TON AGRO i udzielaniem zleceñ sprzeda¿y
nieruchomoci z Zasobu za porednictwem tej spó³ki.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 pilna koniecznoæ zwiêkszenia
przez Ministra Skarbu nadzoru nad
Agencj¹ W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa,
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 rozwa¿yæ - z myl¹ o interesach
Skarbu Pañstwa - sprzeda¿ przez
AWRSP akcji TON AGRO SA i spó³ek
zale¿nych,
 ka¿dorazowo analizowaæ celowoæ
zamiany wierzytelnoci na akcje lub
udzia³y nierentownych spó³ek,

 stworzyæ system nadzoru zapewniaj¹cy przestrzeganie przy zlecaniu
sprzeda¿y nieruchomoci przepisów
ustawy o zamówieniach publicznych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie parków
krajobrazowych

Ocena realizacji wykonywania przez
administracjê rz¹dow¹, na obszarach
funkcjonowania parków krajobrazowych, zadañ wynikaj¹cych z ustawy
o ochronie przyrody.

Kontrolê przeprowadzono w 39 jednostkach, z tego w: 10 urzêdach wojewódzkich, 27 zespo³ach i parkach
krajobrazowych (grupuj¹cych ³¹cznie
73 parki) i 2 gospodarstwach pomocniczych.

W koñcu 2001 r. funkcjonowa³o w Polsce 120 parków krajobrazowych o ³¹cznej
powierzchni 2.552,8 tys. ha, obejmuj¹cej 8,2% obszaru kraju. Parki te  bêd¹ce
jedn¹ z ustawowych form ochrony przyrody ze wzglêdu na wartoci przyrodnicze, historyczne i kulturowe  w ponad
po³owie (53%) maj¹ charakter leny. Ani jeden z parków nie ma statusu o znaczeniu miêdzynarodowym.
Najwy¿sza Izba Kontroli ujawni³a wiele nieprawid³owoci w zarz¹dzaniu parkami. Niewystarczaj¹ca by³a koordynacja,
nadzór i kontrola ich dzia³alnoci, niezadowalaj¹ce przygotowanie organizacyjno-prawne, zbyt ma³e, w stosunku do potrzeb,
zabezpieczenie ekonomiczno-techniczne. Jedynie 27 parków krajobrazowych dysponowa³o opracowanymi i zatwierdzonymi
planami ochrony, w 20 trwa³y prace nad nimi, za w pozosta³ych 26 czynnoci takich w ogóle nie podjêto. Tylko w jednym
parku (Nadbu¿añskim Parku Krajobrazowym) opracowano zasady udostêpnienia jego terenów do badañ naukowych.
Kontrola wykaza³a nieprzestrzeganie w pe³ni niektórych zakazów ustalonych dla terenów parków krajobrazowych.
S³u¿by parków wykry³y na ich terenie 664 obiekty nielegalnego budownictwa, 228 nielegalnych wysypisk mieci oraz 74
miejsca nielegalnej eksploatacji kruszywa. Nadmorski Park Krajobrazowy szpeci³y tablice reklamowe. Ma³o tego. Zarz¹d
Kozienickiego Parku Krajobrazowego by³ w 2001 r. wspó³organizatorem rajdu motorowo-pieszego, przebiegaj¹cego przez
tereny parku i jego otuliny, szlakiem rezerwatów przyrody.
W 4 sporód 27 badanych jednostek wojewodowie nie powo³ali rad parków. Niewystarczaj¹ce by³y tak¿e ich dzia³ania na
rzecz uwzglêdnienia, przez w³adze w³aciwych gmin, ustaleñ planów ochrony parków krajobrazowych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Z naruszeniem przepisów prawa, tj. bez zasiêgniêcia opinii wojewódzkiej komisji ochrony
przyrody, powo³ano wojewódzkich konserwatorów przyrody w województwach: pomorskim, lubelskim, l¹skim i kujawsko-pomorskim. Przez 10 lat obowi¹zywania ustawy o ochronie przyrody, Minister rodowiska nie sporz¹dzi³ wymaganej art. 35 ustawy
krajowej strategii ochrony i umiarkowanego u¿ytkowania ró¿norodnoci biologicznej, podstawowego dokumentu okrelaj¹cego
obszary poddane ochronie oraz zasady zagospodarowania tych terenów. Szef resortu rodowiska, pomimo adresowania do
niego skarg i wniosków, nie inicjowa³ kontroli dzia³alnoci parków krajobrazowych, a ponadto z 15-miesiêcznym opónieniem
wyda³ rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zasad sporz¹dzania projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego.
Malej¹ce w corocznych ustawach rodki bud¿etowe wojewodów nie zapewnia³y osi¹gniêcia celów, dla których utworzono parki. Wsparcie finansowe funduszy ekologicznych w formie dotacji mog³o byæ jedynie uzupe³nieniem rodków
bud¿etowych na zadania statutowe. W 5 jednostkach w ogóle nie planowano i nie osi¹gniêto dochodów bud¿etowych.
Parki nie w pe³ni realizowa³y zobowi¹zania podatkowe. Stwierdzono ponadto przypadki nieprzestrzegania postanowieñ
ustawy o zamówieniach publicznych. Z naruszeniem jej przepisów wydatkowano 241 tys. z³.
Ustalenia kontroli wskaza³y na mo¿liwoæ zagro¿eñ korupcyjnych, albowiem w 8 sporód 27 kontrolowanych zespo³ów i parków brakowa³o lub by³a niekompletna dokumentacja, dotycz¹ca kosztów poniesionych na opracowanie planów
ochrony dla parków oraz róde³ ich finansowania.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie stosownych dzia³añ, zapewniaj¹cych opracowanie planów
ochrony dla wszystkich parków krajobrazowych,
 podjêcie skutecznych dzia³añ dla
uwzglêdnienia przez gminy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleñ planu ochrony dla
parków krajobrazowych,

 zapewnienie skutecznego nadzoru
i kontroli przestrzegania zakazów ustalonych dla terenów parkowych,
w szczególnoci dotycz¹cych realizacji budownictwa, sk³adowania odpadów oraz wydobywania kopalin, poza
miejscami do tego wyznaczonymi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 sporz¹dzenie przez Ministra rodowiska krajowej strategii ochrony i umiarkowanego u¿ytkowania ró¿norodnoci

biologicznej, wraz ze stosownym programem dzia³ania i przedstawienie jej
Radzie Ministrów do zatwierdzenia,
 przestrzeganie ustawowego trybu
powo³ywania wojewódzkiego konserwatora przyrody,
 wzmo¿enie dzia³añ dla pozyskania
dodatkowych rodków finansowych ze
róde³ pozabud¿etowych i pomocowych na rzecz parków krajobrazowych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie œrodków
bud¿etowych na postêp
biologiczny w zakresie
produkcji roœlinnej

Ocena prawid³owoci rozdysponowywania dotacji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ich wykorzystania przez podmioty wykonuj¹ce
zadania z zakresu postêpu biologicznego w produkcji rolinnej  w latach
1999-2002 (I pó³rocze).

Kontrol¹ objêto 24 jednostki: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, G³ówny Inspektorat Ochrony Rolin i Nasiennictwa i 6 jego inspektoratów
wojewódzkich, Centralny Orodek
Badania Odmian Rolin Uprawnych,
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin,
jeden terenowy oddzia³ Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, 13
spó³ek hodowli rolin i nasiennictwa.

Stwierdzono, ¿e rodki bud¿etowe w wysokoci 318,5 mln z³ wykorzystano g³ównie
na dofinansowanie: hodowli rolin uprawnych, oceny i rejestracji odmian, dop³at do
kwalifikowanego materia³u siewnego, ochrony zasobów genowych rolin, sadów zranikowych i plantacji elitarnych, zakupu sprzêtu specjalistycznego i materia³ów wyjciowych dla hodowli.
Najwiêksze kwoty dotacji wykorzystano na hodowlê rolin  132,1 mln z³, dop³aty do kwalifikowanego materia³u siewnego  196,3 mln z³ oraz ocenê i rejestracjê odmian  65,3 mln z³. Wiod¹c¹ rolê w tych przedsiêwziêciach pe³ni³y: Instytut
Hodowli i Aklimatyzacji Rolin, Centralny Orodek Badania Odmian Rolin Uprawnych oraz spó³ki Agencji W³asnoci
Rolnej Skarbu Pañstwa.
Kontrola wykaza³a, ¿e IHAR oraz jego spó³ki prawid³owo wykorzystywa³y i rozlicza³y rodki z bud¿etu przekazane na
realizacjê prac badawczo  rozwojowych. Ich efektem by³o wpisanie do rejestru 28 nowych odmian rolin rolniczych oraz
zg³oszenie do badañ rejestrowych kolejnych 98 odmian.
Prowadzone przez COBORU - dziêki dotacjom bud¿etowym - badania dotycz¹ce oceny i rejestracji odmian rolin
uprawnych oraz porejestrowe dowiadczenia odmianowe wa¿nych gospodarczo gatunków rolin rolniczych sprawi³y, ¿e
do rejestru wpisano 430 odmian krajowych i 603 odmiany zagraniczne. Jednak w ocenie Izby nie wszystkie rodki bud¿etowe zosta³y wykorzystane celowo i gospodarnie. Ustalono, ¿e 4 gospodarstwa pomocnicze COBORU nierzetelnie prowadzi³y ewidencjê ksiêgow¹ rodków bud¿etowych. Nie wyodrêbniono w niej kosztów dzia³alnoci badawczo-dowiadczalnej objêtych dotacj¹ od pozosta³ej dzia³alnoci niedotowanej. Przedstawiane rozliczenia dotacji by³y ponadto niezgodne z zasadami okrelonymi w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokoci stawek dotacji przedmiotowych dla ró¿nych podmiotów wykonuj¹cych zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegó³owych zasad i trybu dzia³ania
udzielania oraz rozlicznia tych dotacji. Ujawniono przypadki finansowania rodkami z dotacji odsetek od nieterminowych
wp³at podatków i op³at, a tak¿e kar i odszkodowañ. Wydatki te nie mog³y byæ uznane jako uzasadnione koszty wykonania
zadañ podlegaj¹cych sfinansowaniu z dotacji. Ich poniesienie by³o wiêc nielegalne, a wykazanie i zaakceptowanie w rozliczeniu wydatków - nierzetelne.
Badania wykaza³y, i¿ 13 skontrolowanych spó³ek strategicznych AWRSP prawid³owo wykorzysta³o przyznane dotacje.
Efektem tych prac by³o m.in. wpisanie do rejestru 93 odmian rolin rolniczych i 113 odmian rolin warzywnych. Niekorzystnym zjawiskiem by³o natomiast zmniejszanie w tych spó³kach area³u upraw nasiennych oraz iloci dostarczanego rolnictwu kwalifikowanego materia³u siewnego.
Wielkoæ wydatków bud¿etowych na dofinansowanie postêpu biologicznego w produkcji rolinnej pocz¹wszy od 2000 r.
charakteryzowa³a siê tendencj¹ spadkow¹. Ograniczany by³ przez to zakres prac i badañ w tej sferze. Z roku na rok iloæ nowo
rejestrowanych polskich odmian by³a coraz mniejsza, prace hodowlane i urzêdowe badania odmian nie zabezpiecza³y potrzeb
rolnictwa. Mniejsza w relacji do potrzeb by³a tak¿e iloæ produkowanych i sprzedawanych kwalifikowanych nasion. Po zrealizowaniu Programu Hodowli rolin w latach 1996  2000, kolejny, ze szkod¹ dla bran¿y, nie zosta³ opracowany.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

%

 rozwa¿enie mo¿liwoci opracowania i wdro¿enia do praktyki strategicznego programu hodowli rolin i nasiennictwa,
 skuteczne monitorowanie efektywnoci programów hodowlanych, pod

k¹tem wykorzystywania ich efektów
przez praktykê rolnicz¹,
 zwiêkszenie skutecznoci nadzoru
nad wydatkowaniem dotacji bud¿etowych, rzetelnym prowadzeniem dokumentacji i ich rozliczaniem.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja przez organy
administracji rz¹dowej
zadañ w zakresie
nadzoru nad produkcj¹
i obrotem produktami
drobiarskimi

Ocena prawid³owoci i skutecznoci
dzia³añ podejmowanych przez organy administracji rz¹dowej na rzecz
rozwoju krajowego drobiarstwa oraz
ochrony tego rynku przed nap³ywem
do kraju drobiu i jego przetworów.

Kontrola zosta³a przeprowadzona
w 67 jednostkach administracji rz¹dowej, weterynaryjnej, sanitarnej i celnej, w tym m.in.: w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, G³ównym Inspektoracie Weterynarii, G³ównym
Urzêdzie Ce³ i Agencji Rynku Rolnego (ARR).

Resort rolnictwa nie dysponowa³ rzeteln¹ informacj¹ o wielkoci produkcji ¿ywca
drobiu i jego poda¿y na rynku krajowym. Nieznana by³a tak¿e pe³na lista podmiotów funkcjonuj¹cych w bran¿y drobiarskiej oraz skala produkcji. Wiadome by³o natomiast, ¿e nadwy¿ka poda¿y artyku³ów
drobiowych nad ich popytem doprowadzi³a do tego, ¿e zak³ady drobiarskie stara³y siê je sprzedaæ za ka¿d¹ cenê, nawet
poni¿ej kosztów produkcji. Usi³owania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu wprowadzenia rodków ochronnych dla
rynku krajowego (m.in. przez ograniczenie importu piskl¹t kurzych) nie powiod³y siê. Wed³ug Ministra Gospodarki skala
tego importu nie narusza³a umowy CEFTA, nie by³o wiêc podstaw do jego ograniczenia. Wymiernym efektem dzia³ania
os³on wprowadzonych dla krajowego rynku - w badanym przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli okresie (2000 r. - I kwarta³ 2002 r.)
 by³o niewykorzystanie kontyngentów taryfowych na import towarów drobiowych do Polski.
Krytyczne uwagi Izby dotyczy³y prawid³owoci wykonywania granicznych odpraw weterynaryjnych towarów drobiowych. W ani jednym z 17 skontrolowanych granicznych inspektoratów weterynarii nie odnotowano odpraw dokonanych
na podstawie wyników kontroli kompleksowej i badañ laboratoryjnych. Nic wiêc dziwnego, ¿e nie stwierdzono przypadków
zakwestionowania przez granicznych lekarzy weterynarii przesy³ek towarów drobiowych na podstawie wyników tych badañ, skoro owe badania wykonywali powiatowi lekarze weterynarii. ¯aden z inspektoratów nie dysponowa³ zintegrowanym systemem komputerowym, co uniemo¿liwia³o s³u¿bom weterynaryjnym oraz celnym monitorowanie przesy³ek tranzytowych. Brakowa³o te¿ ramp, urz¹dzeñ i ekip do roz³adunku towarów, jak równie¿ placów do przeprowadzania kontroli.
Niewystarczaj¹cy by³ nadzór ze strony powiatowych inspektoratów weterynarii nad jakoci¹ zdrowotn¹ produktów
pochodzenia drobiowego. W 5 z 14 kontrolowanych inspektoratów iloæ skupionego drobiu nie zgadza³a siê z iloci¹
poddan¹ ubojowi i dokumentacj¹, a zw³aszcza ze wiadectwami zdrowia.
W 6 skontrolowanych oddzia³ach celnych waga przywo¿onego i wywo¿onego towaru przyjmowana by³a do ewidencji
jedynie na podstawie dokumentów przewozowych, albowiem brakowa³o wag najazdowych do potwierdzenia w czasie
odpraw celnych faktycznych iloci odprawianego towaru. Wojewodowie w znikomym stopniu dokonywali zakupu urz¹dzeñ s³u¿¹cych do odpraw granicznych, zw³aszcza wag najazdowych, t³umacz¹c to zaniechanie brakiem rodków finansowych.
Do dnia zakoñczenia kontroli nie zatwierdzono Bran¿owego programu rozwoju polskiego drobiarstwa do roku 2005,
wstrzymano tak¿e opracowanie Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji podmiotów dzia³aj¹cych w bran¿y
drobiarskiej. Brak tych programów uniemo¿liwi³ uruchomienie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowej
linii kredytowej, z dop³at¹ do oprocentowania na rozwój bran¿y drobiarskiej i dostosowanie jej do standardów Unii Europejskiej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wprowadzenie systemu pe³nej identyfikacji podmiotów z poszczególnych
segmentów bran¿y drobiarskiej, w zakresie hodowli, chowu, uboju i przetwórstwa drobiu oraz jaj,
 wyeliminowanie przypadków dokonywania odpraw celnych towarów pochodzenia zwierzêcego, w tym drobio-

wego, bez uprzednio przeprowadzonej
kontroli weterynaryjnej,
 zapewnienie rodków finansowych
na utrzymanie w ci¹g³ej sprawnoci
i bie¿¹ce uzupe³nianie urz¹dzeñ technicznych na przejciach granicznych,
a zw³aszcza na utrzymanie wag najazdowych,
 wzmocnienie techniczne i organizacyjne granicznych inspektoratów weterynarii, w celu dostosowania ich do
wymaganych standardów,

 spowodowanie, aby w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ujmowano rodki
finansowe na dop³aty do oprocentowania kredytów udzielanych jednostkom
bran¿y drobiarskiej.
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Tytu³ kontroli
Realizacja przepisów
z zakresu ochrony
zwierz¹t, ze
szczególnym
uwzglêdnieniem
transportu zwierz¹t

Cel

Zakres

Ocena zakresu i skutecznoci dzia³añ
podejmowanych przez organy administracji publicznej oraz inne jednostki organizacyjne dla zapewnienia
zwierzêtom w³aciwych warunków
bytowania i transportu.

Kontrol¹ objêto: G³ówny Inspektorat
Weterynarii, 11 powiatowych i 8 granicznych inspektoratów weterynarii, 5
oddzia³ów urzêdów celnych, 18 urzêdów miast, 11 schronisk dla bezdomnych zwierz¹t, 7 orodków hodowli,
13 punktów skupu i targowisk oraz 15
podmiotów zajmuj¹cych siê skupem
i przewozem zwierz¹t.

Ochrona zwierz¹t by³a ju¿ badana przez Izbê w 1999 r. Dokonane obecnie ustalenia kontroli umo¿liwi³y wiêc odnotowanie tendencji zachodz¹cych w tej sferze oraz
porównanie, w jakim stopniu zmieni³y siê warunki bytowania i transportu zwierz¹t.
W ocenie NIK, zdecydowanie poprawi³a siê skutecznoæ nadzoru s³u¿b weterynaryjnych nad przestrzeganiem praw
zwierz¹t. Wszystkie sporód kontrolowanych powiatowych inspektoratów weterynarii obejmowa³y nadzorem podmioty
zajmuj¹ce siê zarobkowym przewozem zwierz¹t, ich skupem i sprzeda¿¹, organizowaniem targów i spêdów oraz prowadzeniem schronisk dla zwierz¹t bezdomnych. Lepszy nadzór nie prze³o¿y³ siê jednak automatycznie na poprawê warunków przebywania zwierz¹t w azylach. Badania wykaza³y, ¿e stan schronisk ci¹gle jest z³y. Wiele z nich nie spe³nia³o
wymogów okrelonych w przepisach prawa, brak w nich by³o m.in. pomieszczeñ na kwarantannê, dla zwierz¹t chorych,
dla szczeni¹t i koci¹t, nie by³o te¿ ch³odni ani pieców do palenia zw³ok zwierzêcych. W 1999 r. do schronisk trafi³o ponad
66,5 tys. psów i 24,9 tys. kotów. Oko³o 48% psów znalaz³o nowych w³acicieli, jednak nieznany los, upadki i eutanazja
dotknê³y 32% psów i 72% kotów przyjêtych do schronisk. Stwierdzono te¿, ¿e a¿ 88% schronisk nie potrafi³o wiarygodnie
rozliczyæ stanu psów. Brak takiej ewidencji stwarza³ mo¿liwoci ukrywania przypadków zagryzieñ - nie bêd¹cych zjawiskiem rzadkim w przepe³nionych schroniskach oraz nadu¿yæ polegaj¹cych na us³ugowym usypianiu psów.
Warunki transportu zwierz¹t, w porównaniu z latami poprzednimi, poprawi³y siê. Zmniejszy³a siê zw³aszcza skala
naruszania norm gêstoci za³adunku. rodki transportu, jakimi dysponowa³y kontrolowane jednostki w wiêkszoci by³y
przystosowane do przewozu zwierz¹t, mia³y zadaszenia, izolowane ciany, pod³ogi zapewniaj¹ce przyczepnoæ koñczyn,
wentylacjê, a samochody przewo¿¹ce zwierzêta d³u¿ej ni¿ 8 godzin wyposa¿one zosta³y w urz¹dzenia do ich pojenia
i karmienia. Kontrola 19 transportów w drodze nie wykaza³a istotnych nieprawid³owoci. Jednak norm zagêszczania
za³adunku nie przestrzegano w 15% kontrolowanych jednostek handlowo  transportowych, a przekroczenia norm za³adunku kszta³towa³y siê w granicach od 0,3% do 6%. W badanym okresie kontrolowane jednostki przetransportowa³y 1.685,4
tys. sztuk zwierz¹t, z których trzeba by³o od³adowaæ ³¹cznie 671 sztuk, a wiêc 0,04%, w wiêkszoci - 565 sztuk - z powodu
padniêæ i 48 sztuk wskutek uboju z koniecznoci, m.in. w wyniku mechanicznych urazów koñczyn. Wród przyczyn padniêæ weterynarze wymieniali wych³odzenie lub przegrzanie, uduszenia i zatratowania oraz tzw. stres transportowy.
Krytyczne uwagi wzbudzi³y warunki odpraw zwierz¹t na przejciach granicznych, na których dokonywano kontroli weterynaryjnych. Obsada personalna granicznych inspektoratów weterynarii nie by³a dostosowana do liczby odpraw. Stwierdzono,
¿e sporód 8 kontrolowanych granicznych inspektoratów tylko jeden posiada³ dogodne warunki dla przeprowadzania kontroli
transportów zwierz¹t. W rezultacie oko³o 46% transportów odprawianych by³o na przejciach s³abo lub wcale nieprzystosowanych do granicznej kontroli weterynaryjnej, gdzie nie by³o wydzielonych miejsc do badania zwierz¹t, ich pojenia i karmienia, ani
te¿ ramp do wy³adunkowych, jak równie¿ warunków do przewozu zwierz¹t chorych albo pad³ych. Do dnia zakoñczenia kontroli,
mimo obowi¹zywania rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagañ, jakie powinny byæ spe³nione dla
zatwierdzenia poszczególnych kategorii przejæ granicznych, na których bêdzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna, nie dokonano podzia³u przejæ i nie przyznano im stosownych kategorii.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

%"

 zapewnienie w³aciwego funkcjonowania schronisk dla bezdomnych
zwierz¹t, z zagwarantowaniem im humanitarnego traktowania,
 systematyczne kontrolowanie
transportów zwierz¹t, zw³aszcza w za-

kresie przestrzegania przepisów dotycz¹cych ochrony zwierz¹t i warunków
weterynaryjnych,
 zapewnienie odpowiednich warunków do odpraw zwierz¹t na przejciach
granicznych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Lokalizacja du¿ych
obiektów handlowych
(super i hipermarketów)

Ocena wykonywania zadañ i kompetencji organów samorz¹du terytorialnego w sferze rozwoju sieci handlowej
i ochrony konsumentów, wydawania
decyzji w sprawie lokalizacji du¿ych
obiektów handlowych oraz wywi¹zywania siê przez ich w³acicieli z zobowi¹zañ podatkowych, a tak¿e przestrzegania przepisów sanitarnych i o
ochronie konkurencji i konsumentów.

Kontrol¹ objêto: 15 urzêdów gmin
(miast) oraz urzêdów miast na prawach powiatu, 2 starostwa powiatowe, Towarzystwo Obrotu Nieruchomociami Agro Wroc³aw sp. z o.o.

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a dzia³alnoæ organów samorz¹du terytorialnego w sprawach lokalizacji hipermarketów. Istotnych nieprawid³owoci nie stwierdzono jedynie w 2 jednostkach na 17 badanych. Sporód zbadanych 68 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów przeznaczonych pod budowê tego rodzaju obiektów, a¿ 35 wydano z naruszeniem przepisów prawa, nie
tylko ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ale tak¿e kodeksu postêpowania administracyjnego, umo¿liwiaj¹cych
stronie udzia³ w ka¿dym stadium postêpowania. Stwierdzono tak¿e przypadki wydawania decyzji na podstawie b³êdnych
lub niekompletnych wniosków. Wiele krytycznych uwag dotyczy³o wydawania pozwoleñ na budowê hipermarketów. Badaj¹c 54 takie zezwolenia Izba stwierdzi³a uchybienia w 14 decyzjach. Ujawniono, i¿ pozwolenia wydano m.in., mimo braku
zgodnoci zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przed
wy³¹czeniem terenów pod budowê z produkcji rolniczej, czym naruszono przepisy ustaw Prawo budowlane oraz o ochronie gruntów rolnych i lenych.
Stwierdzono równie¿ nieprawid³owoci przy wydawaniu pozwoleñ na u¿ytkowanie hipermarketów, polegaj¹ce na
dopuszczeniu ich do u¿ytkowania, mimo niewykonania pe³nego zakresu robót lub nieuzyskania wymaganych uzgodnieñ.
Nagminne naruszanie przepisów prawa materialnego i procedury administracyjnej przy wydawaniu decyzji ograniczaj¹cych lokalizacjê i budowê du¿ych placówek handlowych, a tak¿e towarzysz¹ce tym dzia³aniom okolicznoci (np. wydawanie decyzji na podstawie wniosków podmiotów porednicz¹cych w nabywaniu gruntów pod lokalizacjê, nadzwyczaj szybkie za³atwianie sprawy) wskazuj¹  zdaniem Izby  na mo¿liwoæ wystêpowania w tej sferze zjawisk korupcyjnych.
Najwy¿sza Izba Kontroli zwróci³a ponadto uwagê, ¿e wiêkszoæ kontrolowanych podmiotów wykazywa³a stratê w dzia³alnoci gospodarczej, nie p³ac¹c podatku dochodowego od osób prawnych, mimo uzyskiwania wzglêdnie wysokiej mar¿y
handlowej. Jak ustalono, straty w dzia³alnoci gospodarczej spowodowane by³y m.in. wysokimi odpisami amortyzacyjnymi
od rodków trwa³ych i wartoci niematerialnych, a tak¿e, co potwierdzi³y ustalenia kontroli organów skarbowych, zawy¿aniem kosztów uzyskania przychodów. We wszystkich skontrolowanych podmiotach stwierdzono powa¿ne nieprawid³owoci, polegaj¹ce na nierzetelnym ustalaniu podstawy opodatkowania oraz nie uiszczaniu podatku od towarów i us³ug
w nale¿nej wysokoci. £¹czn¹ kwotê uszczupleñ z tego tytu³u oszacowano na 8.454,7 tys. z³.
W 68 hipermarketach ujawniono liczne przypadki naruszenia interesów konsumentów, m.in. przez pobranie w kasie
ceny wy¿szej ni¿ umieszczona przy towarze, brak w³aciwych oznaczeñ towarów dotycz¹cych nazwy producenta i kraju
pochodzenia. W kilku obiektach oferowano produkty ¿ywnociowe, które nie powinny zostaæ dopuszczone do sprzeda¿y,
ze wzglêdu na przekroczenie terminów wa¿noci i przydatnoci do spo¿ycia. Wed³ug ustaleñ kontroli przeprowadzonej
przez Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ w 18 du¿ych placówkach handlowych, na ogó³ przestrzegane by³y w nich przepisy
sanitarne. Inspektorom zdarza³o siê jednak widzieæ i brudne rega³y, i niedomyte kosze, i ryby przechowywane w nieodpowiedniej temperaturze.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

 zwiêkszenie, ze strony organów
administracji architektoniczno-budowlanej, skutecznoci kontroli wydawania
pozwoleñ na budowê i u¿ytkowanie
hipermarketów,
 sprawdzanie, przy wydawaniu zezwoleñ na budowê du¿ych placówek

handlowych, zgodnoci zamierzenia inwestycyjnego z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego,
 zintensyfikowanie kontroli skarbowych i podatkowych w podmiotach
prowadz¹cych du¿e placówki handlowe.
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Tytu³ kontroli
Warunki
sprawowania nadzoru
oraz oddzia³ywanie
wychowawcze,
resocjalizacyjne
i terapeutyczne wobec
nieletnich w zak³adach
poprawczych

Cel

Zakres

Ocena skutecznoci oddzia³ywañ
wychowawczych, umo¿liwiaj¹cych
nieletnim przebywaj¹cym w tego rodzaju placówkach powrót do normalnego ¿ycia, jak równie¿ zapewnienie
im w³aciwych warunków bytowych,
sanitarnych oraz opieki zdrowotnej.

Kontrolê przeprowadzono w 16 placówkach resocjalizacyjnych (zak³adach poprawczych, schroniskach dla
nieletnich i m³odzie¿owym orodku
adaptacji spo³ecznej).

Nieletnim przebywaj¹cym w zak³adach poprawczych i schroniskach stworzono dobre, a niekiedy wrêcz bardzo dobre warunki pobytu i resocjalizacji. Nale¿ycie zorganizowano internaty, warsztaty szkolne, zespo³y diagnostyczne, zapewniono kontynuowanie nauki szkolnej, zatrudniano
kadrê dydaktyczn¹ dysponuj¹c¹ du¿ym dowiadczeniem w pracy z m³odzie¿¹ sprawiaj¹c¹ problemy wychowawcze. Powy¿sza ocena nie dotyczy jednak, w równym stopniu, jakoci i skutecznoci oddzia³ywañ wychowawczych i resocjalizacyjnych. By³y one - zdaniem Najwy¿szej Izby Kontroli  s³abe, mimo i¿ na 1 podopiecznego statystycznie przypada³o 1,38
pracownika (w niektórych ma³ych placówkach liczba ta by³a nawet 4 razy wy¿sza od liczby wychowanków).
W ocenie Izby oczekiwanych efektów nie przynios³y liberalne metody wychowawcze. Polega³y one g³ównie na nagradzaniu nieletnich akceptowanymi przez nich nagrodami  podwy¿szeniem kieszonkowego, urlopami, przepustkami itp.
Tymczasem okaza³o siê, ¿e sporód 16 kontrolowanych placówek, a¿ w 13 zanotowano ponad 500 przypadków niew³aciwych zachowañ  bójek, ucieczek, agresji wobec personelu. W po³owie badanych placówek 134 wychowanków (statystycznie co pi¹ty) dopuci³o siê kradzie¿y z w³amaniem, napadów rabunkowych i pobiæ, w rezultacie czego 44 z nich
zosta³o aresztowanych.
Relatywnie wysokie by³y koszty utrzymania placówek. W latach 2000-2001 wynios³y one ponad 104 mln z³, a miesiêczne utrzymanie 1 nieletniego obci¹¿a³o bud¿et pañstwa rednio kwot¹ 6,3 tys. z³. W poszczególnych zak³adach (w
zale¿noci od ich profilu i wielkoci) koszt ten kszta³towa³ siê od 3,3 tys. z³ do 19,4 tys. z³. Najdro¿sze by³o utrzymanie
zak³adów zamkniêtych lub o wzmo¿onym nadzorze wychowawczym.
Istotnym problemem, dotycz¹cym wiêkszoci placówek, by³o nagminne przekraczanie przez czêæ pracowników dopuszczalnego wymiaru godzin ponadwymiarowych. Przy pe³nym wymiarze czasu pracy (od 864 do 1152 godzin rocznie)
wykazywano zrealizowanie dodatkowo 1000-1300 godzin. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e w jednym z zak³adów na wynagrodzenia
z tego tytu³u wydatkowano w 2000 r. prawie 0,5 mln z³.
Krytycznie oceniono dzia³alnoæ 13 gospodarstw pomocniczych przy zak³adach i schroniskach, z punktu widzenia ich
samofinansowania. W 2000 r. w 9 z nich wypracowano ³¹cznie 151,1 tys. z³ zysku. Rok póniej rentownych by³o tylko 6
gospodarstw, a ich ³¹czny zysk wyniós³ 15 tys. z³. Na szczególnie krytyczn¹ ocenê zas³ugiwa³ tak¿e stan organizacyjny
placówek. Ani jedna z kontrolowanych placówek nie posiada³a wymaganego statutu (zatwierdzonego przez Ministra Sprawiedliwoci), za organizacja 6 z nich by³a inna, ni¿ przewidywa³y obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
Kierownictwa placówek informowa³y powiatowe centra pomocy rodzinie o przewidywanym terminie opuszczenia zak³adu lub schroniska przez wychowanków i koniecznoci udzielenia im wsparcia. Czêsto jednak brak zainteresowania
dalszym losem nieletnich uniemo¿liwia³ ocenê skutecznoci tej pomocy.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 rozwa¿enie mo¿liwoci zmiany form
organizacyjnych, metod i form oddzia³ywania resocjalizacyjnego placówek
dla nieletnich, w celu zmniejszenia
kosztów ich funkcjonowania,
 opracowanie i wdro¿enie systemu
monitorowania dalszych losów i sytuacji ¿yciowej wychowanków zwolnio-
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nych z zak³adów poprawczych, umo¿liwiaj¹cego ocenê skutecznoci dzia³añ resocjalizacyjnych,
 wprowadzenie mechanizmów eliminuj¹cych lub ograniczaj¹cych wydatki
zwi¹zane z wystêpowaniem, w znacznej
skali, godzin ponadwymiarowych,
 poprawienie efektywnoci zak³adowych gospodarstw pomocniczych, np.
przez rozwa¿enie mo¿liwoci rozszerzenia zakresu ich dzia³alnoci.

Tytu³ kontroli
Gospodarowanie
sta³ymi odpadami
komunalnymi

Cel

Zakres

Ocena wykonywania przez gminy
ustawowych zadañ w sferze gospodarowania sta³ymi odpadami komunalnymi, a tak¿e wydatkowania rodków publicznych na budowê, rozbudowê i modernizacjê obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych zagospodarowaniu
odpadów.

Kontrol¹ objêto 45 gmin oraz jeden
zwi¹zek miêdzygminny.

Instrumentem s³u¿¹cym realizacji polityki ekologicznej pañstwa na szczeblu gminnym powinien byæ  zgodnie z ustaw¹ o odpadach - program ochrony rodowiska.
Tymczasem tylko 2 sporód skontrolowanych gmin zadba³y o uchwalenie przez rady takiego dokumentu. Kolejnych 20
posiada³o jedynie pewne fragmentaryczne za³o¿enia, odnosz¹ce siê do niektórych aspektów ochrony rodowiska naturalnego, w ¿adnym jednak razie nie stanowi¹cych ca³ociowego opracowania.
Ustawa o ochronie i kszta³towaniu rodowiska nak³ada tak¿e na gminy obowi¹zek prowadzenia ewidencji eksploatowanych sk³adowisk mieci i nieczynnych zwa³ek, na których nie przeprowadzono rekultywacji. Wród poddanych kontroli
gmin tylko w 22 urzêdach sporz¹dzano takie zestawienia, a w nastêpnych 4 pomijano sk³adowiska niezrekultywowane
i u¿ytkowane nielegalnie. Ustalenia te wiadcz¹ o du¿ej niefrasobliwoci w pojmowaniu, przez w³adze wiêkszoci kontrolowanych gmin, obowi¹zków wynikaj¹cych z nakazów ustawowych. Praktyczny wymiar tych zaniedbañ, to 12 gminnych
wysypisk dzia³aj¹cych bez uregulowania ich stanu prawnego, a w 9 przypadkach zlokalizowanie ich ze szkod¹ dla rodowiska, m.in. ze wzglêdu na uwarunkowania hydrogeologiczne.
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e kontrolerzy NIK odkryli przypadek urz¹dzenia zwa³ki na terenie obszaru najwy¿szej ochrony
jednego ze zbiorników wód podziemnych, stanowi¹cego lokalne ród³o wody pitnej. W konsekwencji w 4 punktach poboru, badania prowadzone przez wojewódzk¹ inspekcjê ochrony rodowiska wykaza³y nisk¹ jakoæ wody podziemnej, m.in.
z powodu ponadnormatywnej zawartoci azotu amonowego, azotanów, glinu, potasu i manganu. Kolejne 3 sk³adowiska
zlokalizowano z pominiêciem trybu nakazanego przez ustawê o zagospodarowaniu przestrzennym. Urz¹dzono je m.in.
na terenach przeznaczonych pod dzia³alnoæ przemys³ow¹ i budownictwo jednorodzinne.
W wyniku kontroli 40 sk³adowisk stwierdzono, ¿e z koñcem 1998 r. redni stopieñ ich wype³nienia wyniós³ 46%,
a w 2000 r.  56%. Eksploatacja niektórych obiektów by³a, w ocenie NIK, nazbyt intensywna, co sprawi³o, ¿e w ci¹gu 2 lat
potrafi³y siê one zape³niæ z 17% do 72%, 81%, a nawet do 98%. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e tylko 11 gmin potrafi³o efektywnie
wspó³dzia³aæ w budowie wspólnych sk³adowisk odpadów komunalnych, co niezbyt dobrze rokuje na przysz³oæ.
Przeprowadzone badania ujawni³y ponadto wydatkowanie 3,9 mln z³ z naruszeniem przepisow prawa, w wiêkszoci
w przy udzielaniu zamówieñ publicznych. Stwierdzono te¿ uszczuplenia w dochodach gminnych funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej na l¹czn¹ sumê 226 tys z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 opracowaæ programy ochrony rodowiska dla poszczególnych gmin,
 niedopuszczaæ do budowy i eksploatacji wysypisk bez uzyskania pozwoleñ na ich realizacjê i u¿ytkowanie,
 zapewniæ skuteczny nadzór nad
s³u¿bami gminnymi, celem wyeliminowania przypadków omijania prawa przy
udzielaniu zamówieñ publicznych,

 zapewniæ tak¿e skuteczny nadzór
nad eksploatacj¹ sk³adowisk, zw³aszcza przy ewidencjonowaniu iloci i rodzajów przyjmowanych odpadów,
 skutecznie przeciwdzia³aæ powstawaniu nielegalnych wysypisk oraz likwidowaæ ju¿ istniej¹ce,
 obj¹æ kontrol¹ zwa³ki, zw³aszcza
pod k¹tem dostosowania ich funkcjonowania do wymogów przepisów ustawy o odpadach.
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Tytu³ kontroli
Prawid³owoœæ dzia³ania
organów rejestruj¹cych
pojazdy
przekwalifikowane
z samochodów
osobowych na
samochody ciê¿arowe

Cel

Zakres

Sprawdzenie, czy rozwi¹zania prawne reguluj¹ce tryb dokonywania
zmian kategorii pojazdów z osobowych na ciê¿arowe nie stwarza³y mo¿liwoci uszczuplania dochodów bud¿etu pañstwa, m.in. przez odliczanie podatku od towarów i us³ug od
ceny ich zakupu; ocena prawid³owoci rejestrowania przekwalifikowanych
samochodów.

Kontroli poddano Ministerstwo Infrastruktury (dawniej Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej), 21 urzêdów miast na prawach powiatu i jedno starostwo powiatowe.

Ma³o precyzyjne definicje samochodu osobowego i ciê¿arowego oraz brak szczegó³owych wymagañ technicznych dotycz¹cych przerabiania samochodów osobowych na ciê¿arowe sprawi³y, ¿e powszechn¹ praktyk¹ sta³o siê kwalifikowanie aut tej samej marki i typu zarówno do
kategorii osobowej jak i ciê¿arowej. Nie dokonuj¹c ¿adnych zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowych zmieniano wiêc ich kategoriê i przeznaczenie. Posiadaj¹ce homologacjê samochody osobowe, przeznaczone konstrukcyjnie wy³¹cznie do przewozu osób i ich baga¿u, po zamontowaniu a¿urowej przegrody oddzielaj¹cej czêæ pasa¿ersk¹ od ³adunkowej i zaczepów do mocowania ³adunków, uzyskiwa³y homologacjê kategorii ciê¿arowej. Zakwalifikowane do kategorii
ciê¿arowej samochody osobowe, po dokonaniu tych powierzchownych przeróbek, nie uzyskiwa³y jednak dodatkowych
mo¿liwoci przewozowych i mog³y zabieraæ dok³adnie takie same ³adunki, jak przed ich przebudow¹. Podstawowe parametry techniczne, tj. dopuszczalna ³adownoæ, masa ca³kowita i gabarytowe wymiary nadwozia, pozostawa³y bowiem
niezmienione. Auta takie zyskiwa³y jednak istotny walor. Dziêki przekwalifikowaniu ich w³aciciel, o ile prowadzi³ dzia³alnoæ gospodarcz¹, móg³ odliczyæ sobie od kosztów zakupu podatek od towarów i us³ug.
Do koñca 1999 r. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej wyda³ 27 producentom i importerom 618 wiadectw homologacji na auta ciê¿arowe, które posiada³y równie¿ homologacjê na typ osobowy. Dotyczy³o to samochodów 113 ró¿nych typów
oraz 751 wariantów i wersji. Stwierdzono, ¿e mimo braku jednolitych zasad kwalifikowania do kategorii ciê¿arowej przebudowanych samochodów osobowych minister, choæ mia³ tak¹ mo¿liwoæ, nie podj¹³ czynnoci w celu stosowania dla potrzeb
homologacji uregulowañ zawartych w Polskiej Normie Nr 89/S-2007. Nie wprowadzi³ te¿ w trybie rozporz¹dzenia, mimo i¿ mia³
takie uprawnienie, obowi¹zku stosowania tej¿e normy w procesie homologacji, ze wzglêdu na ochronê ¿ycia i zdrowia. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e zawarta w normie klasyfikacja w pe³ni umo¿liwia³a rozró¿nienie kategorii samochodów i precyzyjne ich kwalifikowanie. Ustalono ponadto, ¿e starostowie dokonywali przerejestrowywania aut z osobowych i ciê¿arowych na podstawie
zawiadczeñ wystawianych przez stacje kontroli pojazdów po dokonaniu przeróbek, zamiast na podstawie wyci¹gów ze wiadectw homologacji. Praktyka ta narusza³a przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.
W rezultacie nieprawid³owoci ujawnionych przy rejestracji pojazdów, uszczuplenia bud¿etu pañstwa wynios³y 68,6 mln
z³. Natomiast oszacowana przez NIK minimalna kwota podatku od towarów i us³ug, któr¹ w latach 1998-2000 odliczyli nabywcy przekwalifikowanych aut, pomniejszaj¹c tym samym wp³ywy do bud¿etu, wynios³a 5,2 mld z³. Szacunek ten wzi¹³ siê z zarejestrowania w ca³ym kraju 513 tys. samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ³adownoci 750 kg, posiadaj¹cych swe odpowiedniki w wersji osobowej. By³y to zarówno auta o podwójnej homologacji jak i z kategori¹ zmienion¹ przez starostów. Izba
stwierdzi³a jednak, ¿e podatnicy podatku od towarów i us³ug nabywaj¹c samochody ciê¿arowe przerobione z osobowych i uzyskuj¹c, w drodze decyzji administracyjnej, ich rejestracjê jako ciê¿arowych, nie mog¹ ponosiæ konsekwencji b³êdów organów
rejestracyjnych. Nie formu³owa³a wiêc wniosków o wyegzekwowanie odliczonego z tego tytu³u podatku.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 dokonaæ nowelizacji rozporz¹dzenia MTiGM w sprawie warunków
technicznych pojazdów, dla okrelenia szczegó³owych warunków technicznych dla aut ciê¿arowych, w tym
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przebudowanych z osobowych,
 wydaæ, na podstawie upowa¿nienia
zawartego w ustawie o normalizacji,
rozporz¹dzenie wprowadzaj¹ce obowi¹zek stosowania PN 89/S-2007 na potrzeby homologacji i rejestracji pojazdów,
 podj¹æ inicjatywê legislacyjn¹,
w celu precyzyjniejszego zdefiniowania w ustawie Prawo o ruchu drogo-

wym pojêæ samochód osobowy i ciê¿arowy,
 obj¹æ nadzorem dzia³alnoæ prezydentów miast i starostów w obszarze
kontroli funkcjonowania stacji kontroli pojazdów i rejestrowania samochodów ciê¿arowych przekwalifikowanych
z osobowych.

Tytu³ kontroli
Restrukturyzacja
finansowa
i organizacyjna
górnictwa wêgla
kamiennego w latach
1990-2001

Cel

Zakres

Ocena restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej górnictwa wêgla kamiennego (w tym tak¿e elementów restrukturyzacji technicznej), ze szczególnym
uwzglêdnieniem skutków i efektów
przyjêtych do realizacji rz¹dowych
programów restrukturyzacji tego sektora.

Kontrol¹ objêto 13 jednostek: Ministerstwo Gospodarki, Pañstwow¹
Agencjê Restrukturyzacji Górnictwa
Wêgla Kamiennego SA, 11 spó³ek
wêglowych, 2 spó³ki restrukturyzacji
kopalñ oraz Górnicz¹ Agencjê Pracy
sp. z o.o.

Niepowodzenie reform wdra¿anych w górnictwie wêgla kamiennego w latach 19902001 spowodowane by³o m.in. brakiem spójnej, d³ugookresowej polityki pañstwa
w stosunku do tego sektora, a tak¿e nieuwzglêdniem dostosowania zdolnoci produkcyjnych kopalñ do mo¿liwoci rentownego zbytu wêgla  uzna³a Najwy¿sza Izba Kontroli. Ma³o tego. W sytuacji nadprodukcji wêgla podejmowano inwestycje s³u¿¹ce zwiêkszeniu mocy wydobywczych. Zdarza³y siê inwestycje le przygotowane i nietrafione, inwestycje lokowano nawet w kopalniach przeznaczonych do likwidacji. W wyniku realizacji nietrafionych inwestycji górnictwo straci³o (wg
cen nominalnych) 1.178,1 mln z³, tj. 12% ca³oci nak³adów inwestycyjnych w latach 1990-2001.
Zastrze¿enia NIK wzbudzi³o nieokrelenie w programach restrukturyzacji górnictwa roli wêgla kamiennego w zapewnieniu bezpieczeñstwa energetycznego kraju.
W latach 1990-1998 górnictwo wêgla kamiennego, poza krótkotrwa³¹ popraw¹ w 1994 r., ponosi³o pog³êbiaj¹ce siê
straty finansowe netto, które w tym okresie wynios³y w ujêciu nominalnym 18 mld z³, co w cenach z 2001 r. stanowi³o 32,7
mld z³, za uzyskany w 2001 r. zysk netto wyniós³ 177 mln z³. Straty odnotowano pomimo znacz¹cego wsparcia finansowego górnictwa w postaci ró¿nego rodzaju dotacji oraz umorzenia zobowi¹zañ.
W ocenie NIK, pogarszaj¹cy siê w latach 1990-1992 stan górnictwa wêgla kamiennego spowodowany by³ m.in. niereagowaniem kierownictw kopalñ na spadek popytu, ograniczaniem dotacji przedmiotowych dla górnictwa, brakiem konsekwencji w ograniczaniu kosztów wydobycia. Kopalnie skupia³y siê g³ównie na restrukturyzacji technicznej, w ograniczonym zakresie - na organizacyjnej, ca³kowicie za pomija³y zadania wynikaj¹ce z restrukturyzacji finansowej. Pozytywnych
zmian nie przynios³o utworzenie w 1993 r. spó³ek wêglowych, gdy¿ mimo przejcia na formê dzia³ania uregulown¹ prawem handlowym, w zarz¹dzaniu kopalniami utrzymano elementy kierowania administracyjnego. Nie kwestionuj¹c idei
powo³ania spó³ek wêglowych, jako pierwszego etapu do restrukturyzacji i prywatyzacji tej ga³êzi przemys³u, Izba krytycznie oceni³a realizacjê tego programu. Przyk³adem mo¿e byæ po³¹czenie dobrze funkcjonuj¹cych kopalñ z kopalniami trwale nieefektywnymi, co doprowadzi³o do nieuzasadnionej egzystencji tych ostatnich.
W latach 1995 - 1998 kopalnie nie dostosowa³y zdolnoci produkcyjnych i poziomu wydobycia wêgla do mo¿liwoci
jego zbytu bez ponoszenia strat. Nadprodukcja wêgla doprowadzi³a do tego, ¿e spó³ki dla pozyskania klientów powszechnie stosowa³y odraczanie terminów p³atnoci (nawet powy¿ej 100 dni) i udziela³y dodatkowych upustów cenowych. W badanym okresie pogorszeniu ulega³a sytuacja ekonomiczno-finansowa spó³ek górniczych, a ich zobowi¹zania systematycznie wzrasta³y.
Mimo pogarszaj¹cej siê sytuacji ekonomiczno-finansowej spó³ek wêglowych (poza latami 1999-2001) i wzrostu ich
zobowi¹zañ, zarz¹dy i rady nadzorcze spó³ek nie mia³y k³opotów z uzyskaniem ze strony kolejnych ministrów skwitowania
ze swojej dzia³alnoci.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez Ministra Gospodarki dzia³añ okrelaj¹cych rolê wêgla
kamiennego w zaspokajaniu potrzeb
energetycznych gospodarki narodowej w perspektywie 10-20 lat i na tej
podstawie projektowanie polityki gospodarczej pañstwa wobec sektora,

w tym jego docelowej struktury w³asnociowej,
 prowadzenie skutecznej restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej górnictwa wêgla kamiennego w sposób
zapewniaj¹cy uzyskanie przez tê bran¿ê rentownoci oraz mo¿liwoci samodzielnego regulowania zobowi¹zañ
(w oparciu o realne mo¿liwoci finansowe pañstwa i spó³ek wêglowych),
 udzielanie przez w³aciciela skwi-

towania z dzia³alnoci zarz¹dom spó³ek wêglowych i ich radom nadzorczym
m.in. w zale¿noci od realizacji programu restrukturyzacji spó³ki oraz osi¹gniêcia zak³adanych efektów ekonomiczno-finansowych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja przez
jednostki samorz¹du
terytorialnego inwestycji
w³asnych

Ocena prawid³owoci wykorzystywania i rozliczania rodków z bud¿etu
pañstwa, przeznaczanych na dofinansowanie inwestycji samorz¹dowych
oraz przestrzegania zasad, form i trybu udzielania zamówieñ publicznych.

Kontrol¹ objêto: 10 urzêdów wojewódzkich i 10 marsza³kowskich, 5 starostw powiatowych, 46 urzêdów miast
i gmin, 27 samorz¹dowych jednostek
organizacyjnych i 4 jednostki pe³ni¹ce funkcjê inwestora zastêpczego.

Sporód kontrolowanych wojewodów, piêciu w pe³nym zakresie wype³ni³o obowi¹zek ustalenia zasad i kryteriów podzia³u rodków na dofinansowanie inwestycji w³asnych jednostek samorz¹du terytorialnego, po zaopiniowaniu ich przez samorz¹d wojewódzki. Pozosta³ych piêciu wojewodów przyzna³o natomiast czêæ dotacji - wed³ug zasad, które nie zosta³y zaopiniowane przez samorz¹dy.
Stwierdzono ponadto, ¿e wiêkszoæ wojewodów w niewystarczaj¹cym stopniu wykonywa³a funkcjê nadzoru nad wykorzystaniem przyznanych dotacji, ograniczaj¹c siê zwykle do formalnego ich rozliczenia i zbadania efektów rzeczowych.
Prowadzone kontrole w tych sprawach czêsto mia³y charakter pobie¿nych lustracji, polegaj¹cych na bie¿¹cej weryfikacji
dokumentów uzasadniaj¹cych poniesienie wydatków i obejmowa³y zazwyczaj niewielk¹ czêæ dotowanych zadañ. Odnotowano przypadki nieegzekwowania przez wojewodów od gmin informacji o przebiegu, realizacji i finansowaniu dotowanych inwestycji.
W 10 skontrolowanych województwach, jednostki samorz¹du terytorialnego otrzyma³y 581 mln z³ dotacji na dofinansowanie zadañ inwestycyjnych. W kwocie tej województwa samorz¹dowe mia³y udzia³ 7,9%, powiaty  40,1%, za gminy
- 52%. Izba skontrolowa³a 331 samorz¹dowych inwestycji dofinansowanych z bud¿etu na sumê 40 mln z³. Stwierdzono,
¿e sporód 75 skontrolowanych jednostek prowadz¹cych inwestycje, 40 naruszy³o przepisy Prawa budowlanego - wad¹
tak¹ by³o dotkniêtych 21,5% prowadzonych inwestycji. Najczêciej wystêpuj¹cymi nieprawid³owociami by³o: niew³aciwe
przygotowanie robót pod wzglêdem prawno - dokumentacyjnym, rozpoczynanie prac i ich prowadzenie bez pozwolenia
na budowê, realizowanie inwestycji niezgodnie z projektami i wydanymi pozwoleniami, brak dzienników budów lub niew³aciwe ich prowadzenie, przekazywanie obiektów do u¿ytkowania, bez zawiadomienia w³aciwego organu oraz nienale¿yty - czêsto niefachowy - nadzór inwestorski. Skali tych niedoci¹gniêæ, wiadcz¹cej o powszechnym nieprzestrzeganiu
przepisów Prawa budowlanego przez jednostki prowadz¹ce inwestycje, sprzyja³y nieskuteczne i sporadyczne kontrole ze
strony organów administracji architektoniczno  budowlanej i nadzoru budowlanego.
W wyniku kontroli ujawniono te¿ liczne przypadki naruszania w prowadzonych przez samorz¹dy dotowanych inwestycjach przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Da najczêstszych uchybieñ nale¿a³o: udzielanie zamówieñ z naruszeniem procedur ustalonych w ustawie, stosowanie niew³aciwego trybu udzielania zamówieñ, udzielanie ich mimo istnienia przes³anek do uniewa¿nienia postêpowania, a tak¿e zmieniania zakresu przedmiotowego i terminów realizacji umów
w sprawach zamówieñ publicznych. W ocenie NIK, nieprawid³owoci te s¹ przejawem naruszania dyscypliny finansów
publicznych.
W skontrolowanych jednostkach stwierdzono wydatkowanie, z naruszeniem przepisów prawa, ³¹cznie 21.021,1 tys.
z³ oraz ujawniono inne nieprawid³owoci finansowe na kwotê 447,6 tys. z³. Nieprawid³owoci zwi¹zane z wykorzystaniem
dotacji celowych, a skutkuj¹ce ustawowym obowi¹zkiem ich zwrotu do bud¿etu pañstwa, dotyczy³y kwoty 659,1 tys. z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 rozpoczynanie inwestycji wy³¹cznie
na podstawie stosownych decyzji organów stanowi¹cych,
 wykorzystywanie przyznanych dotacji bud¿etowych zgodnie z przeznaczeniem i rzetelne ich rozliczanie,
 zapewnienie przestrzegania Prawa
budowlanego, w szczególnoci rozpoczynanie budów po uzyskaniu pozwolenia, realizowanie ich zgodnie z pro-
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jektem i zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego,
 zapewnienie respektowania postanowieñ ustawy o zamówieniach publicznych, a zw³aszcza udzielanie zamówieñ w trybach przewidzianych
ustaw¹ i dokonywanie zmian zakresów
przedmiotowych i terminów realizacji,
wy³¹cznie na gruncie obowi¹zuj¹cych
w tym zakresie przepisów prawa.

Tytu³ kontroli
Finansowanie
rehabilitacji dzieci
i m³odzie¿y ze œrodków
Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych
w latach 1999 – 2000

Cel

Zakres

Ocena wykonania zadañ dotycz¹cych
rehabilitacji spo³ecznej niepe³nosprawnych dzieci i m³odzie¿y.

Kontrolê przeprowadzono w 5 oddzia³ach Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, 13
powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz w 14 jednostkach korzystaj¹cych ze rodków PFRON na podstawie umów cywilno  prawnych.

Podstawowy dla problematyki objêtej kontrol¹ akt prawny - ustawa o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych nie definiuje
pojêæ dzieci i m³odzie¿, nie ustala dla nich ¿adnych granic wiekowych. Tymczasem ta sama ustawa przeznacza okrelony odsetek rocznych wp³ywów PFRON w³anie na dofinansowanie rehabilitacji dzieci i m³odzie¿y.
System planowania i dystrybucji wydatków na rehabilitacjê dzieci i m³odzie¿y wzbudzi³ szereg w¹tpliwoci kontroluj¹cych. Nie by³a precyzyjnie rozpoznana liczba osób niepe³nosprawnych w województwach i powiatach, brakowa³o tak¿e
rzetelnego rozeznania ich potrzeb i rodzaju oczekiwanej pomocy. Wyliczenie kwot wed³ug algorytmu, na podstawie którego prezes Zarz¹du PFRON przydziela³ rodki dla poszczególnych powiatów oparto na podstawie szacunkowych danych,
a nie  jak tego wymaga rozporz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie algorytmu podzia³u rodków PFRON na realizacjê
zadañ jednostek samorz¹du terytorialnego  danych pochodz¹cych z GUS. Z drugiej jednak strony GUS nie dysponowa³
aktualnymi danymi o liczbie dzieci i m³odzie¿y z terenu poszczególnych powiatów. Odnotowano te¿ przypadek, i¿ zbyt
póne przydzielenie rodków przez Zarz¹d PFRON uniemo¿liwi³o jego oddzia³om terenowym pe³ne ich wykorzystanie
w roku bud¿etowym.
W latach 1999  2000 fundusz przeznaczy³ na rehabilitacjê dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej 207 mln z³. Kontrola
stwierdzi³a jednak, ¿e potrzeby w zakresie finansowania rehabilitacji nie by³y w pe³ni zaspokajane, a kontrolowane przez
Izbê oddzia³y PFRON otrzymywa³y coraz mniej pieniêdzy na te cele, np. w 2000 r. dosta³y ok. 70% kwot jakimi dysponowa³y rok wczeniej.
Wykorzystanie rodków na rehabilitacjê przez oddzia³y PFRON i kontrolowane powiatowe centra pomocy rodzinie
by³o, w ocenie NIK, zgodne z ustawowym ich przeznaczeniem. Stwierdzono jednak uchybienia, polegaj¹ce m.in. na zbyt
d³ugim, wobec terminów ustalonych w przepisach, wyczekiwaniu na za³atwienie wniosku o udzielenie dotacji oraz nieprzestrzeganiu wewnêtrznych procedur PRFON.
Zarówno kontrolowane przez NIK oddzia³y funduszu jak i powiatowe centra pomocy rodzinie stara³y siê docieraæ do
rodowisk osób niepe³nosprawnych z informacj¹ o ofercie pomocowej PFRON. Jednak w opinii organizacji pozarz¹dowych, orodków szkolno  wychowawczych i gminnych orodków pomocy spo³ecznej dostêpnoæ do tych informacji 
zw³aszcza na wsi i w ma³ych miastach - by³a niewystarczaj¹ca, co znacznie os³abia³o skutecznoæ oferowanej pomocy.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 legislacyjny  wprowadziæ do ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych definicje pojêæ dzieci
i m³odzie¿ w celu umo¿liwienia jednoznacznego realizowania przepisów
ustawy dotycz¹cych finansowania rehabilitacji tych grup populacji niepe³nosprawnych,
 legislacyjny  dokonaæ nowelizacji
rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu podzia³u rodków

PFRON na realizacjê zadañ jednostek
samorz¹du terytorialnego, by stworzyæ
warunki dla dostosowania wysokoci
rodków przekazywanych przez Prezesa PFRON do potrzeb osób niepe³nosprawnych z terenu powiatu,
 koniecznoæ dostosowania planowanych wydatków na rehabilitacjê dzieci i m³odzie¿y do realnych potrzeb regionalnych,
 potrzeba zweryfikowania dotychczasowego systemu informowania rodowisk osób niepe³nosprawnych w celu zwiêkszenia dostêpnoci pomocy 
szczególnie na wsiach i w ma³ych miastach.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Gospodarowanie
Zak³adowym Funduszem
Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych
w zak³adach pracy
chronionej

Ocena prawid³owoci tworzenia i wydatkowania zak³adowych funduszów
rehabilitacji osób niepe³nosprawnych.

Kontrol¹ objêto 83 zak³ady pracy
chronionej (ZPCH).

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych daje m.in. podstawy do powo³ywania zak³adów pracy chronionej, gdzie zatrudnienie mog¹ znaleæ osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umys³owy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza
b¹d uniemo¿liwia im wykonywanie pracy zawodowej.
Aby uzyskaæ dla swej firmy status zak³adu pracy chronionej (ZPCH) pracodawca musi m.in. przez co najmniej pó³ roku
zatrudniaæ przynajmniej 40% niepe³nosprawnych, stanowiska pracy i ci¹gi komunikacyjne w zak³adzie przystosowaæ do
potrzeb osób niepe³nosprawnych oraz zapewniæ im doran¹ i specjalistyczn¹ opiekê lekarsk¹. rodki na organizacjê
warsztatu pracy dla osób u³omnych i opiekê nad nimi, pracodawcy - po uzyskaniu statusu ZPCH - czerpi¹ z zak³adowych
funduszy rehabilitacji osób niepe³nosprawnych (ZFRON), których dochodami s¹ rodki uzyskane ze zwolnieñ podatkowych, dotacje i subwencje oraz wp³ywy z zapisów i darowizn.
Z pocz¹tkiem 2000 r. w ZPCH pracowa³o 209 tys. osób niepe³nosprawnych. W ci¹gu nastêpnych 15 miesiêcy zatrudniono kolejnych 5 tys. osób. W okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 marca 2001 r. ZPCH wp³aci³y na konto Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych kwotê 136,3 mln z³ jako 10% od sum uzyskanych ze zwolnieñ podatkowych, a wiêc zgodnie z ustaw¹ o rehabilitacji, pozosta³e 90%, czyli 1,2 mld z³ zasili³o zak³adowe fundusze rehabilitacji
osób niepe³nosprawnych. Jednak liczba pracuj¹cych niepe³nosprawnych w ZPCH na koniec I kwarta³u 2001 r. wynios³a
204 tys. osób co oznacza, ¿e mimo pozostawienia zak³adom pracy chronionej 1,2 mld z³ rodków publicznych na ZFRON,
zatrudnienie w nich spad³o o 10 tys. osób. NIK negatywnie ocenia to zjawisko, wiadcz¹ce o ograniczaniu mo¿liwoci
rehabilitacji i awansu spo³ecznego poprzez pracê zawodow¹.
W wyniku ustaleñ kontroli stwierdzono, ¿e ustawa o rehabilitacji nie okrela jasno, czy rodki pochodz¹ce ze sprzeda¿y maj¹tku zakupionego wczeniej z ZFRON stanowi¹ przychody zak³adowych funduszy rehabilitacji. Kontrola NIK w 4
badanych ZPCH stwierdzi³a, ¿e rodki z niezamortyzowanej czêci sprzedanych rodków trwa³ych zwiêksza³y przychody
ZFRON, za w 5 ZPCH uznawane by³y za przychody tych zak³adów.
W 21 kontrolowanych podmiotach stwierdzono kumulowanie w kolejnych latach odsetek od zgromadzonych kapita³ów i traktowanie ich jako dochód ZPCH, przeznaczany na realizacjê inwestycji. Takie postêpowanie w ocenie NIK ogranicza bie¿¹ce finansowanie potrzeb osób niepe³nosprawnych.
Brak jest te¿ wyranego zapisu ustawowego, czy zwolnieniami z podatku od nieruchomoci objête s¹ tylko nieruchomoci wykorzystywane na prowadzenie ZPCH, czy te¿ wszystkie ujête w ich ewidencji ksiêgowej. Naganne jest w opinii
NIK obejmowanie zwolnieniami podatkowymi nieruchomoci bêd¹cych - co prawda  w³asnoci¹ zak³adów pracy chronionej, ale znajduj¹cych siê w posiadaniu zale¿nym podmiotów nie posiadaj¹cych statusu ZPCH.
Badania NIK wykaza³y, ¿e na tzw. pomoc indywidualn¹ wydano w kontrolowanych ZPCH 26,1 mln z³, co stanowi³o
21% dochodów ZFRON z tytu³u zwolnieñ podatkowych. W ocenie NIK tryb przyznawania pomocy indywidualnej dla osób
niepe³nosprawnych - m.in. na adaptacjê i wyposa¿enie mieszkañ oraz zakup rodków transportu u³atwiaj¹cych czynnoci
¿yciowe - udzielanej w formie bezzwrotnych lub nieoprocentowanych po¿yczek, rodzi zagro¿enia korupcj¹. Dysponentem
tych rodków jest bowiem prowadz¹cy ZPCH i to on decyduje komu, z jak¹ czêstotliwoci¹ takie wiadczenie przyznaæ.
Kontrola NIK ujawni³a, ¿e dostêp do tej pomocy nie jest równy dla ogó³u uprawnionych, a regu³¹ jest przyznawanie tego
wsparcia w pierwszej kolejnoci zainteresowanym nale¿¹cym do kierownictw ZPCH. Nie musi to wskazywaæ na ich zwiêkszon¹ niesprawnoæ i szczególn¹ potrzebê pomocy.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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 legislacyjne  uregulowaæ problem
zasilania ZFRON rodkami ze sprzeda¿y rodków trwa³ych - nabytych uprzednio ze rodków funduszu, odsetki od
rodków zgromadzonych na funduszu

rehabilitacji traktowaæ jako dochody
ZFRON, zwolnienie z podatku od nieruchomoci ograniczyæ tylko do nieruchomoci wykorzystywanych do prowadzenia ZPCH.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie
zak³adów opieki
zdrowotnej na terenie
wiejskim w latach 1999 –
2000

Ocena funkcjonowania podstawowej
opieki zdrowotnej na wsi, a zw³aszcza
prawid³owoci wykorzystania rodków
finansowych na wiadczenia zdrowotne i dostêpnoci do us³ug medycznych.

Kontrolê przeprowadzono w 56 jednostkach, z tego w 19 publicznych i 9
niepublicznych zak³adach opieki zdrowotnej oraz w 28 urzêdach gmin.

Jednym z elementów reformy ochrony zdrowia by³y przekszta³cenia w podstawowej opiece zdrowotnej, polegaj¹ce na wydzieleniu jej z istniej¹cych dotychczas struktur zak³adów opieki zdrowotnej. W kontrolowanym okresie funkcjonowa³y zatem na wsi samodzielne publiczne zak³ady
opieki zdrowotnej, dla których organami za³o¿ycielskimi by³y gminy, niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej  w formie
indywidualnych lub grupowych praktyk lekarskich oraz jednostki organizacyjne w strukturach publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej, dla których organami za³o¿ycielskimi z pocz¹tkiem 1999 r. zosta³y powiaty.
Ustalenia kontroli wykaza³y, ¿e gminy, przejmuj¹c funkcje organów za³o¿ycielskich nie by³y przygotowane organizacyjnie i kadrowo do realizacji tych zadañ. W 17 gminach obowi¹zków dotycz¹cych ochrony zdrowia nie przypisano ¿adnemu pracownikowi. W innych urzêdach zadaniami tymi  jako dodatkowymi  obci¹¿ano przypadkowe, nieprzygotowane 
w wietle wymogów rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegó³owych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zak³adami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego - merytorycznie do tego
osoby.
W podstawowej opiece zdrowotnej zastosowano mechanizm finansowania wiadczeñ stawk¹ kapitacyjn¹, stanowi¹c¹ kwotê przeznaczon¹ na jednego ubezpieczonego. Jej wysokoæ okrelana w umowach kas chorych z zak³adami opieki
zdrowotnej by³a zró¿nicowana i kszta³towana w oparciu o niejednolite kryteria. Przy zró¿nicowanym zakresie wiadczeñ
w podstawowej opiece zdrowotnej wysokoæ stawek kapitacyjnych tak¿e by³a ró¿na, przy czym w niektórych przypadkach
stosowano wskaniki koryguj¹ce dla poszczególnych grup wiekowych. Zawieraj¹c umowy z kasami chorych s³u¿ba zdrowia nie dysponowa³a w pocz¹tkowym okresie wdra¿ania nowego systemu szczegó³owymi danymi o liczbie ubezpieczonych. Podpisywane kontrakty z regu³y operowa³y liczb¹ osób zameldowanych na terenie gminy, co nie by³o to¿same
z liczb¹ uprawnionych do nieodp³atnych wiadczeñ zdrowotnych.
Kontrola wykaza³a, ze zarówno publiczne jak i niepubliczne zak³ady w wielu przypadkach nie spe³nia³y sanitarnych
i fachowych wymogów jakim powinny odpowiadaæ budynki u¿ytecznoci publicznej. W 11 przypadkach organy inspekcji
sanitarnej tylko warunkowo zezwoli³y na kontynuowanie dzia³alnoci orodków zdrowia.
W opinii Izby, wykorzystanie rodków publicznych przez zak³ady opieki zdrowotnej na wsi by³o na ogó³ zgodne z celami okrelanymi w umowach z kasami chorych. Odnotowano jednak przypadki naruszania ustawy o rachunkowoci, polegaj¹ce przede wszystkim na braku zak³adowego planu kont, z³ej ewidencji ksiêgowej oraz sprawozdañ finansowych. Nie
przestrzegano tak¿e zasad prowadzenia dokumentacji medycznej. Zapisy dokonywane przez lekarzy w dokumentacji
medycznej pacjentów czêsto nie spe³nia³y cech porady, pozbawione bowiem by³y chronologii oraz podstawowych danych
o stanie zdrowia pacjenta i postawionej diagnozie. Nie odnotowywano te¿ wystawiania skierowañ na badania diagnostyczne i do specjalistów.
Z kontroli wynika, ze dostêpnoæ do podstawowych us³ug medycznych na wsi by³a na ogó³ wystarczaj¹ca. Ograniczenia i utrudnienia pojawia³y siê g³ównie po godzinach funkcjonowania orodków i w dni wolne od pracy. Zdecydowana
wiêkszoæ zak³adów nie organizowa³a w tym czasie w³asnych dy¿urów, zawieraj¹c zwykle umowy z innymi, zazwyczaj
odleg³ymi jednostkami, co przysparza³o dodatkowych k³opotów osobom pilnie potrzebuj¹cym skorzystania z lekarskiej
porady i pomocy.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

 legislacyjny - znowelizowaæ ustawê o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym poprzez wprowadzenie
mechanizmów zapewniaj¹cych ujednolicenie kryteriów okrelania wysokoci
stawki kapitacyjnej,

 zwiêkszyæ nadzór nad dzia³alnoci¹
podleg³ych zak³adów opieki zdrowotnej,
 prowadziæ dokumentacjê medyczn¹ pacjentów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami.
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Tytu³ kontroli
Wykonywanie nadzoru
administracyjnego nad
eksploatacj¹ kruszywa
naturalnego

Cel

Zakres

Ocena dzia³alnoci administracji publicznej, w zakresie udzielania koncesji na dzia³alnoæ wydobywcz¹, skutecznoci nadzoru ze strony organów
koncesyjnych nad respektowaniem
warunków koncesji przez podmioty
gospodarcze eksploatuj¹ce z³o¿a, jak
równie¿ przebiegu rekultywacji terenów po zakoñczeniu wydobycia.

Kontrol¹ objêto 28 jednostek, z tego
6 urzêdów wojewódzkich, 11 starostw
powiatowych oraz 11 przedsiêbiorstw
wydobywaj¹cych kruszywo naturalne.

Na terenie dzia³ania kontrolowanych wojewodów i starostów znajdowa³o siê 1.616
udokumentowanych z³ó¿ kruszywa, sporód których koncesjami objêto 755. NIK
zbada³a przebieg 152 procedur koncesyjnych. Stwierdzono, ¿e wszystkie postêpowania przeprowadzone zosta³y bez
zbêdnej zw³oki i zakoñczy³y siê wydaniem koncesji. Przed wydaniem koncesji organy koncesyjne uzgadnia³y ka¿dorazowo, z prezesem Wy¿szego Urzêdu Górniczego, granice obszaru i terenu górniczego.
Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym, po uzyskaniu koncesji a przed przyst¹pieniem do wydobycia kopaliny, przedsiêbiorca zobowi¹zany by³ do sporz¹dzenia projektu zagospodarowania z³o¿a. Projekt ten powinien okrelaæ zasady kompleksowego i racjonalnego jego wykorzystania, ochrony oraz stosowania technologii eksploatacji ograniczaj¹cych ujemny wp³yw
wydobycia na rodowisko. Skontrolowane przez Izbê urzêdy wojewódzkie i starostwa zatwierdzi³y 112 takich projektów. Organy, o których mowa wy¿ej, nierzetelnie nadzorowa³y jednak proces uzgadniania z samorz¹dem terytorialnym okrelonych
w tych dokumentach kierunków i sposobów likwidacji oraz rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Z ustaleñ kontroli wynika,
¿e autorzy a¿ 64% projektów zaniedbali ten obowi¹zek, lecz mimo to projekty zosta³y zatwierdzone przez organy koncesyjne.
Krytyczne uwagi dotyczy³y tak¿e eksploatowania czêci z³ó¿ bez planów ruchu. Przed przyst¹pieniem do eksploatacji
powinny zostaæ przedstawione w³aciwym organom nadzoru górniczego plany ruchu, okrelaj¹ce szczegó³owe przedsiêwziêcia, niezbêdne do zapewnienia bezpieczeñstwa, racjonalnej gospodarki z³o¿em, chronienia rodowiska oraz zapobiegania szkodom i ich naprawiania. Tymczasem stwierdzono, ¿e 15 z³ó¿ eksploatowano bez planów, o których mowa
wy¿ej, co stanowi³o naruszenie zasad Prawa geologicznego i górniczego, za tolerowanie takiego stanu obci¹¿a organy
zobowi¹zane do sprawowania nadzoru.
Kontrolowane przez NIK organy koncesyjne za naruszanie warunków koncesji wymierzy³y w badanym okresie przedsiêbiorcom wydobywaj¹cym kruszywo op³aty eksploatacyjne na kwotê 12,7 mln z³. Stwierdzono jednak, ¿e w zdecydowanej wiêkszoci przypadków wojewodowie i starostowie nie mieli rozeznania w realizacji wp³at z tego tytu³u. Op³aty te by³y
nale¿ne Narodowemu Funduszowi Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej b¹d gminom, na terenie których prowadzono dzia³alnoæ wydobywcz¹ i wp³ywa³y na ich rachunki. Obowi¹zek windykacji op³at nale¿a³ z kolei do wojewodów
i starostów, ale okresowe informacje z NFOiGW nie zawiera³y danych umo¿liwiaj¹cych  w przypadku zalegania przez
przedsiêbiorców z wniesieniem op³at - wystawianie i kierowanie tytu³ów wykonawczych do urzêdów skarbowych.
Ze wzglêdu na wyeksploatowanie zasobów organy koncesyjne wygasi³y w badanym okresie 62 koncesje. NIK stwierdzi³a, ¿e wojewodowie i starostowie nie wywi¹zywali siê nale¿ycie z obowi¹zku kontroli likwidacji kopalñ i rekultywacji
terenu. S³u¿by podleg³e wojewodom skontrolowa³y wykonanie zaledwie 30% wydanych decyzji w sprawie rekultywacji.
Odrêbnym problemem okaza³o siê eksploatowanie z³ó¿ kruszywa na dziko, bez koncesji. W toku prowadzonej kontroli NIK ujawni³a 42 przypadki nielegalnego wydobywania kruszyw. Izba negatywnie ocenia brak skutecznych dzia³añ
wojewodów i starostów na rzecz likwidacji tego zjawiska.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zintensyfikowanie przez wojewodów i starostów kontroli wywi¹zywania
siê przez przedsiêbiorców eksploatuj¹cych kruszywo z obowi¹zków okrelonych w koncesji,
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 konsekwentne kierowanie do w³aciwych organów zawiadomieñ o pope³nieniu przestêpstwa lub wniosków
o ukaranie, w razie stwierdzenia prowadzenia dzia³alnoci wbrew warunkom okrelonym w koncesji,
 poprawienie skutecznoci nadzoru
nad terminowoci¹ i rzetelnoci¹ wnoszenia op³at eksploatacyjnych,

 zintensyfikowanie dzia³añ dla ograniczenia zjawiska nielegalnego wydobywania kruszywa.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Stosowanie ulg
podatkowych przez
organy gmin
oraz skutecznoœæ
egzekwowania
zaleg³oœci podatkowych
w latach 1999-2000
(I pó³rocze)

Ocena prawid³owoci podejmowania
decyzji przez organy gmin przy stosowaniu ulg podatkowych w podatkach wp³acanych bezporednio na
rachunek gmin, skali udzielania ulg
oraz skutecznoci egzekwowania zaleg³oci z tytu³u tych podatków.

Kontrol¹ objêto dzia³alnoæ 24 gmin
po³o¿onych w 4 województwach:
³ódzkim, mazowieckim, podlaskim
i wielkopolskim.

Przeprowadzona w 24 urzêdach gmin kontrola wykaza³a, ¿e administracja samorz¹dowa jest niedostatecznie przygotowana do pe³nienia roli aparatu wspomagaj¹cego organy podatkowe I instancji  oceni³a NIK. Decyzje dotycz¹ce zaniechania podatków, umarzania zaleg³oci podatkowych oraz odsetek za zw³okê, odraczania p³atnoci podatków, a tak¿e rozk³adania ich na raty wydawano z naruszeniem
ustawy  Ordynacja podatkowa. Dzia³ania takie, o ró¿nej skali nieprawid³owoci, stwierdzono w ka¿dej z badanych gmin.
Skutki finansowe wszystkich decyzji wydanych przez przewodnicz¹cych zarz¹dów skontrolowanych gmin (jako organów
podatkowych I instancji) wynios³y 5.398,7 tys. z³ w 1999 r. oraz 3.820,9 tys. z³ w I pó³roczu 2000 roku (3,6% i 4,6% dochodów z tytu³u podatków i op³at lokalnych). W trakcie kontroli ujawniono, ¿e przewodnicz¹cy zarz¹dów 20 gmin, w toku
postêpowañ podatkowych nie podejmowali niezbêdnych dzia³añ w celu dok³adnego wyjaniania stanów faktycznych, nie
zawsze sporz¹dzali protokó³y z czynnoci maj¹cych istotne znaczenie dla rozstrzygania spraw, nie rozpatrywali w sposób
wyczerpuj¹cy materia³ów dowodowych.
W 16 gminach podstawow¹ nieprawid³owoci¹ dotycz¹c¹ rozstrzygniêæ w sprawach ulg podatkowych by³o wydawanie decyzji nie zawieraj¹cych uzasadnieñ faktycznych i prawnych, w 4 gminach powo³ywano siê na nieaktualne podstawy
prawne, a w 10 wyst¹pi³y przypadki przewlek³ego za³atwiania spraw podatkowych, nawet do 7 miesiêcy od daty z³o¿enia
wniosku. Skontrolowane gminy w znikomym stopniu wykorzystywa³y uprawnienia do przeprowadzania kontroli podatkowych, w tym przed wydaniem decyzji o udzieleniu ulg podatkowych. W gminach, w których przeprowadzono najwiêcej
kontroli, okaza³y siê one w³aciwym instrumentem umo¿liwiaj¹cym przewodnicz¹cym zarz¹dów gmin skuteczne wykonywanie funkcji organu podatkowego I instancji. W jednostkach tych wymiar podatku od nieruchomoci zosta³ zwiêkszony
³¹cznie o 50.399 z³.
Nieskuteczne dzia³ania komórek rachunkowoci urzêdów gmin zarówno w zakresie kontroli terminów wp³at nale¿noci przez podatników, jak i egzekwowania zobowi¹zañ podatkowych odnotowano w 22 jednostkach samorz¹du terytorialnego. Nieprawid³owoci w zakresie windykacji zaleg³oci podatkowych polega³y przede wszystkim na nieterminowym lub
nieka¿dorazowym wystawianiu upomnieñ i tytu³ów wykonawczych. W po³owie badanych gmin wyst¹pi³y nieprawid³owoci
uchybienia i dotycz¹ce ewidencjonowania podatków w ksiêgach rachunkowych, w tym równie¿ ewidencji prowadzonej
technik¹ komputerow¹.
Izba zwróci³a uwagê, i¿ powszechnym zjawiskiem by³o przypisywanie (przez referaty rachunkowoci) wymiaru zobowi¹zañ pieniê¿nych na kontach podatników w rocznych kwotach, po up³ywie kilku miesiêcy roku podatkowego, zamiast
przed jego rozpoczêciem, co by³o dzia³aniem niezgodnym z prawem.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 skuteczne nadzorowanie przez
przewodnicz¹cych zarz¹dów gmin
procesu przygotowywania przez podleg³ych im pracowników decyzji
w sprawach udzielania ulg, odraczania, umarzania oraz rozk³adania na
raty podatków stanowi¹cych dochód
gminy i wp³acanych bezporednio na
jej rachunek,

 uporz¹dkowanie systemu ewidencji podatków oraz zapewnienie radykalnej poprawy skutecznoci dzia³ania
komórek rachunkowoci urzêdów gmin
w zakresie sta³ego monitorowania terminów wp³at nale¿noci przez podatników, jak i egzekwowania zobowi¹zañ
podatkowych,
 wczeniejsze publikowanie corocznych rozporz¹dzeñ Ministra Finansów
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, okrelaj¹cych górne grani-

ce stawek kwotowych, m.in. podatków
od nieruchomoci, rodków transportowych i od posiadania psów.
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Tytu³ kontroli
Udzielanie zamówieñ
publicznych
przez powiaty
oraz podleg³e
im jednostki
organizacyjne w latach
1999-2000 (I pó³rocze)

Cel
Ocena dzia³alnoci powiatów w zakresie stosowania procedur udzielania
zamówieñ publicznych okrelonych
w ustawie o zamówieniach publicznych.

Zakres
Kontrol¹ objêto 64 jednostki.

Ustalenia NIK wykaza³y, ¿e we wszystkich skontrolowanych powiatach oraz w podleg³ych im jednostkach organizacyjnych wystêpowa³y nieprawid³owoci w zakresie
przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Kontrol¹ objêto 2883 zamówienia o wartoci 166.265,3 tys. z³. W wyniku kontroli ustalono, ¿e z naruszeniem prawa
wydatkowano rodki publiczne w wysokoci 11.960.653 z³. W 36 jednostkach stwierdzono 73 przypadki naruszeñ ustawy
o zamówieniach publicznych dotycz¹ce trybu postêpowania, w 3 jednostkach udzielono 4 zamówienia o wartoci 615,6
tys. z³ bez zastosowania przepisów tej ustawy, w 8 jednostkach ujawniono 14 przypadków dzielenia zamówieñ na czêci
lub zani¿anie ich wartoci na ³¹czn¹ kwotê 1.354, 5 tys. z³. Najczêciej naruszany by³ art. 71 ustawy o dopuszczalnoci
wyboru trybu z wolnej rêki. W 46 jednostkach uchybiono przepisom dotycz¹cym dokumentowania postêpowania o udzielanie zamówieñ publicznych. W protokó³ach o udzielanie zamówieñ m.in. nie podawano wymaganych informacji, co czêsto uniemo¿liwia³o odtworzenie przebiegu postêpowañ i ogranicza³o przejrzystoæ dzia³añ oraz mo¿liwoæ ich kontroli.
W co czwartej kontrolowanej jednostce odnotowano nieprawid³owoci przy wyborze ofert. Polega³y one m.in. na
niezachowywaniu zasad uczciwej konkurencji, a zw³aszcza niestosowaniu przy wyborze ofert wy³¹cznie zasad i kryteriów
okrelonych w zaproszeniu do udzia³u w postêpowaniu albo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na przyk³ad,
skrócenie terminu sk³adania ofert o zamówienie powy¿ej 50.000 EURO wymaga³o zgody prezesa Urzêdu Zamówieñ
Publicznych, jednak¿e 4 jednostki nie dope³ni³y tego wymogu. W 42 (66%) jednostkach nie przestrzegano przepisów
dotycz¹cych dokumentowania postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m.in. obowi¹zku sporz¹dzania
protoko³ów postêpowania.
Kontrola ujawni³a równie¿ 63 przypadki (w 59% jednostek) naruszeñ ustawy - przy zawieraniu umów. Dotyczy³y one
m.in. zawierania umów w terminach krótszych ni¿ 7 dni od dnia og³oszenia o wyborze oferty, wbrew zakazowi zawierano
umowy na czas nieokrelony, zawierano umowy o wartoci powy¿ej 3000 EURO, bez zachowania formy pisemnej. Nieprawid³owoci i uchybienia stwierdzono przy zabezpieczaniu w³aciwej realizacji umów np. zawierano umowy na warunkach mniej korzystnych ni¿ to zaproponowano w ofertach, niestosowano rodków zastrze¿onych w umowach wobec kontrahentów opóniaj¹cych wykonanie zadañ. Powstawaniu nieprawid³owoci w wielu przypadkach sprzyja³ niedostateczny
nadzór nad jednostkami podleg³ymi ze strony starostw powiatowych, jak równie¿ niewykorzystywanie wyników kontroli
wewnêtrznej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 dokonywanie w³aciwego wyboru
trybu dla danego postêpowania
o udzielenie zamówienia, zw³aszcza
prawid³owego stosowania trybu z wolnej rêki,
 wyeliminowanie praktyk dzielenia
zamówieñ publicznych na czêci oraz
zani¿ania ich wartoci,
 prawid³owe dokumentowanie
wszystkich czynnoci w toku postêpo-
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wania o udzielenie zamówienia publicznego,
 prawid³owe sporz¹dzanie specyfikacji istotnych warunków zamówieñ
oraz przestrzeganie zawartych w nich
wymogów i kryteriów przy dokonywaniu wyboru ofert.

Tytu³ kontroli
Udzielanie przez
pañstwowe szko³y
wy¿sze zamówieñ
publicznych
w latach 1999 – 2000

Cel

Zakres

Ocena stosowania przez pañstwowe
wy¿sze uczelnie przepisów ustawy
o zamówieniach
publicznych,
w szczególnoci przestrzegania zasad, form i trybów udzielania tego rodzaju zamówieñ.

Kontrolê przeprowadzono w 31 szko³ach wy¿szych, z tego w 5 uniwersytetach, 2 akademiach pedagogicznych, 6 politechnikach, 4 akademiach
rolniczych, 4 akademiach medycznych, 2 akademiach ekonomicznych,
7 wy¿szych szko³ach artystycznych
i jednej wy¿szej szkole morskiej.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e sporód 31 skontrolowanych szkó³ wy¿szych, w 29
dopuszczono siê naruszeñ przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Do najpowa¿niejszych naruszeñ nale¿y zaliczyæ udzielanie zamówieñ podmiotom, które nie uczestniczy³y w postêpowaniach, czym naruszono zasady uczciwej konkurencji, oraz dzielenie zamówieñ na czêci i omijanie w ten sposób
rygorów przewidzianych dla zamówieñ o wiêkszej wartoci. W 2 uczelniach udzielono 6 zamówieñ o ³¹cznej wartoci
356,6 tys. z³ firmom nie wybranym na zasadach przewidzianych w ustawie. Przypadki dzielenia zamówieñ odnotowano
natomiast w 13 uczelniach i dotyczy³y one zakupów o ³¹cznej wartoci 3,4 mln z³. Czêst¹ praktyk¹ by³o stosowanie
niew³aciwych trybów udzielania zamówieñ. Mimo ograniczeñ na³o¿onych przez ustawê, stosowano - w sytuacjach nie
przewiduj¹cych mo¿liwoci takich rozwi¹zañ - tryb negocjacji, zapytania o cenê, b¹d z wolnej rêki. Ponadto, w 13
uczelniach, stwierdzono udzielenie zamówieñ na kwotê 18 mln z³, bez wymaganej przepisami zgody prezesa Urzêdu
Zamówieñ Publicznych.
Wród innych uchybieñ odnotowywano m.in. naruszenia zasady równego traktowania oferentów poprzez dowolne
pos³ugiwanie siê kryteriami wyboru ofert (8 kontrolowanych jednostek), a tak¿e nieprawid³owe opisywanie kryteriów i sposobów dokonywania ocen ofert. W 10 kontrolowanych jednostkach, stwierdzono, ¿e w specyfikacjach istotnych warunków
zamówieñ brakowa³o opisów kryteriów i sposobów dokonywania ocen ofert lub opisy te by³y wadliwe. Stwierdzono równie¿
przypadki nieprawid³owego dokumentowania przebiegu postêpowañ, polegaj¹ce miêdzy innymi na braku informacji o przedmiocie zamówienia, dostawcach, których oferty odrzucono i proponowanych przez nich cenach oraz elementach niezbêdnych do porównania ofert oraz uzasadnieñ dokonywanych wyborów.
W wyniku kontroli ustalono, ¿e na zakupy towarów i us³ug, poniesione z naruszeniem zasad, form i trybu udzielania
zamówieñ publicznych, wydatkowano 225,4 mln z³, tj. 56% skontrolowanych wydatków, przy czym skala tych naruszeñ
by³a zró¿nicowana. W 2 uczelniach nie stwierdzono nieprawid³owoci, w 3 uczelniach udzielanie zamówieñ z naruszeniem obowi¹zuj¹cych przepisów dotyczy³o 3,2 % wydatków, a wiêc skala ta by³a marginalna, w 11 uczelniach naruszenia
te dotyczy³y od 9,5% do 18% wydatków, w kolejnych 7 - naruszenia przepisów dotyczy³y od 21% do 38% wydatków.
Natomiast w 8 szko³ach wy¿szych, skala naruszeñ zasad udzielania zamówieñ wynosi³a od 54% do nawet 97% wartoci
wydatków, co wiadczy o lekcewa¿eniu obowi¹zuj¹cych w tej mierze przepisów i braku skutecznego nadzoru nad wydatkowaniem rodków publicznych.
Ustalenia kontroli stanowi³y podstawê do skierowania 37 wniosków i zawiadomieñ o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych, obejmuj¹cych 44 osoby (dane te dotycz¹ okresu do sporz¹dzenia niniejszej informacji).

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wprowadzenie przez ministrów zobowi¹zanych do nadzoru nad uczelniami sta³ej praktyki kontrolowania prawid³owoci udzielania zamówieñ publicznych,
 powierzanie przez rektorów uczelni zadañ z zakresu zamówieñ publicznych osobom fachowo do tego przygotowanym,

 wprowadzenie w uczelniach kontroli wewnêtrznej postêpowañ o zamówienia publiczne  tak¿e przed ich zakoñczeniem i wy³onieniem oferentów.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Zagospodarowanie
terenów i obiektów
przejêtych od wojsk
Federacji Rosyjskiej
w obszarze dzia³ania
Miasta i Gminy Borne
Sulinowo,
ze szczególnym
uwzglêdnieniem mienia
po³o¿onego
w miejscowoœci K³omino

Ocena efektywnoci, racjonalnoci
i prawid³owoci wykorzystania rodków publicznych poniesionych na zagospodarowanie i adaptacjê obiektów
wojskowych do celów cywilnych i odtworzenie niezbêdnej infrastruktury
technicznej.

Kontrol¹ objêto Urz¹d Miasta i Gminy Borne Sulinowo oraz Starostwo
Powiatowe w Szczecinku.

W 1992 r. wojewoda koszaliñski przej¹³ od wojsk Federacji Rosyjskiej nieruchomoci w K³ominie o powierzchni ok. 90 ha. Na terenach tych zlokalizowano m.in. 5
budynków mieszkalnych (240 mieszkañ) i 17 koszarowych. Rz¹dowy program Zagospodarowanie mienia przejêtego od
wojsk Federacji Rosyjskiej zak³ada³ zagospodarowanie K³omina w latach 1995-1999 na cele rekreacyjno-lecznicze. Od
kwietnia 1995 r. do czerwca 1999 r. Gmina Borne Sulinowo przejê³a w K³ominie 78 ha gruntów, 4 budynki mieszkalne i 15
koszarowych. Na inwestycje infrastrukturalne  m.in. sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê, kot³ownie, sieci energetyczne wydatkowano w latach 1998-1998 ze rodków bud¿etu pañstwa 4.874 tys. z³. W ocenie NIK, inwestycje te  warunkuj¹ce
zasiedlenie budynków mieszkalnych, bez równoczesnego przeprowadzenia remontu tych budynków  by³y nieracjonalne
i niecelowe.
Po³o¿enie K³omina w odleg³oci 5 km od przystanku autobusowego i 30 km od stacji kolejowej, kiepskie drogi oraz
brak miejsc do pracy, decyduj¹ o niewielkiej atrakcyjnoci tej miejscowoci dla ewentualnych przysz³ych mieszkañców.
Z powodu braku koncepcji zagospodarowania miejscowoci, braku mieszkañców wybudowane obiekty nie by³y eksploatowane, a zakupione urz¹dzenia technologiczne i wyposa¿enie obiektów sk³adowane w magazynach gminy utraci³y
gwarancje producenta.
Gmina Borne Sulinowo przejmuj¹c nieruchomoci w K³ominie nie zajê³a siê skutecznym zabezpieczeniem przejêtego
i niewykorzystywanego mienia. Nie podjêto dzia³añ w celu konserwacji i remontu budynków mieszkalnych, które s¹ w op³akanym stanie (zagrzybione ciany, zacieki, zniszczona stolarka okienna, z³y stan pokrycia dachowego itp.), ich zabezpieczenia przed wp³ywami atmosferycznymi, niszczeniem i dewastacj¹. W 2002 r. stopieñ zu¿ycia budynków mieszkalnych
szacowano na 60% (30% zu¿ycia w 1993 r.), a budynków koszarowych na 75% (60% zu¿ycia w 1993 r.). Koszty adaptacji
i remontu obiektów w K³ominie zosta³y oszacowane w marcu 2001 r. na 8,8 mln z³, a wiêc kwotê przekraczaj¹c¹ mo¿liwoci finansowe Gminy Borne Sulinowo.
Dzia³ania podejmowane w latach 1995-1998 przez Urz¹d Rejonowy w Szczecinku oraz Gminê Borne Sulinowo w celu zagospodarowania mienia K³omina by³y ma³o skuteczne, natomiast Starostwo Powiatowe w Szczecinku w ogóle nie
podejmowa³o takich starañ. W latach 1997-1999 Rada Miasta i Gminy Borne Sulinowo podjê³a uchwa³y o przeznaczeniu
do sprzeda¿y 46 dzia³ek w K³ominie. Ostatecznie uda³o siê sprzedaæ tylko 4 dzia³ki, tj. 6,6% powierzchni przeznaczonej do
zbycia. Sprzedano te¿ kostkê brukow¹ (ze wzglêdu na liczne kradzie¿e tego budulca) za kwotê 852,7 tys. z³
Kontrola ujawni³a, ¿e mienie w K³ominie nie by³o inwentaryzowane od czasu komunalizacji. Nie przeprowadzenie
inwentaryzacji mienia narusza³o art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowoci i nosi³o znamiona naruszenia dyscypliny
finansów publicznych w rozumieniu art. 138 ust. 1 pkt 13 ustawy o finansach publicznych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

&&

 rozwa¿enie przez przedstawicieli
Skarbu Pañstwa i Gminy Borne Sulinowo mo¿liwoci rezygnacji z podtrzymywania funkcji mieszkaniowej K³omina
oraz wprowadzenie stosownych zmian
w planie zagospodarowania przestrzennego tej miejscowoci,

 podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
zagospodarowania zdeponowanych
w gminie urz¹dzeñ stanowi¹cych wyposa¿enie technologiczne kot³owni
i oczyszczalni cieków.

Tytu³ kontroli
Gospodarowanie
nieruchomoœciami
w gminach o walorach
turystycznych

Cel

Zakres

Ocena gospodarowania nieruchomociami, w tym prawid³owoci ustalania i pobierania nale¿noci oraz przestrzegania za³o¿eñ funkcjonalno 
przestrzennego rozwoju gmin o walorach turystycznych i rekreacyjnych.

Kontrolê przeprowadzono w 22 urzêdach miast i gmin województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego,
kujawsko  pomorskiego i ma³opolskiego.

Wyniki kontroli wskazuj¹ na wiele nieprawid³owoci w gospodarowaniu nieruchomociami przez gminy turystyczne. Do najbardziej powszechnych nale¿a³y przypadki nierespektowania postanowieñ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Kontrola odnotowa³a przypadki wydawania nabywcom nieruchomoci gminnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu niezgodnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lub nieuwzglêdniaj¹cych
istotnych postanowieñ planu co do sposobu zabudowy nieruchomoci. Nieprawid³owoci te mia³y niejednokrotnie charakter dzia³añ nielegalnych  naruszano zarówno przepisy gminne jak i ogólnie obowi¹zuj¹ce, okrelaj¹ce warunki korzystania z obszarów lub obiektów objêtych szczególn¹ ochron¹ prawn¹. Ujawniono np. praktyki wydawania decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na budownictwo pensjonatowe, gdy tymczasem plan gminny nie dopuszcza³ takiej
mo¿liwoci. W decyzjach nie okrelano ujêtych w planach istotnych postanowieñ co do wymaganego sposobu zabudowy
dzia³ek  choæby maksymalnej liczby kondygnacji.
Stwierdzono nieodosobnione przypadki potwierdzania stanu niezgodnego z faktycznym przez administracjê gminn¹.
W zawiadczeniach do notariusza okrelano us³ugowo  handlowe przeznaczenie dzia³ek, gdy tymczasem by³y one przewidziane pod zabudowê letniskow¹. Z kolei w obrocie nieruchomociami wpisanymi do rejestru zabytków w³adze lokalne
zaniedbywa³y obowi¹zku uzyskania przed sprzeda¿¹ opinii w³aciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. W gminach nadmorskich prowadzono obrót nieruchomociami po³o¿onymi na obszarze morskich pasów nadbrze¿nych bez
wymaganych ustaw¹ o gospodarce nieruchomociami porozumieñ z dyrektorami urzêdów morskich. Sprzedano te¿ parcelê granicz¹c¹ z nieruchomoci¹ oddan¹ w trwa³y zarz¹d na cele obronnoci pañstwa, bez koniecznego w takich razach
porozumienia z MON.
W latach 1999  III kwarta³ 2001 dochody kontrolowanych gmin ze sprzeda¿y nieruchomoci wynosi³y kolejno 21,3
mln z³, 20,1 mln z³ i 12,9 mln z³. Udzia³ tych kwot w dochodach w³asnych gmin waha³ siê miêdzy 16% a 20%. Najlepsze
ceny uzyskiwano przy sprzeda¿y w trybie przetargu  od 11% do 30% powy¿ej ustalonej wartoci nieruchomoci, najmniej
korzystnie sprzedawano je w drodze rokowañ  od 10% do 15% poni¿ej wartoci.
Nieprawid³owoci zwi¹zane ze zbywaniem nieruchomoci stwierdzono w 79% gmin objêtych badaniem, a polega³y
one g³ównie na naruszaniu przez zarz¹dy gmin obowi¹zuj¹cych procedur, czêsto tak¿e zasad gospodarnoci. Niektóre
z tych uchybieñ mog¹ mieæ pod³o¿e korupcyjne.
W 9 gminach stwierdzono naruszanie obowi¹zuj¹cej zasady jawnoci w obrocie nieruchomociami  mimo obowi¹zku wynikaj¹cego z ustawy o gospodarce nieruchomociami nie podawano do publicznej wiadomoci informacji o nieruchomociach przewidzianych do zbycia lub o przetargach na te obiekty. Nieruchomoci sprzedawano tak¿e  wbrew
wy¿ej przywo³anej ustawie - z pominiêciem trybu przetargowego. Stwierdzono tak¿e naruszanie obowi¹zuj¹cych zasad
ustalania cen na sprzedawane nieruchomoci  rady gmin podejmowa³y uchwa³y, w których okrela³y ceny dzia³ek bez
przeprowadzenia wyceny przez rzeczoznawcê maj¹tkowego. Z kolei zarz¹dy gmin ustala³y ceny wywo³awcze dzia³ek
poni¿ej sum zaproponowanych przez rzeczoznawców. Ujawniono te¿ przypadki ustalania dla dzia³ek budowlanych cen jak
dla gruntów rolnych  a wiêc znacznie ni¿szych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

 potrzeba konsekwentnego wykonywania postanowieñ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 koniecznoæ przestrzegania procedur s³u¿¹cych jawnoci obrotu nieruchomociami,

 uwzglêdniaæ w obrocie nieruchomociami zasady prawid³owej gospodarki,
 prawid³owo ustalaæ nale¿noci
gmin z tytu³u zbywanych nieruchomoci i w uzasadnionych przypadkach
podejmowaæ dzia³ania windykacyjne.
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Tytu³ kontroli
Obrót
nieruchomoœciami
Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej

Cel

Zakres

Ocena realizacji przez Wojskow¹
Agencjê Mieszkaniow¹ sprzeda¿y
nieruchomoci gruntowych, budynków stanowi¹cych odrêbny przedmiot
w³asnoci oraz dzier¿aw, najmu i u¿yczeñ tych nieruchomoci.

Kontrol¹ objêto Oddzia³ Rejonowy
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
w Szczecinie oraz jego oddzia³y terenowe w województwie zachodniopomorskim.

Synteza

Najwy¿sza Izba Kontroli negatywnie oceni³a dzia³alnoæ Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM)  Oddzia³u Rejonowego w Szczecinie. Podczas sprzeda¿y i udostêpniania nieruchomoci w niedostateczny sposób dbano o interesy Skarbu Pañstwa i WAM, co wiadczy o braku nale¿ytej starannoci, a stwierdzone nieprawid³owoci i b³êdy wskazuj¹ na mo¿liwoæ wystêpowania zjawisk korupcyjnych
podczas transakcji.
Kontrola wykaza³a, ¿e sprzeda¿y nieruchomoci Skarbu Pañstwa dokonywano nierzetelnie i z naruszeniem zasad
prawid³owej gospodarki. Nie podejmowano wystarczaj¹cych starañ maj¹cych na celu rozpowszechnienie wiadomoci
o przeznaczeniu nieruchomoci do sprzeda¿y b¹d najmu. Informacje o sprzeda¿y nieruchomoci po³o¿onych poza Szczecinem wywieszano jedynie w siedzibie oddzia³u rejonowego, co w oczywisty sposób zawê¿a³o kr¹g osób maj¹cych sposobnoæ przyst¹pienia do transakcji. Praktyki te  w opinii NIK  narusza³y jawnoæ obrotu. Tak¿e oddzia³y terenowe
szczeciñskiego rejonu WAM, dzia³aj¹c w sposób niegospodarny zaniecha³y i zaniedba³y wykorzystania wszystkich mo¿liwoci informowania zainteresowanych dzier¿aw¹ oraz najmem lokali u¿ytkowych i nieruchomoci gruntowych. Utrzymywaniu siê tej z³ej praktyki sprzyja³ brak uszczegó³owienia w ustawie o gospodarce nieruchomociami zasad rozpowszechniania informacji o sprzeda¿y nieruchomoci w drodze rokowañ.
W wyniku kontroli ujawniono, ze wartoæ rynkow¹ nieruchomoci kwalifikowanych do sprzeda¿y ustalano w sposób
nierzetelny i sprzeczny z zasadami prawid³owej gospodarki. Podczas wycen nie uwzglêdniano m.in. wszystkich mo¿liwoci przeznaczenia nieruchomoci wynikaj¹cych z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co powodowa³o zani¿anie ich rzeczywistej wartoci. Stwierdzono, ¿e w 4 przypadkach ceny uzyskane przez WAM by³y zdecydowanie
ni¿sze od sum, jakie uzyskali oferenci sprzedaj¹cy nabyte od WAM nieruchomoci kolejnym reflektantom. Oddzia³ z ich
sprzeda¿y uzyska³ 2,6 mln z³, a póniej odsprzedano je za 6 mln z³.
Jednoczenie postêpowania przetargowe prowadzone by³y z naruszeniem trybu i zasad okrelonych ustaw¹ o gospodarce nieruchomociami i przepisami wykonawczymi do niej. Odkryte nieprawid³owoci przekonuj¹, ¿e w 8 badanych
przetargach postêpowanie mia³o na celu jedynie uwiarygodnienie i uprawomocnienie dokonanego wczeniej nieformalnego wyboru nabywców. Organizacja tych przetargów sugerowa³a uprzywilejowane traktowanie przez kierownictwo oddzia³u i komisje przetargowe czêci oferentów, co wi¹za³o siê  jak wskazuj¹ wyniki kontroli - z ich stanowiskami i funkcjami
zawodowymi. Wskazuje to na atmosferê przyzwolenia na czerpanie osobistych korzyci i wystêpowanie zjawisk korupcyjnych w zwi¹zku z przeprowadzanymi transakcjami.
Stwierdzone w Oddziale Rejonowym WAM w Szczecinie nieprawid³owoci  brak zapewnienia równego dostêpu do
informacji, jak i dowolnoæ interpretowania zasad i trybu organizacji przetargów wskazuje na mo¿liwoæ wystêpowania
w oddziale zachowañ korupcyjnych. W ocenie Izby kierownictwo oddzia³u wykorzystywa³o posiadane kompetencje w sposób nie zawsze zgodny z interesami WAM, za to sprzeczny z zasadami prawid³owej gospodarki nieruchomociami. Sprzyja³ temu brak skutecznej kontroli wewnêtrznej w WAM. St¹d m.in. sugestia kierowana przez NIK do prezesa WAM o rozwa¿enie zasadnoci i celowoci zajmowania stanowisk przez dyrektora oddzia³u i kierownika zespo³u nieruchomoci w OR
WAM w Szczecinie.

Wa¿niejsze wnioski
 legislacyjny - potrzeba zmian
w ustawie o gospodarce nieruchomociami poprzez przyjêcie szczegó³owych zasad rozpowszechniania infor-
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macji o sprzeda¿y nieruchomoci
w drodze rokowañ,
 koniecznoæ zwiêkszenia skutecznoci nadzoru nad Oddzia³em Rejonowym WAM w Szczecinie,
 w sprzeda¿y nieruchomoci kierowaæ siê ich rzeczywist¹ wartoci¹ rynkow¹,

 przeprowadzaæ przetargi i rokowania na warunkach zabezpieczaj¹cych
jednakowe traktowanie wszystkich oferentów.

Tytu³ kontroli
Realizacja przez
samorz¹d terytorialny
inwestycji sportowych
dofinansowywanych
z dop³at do gier
losowych

Cel

Zakres

Ocena dzia³alnoci samorz¹dów terytorialnych stopnia podstawowego
w zakresie budowy obiektów infrastruktury sportowej oraz ich wykorzystania.

Kontrolê przeprowadzono w 6 gminach województwa zachodniopomorskiego, w których w latach 1997-2001
realizowane by³y inwestycje sportowe
dofinansowane m.in. ze rodków pochodz¹cych z dop³at do gier losowych.

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a badane gminy, które realizowa³y obiekty
sportowe  4 hale sportowe i 2 kryte p³ywalnie. Inwestycje te planowano i realizowano bez znajomoci realnych kosztów wykonania i zapewnienia róde³ ich finansowania. Brak zabezpieczenia finansowego wp³ywa³ nie tylko na wyd³u¿enie cyklu inwestycyjnego, ale te¿ na powstanie dodatkowych kosztów. NIK zwraca³a
uwagê, ¿e rozpoczynanie zadañ inwestycyjnych bez uprzedniego zabezpieczenia rodków finansowych na ich realizacjê
wiadczy³o o nieprzestrzeganiu przez samorz¹dy zasad okrelonych w art. 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
nakazuj¹cych celowe i oszczêdne wydatkowanie rodków publicznych w sposób umo¿liwiaj¹cy terminow¹ realizacjê zadañ przy jednoczesnym uzyskiwaniu najlepszych efektów z danych nak³adów.
Ustalenia kontroli wykaza³y, ¿e w jednej z gmin rozpoczêto prace bez wstêpnego kosztorysu inwestorskiego, zrealizowano obiekty znacznie ró¿ni¹ce siê od projektów bêd¹cych podstaw¹ do wystêpowania z wnioskami o dofinansowanie.
Wzrost kosztów inwestycji w trakcie ich realizacji praktycznie uniemo¿liwia³ gminom uzyskanie dotacji w maksymalnej
dopuszczalnej wysokoci, tj. 33% (lub 50% w przypadku gmin o wysokim wskaniku bezrobocia) ich wartoci.
Projekty 5 z badanych inwestycji uleg³y zmianie w trakcie ich realizacji. Zmiany te polega³y przede wszystkim na
rozszerzeniu programów u¿ytkowych wznoszonych obiektów, tymczasem projekty stanowi¹ce podstawê do ubiegania siê
o dofinansowanie dotyczy³y obiektów mniejszych i tañszych od realizowanych. Rozszerzenie zakresu robót w 4 przypadkach spowodowa³o zwiêkszenie kosztów inwestycji do 64.467 tys. z³, tj. 208% pierwotnie zak³adanych 30.949 tys. z³.
Kontrola NIK wykaza³a, ¿e ³¹czna wartoæ zamówieñ udzielonych niezgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach
publicznych w 5 sporód 6 badanych gmin wynios³a 14. 090. 621 z³. Stwierdzono m.in. przypadki zlecania dostaw lub
us³ug bez przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego, stosowanie trybu zamówienia z wolnej
rêki bez uzyskania wymaganej prawem zgody prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych, a tak¿e przypadek udzielenia
zamówienia w tym trybie, gdy brak by³o jakichkolwiek podstaw do jego zastosowania.
W trakcie kontroli wysz³o na jaw, ¿e budynek socjalno-administracyjny przy jednej z hal widowiskowo-sportowych
zosta³ wzniesiony bez pozwolenia na budowê. Wartoæ tego obiektu wynios³a 6.249 tys. z³. Izba podkrela³a, ¿e mo¿e to
spowodowaæ znaczne straty dla bud¿etu gminy, albowiem obiekt zbudowany bez pozwolenia na budowê podlega bezwzglêdnej rozbiórce na koszt inwestora, gdy¿  w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów  nie istnieje mo¿liwoæ zalegalizowania samowoli budowlanej. Starosta  mimo naruszenia przez inwestora art. 28 Prawa budowlanego  wyda³ gminie
pozwolenie na u¿ytkowanie budynku.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez ministra w³aciwego ds. edukacji narodowej i sportu
dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany regu³
dofinansowania inwestycji sportowych

ze rodków pochodz¹cych z dop³at do
gier losowych, tj. do przyjêcia zasady,
¿e inwestycje te dofinansowywane s¹
po zakoñczeniu procesu inwestycyjnego, a nie jak dotychczas  w jego trakcie.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie œrodków
bud¿etowych na
badania kontrolne
zaka¿eñ zwierz¹t oraz
sposób likwidacji
chorób zakaŸnych
(poufna)

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci wydatkowania
rodków z bud¿etu pañstwa przeznaczanych na wykrywanie u zwierz¹t
chorób zakanych zwalczanych
z urzêdu, sposobu przeprowadzania
i dokumentowania tych badañ oraz
likwidacji chorych zwierz¹t.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, G³ównym Inspektoracie Weterynarii oraz
w 8 wojewódzkich i 17 powiatowych
inspektoratach weterynarii.

Kontrola wykaza³a, ¿e planowanie rodków finansowych na zwalczanie chorób zakanych u zwierz¹t nie uwzglêdnia³o wyników wczeniejszych badañ i rzeczywistych potrzeb  szczególnie za liczby zwierz¹t, które bezwzglêdnie nale¿a³o poddaæ badaniu. W rezultacie, kwoty jakimi
na ten cel dysponowali wojewodowie by³y w 2001 r. ni¿sze ni¿ w 1999 r.
W opinii NIK, niezgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej w sprawie okrelenia
rodzajów prób, zakresu badañ i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych wystêpowania zaka¿eñ
zwierz¹t prowadzenie dokumentacji rozpoznanych przypadków uniemo¿liwia³o dokonanie w³aciwej oceny stanu epizootycznego kraju.
Z kontroli wynika m.in., ¿e nie przeprowadzono odpowiedniej liczby badañ zwierzyny dziko ¿yj¹cej na wystêpowanie
chorób zakanych. Wykonano zbyt ma³o badañ lisów i dzików wolno¿yj¹cych, nie poddano badaniu wszystkich dzików
pad³ych.
Odnotowano dowolnoæ postêpowania s³u¿b weterynaryjnych przy likwidowaniu zwierz¹t z potwierdzon¹ badaniami
chorob¹ zakan¹, co wynika³o po czêci z braku jasno okrelonych zasad postêpowania w takich przypadkach. Brakowa³o pieniêdzy na wykup kierowanych na ubój z koniecznoci zwierz¹t ze stwierdzon¹ chorob¹ zakan¹, jednoczenie nie
nale¿a³y do wyj¹tkowych przypadki zani¿ania kwot odszkodowañ za zwierzêta ubijane z urzêdu.
Wyniki kontroli wskazuj¹ tak¿e na nieskuteczny nadzór i niedostateczn¹ kontrolê wydawania rodków bud¿etowych
przeznaczanych na zwalczanie chorób zakanych wród zwierz¹t i likwidacjê tych chorób.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 pilna potrzeba usprawnienia prowadzenia badañ kontrolnych na wystêpowanie wród zwierz¹t chorób zakanych zwalczanych z urzêdu oraz likwidacji zara¿onych sztuk.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie kredytu
4264-POL
Miêdzynarodowego
Banku Odbudowy
i Rozwoju,
przeznaczonego
na realizacjê programu
usuwania skutków
powodzi z lipca 1997 r.

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci wykorzystania
oraz obs³ugi kredytu 4264-POL zaci¹gniêtego przez Skarb Pañstwa
w Miêdzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank wiatowy).

Kontrolê przeprowadzono w 30 urzêdach gmin, 2 starostwach powiatowych, 4 gminnych jednostkach organizacyjnych bêd¹cych spó³kami prawa handlowego, 3 regionalnych zarz¹dach gospodarki wodnej, Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
Biurze Koordynacji Projektu Banku
wiatowego we Wroc³awiu, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Ministerstwie rodowiska oraz w firmie
Proeko Sp. z o.o. w Warszawie.
Ogó³em skontrolowano 44 jednostki.

Tragiczna powód jaka wyst¹pi³a w lipcu 1997 r. w po³udniowej i zachodniej Polsce jaskrawo uwidoczni³a niedostatki w systemie zabezpieczeñ przeciwpowodziowych oraz zaniedbania w likwidacji skutków wczeniejszych powodzi. Korzystaj¹c z oferty Banku wiatowego rz¹d polski
podpisa³ z nim 23 grudnia 1997 r. umowê, na podstawie której przyznano Polsce kredyt w wysokoci 200 mln USD z przeznaczeniem na realizacjê Projektu Likwidacji Skutków Powodzi. Projekt ów zak³ada³ naprawê infrastruktury miejskiej i wiejskiej
(sk³adowa A), budowê os³ony przeciwpowodziowej i ograniczenie zagro¿enia powodziowego (sk³adowa B); sk³adowa C
dotyczy³a zarz¹dzania projektem.
Wyniki kontroli NIK wykaza³y, ¿e wykonanie zadañ ujêtych w projekcie przebiega³o nieterminowo. W pierwotnym terminie
zamkniêcia kredytu zakoñczono realizacjê sk³adowej A (m.in. odbudowano, zbudowano i zmodernizowano sieci wodoci¹gowe, ciep³ownicze, drogi i mosty). Wyd³u¿y³ siê natomiast okres realizacji sk³adowej B, nie zbudowano bowiem (kosztem 54,7
mln USD) Systemu Meteorologicznej Os³ony Kraju, sk³adaj¹cego siê m.in. z 8 radarów meteorologicznych i 979 automatycznych telemetrycznych posterunków pomiarowych. Przyczyn¹ opónieñ by³o m.in. niedotrzymanie przez jednostki wdra¿aj¹ce
terminu opracowania planów realizacji sk³adowej B oraz problemy ze wspó³prac¹ z Bankiem wiatowym.
Nale¿ytemu wykonaniu zadañ nie sprzyja³ wieloszczeblowy system zarz¹dzania i nadzoru nad realizacj¹ projektu
(m.in. Komitet Steruj¹cy, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz rodowiska), w którym zabrak³o jasnego okrelenia wzajemnej odpowiedzialnoci, uprawnieñ i stworzenia jednoznacznych procedur postêpowania.
Z przyznanego kredytu w wysokoci 200 mln USD Polska na koniec marca 2002 r. wydatkowa³a jedynie 135,4 mln
USD (sk³adowa A - 106,6 mln USD, B 22,2 mln USD, C  6,5 mln USD), brakowa³o za ostatecznej koncepcji wykorzystania 12 mln USD. Wskutek opónieñ w realizacji zadañ sk³adowej B, Bank wiatowy wyrazi³ zgodê na przesuniêcie
terminu zamkniêcia kredytu dla tej sk³adowej o kolejne dwa lata, ustalaj¹c termin zamkniêcia robót na 31 sierpnia 2003 r.,
a docelow¹ datê zamkniêcia kredytu na 28 lutego 2004 roku.
Zastrze¿enia Izby budzi³a struktura rodzajowa wydatków. Okaza³o siê bowiem, ¿e na us³ugi konsultingowe wydano 8,3 mln
USD, a na koszty operacyjne - 0,7 mln USD (koszty te docelowo wzrosn¹ odpowiednio do 20 i 2 mln USD). W opinii NIK rodzaj
oraz stopieñ skomplikowania zadañ projektu w wiêkszoci przypadków nie wymaga³ anga¿owania specjalistycznych firm doradczych. Wyst¹pi³y te¿ przypadki nie w pe³ni racjonalnego wydatkowania rodków, np. zakup przez IMGW 100 samochodów za
2,1 mln euro (dostarczono 60) dla obs³ugi systemu monitoringu i os³ony powodziowej, który by³ jeszcze w fazie realizacji.
Wydatki niezwi¹zane z likwidacj¹ skutków powodzi lub niezgodne z umowami kredytu, wobec których NIK podjê³a
dzia³ania w celu ich odzyskania, wynios³y 2,6 mln USD (10,5 mln z³).

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wykonanie analizy i oceny realizacji zadañ sk³adowej B  budowa os³ony
powodziowej i ograniczenie zagro¿eñ,
pod k¹tem uzyskanych dotychczas efek-

tów, w celu zdyscyplinowania jednostek
wdro¿eniowych odpowiedzialnych za jej
realizacjê dla pe³nego wykorzystania
kredytu Banku wiatowego i jak najszybszego zakoñczenia tej sk³adowej,
 wzmocnienie funkcji nadzorczych
i kontrolnych nad realizacj¹ Projektu

Likwidacji Skutków Powodzi w celu
w³aciwego rozliczenia beneficjentów
z wykorzystania rodków kredytowych
i wyeliminowania ujawnionych nieprawid³owoci w gospodarowaniu tymi
rodkami.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja ustawy
o ochronie zdrowia
psychicznego
w szpitalach
psychiatrycznych
z terenu Dolnego Œl¹ska

Ocena przestrzegania praw pacjentów
szpitali psychiatrycznych w odniesieniu
do stanu stwierdzonego podczas poprzedniej kontroli przeprowadzonej
przez NIK w 1997 r. oraz przestrzeganie tych praw w szpitalach, które
uprzednio nie by³y kontrolowane.

Kontrol¹ objêto: Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Lubi¹¿u, Specjalistyczny Zespó³
Psychiatryczny Opieki Zdrowotnej we
Wroc³awiu, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Z³otoryi, Samodzielny
Publiczny Wojewódzki Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Sieniawce, Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatrii w Kronicach.

Z 23 wniosków pokontrolnych NIK, skierowanych do 3 szpitali psychiatrycznych po
kontroli w 1997 r., w pe³ni wykonano 18. W wyniku realizacji tych wniosków nast¹pi³a poprawa przestrzegania praw pacjentów, poprawi³y siê warunki pobytu pacjentów na oddzia³ach. Nie zrealizowano
natomiast 5 wniosków, które m.in. dotyczy³y skutecznego nadzoru w zakresie dokumentowania przebiegu leczenia pacjentów, uporz¹dkowania i uzupe³nienia dokumentacji medycznej o niezbêdne zapisy formalno-prawne, likwidacji nadmiernego zagêszczenia ³ó¿ek w salach chorych. Wszystkie skontrolowane szpitale odnotowa³y w 2000 r. pogorszenie,
w stosunku do 1999 r., sytuacji ekonomiczno-finansowej, która by³a przede wszystkim nastêpstwem spadku przychodów
z us³ug medycznych przy równoczesnym wzrocie kosztów dzia³alnoci.
Kontrola NIK ujawni³a przypadki nieprzestrzegania przez badane szpitale praw pacjentów okrelonych w ustawach
o ochronie zdrowia psychicznego oraz o zak³adach opieki zdrowotnej, np. obowi¹zku zasiêgania opinii drugiego lekarza
psychiatry o zasadnoci przyjêcia pacjenta do szpitala, wyjaniania chorym przyczyn przyjêcia bez ich zgody, informowania pacjentów o przys³uguj¹cych im prawach.
Wszystkie placówki nie wywi¹zywa³y siê z ustawowego obowi¹zku odnotowywania w dokumentacji medycznej osób
hospitalizowanych bez ich zgody: czynnoci dotycz¹cych m.in. zawiadamiania s¹du opiekuñczego o wypisaniu pacjenta
ze szpitala, udokumentowania zapoznania chorego psychicznie z planowanym postêpowaniem medycznym. Wystêpowa³y uchybienia w zakresie nale¿ytego zabezpieczenia dokumentacji medycznej pacjentów przed wgl¹dem do niej osób
nieuprawnionych. W szpitalach we Wroc³awiu i Z³otoryi stwierdzono nieprawid³owoci w dokumentowaniu stosowania wobec
pacjentów przymusu bezporedniego, co by³o naruszeniem rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej w sprawie sposobu stosowania przymusu bezporedniego.
W porównaniu do stanu z poprzedniej kontroli nast¹pi³a poprawa, jednak¿e szpitale nadal nie zapewnia³y pacjentom
odpowiednich warunków bytowych. Najczêstszymi niedomaganiami by³y: nadmierne zagêszczenie ³ó¿ek szpitalnych, niew³aciwy stan techniczny i sanitarny obiektów, pomieszczeñ i urz¹dzeñ sanitarnych. Niedostateczna by³a te¿ powierzchnia i wyposa¿enie pokoi lekarskich. Zadowalaj¹ce by³o natomiast wy¿ywienie pacjentów, pomimo zró¿nicowanych stawek
¿ywieniowych.
W jednym ze szpitali wystêpowa³y nieprawid³owoci sprzyjaj¹ce wystêpowaniu zjawisk korupcjogennych: przyjmowano pensjonariuszy do zak³adów opiekuñczo-leczniczych funkcjonuj¹cych przy szpitalu poza wyznaczon¹ kolejnoci¹, nieprawid³owo rozliczano odp³atnoæ za czasow¹ nieobecnoæ pensjonariuszy oraz pobierano nielegalnie op³aty za leczenie
chorych na Alzheimera.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie skutecznych dzia³añ
kontrolno-nadzoruj¹cych nad funkcjonowaniem szpitali psychiatrycznych w kontekcie realizacji zadañ finansowo-ekonomicznych i reorganizacyjnych,
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 egzekwowanie od personelu przestrzegania ustawowo chronionych
praw pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, zw³aszcza tych, których realizacja zale¿y wy³¹cznie od relacji
pacjent  lekarz/pielêgniarka oraz dokumentowanie wywi¹zywania siê
z obowi¹zków ustawowo okrelonych,
a tak¿e prawid³owego odnotowywania
we wszystkich prawem wymaganych

dokumentach lekarskich i pielêgniarskich stosowania przymusu bezporedniego.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Dzia³alnoœæ organów
administracji publicznej
w zakresie za³atwiania
spraw zwi¹zanych
z budow¹ stawów
rybnych w latach
1999-2001 (I pó³rocze)

Zbadanie i ocena, czy organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej
prawid³owo za³atwiaj¹ sprawy zwi¹zane z budow¹ stawów rybnych oraz
czy nie dochodzi³o do bezkoncesyjnego wydobywania kopalin pospolitych, pod pretekstem budowy takich
stawów.

Kontrol¹ objêto dzia³alnoæ 16 podmiotów m.in. Dolnol¹skiego Urzêdu
Wojewódzkiego we Wroc³awiu, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, 6 starostw powiatowych, 6 powiatowych inspektoratów
nadzoru budowlanego.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e w 5 sporód 6 kontrolowanych starostw powiatowych,
pod pretekstem budowy stawów rybnych, nielegalnie wydobywano kopaliny  bez
ponoszenia stosownych op³at, wymaganych przy koncesjonowanej eksploatacji kopalin i naliczanych od iloci pozyskanego surowca. Szacunkowa wielkoæ wydobytego w ten sposób kruszywa budowlanego i piasku wynios³a ok. 783,1 tys. ton,
za wartoæ sprzeda¿y tych surowców - 1.717,8 tys. z³. Jak ustali³a NIK, postêpowanie takie doprowadzi³o do uszczupleñ
w dochodach bud¿etów samorz¹dowych i pañstwowych funduszy celowych w ³¹cznej kwocie 133,2 tys. z³. Dzia³alnoæ
taka by³a mo¿liwa, gdy¿ sprzyja³a jej bierna b¹d zachowawcza postawa organów administracji geologicznej i nadzoru
górniczego szczebla wojewódzkiego i powiatowego. ¯adne z badanych starostw nie mia³o pe³nego rozeznania o planowanych i realizowanych inwestycjach, albowiem nie egzekwowa³y od inwestorów zg³oszeñ rozpoczêcia i zakoñczenia
budowy stawów rybnych i przyst¹pienia do ich u¿ytkowania. Starostwie nie wnosili te¿ o przeprowadzenie przez nadzór
budowlany kontroli terenowych stawów, w rezultacie dochodzi³o do budowy stawów w warunkach samowoli budowlanej.
We wszystkich skontrolowanych starostwach ujawniono 19 przypadków takiej samowoli (na 96 inwestycji).
Piêæ starostw dopuci³o do budowy stawów rybnych (o ³¹cznej powierzchni ok. 63 ha) w miejscach do tego nieprzydatnych  na wzniesieniach, na wododziale lub w pozbawionych wystarczaj¹cych mo¿liwoci zasilania w wodê, co praktycznie uniemo¿liwia³o hodowlê ryb. Sytuacje takie by³y mo¿liwe, gdy¿ starostwa bez zastrze¿eñ przyjmowa³y zg³oszenia
nie spe³niaj¹ce wymogów Prawa budowlanego: nie ¿¹da³y okrelenia zakresu robót, szkiców precyzuj¹cych wymiary
stawów, nie kwestionowa³y lokalizacji stawów w miejscach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na inne cele.
Oprócz niew³aciwego wywi¹zywania siê z obowi¹zków s³u¿b architektoniczno-budowlanych, geologicznych i nadzoru budowlanego, niedostateczne by³o ich przygotowanie organizacyjne. W jednostkach tych zatrudniano m.in. osoby nie
posiadaj¹ce wymaganych kwalifikacji (wykszta³cenia i stosownych uprawnieñ), przy czym pracownikom tym nie zapewniono mo¿liwoci odbywania specjalistycznych szkoleñ. NIK negatywnie oceni³a te¿ nadzór nad realizacj¹ inwestycji.
Badane jednostki nie przeprowadza³y planowych kontroli budowy stawów, a ogranicza³y siê jedynie do incydentalnych.
Niewykonywanie kontroli przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego spowodowane by³o niedostatkami kadrowymi oraz niewystarczaj¹cymi rodkami transportowymi i finansowymi. Otrzymywane z bud¿etu pañstwa rodki finansowe na funkcjonowanie inspektoratów wystarcza³y w zasadzie na pokrycie wynagrodzeñ osobowych.
Zdaniem NIK, w dzia³alnoci badanych organów administracji publicznej odpowiedzialnych za za³atwianie spraw zwi¹zanych z budow¹ stawów rybnych dopatrzyæ siê mo¿na mechanizmów korupcjogennych. Zaliczyæ mo¿na do nich m.in. zbyt du¿¹
koncentracjê uprawnieñ decyzyjnych i nadzorczych skupionych w jednych rêkach, mo¿liwoæ dokonywania przez pracowników starostw swobodnej oceny zg³oszeñ inwestorów oraz uznawania deklarowanych inwestycji za stawy rybne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 rozwa¿enie przez Radê Ministrów
nowelizacji ustaw Prawo budowlane i o
zagospodarowaniu przestrzennym,
poprzez na³o¿enie przy realizacji urz¹dzeñ melioracji szczegó³owych (stawów rybnych) obowi¹zku przedk³ada-

nia do zg³oszenia wykonywania takich
robót dodatkowo decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,
pozwalaj¹cych bardziej szczegó³owo
scharakteryzowaæ planowan¹ inwestycjê, lub nawet obowi¹zku uzyskania
pozwolenia na budowê stawów rybnych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie œrodków
publicznych na niektóre
dzia³ania
zapobiegaj¹ce
bezrobociu na terenach
wiejskich
w województwie
lubuskim

Ocena wykorzystania i rozliczenia
rodków finansowych przekazanych
na zapobieganie bezrobociu i przeciwdzia³anie jego negatywnym skutkom na wsi.

Kontrol¹ objêto 16 jednostek: Agencjê W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa
Oddzia³ Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim oraz 1 wojewódzki urz¹d
pracy, 2 powiatowe urzêdy pracy, 1
gminny urz¹d pracy, 3 banki, 6 wykonawców us³ug szkoleniowych i 2 podmioty korzystaj¹ce z preferencyjnych
po¿yczek i kredytów.

W ramach przeciwdzia³ania bezrobociu w województwie lubuskim, wojewoda przekaza³ zarz¹dowi województwa 1,6 mln z³ na realizacjê programu Przezwyciê¿anie
negatywnych skutków bezrobocia na terenach wiejskich w województwie lubuskim w 2000 r.. Ponadto, Oddzia³ Terenowy Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa kwot¹ 5,5 mln z³ finansowa³ tworzenie nowych miejsc pracy i pomoc by³ym
pracownikom PGR, za Agencja W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz banki udzieli³y 5,2 mln z³ po¿yczek na utworzenie nowych miejsc pracy i rozwój ma³ej przedsiêbiorczoci na wsi.
Celem programu Przezwyciê¿anie... by³o m.in. wspieranie restrukturyzacji zatrudnienia na wsi  w tym rozwijanie
przedsiêbiorczoci na wsi, ³agodzenie negatywnych skutków bezrobocia poprzez aktywizacjê bezrobotnych i pozyskiwanie partnerów do rozwi¹zywania problemów lokalnych rynków pracy, a tak¿e organizowanie szkoleñ daj¹cych kwalifikacje
do podejmowania zajêcia poza rolnictwem i doradztwa dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
Pe³nomocnictwa Zarz¹du Województwa Lubuskiego do realizacji programu otrzyma³ dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy. Wyniki kontroli przekonuj¹, ze zadania wykonywane przez WUP w ramach programu nie by³y powi¹zane i skoordynowane z dzia³aniami na rzecz przeciwdzia³ania bezrobociu podejmowanymi przez inne organizacje i instytucje. Mo¿e to
usprawiedliwiaæ przypuszczenie, ¿e opracowanie programu bardziej s³u¿y³o spe³nieniu formalnego wymogu niezbêdnego
przy ubieganiu siê o dotacjê z bud¿etu pañstwa, nili inicjowaniu przemylanych, skoordynowanych dzia³añ dla ograniczania negatywnych skutków bezrobocia na terenach wiejskich.
WUP ograniczy³ zakres zadañ finansowanych z dotacji celowej g³ównie do organizacji szkoleñ dla bezrobotnych oraz
do wiadczenia us³ug doradczych dla prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, nie popiera³ natomiast okresowego zatrudniania w celu praktycznej nauki zawodu, mimo i¿ w opinii WUP jest to jeden z najefektywniejszych sposobów wychodzenia z bezrobocia. rodki zaplanowane na ten cel, a stanowi¹ce 25% ca³ej dotacji przeznaczono m.in. na
finansowanie doradztwa w prowadzeniu dzia³alnoci pozarolniczej, mimo braku zainteresowania przedsiêbiorców tak¹
form¹ ich wspierania. Sporód szeciu objêtych kontrol¹ NIK wykonawców us³ug zlecanych przez WUP, w czterech stwierdzono, ¿e us³ugodawcy nie wykonywali wszystkich poruczonych im prac, a sposób realizacji niektórych odbiega³ od warunków okrelanych w umowach. Ujawniono niezgodne ze stanem faktycznym przypadki wydawania zawiadczeñ o odbyciu kursu zawodowego, co stanowi³o potwierdzenie nieprawdy.
Kontrola wykaza³a jednoczenie, ¿e odzia³ AWRSP prawid³owo realizowa³ zadania zwi¹zane z tworzeniem miejsc
pracy w zwi¹zku z restrukturyzacj¹ pañstwowej gospodarki rolnej i udzielaniem pomocy by³ym pracownikom PGR. rodki
finansowe wykorzystywane by³y przez AWRSP zgodnie z przeznaczeniem na zadania okrelone w ustawie o gospodarowaniu nieruchomociami Skarbu Pañstwa, 77% przeznaczono na ró¿ne formy pomocy spo³ecznej i wiadczenia socjalne
Objête kontrol¹ NIK banki udzieli³y ³¹cznie 79 po¿yczek i 10 kredytów na utworzenie nowych miejsc pracy. Ich dzia³ania, poza nielicznymi wyj¹tkami, by³y zgodne z prawem i przyjêtymi procedurami.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 potrzeba skoordynowania poczynañ Zarz¹du Województwa Lubuskiego w ramach przeciwdzia³ania bezrobociu z dzia³aniami prowadzonymi
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w tym zakresie przez inne organizacje
i instytucje,
 koniecznoæ zwiêkszenia przez Zarz¹d Województwa Lubuskiego nadzoru nad wykonywaniem przez WUP powierzonych mu zadañ, a zw³aszcza spowodowania wyegzekwowania od nierzetelnych kontrahentów sum z dota-

cji celowej nie wydanych zgodnie
z przeznaczeniem i celami programu
Przezwyciê¿anie negatywnych skutków bezrobocia na terenach wiejskich...

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Zarz¹dzanie œrodkami
PHARE w ramach
Funduszu Ma³ych
Projektów
przez stowarzyszenia
jednostek samorz¹du
terytorialnego w okresie
od 1 stycznia 1999 r.
do 31 marca 2002 r.

Ocena prawid³owoci zarz¹dzania
przez stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego publicznymi
rodkami finansowymi przyznanymi
na finansowanie ma³ych projektów
transgranicznych w ramach Programu PHARE oraz wydatkowania tych
rodków.

Kontrolê przeprowadzono w 13 stowarzyszeniach oraz Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Podlaskiego w Bia³ymstoku.

Najwy¿sza Izba Kontroli, mimo stwierdzonych przypadków naruszenia procedur
okrelaj¹cych sporz¹dzenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Ma³ych Projektów (FMP), pozytywnie oceni³a zarz¹dzanie rodkami PHARE w ramach tego funduszu przez stowarzyszenia jednostek
samorz¹du terytorialnego. Izba krytycznie oceni³a natomiast stosowane w stowarzyszeniach zasady prowadzenia ksi¹g
rachunkowych, przeprowadzania inwentaryzacji oraz sporz¹dzanie sprawozdañ finansowych. We wszystkich badanych
stowarzyszeniach odnotowano naruszenie postanowieñ ustawy o rachunkowoci, aczkolwiek o ró¿nej skali nieprawid³owoci.
Procedury przyjmowania, rozpatrywania i zatwierdzania wniosków okrela³y Wytyczne FMP, przy czym procedury
w nich zawarte, wydane dla poszczególnych Programów znacznie siê ró¿ni³y, co szczególnie by³o widoczne w Wytycznych wydanych przez Komisjê Europejsk¹ dla Programu PHARE 1999 i takiego programu w roku nastêpnym. Zmiana
procedur dotycz¹cych przyjmowania, rozpatrywania i oceny wniosków spowodowa³a wzrost liczby odrzuconych wniosków, z³o¿onych w stowarzyszeniach do dofinansowania w Programie 2000. Informacje uzyskane w toku kontroli od 518
jednostek samorz¹du terytorialnego potwierdzi³y trudnoci w adaptacji unijnych procedur przez potencjalnych beneficjentów. Najczêstszymi powodami odrzucenia wniosku by³y braki formalne w opracowanym wniosku, nadmierna lub zbyt ma³a
wartoæ wnioskowanego projektu, brak partnera zagranicznego, a tak¿e brak rodków w³asnych wnioskodawcy.
Niewystarczaj¹cy by³ - zdaniem NIK - nadzór stowarzyszeñ nad realizowanymi przez beneficjentów projektami. Wskutek wadliwie sporz¹dzonych dokumentów rozliczeniowych mo¿liwe dofinansowanie zakoñczonych programów by³o ni¿sze od wielkoci ustalonej w umowie zawartej miêdzy stowarzyszeniem i beneficjentem.
Stowarzyszenia wykonywa³y na ogó³ rzetelnie swoje obowi¹zki dotycz¹ce weryfikacji przed³o¿onych przez beneficjentów koñcowych dokumentów rozliczeniowych zrealizowanych projektów. Odnotowano jednak nierzetelne rozliczenie dotacji pomiêdzy Stowarzyszeniem Nysa i beneficjentami w wysokoci 9,4 tys. euro oraz wykorzystanie tej kwoty na
finasowanie potrzeb w³asnych, czyli niezgodnie z przeznaczeniem. Z kolei w Stowarzyszeniu Niemen, wskutek niewystarczaj¹cego nadzoru w okresie realizacji projektu, zaakceptowano nieprawid³owe rozliczenie koñcowe projektu. Mimo
naruszenia przez beneficjenta procedur wynikaj¹cych z Wytycznych przekazano mu rodki o wartoci 8,2 tys. euro.
Wyniki kontroli wykaza³y, ¿e stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego, wystêpuj¹ce jako polska strona
euroregionów, by³y prawid³owo zorganizowane i przygotowane do dysponowania rodkami publicznymi, przyznanymi im
na dofinansowanie ma³ych projektów euroregionalnych na podstawie umowy z W³adz¹ Wdra¿aj¹c¹. Uchybienia w organizacji biur (sekretariatów) stowarzyszeñ dotyczy³y m.in. braku dokumentów organizacyjnych, zakresów czynnoci pracowników, dysponowania rachunkami bankowymi stowarzyszenia przez osoby nieuprawnione. Uchybienia te nie spowodowa³y jednak negatywnych skutków finansowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wprowadzenie przez stowarzyszenia (poza szkoleniami) skutecznych
form wspó³pracy i konsultacji z wnio-

skodawcami, w celu zwiêkszenia liczby wniosków spe³niaj¹cych warunki
konieczne do uzyskania dofinansowania projektu z FMP,
 opracowanie w stowarzyszeniach 
przy udziale W³adzy Wdra¿aj¹cej 

modelu sprawowania nadzoru nad realizacj¹ projektów przez beneficjentów
(z wykorzystaniem narzêdzi informatycznych), usprawniaj¹cego zarz¹dzanie rodkami FMP.
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Zestawienie
kontroli
doranych
przeprowadzonych
w 2002 r.

Za³¹cznik nr 4
do Sprawozdania
z dzia³alnoci
Najwy¿szej Izby Kontroli



Zestawienie kontroli doranych
przeprowadzonych w 2002 r.
Lp.
1.

Tytu³ kontroli
2.

Jednostka
organizacyjna
3.

Kontrola
4.

1

Dzia³alnoæ Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów w l. 1999-2001

Dep.
Admin. Publ.

w³asna
(inna)

2

Wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
na us³ugi transportowe - w l. 2000-2002 (I kw.)

Dep.
Admin. Publ.

w³asna
(inna)

3

wiadczenie przez Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów us³ug transportowych
na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dep.
Admin. Publ.

w³asna
(inna)

4

Zad³u¿enie jednostek samorz¹du terytorialnego:
tworz¹cych zwi¹zek komunalny m.st. Warszawa,
Miasta Sto³ecznego Warszawy i Powiatu Warszawskiego

Dep.
Admin. Publ.

w³asna
(inna)

5

Zagwarantowanie przez pañstwo rodków dla jednostek
samorz¹du terytorialnego na sfinansowanie I i II etapu reformy
wynagrodzeñ nauczycieli, wprowadzonej znowelizowan¹ Kart¹ Nauczyciela

Dep.
Admin. Publ.

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

6

Funkcjonowanie systemu kontroli wykonania przez administracjê rz¹dow¹
zadañ z zakresu dostosowania prawa polskiego
do wymogów cz³onkostwa w Unii Europejskiej

Dep.
Admin. Publ.

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

7

Realizacja przez jednostki samorz¹du terytorialnego
dochodów z gospodarowania nieruchomociami

Dep.
Admin. Publ.

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

8

Zarz¹dzanie przez Fundacjê Fundusz Wspó³pracy
rodkami pomocowymi Unii Europejskiej

Dep.
Admin. Publ.

w³asna
(rozpoznawcza)

9

Dzia³alnoæ Ministra Finansów, w zakresie wykorzystania
i obs³ugi kredytów zaci¹ganych przez Skarb Pañstwa
w miêdzynarodowych instytucjach finansowych

Dep.
Bud¿. i Finan.

w³asna
(inna)

10

Prawid³owoæ postêpowania Wydzia³u Komunikacji Urzêdu Dzielnicy
Praga-Po³udnie, w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu
z powodu braku ubezpieczenia obowi¹zkowego OC

Dep.
Bud¿. i Finan.

w³asna
(inna)

11

Realizacja nale¿noci z tytu³u sprzeda¿y i odp³atnego udostêpniania
nieruchomoci Skarbu Pañstwa

Dep.
Bud¿. i Finan.

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

12

Wprowadzanie systemów informatycznych
w jednostkach resortu finansów i ich funkcjonowanie

Dep.
Bud¿. i Finan.

w³asna
(rozpoznawcza)

13

Prowadzenie przez urzêdy skarbowe postêpowañ w sprawach o wykroczenia
i przestêpstwa skarbowe oraz o opodatkowanie przychodów
nie znajduj¹cych pokrycia w ujawnionych ród³ach

Dep.
Bud¿. i Finan.

w³asna
(rozpoznawcza)

14

Koordynowanie dzia³alnoci administracji celnej w zakresie zwalczania
przestêpstw i nadu¿yæ w obrocie towarowym z zagranic¹

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañst. i Prywat.

w³asna
(inna)

15

Funkcjonowanie wydzia³ów ekonomiczno-handlowych ambasad
i konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej za granic¹

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(inna)

16

Organizacja procesu zaopatrzenia
w pañstwowych podmiotach gospodarczych

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(rozpoznawcza)

17

Restrukturyzacja i przekszta³cenia w³asnociowe
w sektorze cukrowniczym

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(rozpoznawcza)

18

Restrukturyzacja sektora obronnego

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(rozpoznawcza)

19

Gospodarowanie mieniem polikwidacyjnym i przejêtym
przez Skarb Pañstwa po rozwi¹zaniu umowy
o oddanie przedsiêbiorstwa do odp³atnego korzystania

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(rozpoznawcza)

20

Obs³uga odbiorców energii elektrycznej

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(rozpoznawcza)

21

Dzia³alnoæ Zarz¹du Miasta Bielska Bia³ej, w zakresie zbycia akcji
Agua S.A., wspó³pracy z ich nabywc¹
oraz realizacji wniosków pokontrolnych

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(skargowa)

22

Prywatyzacja Kolmex S.A.

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(skargowa)

*/

Uwagi*
5.
d/

b/

Szczegó³owy opis zamieszczono na koñcu Zestawienia

1.

2.

3.

4.

5.

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(skargowa)

e/

Wykonywanie przez organy zarz¹dzaj¹ce ruchem drogowym zadañ
w zakresie bezpieczeñstwa na drogach publicznych

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

w³asna
(rozpoznawcza)

25

Wykonywanie przez P.P. Porty Lotnicze, wobec spó³ek zale¿nych
lub stowarzyszonych, zadañ zleconych z zakresu zabezpieczenia
i obs³ugi ruchu lotniczego

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

w³asna
(rozpoznawcza)

26

Prawid³owoæ rozliczeñ miêdzy klientami
a PKP z tytu³u us³ug przewozowych

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

w³asna
(rozpoznawcza)

27

Sprzeda¿ wierzytelnoci przez Zarz¹d Wars S.A.
- w l. 1999-2001(I pó³r.)

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

w³asna
(skargowa)

28

Gospodarka finansowa
jednoosobowej Spó³ki Skarbu Pañstwa WARS S.A.

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

w³asna
(skargowa)

29

Prawid³owoæ zlecania przez Ministerstwo Infrastruktury
prac naukowo-badawczych Instytutowi Transportu Samochodowego

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

w³asna
(skargowa)

30

Finansowanie ze rodków bud¿etu pañstwa
wypoczynku letniego dzieci i m³odzie¿y

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(koordynowana)

31

Realizacja przez Orodek Przetwarzania Informacji w Warszawie
wniosków pokontrolnych NIK z 1997 r.

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

32

Gospodarka finansowa zak³adu bud¿etowego Osiedle Mieszkaniowe
Przyjañ w Warszawie  w l. 2001-2002

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

33

Organizacja i funkcjonowanie nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez kuratorów owiaty i dyrektorów szkó³

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(rozpoznawcza)

34

Finansowanie ze rodków publicznych wybranych zadañ w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu - w l. 2000-2001

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(rozpoznawcza)

35

Realizacja obowi¹zku szkolnego oraz dowo¿enie uczniów w gm. Jastków,
woj. lubelskie - w l. 2000-2002

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(rozpoznawcza)

36

Wykorzystanie dotacji bud¿etowych przyznanych przez Komitet Badañ
Naukowych Akademii Rolniczej w Lublinie
i Politechnice Radomskiej na badania w³asne

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(rozpoznawcza)

37

Realizacja przez Centrum Miêdzynarodowej Wspó³pracy Kulturalnej
- Instytut im. A. Mickiewicza zadañ statutowych i sposób wykorzystania
dotacji przyznanych przez Ministerstwo Kultury - w l. 2000-2002 (I pó³r.)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(rozpoznawcza)

38

Wykonywanie i finansowanie zadañ pañstwa w dziedzinie owiaty i kultury
na rzecz mniejszoci narodowych

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(rozpoznawcza)

39

Finansowanie ze rodków bud¿etu pañstwa
pomocy materialnej dla studentów  w l. 2000-2002

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(rozpoznawcza)

40

Prawid³owoæ ustalenia, przekazania i rozliczenia subwencji owiatowej
- w l. 2001-2002 (do 28 lutego)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(skargowa)

41

Finansowanie ze rodków bud¿etu pañstwa
niepublicznych szkó³ artystycznych - w l. 2000-2002 (I kw.)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(skargowa)

42

Dzia³alnoæ dydaktyczna zamiejscowych jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Szczeciñskiego

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(skargowa)

43

Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji
pn. Budowa hali sportowej z zapleczem w Che³mie, woj. lubelskie

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(skargowa)

44

Wykonanie bud¿etu przez Wielonarodowy Korpus Pó³nocno-Wschodni
w Szczecinie w 2001 r., z uwzglêdnieniem prawid³owoci rozliczeñ

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

w³asna
(inna)

45

Wykorzystywanie przez Policjê do badañ zawartoci alkoholu
w organizmie kierowców analizatorów nie posiadaj¹cych atestu
G³ównego Urzêdu Miar

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

w³asna
(inna)

46

Zagospodarowanie przez Ministerstwo Obrony Narodowej
nieruchomoci zabudowanej w Warszawie przy ul. Szaserów 128

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

w³asna
(skargowa)

47

Wykonanie planu finansowego Funduszu Pracy

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

w³asna
(rozpoznawcza)

48

Wykonywanie przez Starostwo Powiatowe nadzoru nad gospodark¹
finansow¹ i maj¹tkow¹ Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w ¯ywcu

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

w³asna
(rozpoznawcza)

49

Przestrzeganie przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych zasad
obowi¹zuj¹cych przy umarzaniu, odraczaniu i rozk³adaniu na raty
nale¿noci z tytu³u sk³adek oraz skutecznoæ dochodzenia zaleg³oci

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

w³asna
(rozpoznawcza)

23

Dzia³alnoæ Dragmor Sp. z o.o.**/

24

b/

b/

c/

!

1.

2.

3.

4.

50

Wykonywanie przez administracjê samorz¹dow¹ powiatów
wybranych zadañ w dziedzinie pomocy spo³ecznej

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

w³asna
(rozpoznawcza)

51

Realizacja przez wojewódzkie urzêdy pracy zadañ
z zakresu przeciwdzia³ania bezrobociu

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

w³asna
(rozpoznawcza)

52

Gospodarowanie mieniem Funduszu Sk³adkowego
Ubezpieczenia Spo³ecznego Rolników

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

w³asna
(rozpoznawcza)

53

Funkcjonowanie systemu orzecznictwa lekarskiego
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

w³asna
(rozpoznawcza)

54

Funkcjonowanie zak³adów pracy chronionej
zajmuj¹cych siê ochron¹ mienia i dozorem

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

w³asna
(rozpoznawcza)

55

Prawid³owoæ postêpowania przy zbywaniu, wydzier¿awianiu
i wynajmowaniu maj¹tku Samodzielnego Publicznego Centralnego
Szpitala Klinicznego w Warszawie - w l. 2001-2002 (I kw.)

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

w³asna
(skargowa)

56

Realizacja zamówieñ publicznych w Centrum Onkologii
 Instytucie im. M. Sk³odowskiej-Curie w Warszawie
- w l. 2001-2002 (I pó³r.)

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

w³asna
(skargowa)

57

Prawid³owoæ zarz¹dzania Samodzielnym Publicznym Zak³adem
Opieki Zdrowotnej w ¯yrardowie w 2002 r.

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

w³asna
(skargowa)

58

Sprawdzenie zasadnoci zarzutów zawartych w skargach na dzia³alnoæ
Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dep. Pracy, Spr.
Socj. i Zdrow.

w³asna
(skargowa)

59

Opracowanie i wdro¿enie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania i Kontroli
(IACS), w tym realizacja projektów pilota¿owych: PL 9805.01 i PL9805.03

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

w³asna
(inna)

60

Realizacja skupu rzepaku od producentów krajowych  w l. 2000-2002

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

w³asna
(inna)

61

Realizacja inwestycji wieloletnich finansowanych ze rodków publicznych

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

w³asna
(inna)

62

Prawid³owoæ sprzeda¿y gruntu pozostaj¹cego we w³adaniu Agencji
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa  Orodek Terenowy w Opolu
 Spó³ce z o.o. TON AGRO  L¥SK

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

w³asna
(inna)

63

Funkcjonowanie pañstwowego nadzoru standaryzacyjnego nad towarami
rolno-spo¿ywczymi w obrocie handlowym z zagranic¹

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

64

Realizacja przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
zadañ wynikaj¹cych z postanowieñ Konwencji o ochronie rodowiska
morskiego w obszarze Morza Ba³tyckiego

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

65

Funkcjonowanie nadzoru weterynaryjnego nad higien¹ produkcji
oraz obrotem miêsem i jego przetworami

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

66

Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
na dop³aty do oprocentowania kredytów bankowych w rolnictwie

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

w³asna
(rozpoznawcza)

67

Prawid³owoæ ustalania i finansowania dodatków mieszkaniowych i op³at
w budownictwie czynszowym

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

w³asna
(rozpoznawcza)

68

Realizacja przez administracjê publiczn¹ zadañ w dziedzinie ma³ej
i du¿ej retencji wód

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

w³asna
(rozpoznawcza)

69

Prawid³owoæ uzyskania przez Spó³kê z o.o. Uzdrowisko Muszyna
koncesji na eksploatacjê i zagospodarowanie wód Muszynianka

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

w³asna
(skargowa)

70

Organizacja i funkcjonowanie placówek kultury i sztuki
prowadzonych przez organy samorz¹du terytorialnego

Del.
w Bia³ymstoku

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

71

Przewozy materia³ów niebezpiecznych transportem drogowym i kolejowym

Del.
w Bia³ymstoku

w³asna
(rozpoznawcza)

72

Prawid³owoæ regulowania zobowi¹zañ wymagalnych
zaci¹gniêtych przez jednostki owiatowe

Del.
w Bia³ymstoku

w³asna
(rozpoznawcza)

73

Realizacja przez gm. Zab³udów wybranych inwestycji infrastrukturalnych
i niektórych zadañ w sferze zagospodarowania przestrzennego

Del.
w Bia³ymstoku

w³asna
(rozpoznawcza)

74

Realizacja zadañ wynikaj¹cych z ustawy o ochronie zwierz¹t

Del.
w Bia³ymstoku

w³asna
(skargowa)

75

Prawid³owoæ wydatkowania rodków na zadania wynikaj¹ce z Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w Suwa³kach - w l. 1998-2002 (I kw.)

Del.
w Bia³ymstoku

w³asna
(skargowa)

76

Gospodarka finansowa i realizacja zadañ statutowych
Zespó³u Szkó³ Ekonomicznych w £om¿y

Del.
w Bia³ymstoku

w³asna
(skargowa)

"

5.

b/

1.

2.

3.

4.

5.
b/

77

Gospodarowanie maj¹tkiem Spó³ki z o.o. R.A.R. Odnowa w Suwa³kach

Del.
w Bia³ymstoku

w³asna
(skargowa)

78

Realizacja wniosków z kontroli wykonywania nadzoru pañstwowego
nad higien¹ produkcji oraz obrotem miêsem i jego przetworami

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

79

Realizacja wniosków z kontroli wykorzystania wód ródl¹dowych
w gospodarce rybackiej

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

80

Realizacja wniosków z kontroli funkcjonowania bie¿¹cego nadzoru
sanitarnego w warunkach reformy administracji publicznej

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

81

Realizacja wniosków z kontroli skargowej, przeprowadzonej
w Komendzie Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

82

Realizacja wniosków z kontroli remontów komunalnych
budynków mieszkalnych w woj. kujawsko-pomorskim

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

83

Realizacja wniosków z kontroli realizacji przez jednostki
samorz¹du terytorialnego dochodów z podatku od nieruchomoci

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

84

Organizacja i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
z wykorzystaniem rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(rozpoznawcza)

85

Funkcjonowanie bankowej obs³ugi bud¿etów
jednostek samorz¹du terytorialnego

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(rozpoznawcza)

86

Realizacja (przez banki spó³dzielcze) ustawy Prawo bankowe,
w zakresie przeciwdzia³ania wprowadzaniu do obrotu wartoci
maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub nieujawnionych róde³

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(rozpoznawcza)

87

Realizacja wniosków pokontrolnych przez Urz¹d Gminy w Drzycimiu

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(skargowa)

88

Efektywnoæ gospodarowania maj¹tkiem komunalnym
przez Urz¹d Gminy w wieciu nad Os¹

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(skargowa)

89

Prawid³owoæ rozliczeñ za centralne ogrzewanie i ciep³¹ wodê
w budynku przy ul. Ptasiej 2 we W³oc³awku

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(skargowa)

90

Dzia³alnoæ Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Wiêcborku
(przekszta³cenia organizacyjne)

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(skargowa)

f/

91

Prawid³owoæ prywatyzacji gospodarstwa rolnego
Zespo³u Szkó³ Rolniczych CKR w Karolewie

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(skargowa)

b/

92

Wykonanie przez jednostki samorz¹du terytorialnego
(Zarz¹dy Dróg i Zieleni w Sopocie i Gdañsku, Urz¹d Miasta i Gminy
w Kartuzach oraz Urzêdy Miasta w Redzie i Wejherowie)
wniosków z kontroli pobierania op³at za zajêcie pasa drogowego

Del.
w Gdañsku

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

93

Prawid³owoæ wykorzystania przez gm. Stê¿yca rodków finansowych
przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi z 2001 r.

Del.
w Gdañsku

w³asna
(rozpoznawcza)

94

Dzia³alnoæ zarz¹du komisarycznego P.P. Polskie Linie Oceaniczne
- w l. 1997-1999 (I pó³r.)

Del.
w Gdañsku

w³asna
(skargowa)

95

Sprawdzenie zasadnoci zarzutów zawartych w skardze
na dzia³alnoæ Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Chojnicach

Del.
w Gdañsku

w³asna
(skargowa)

96

Prawid³owoæ rozliczeñ z tytu³u kosztów leczenia w Szpitalu
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w Gdañsku

Del.
w Gdañsku

w³asna
(skargowa)

97

Prawid³owoæ wydania przez Urz¹d Miejski w Rumii
decyzji w sprawie budowy pawilonu handlowego
i ustalenia wysokoci op³at targowiskowych

Del.
w Gdañsku

w³asna
(skargowa)

98

Dzia³alnoæ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
przy renowacji i konserwacji Z³otej Bramy w Gdañsku

Del.
w Gdañsku

w³asna
(skargowa)

99

Prawid³owoæ przyznawania ulg podatkowych
przez Urz¹d Skarbowy w Wejherowie

Del.
w Gdañsku

w³asna
(skargowa)

100

Prawid³owoæ sprzeda¿y przez Urz¹d Miasta w Gdyni
budynków przy ul. wiêtojañskiej 44 i Armii Krajowej 21

Del.
w Gdañsku

w³asna
(skargowa)

101

Sprawdzenie zasadnoci zarzutów postawionych
w skardze na dzia³alnoæ wójta gm. Gardeja

Del.
w Gdañsku

w³asna
(skargowa)

102

Prawid³owoæ finansowania robót budowlano-konserwacyjnych
w Zamku w Malborku

Del.
w Gdañsku

w³asna
(skargowa)

103

Zasadnoæ zarzutów zawartych w skardze na zatrudnianie osób
funkcyjnych z gm. Brusy w podleg³ych szko³ach

Del.
w Gdañsku

w³asna
(skargowa)

b/

b/

a/

#

1.

2.

3.

4.

5.

104

Realizacja wniosków z kontroli funkcjonowania
domów pomocy spo³ecznej sta³ego pobytu

Del.
w Katowicach

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

105

Ustalanie i egzekwowanie, przez jednostki zobowi¹zane
do utrzymania dróg publicznych, wymogów zabezpieczaj¹cych jakoæ
i terminowoæ wykonania robót drogowych

Del.
w Katowicach

w³asna
(rozpoznawcza)

106

Gospodarowanie maj¹tkiem
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Del.
w Katowicach

w³asna
(skargowa)

107

Funkcjonowanie Szpitala im. L. Rydygiera w Katowicach,
z uwzglêdnieniem dzia³alnoci inwestycyjnej
i wspó³pracy z podmiotami niepublicznymi

Del.
w Katowicach

w³asna
(skargowa)

108

Dzia³alnoæ inwestycyjna
Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Del.
w Katowicach

w³asna
(skargowa)

109

Wyp³acanie odszkodowañ
z tytu³u szkód górniczych i zagro¿enia rodowiska

Del.
w Katowicach

w³asna
(skargowa)

110

Prawid³owoæ wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
i zagospodarowania terenów pod supermarkety,
a tak¿e w sprawie sprzeda¿y gruntów gminnych

Del.
w Katowicach

w³asna
(skargowa)

111

Realizacja przez Wojewodê wiêtokrzyskiego wniosków
z kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2000 r. oraz prawid³owoæ
opracowania materia³ów planistycznych do bud¿etu na 2001 r.
(wybrane zagadnienia)

Del.
w Kielcach

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

112

Wykonanie wniosków z kontroli pobierania
(przez Powiatowe Zarz¹dy Dróg w Koñskich, Opatowie i Starachowicach)
op³at za zajêcie pasa drogowego

Del.
w Kielcach

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

113

Realizacja wniosków z kontroli prawid³owoci wykorzystania
przez jednostki samorz¹du terytorialnego
(Urzêdy Miast i Gmin w Bodzentynie, O¿arowie i W¹chocku) rodków
bud¿etowych na zadania z zakresu przeciwdzia³ania alkoholizmowi

Del.
w Kielcach

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

114

Realizacja wniosków z kontroli funkcjonowania bie¿¹cego nadzoru
sanitarnego sprawowanego przez Inspekcjê Sanitarn¹
w warunkach reformy administracji publicznej

Del.
w Kielcach

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

115

Prawid³owoæ udzielania z bud¿etów wybranych jednostek
samorz¹du terytorialnego dotacji dla podmiotów
spoza sektora finansów publicznych - w l. 2000-2001

Del.
w Kielcach

w³asna
(rozpoznawcza)

116

Finansowanie ze rodków bud¿etowych jednostek samorz¹du terytorialnego
zadañ zleconych do wykonania podmiotom
spoza sektora finansów publicznych

Del.
w Kielcach

w³asna
(skargowa)

b/

117

Prawid³owoæ przygotowania i prowadzenia prywatyzacji
Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych w Kielcach

Del.
w Kielcach

w³asna
(skargowa)

c/

118

Realizacja inwestycji pn. Budowa Bloku Operacyjnego
w Szpitalu Powiatowym w Jêdrzejowie

Del.
w Kielcach

w³asna
(skargowa)

b/

119

Wykorzystanie rodków przekazanych przez Centrum Miêdzynarodowej
Wspó³pracy Kulturalnej  Instytut im. A. Mickiewicza
na inicjatywy promuj¹ce kulturê polsk¹ - w l. 2000-2002

Del.
w Krakowie

w³asna
(inna)

120

Rozbudowa i modernizacja
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem

Del.
w Krakowie

w³asna
(inna)

121

Wykonanie (przez: Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Publicznych Oddz. w Krakowie,
Tarnowski Zarz¹d Dróg Miejskich, Zarz¹d Dróg Powiatowych w Tarnowie,
Urz¹d Miasta w Bochni, Urz¹d Miasta i Gminy w Brzesku)
wniosków z kontroli pobierania op³at za zajêcie pasa drogowego

Del.
w Krakowie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

122

Wykonanie wniosków z kontroli
realizacji przez jednostki samorz¹du terytorialnego dochodów z maj¹tku

Del.
w Krakowie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

123

Przekszta³cenia w³asnociowe przedsiêbiorstw i spó³ek Miasta Krakowa

Del.
w Krakowie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

124

Funkcjonowanie Krajowego Centrum Doradztwa Rolniczego
i Obszarów Wiejskich  Oddz. w Krakowie i jego gospodarstwa
pomocniczego, z uwzglêdnieniem gospodarki finansowej

Del.
w Krakowie

w³asna
(skargowa)

125

Dysponowanie rodkami publicznymi i gospodarka finansowa
Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Mylenicach
- w l. 1998-2002

Del.
w Krakowie

w³asna
(skargowa)

$

1.

2.

3.

4.

126

Podejmowanie przez administracjê rz¹dow¹, samorz¹dow¹ i inne podmioty
dzia³añ na rzecz realizacji Programu Regionalnego PILICA

Del.
w £odzi

w³asna
(inna)

127

Gospodarowanie rodkami finansowymi w gm. Kleszczów

Del.
w £odzi

w³asna
(inna)

128

Wybrane zagadnienia z dzia³alnoci Agencji W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa  Oddz. Terenowy w Warszawie, Filia w £odzi

Del.
w £odzi

w³asna
(inna)

129

Gospodarowanie nieruchomociami
stanowi¹cymi w³asnoæ Skarbu Pañstwa

Del.
w £odzi

w³asna
(inna)

130

Udostêpnianie przez publiczne zak³ady opieki zdrowotnej
sk³adników maj¹tkowych jednostkom niepublicznym,
z uwzglêdnieniem specjalistycznej aparatury medycznej

Del.
w £odzi

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

131

Gospodarowanie Zak³adowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych w zak³adach pracy chronionej

Del.
w £odzi

w³asna
(rozpoznawcza)

132

Wybrane zagadnienia z dzia³alnoci Samodzielnego Publicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Poddêbicach

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

133

Przestrzeganie zasad przydzia³u mieszkañ z zasobów Miasta Pabianice

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

134

Wykorzystanie rodków finansowych
na dostawy oleju opa³owego do szkó³ z terenu gm. Zgierz

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

135

Budowa Szko³y Podstawowej Nr 2 w G³ownie (wybrane zagadnienia)

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

136

Udzielanie zamówieñ publicznych przez Generaln¹ Dyrekcjê
Dróg Publicznych  Oddz. Zachodni, Biuro w £odzi

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

137

Dzia³alnoæ Szpitala Rejonowego  Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazow.,
z uwzglêdnieniem gospodarki finansowej

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

138

Sytuacja gospodarcza i finansowa Zak³adów Przemys³u Wapienniczego
w Sulejowie - w l. 2000-2001

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

139

Pomoc pieniê¿na z Pañstwowego Funduszu Kombatantów, wiadczona
przez Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w £odzi, z uwzglêdnieniem
kryteriów, form i trybu jej przyznawania - w l. 1999-2001

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

140

Rozliczanie przez Administracjê Nieruchomoci £ód
 Ba³uty op³at eksploatacyjnych za centralne ogrzewanie i ciep³¹ wodê

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

141

Prawid³owoæ dzia³añ administracji samorz¹dowej i innych podmiotów
przy wydawaniu pozwoleñ na budowê zak³adu produkcyjnego HTL STREFA
Sp. z o.o. na terenie £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
 Podstrefa Ozorków

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

142

Dzia³alnoæ Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej
w Zduñskiej Woli (wybrane zagadnienia)

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

143

Sytuacja gospodarcza i finansowa Fabryki Osprzêtu Samochodowego
POLMO £ód S.A. - w l. 1999-2001

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

144

Gospodarka finansowa Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w Kutnie (wybrane zagadnienia)

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

145

Dzia³alnoæ Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 3 w Tomaszowie Maz.,
ul. Legionów 47 (wybrane zagadnienia)

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

146

Funkcjonowanie spó³ek prawa handlowego utworzonych
z udzia³em Miasta Sieradza

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

147

Gospodarowanie rodkami finansowymi
przez Komendê Wojewódzk¹ Policji w Lublinie

Del.
w Lublinie

w³asna
(inna)

148

Realizacja wniosków z kontroli wykonania zadañ zwi¹zanych
z utworzeniem gimnazjów

Del.
w Lublinie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

149

Funkcjonowanie P.P. EXKOL w Lublinie

Del.
w Lublinie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

150

Dzia³alnoæ Spó³ki z o.o. Metalchem w Annopolu

Del.
w Lublinie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

151

Wprowadzanie systemów informatycznych
w jednostkach resortu finansów i ich funkcjonowanie

Del.
w Lublinie

w³asna
(rozpoznawcza)

152

Wykorzystanie rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych na wspieranie dzia³alnoci wydawniczej
dotycz¹cej osób niepe³nosprawnych

Del.
w Lublinie

w³asna
(rozpoznawcza)

5.

b/

c/

b/

%

1.

2.

3.

4.

Del.
w Lublinie

w³asna
(rozpoznawcza)

Del.
w Lublinie

w³asna
(skargowa)

5.

153

Prawid³owoæ udzielenia przez Urz¹d Gminy w Stê¿ycy zamówieñ
publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej
i wy³onienie wykonawcy inwestycji pn. Budowa Szko³y Podstawowej
w Rokitni Nowej

154

Prawid³owoæ wykorzystania przez samodzielne publiczne zak³ady
opieki zdrowotnej dotacji z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa
na program dzia³añ os³onowych i restrukturyzacjê w ochronie zdrowia

155

Gospodarowanie mieniem przekszta³conych jednostek s³u¿by zdrowia

Del.
w Lublinie

w³asna
(skargowa)

156

Prawid³owoæ utworzenia spó³ki kapita³owej £êczyñska Energetyka,
z udzia³em maj¹tku gm. £êczna

Del.
w Lublinie

w³asna
(skargowa)

157

Zbadanie zasadnoci zarzutów zawartych w skardze
na dzia³alnoæ Urzêdu Gminy w Bia³opolu

Del.
w Lublinie

w³asna
(skargowa)

158

Dzia³alnoæ schronisk dla zwierz¹t,
w zakresie realizacji ustawy o ochronie zwierz¹t

Del.
w Lublinie

w³asna
(skargowa)

159

Zbywanie komunalnych nieruchomoci gruntowych i dokonywanie
zwrotów wyw³aszczonych nieruchomoci na terenie m. Lublina

Del.
w Lublinie

w³asna
(skargowa)

160

Realizacja umowy dzier¿awy przedsiêbiorstwa z 30 wrzenia 1993 r.,
zawartej przez Wojewod¹ Lubelskiego
ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich

Del.
w Lublinie

w³asna
(skargowa)

161

Zasady i tryb wyboru wykonawców robót budowlano-monta¿owych,
dostaw i us³ug w Lubelskich Zak³adach Energetycznych SA w Lublinie
- w l. 1999-2002 (I pó³r.)

Del.
w Lublinie

w³asna
(skargowa)

162

Lokalizacja du¿ych obiektów handlowych i wydawanie zwi¹zanych z tym
zezwoleñ na terenie m. Zamocia oraz przygotowanie do prywatyzacji
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ka z o. o. w Zamociu

Del.
w Lublinie

w³asna
(skargowa)

163

Przekszta³cenia organizacyjne w Szpitalu Powiatowym w E³ku
(powo³anie spó³ki z o.o. bêd¹cej w³asnoci¹ gminy)

Del.
w Olsztynie

w³asna
(inna)

164

Sk³adowanie sta³ych odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie
w woj. warmiñsko-mazurskim, w tym sposób postêpowania z odpadami
niebezpiecznymi i szczególnie szkodliwymi

Del.
w Olsztynie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

165

Prawid³owoæ ustalania i egzekwowania op³aty adiacenckiej

Del.
w Olsztynie

w³asna
(rozpoznawcza)

166

Realizacja inwestycji pn. Kanalizacja wsi £ugwa³d
i Wodoci¹g Gady-Kolonia oraz prawid³owoæ przekazania
Zak³adowi Gazowniczemu w Olsztynie gminnej sieci gazowej

Del.
w Olsztynie

w³asna
(skargowa)

b/

167

Dzia³alnoæ Powiatowych Inspektoratów Weterynarii
w Bartoszycach i Olsztynie

Del.
w Olsztynie

w³asna
(skargowa)

b/

168

Likwidacja Internatu przy Technikum Kolejowym w Olsztynie

Del.
w Olsztynie

w³asna
(skargowa)

b/

169

Pobieranie op³at prowizyjnych od kandydatów na studentów i studentów
za czynnoci zwi¹zane z przyjmowaniem gotówki w kasach
i punktach kasowych Uniwersytetu Opolskiego - w l. 2000-2001

Del.
w Opolu

w³asna
(inna)

170

Wykonanie wniosków z kontroli postêpowania z odpadami niebezpiecznymi

Del.
w Opolu

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

171

Realizacja wniosków z kontroli zapobiegania w szko³ach
i placówkach opiekuñczo-wychowawczych zjawiskom patologii
wród dzieci i m³odzie¿y

Del.
w Opolu

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

172

Wykonanie wniosków z kontroli prawid³owoci wykorzystania
przez jednostki samorz¹du terytorialnego (Urzêdy Miast w Kêdzierzynie-Kolu,
Opolu i Brzegu oraz Urz¹d Miasta i Gminy w G³ubczycach)
rodków publicznych na zadania z zakresu przeciwdzia³ania alkoholizmowi

Del.
w Opolu

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

173

Dzia³alnoæ gospodarcza Elektrowni OPOLE S.A. (wybrane zagadnienia)

Del.
w Opolu

w³asna
(skargowa)

174

Prawid³owoæ wykorzystania rodków finansowych na inwestycje
i remonty w gm. Tarnów Opolski

Del.
w Opolu

w³asna
(skargowa)

175

Wybrane zagadnienia finansowo-gospodarcze oraz realizacja
zadañ statutowych (Dom Dziecka w Skorogoszczy)

Del.
w Opolu

w³asna
(skargowa)

&

f/

1.
176

2.
Wykonanie wniosków z kontroli prawid³owoci wykorzystania
przez urzêdy miast oraz miast i gmin (w: Tarnowie Podgórnym, Obornikach,
Murowanej Golinie, Rydzynie, remie, Kleszczewie, Pobiedziskach,
rodzie Wielkopolskiej, Gostyniu, Chrzypsku Wielkim i Poznaniu)
rodków publicznych na zadania z zakresu przeciwdzia³ania alkoholizmowi

3.

4.

Del.
w Poznaniu

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

5.

177

Realizacja wniosków z kontroli gospodarki finansowej Przedsiêbiorstwa
Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

Del.
w Poznaniu

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

178

Realizacja przez administracjê celn¹ zadañ
z zakresu nadzoru nad sk³adami i agencjami celnymi

Del.
w Poznaniu

w³asna
(rozpoznawcza)

179

Przebieg procesu prywatyzacji Korporacji Rolnej Skarbu Pañstwa
w Czempiniu

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

180

Prawid³owoæ udzielenia przez Orodek Sportu i Rekreacji
zamówienia publicznego na modernizacjê tablicy informacyjnej
na torze regatowym Malta w Poznaniu

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

181

Gospodarowanie przez Zarz¹d Miasta Poznania mieniem komunalnym
 przyst¹pienie Miasta do Spó³ki Kupiec Poznañski S.A.
w Poznaniu (wybrane zagadnienia)

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

b/

182

Gospodarowanie przez Zarz¹d Miasta Konina gminnym zasobem
nieruchomoci; prawid³owoæ procedury sprzeda¿y i ustalenia warunków
zabudowy dla inwestycji pn. Centrum Handlowo-Us³ugowe Zatorze

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

b/

183

Gospodarka finansowa Przedsiêbiorstwa Przemys³u Fermentacyjnego
AKWAWIT S.A. (wybrane zagadnienia)

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

184

Dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa Pañstwowej Komunikacji Samochodowej
w Kole, z uwzglêdnieniem wyników finansowych i gospodarowania maj¹tkiem

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

185

Gospodarka finansowa Urzêdu Gminy w Kleczewie  realizacja inwestycji
gminnych, z uwzglêdnieniem przestrzegania przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

b/

186

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
pozostaj¹cymi w dyspozycji Nadlenictwa Wronki

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

b/

187

Realizacja przez Samodzielny Publiczny Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
w Miejscu Piastowym zadañ statutowych - w l. 1999-2001

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(inna)

188

Realizacja kontraktów mened¿erskich
i kierowanie jednostkami s³u¿by zdrowia - w l. 1999-2001

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(inna)

189

Przekszta³cenia jednostek s³u¿by zdrowia - w l. 2000-2002 (I kw.)

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(inna)

190

Realizacja kontraktów w zakresie us³ugowego przerobu cukru
i depozytu cukru - w l. 2000-2001

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(inna)

191

Gospodarowanie terenami zarz¹dzanymi przez Lasy Pañstwowe
w latach 2000-2002 (I pó³rocze) oraz realizacja wniosków pokontrolnych
dotycz¹cych os. EKO-SÊKOCIN

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(inna)

192

Realizacja wniosków z kontroli windykacji nale¿noci z tytu³u odp³atnego
nabycia budynków i lokali oraz op³at za u¿ytkowanie wieczyste
gruntów Skarbu Pañstwa

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

193

Realizacja wniosków z kontroli wykonywania przez Inspekcjê Sanitarn¹
bie¿¹cego nadzoru sanitarnego w warunkach reformy administracji publicznej

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

194

Realizacja wniosków z kontroli funkcjonowania stra¿y miejskich

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

195

Realizacja wniosków z kontroli prawid³owoci gospodarowania
mieniem PZF CEFARM w Rzeszowie w l. 1997-2000

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

196

Prawid³owoæ prowadzenia gospodarki ³owieckiej

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(rozpoznawcza)

197

Dzia³alnoæ ZELMER S.A. zwi¹zana z przygotowan¹
przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa Informacj¹ o sytuacji w wybranych
spó³kach Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorstwach pañstwowych

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(rozpoznawcza)

198

Realizacja zamówieñ publicznych i zbywanie nieruchomoci
przez Urz¹d Gminy w Mielcu  w l. 2000-2001

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(skargowa)

199

Organizowanie przez Wojewódzki Orodek Ruchu Drogowego
w Przemylu egzaminów sprawdzaj¹cych kwalifikacje osób
ubiegaj¹cych siê o uprawnienia do kierowania pojazdami - w l. 2000-2001

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(skargowa)

b/

a/

'

1.

2.

3.

4.

5.
b/

200

Przekszta³cenia jednostek s³u¿by zdrowia - w l. 2000-2002 (I kw.)

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(skargowa)

201

Zagospodarowanie terenów i obiektów przejêtych od wojsk
Federacji Rosyjskiej w obszarze dzia³ania Miasta i Gminy Borne Sulinowo

Del.
w Szczecinie

w³asna
(inna)

202

Realizacja przez gminy zadañ w dziedzinie przeciwdzia³ania alkoholizmowi

Del.
w Szczecinie

w³asna
(inna)

203

Realizacja inwestycji pn. Przebudowa i modernizacja szpitala
po by³ych jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji
Szpitala Rejonowego w Bia³ogardzie

Del.
w Szczecinie

w³asna
(inna)

204

Organizacja, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
przez jednostki organizacyjne Policji

Del.
w Szczecinie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

205

Realizacja inwestycji przyjêtych przez jednostki samorz¹du terytorialnego
z dniem 1 stycznia 1999 r.

Del.
w Szczecinie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

206

Realizacja obowi¹zku zakupu energii elektrycznej wytworzonej
w ród³ach niekonwencjonalnych

Del.
w Szczecinie

w³asna
(rozpoznawcza)

207

Gospodarowanie (przez Urz¹d Miasta i Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej
w winoujciu) mieniem komunalnym

Del.
w Szczecinie

w³asna
(skargowa)

b/

208

Prawid³owoæ rozliczenia kredytów preferencyjnych
udzielonych podmiotom gospodarczym na skup zbó¿ z dop³atami
Agencji Rynku Rolnego  w l. 2000-2001

Del.
w Szczecinie

w³asna
(skargowa)

b/

209

Funkcjonowanie Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Ustroniu Morskim

Del.
w Szczecinie

w³asna
(skargowa)

210

Obrót nieruchomociami i realizacja inwestycji
w gm. Przelewice - w l. 1999-2002

Del.
w Szczecinie

w³asna
(skargowa)

211

Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianowa
- w l. 1999-2002 (I kw.)

Del.
w Szczecinie

w³asna
(skargowa)

212

Przebieg budowy Szko³y Podstawowej w winoujciu-Przytorzu

Del.
w Szczecinie

w³asna
(skargowa)

213

Wykorzystanie kredytu 4264-POL Miêdzynarodowego Banku Odbudowy
i Rozwoju, przeznaczonego na usuwanie skutków powodzi z lipca 1997 r.

Del.
w Warszawie

w³asna
(koordynowana)

214

Prawid³owoæ wykorzystania przez firmê Doradztwo, Zarz¹dzanie
w Opiece Zdrowotnej maj¹tku Samodzielnego Zespo³u
Publicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej
im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie

Del.
w Warszawie

w³asna
(inna)

215

Realizacja zadañ statutowych przez Wojewódzki Orodek Doradztwa
Rolniczego, z uwzglêdnieniem wykorzystania dotacji bud¿etowych

Del.
w Warszawie

w³asna
(inna)

216

Prawid³owoæ wydatkowania przez gminy rodków z bud¿etu pañstwa,
przekazanych im na realizacjê zadañ publicznych - w 2001 r.

Del.
w Warszawie

w³asna
(inna)

217

Realizacja przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby
pe³ni¹ce funkcje publiczne (Polfa Tarchomin S.A.)

Del.
w Warszawie

w³asna
(inna)

218

Realizacja (przez: Miejski Zarz¹d Dróg i Zarz¹d Dróg Powiatowych w P³ocku,
Powiatowy Zarz¹d Dróg Publicznych w Radomiu oraz Urzêdy Gmin Wilanów,
Ursynów i Rembertów) wniosków z kontroli pobierania op³at
za zajêcie pasa drogowego

Del.
w Warszawie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

219

Wykonywanie (przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miñsku Maz.,
Miejskie Inspektoraty Weterynarii w Ostro³êce i P³ocku
oraz Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Miñsku Maz.
i P³ocku) zadañ nadzoru pañstwowego nad higien¹ produkcji
oraz obrotem miêsem i jego przetworami

Del.
w Warszawie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

220

Udostêpnianie przez publiczne zak³ady opieki zdrowotnej
(Wojewódzkie Centrum Stomatologii i Wojewódzki Szpital Dzieciêcy)
sk³adników maj¹tkowych jednostkom niepublicznym

Del.
w Warszawie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

221

Dzia³alnoæ towarzystw budownictwa spo³ecznego
(Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Bielany w Warszawie i Radomskie
Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Administrator w Radomiu)

Del.
w Warszawie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

222

Realizacja dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych
- w l. 2000-2001 (przez Urzêdy Skarbowe: Warszawa-Wola
oraz w Legionowie, Piasecznie, Kozienicach i Sierpcu)

Del.
w Warszawie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)



b/

b/

1.

2.

3.

4.

Del.
w Warszawie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

5.

223

Realizacja (przez zarz¹dy gmin, miast oraz miast i gmin: Strzegowo,
Sochaczew, Tarczyn, Kozienice, Grójec, Magnuszew, G¹bin, Raci¹¿,
Jastrzêbia i Przytyk) wniosków z kontroli prawid³owoci wykorzystania
rodków bud¿etowych na zadania z zakresu przeciwdzia³ania alkoholizmowi

224

Realizacja (przez Okrêgowy Inspektorat S³u¿by Wiêziennej w Warszawie
i Orodek Doskonalenia Kadr S³u¿by Wiêziennej w Popowie) wniosków
z kontroli funkcjonowania wiêziennictwa - w l. 1999-2000

Del.
w Warszawie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

225

Zapobieganie w szko³ach i placówkach opiekuñczo-wychowawczych
(prowadzonych przez Urz¹d Gminy Warszawa-Ursus i Urz¹d Miasta
w Radomiu) zjawiskom patologii wród dzieci i m³odzie¿y

Del.
w Warszawie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

226

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi gmin (Urz¹d Miasta i Gminy,
Zak³ad Administracji Budynków Komunalnych
i Orodek Pomocy Spo³ecznej w Górze Kalwarii)

Del.
w Warszawie

w³asna
(rozpoznawcza)

227

Restrukturyzacja sektora obronnego
 Zak³ady Mechaniczne PZL Wola S.A

Del.
w Warszawie

w³asna
(rozpoznawcza)

228

Stanowienie aktów prawa miejscowego przez wojewodów

Del.
w Warszawie

w³asna
(rozpoznawcza)

229

Realizacja przez Zarz¹d Gminy Wi¹zowna wybranych zadañ w³asnych
- w l. 1999-2001

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

230

Realizacja przez Zarz¹d Gminy Gózd zadañ w³asnych i zleconych
- w l. 1998-2001 (I pó³r.)

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

231

Dzia³alnoæ Zarz¹du Gminy Warszawa-Centrum, w zakresie przygotowania,
finansowania i realizacji inwestycji p.n. Warszawianka-Park Wodny

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

232

Realizacja przez Zarz¹d Miasta ¯yrardów zadañ w³asnych
i zleconych - w l. 1999-2001

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

233

Dzia³ania podejmowane przez Zarz¹d Województwa Mazowieckiego
w sprawie Biblioteki im. Haliny Rudnickiej w Warszawie

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

234

Udzielanie zamówieñ publicznych przez Samodzielny Publiczny
Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

235

Dzia³alnoæ Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
w Sobolewie, z uwzglêdnieniem wykonywania przez Zarz¹d Gminy
nadzoru nad Zak³adem - w l. 1999-2001

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

236

Kierowanie szko³¹ przez dyrektora XVIII Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. J. Zamoyskiego w Warszawie - w l. 1999-2001

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

237

Funkcjonowanie P.P. G³ówne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych
Energoprojekt w Warszawie - w okresie zarz¹du komisarycznego

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

238

Funkcjonowanie Centrali Farmaceutycznej Cefarm
w Warszawie - w l. 2000-2002 (I kw.)

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

239

Dzia³alnoæ Zarz¹du Gminy Tarczyn (wybrane zagadnienia)

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

240

Dzia³alnoæ Szpitala Ginekologiczno-Po³o¿niczego im. wiêtej Rodziny
 Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
(wybrane zagadnienia)

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

241

Dzia³alnoæ Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa
 Samodzielnego Zespo³u Publicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie- Jeziornie (wybrane zagadnienia)

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

242

Zarz¹dzanie i administrowanie nieruchomociami
przez Gminn¹ Gospodarkê Komunaln¹ Ochota Sp. z o.o.

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

243

Dzia³alnoæ Szpitala Grochowskiego w Warszawie  w l. 1999-2002 (I kw.)

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

244

Realizacja przez Zarz¹d Gminy G³owaczów zadañ w³asnych
i zleconych - w okresie zarz¹du komisarycznego

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

b/

245

Prawid³owoæ udzielania przez Rejonowy Urz¹d Pocztowy w Ostro³êce
zamówieñ publicznych na roboty budowlane,
dostawy i us³ugi - w l. 1998-2000

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

b/

246

Dzia³alnoæ Spó³ki Polska Komunikacja Samochodowa S.A.
w Miñsku Mazow., z uwzglêdnieniem gospodarki maj¹tkiem
- w l. 2001-2002 (I kw.)

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

c/

247

Wywi¹zywanie siê przez STABAR Sp. z o.o. z warunków umo¿liwiaj¹cych
zwolnienie z podatku od nieruchomoci - w l. 1997-2002 (I kw.)

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

b/



1.

2.

3.

4.

5.

248

Realizacja przez Zarz¹d Miasta i Gminy £omianki zadania inwestycyjnego
p.n. Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego
w £omiankach oraz wydzier¿awianie nieruchomoci
- w l. 1999-2002 (I pó³r.)

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

249

Prawid³owoæ gospodarowania przez Starostwo Powiatowe
i Powiatowy Zarz¹d Dróg w Grójcu rodkami subwencji drogowej

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

250

Dzia³alnoæ Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o.
w P³ocku - w l. 2001-2002 (3 kw.)

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

b/

251

Prawid³owoæ postêpowania naprawczego w Przedsiêbiorstwie
Elementów Budowlanych w Radomiu

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

b/

252

Rozliczanie siê przez podmioty gospodarcze z zobowi¹zañ
z tytu³u podatku dochodowego od osób prawnych

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(rozpoznawcza)

253

Wykorzystanie ³ó¿ek szpitalnych
- w wietle rozliczeñ kosztów dzia³alnoci placówek medycznych

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(rozpoznawcza)

254

Dzia³alnoæ Urzêdu Miejskiego Wroc³awia i jednostek podleg³ych
- w l. 1999-2000 (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

255

Budowa hydroelektrowni na potrzeby schronisk turystycznych
- w l. 2000-2001

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

256

Dzia³alnoæ Szpitala im. Dietla w Olenicy
- w l. 2000-2001 (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

257

Dzia³alnoæ Pañstwowej Instytucji Filmowej ,,Odra Film we Wroc³awiu
- w latach 1996-2001

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

258

Dzia³alnoæ Wroc³awskiego Przedsiêbiorstwa Hala Ludowa
Sp. z o.o. we Wroc³awiu - w l. 1999-2001 (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

259

Wykorzystanie przez Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
w widnicy posiadanego mienia, z uwzglêdnieniem gospodarki finansowej
- w l. 1999-2001

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

260

Dzia³alnoæ Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej ,,Dialvita
Sp. z o.o. w G³ogowie (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

261

Gospodarka finansowa i mieniem komunalnym w gm. Oborniki l¹skie
w l. 1998-2001, z uwzglêdnieniem sposobu tworzenia
i funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

262

Dzia³alnoæ Urzêdu Gminy Janowice Wielkie
- w l. 1999-2002 (I kw.)  wybrane zagadnienia

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

263

Dzia³alnoæ Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
w Boles³awcu - w l. 2000-2001 (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

264

Dzia³alnoæ Cukrowni ,,JAWOR S.A. w Jaworze - w l. 2000-2002

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

265

Dzia³alnoæ Zak³adu Techniki Medycznej S³u¿by Zdrowia we Wroc³awiu
- w l. 1998-2001

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

266

Dzia³alnoæ gospodarcza Zak³adów Bawe³nianych BIELTEX S.A. w Bielawie
- w l. 1999-2001 (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

267

Przebieg przekszta³ceñ w³asnociowych w Jeleniogórskich Kopalniach
Surowców Mineralnych S.A. w Szklarskiej Porêbie

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

268

Dzia³alnoæ Urzêdu Miasta i Gminy Wi¹zów
- w l. 1998-2001 (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

269

Dzia³alnoæ Urzêdu Marsza³kowskiego w zakresie restrukturyzacji
placówek s³u¿by zdrowia, z uwzglêdnieniem likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zak³adu Opieki nad Matk¹ i Dzieckiem w Wa³brzychu
oraz Szpitala im. L. Rydygiera we Wroc³awiu

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

270

Funkcjonowanie Bardeckich Zak³adów Papierniczych S.A. w Bardzie
- w l. 1999-2002 (I pó³r.)

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

271

Dzia³alnoæ Urzêdu Gminy Lubin - w l. 2000-2002
(wybrane zagadnienia)

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

272

Dzia³alnoæ Fabryki Cukru ,,Pastuchów S.A. w Pastuchowie
(wybrane zagadnienia)

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

273

Wykorzystanie przez TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz
w Zielonej Górze rodków publicznych przeznaczonych
na zapobieganie bezrobociu na wsi

Del.
w Zielonej Górze

w³asna
(inna)



b/

b/

b/

b/

1.

2.

274

Wykorzystanie przez Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej
Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr w Gubinie rodków publicznych
na realizacjê zleconych projektów

275

Przebieg budowy obwodnicy Szprotawy

3.

4.

Del.
w Zielonej Górze

w³asna
(rozpoznawcza)

Del.
w Zielonej Górze

w³asna
(skargowa)

5.

b/

Kontrolê podjêto:
a/

w zwi¹zku z pismem Marsza³ka Senatu RP,

b/

w zwi¹zku z pismem pos³a (pos³ów) na Sejm RP,

c/

w zwi¹zku z pismem senatora RP,

d/

wniosek Prezesa Rady Ministrów,

e/

w zwi¹zku z pismem Ministra Skarbu Pañstwa,

f/

w zwi¹zku z pismem Ministra Zdrowia.

**/

Kontrola zosta³a przerwana z powodu odmowy udostêpnienia dokumentów. Na wniosek NIK, wyrokiem z dnia 14

marca 2003 r. S¹d Rejonowy w Szczecinie uzna³ prezesa zarz¹du spó³ki za winnego utrudniania kontroli i wymierzy³
mu karê grzywny w wysokoœci 2 tys. z³.

!

