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Prezes Najwyższej Izby Kontroli Mirosław Sekuła

Szanowni Pañstwo
Po raz trzeci w trakcie swojej kadencji przedk³adam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie
z dzia³alnoci Najwy¿szej Izby Kontroli. Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e przy tej okazji dzielê siê refleksj¹ zarówno na temat dzia³alnoci pañstwa, widzianego przez pryzmat ustaleñ kontroli, jak i samej Izby, jej dokonañ
i zamierzeñ.
Nale¿y zatem zadaæ sobie pytanie, co zmieni³o siê w trakcie ostatniego roku. Niew¹tpliwie jednym z bardziej
donios³ych wydarzeñ by³o przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej. ¯ycie ju¿ weryfikuje, czy wyra¿ane przez
Polaków oczekiwania i obawy urzeczywistniaj¹ siê. Niezale¿nie jednak od indywidualnych pogl¹dów na tê kwestiê, otwarcie pozosta³ej czêci Europy na nasz kraj stworzy³o Polsce mo¿liwoæ wykazania, ¿e instytucje pañstwowe oraz obywatele s¹ w stanie sprostaæ nie³atwym wymaganiom zwi¹zanym z obecnoci¹ w Unii.
Jak to zwykle bywa, jest równie¿ i druga strona medalu. Ka¿dego dnia jestemy wiadkami wydarzeñ
i zjawisk, które napawaj¹ nas uzasadnionym niepokojem. Powa¿ny problem stanowi wzrost d³ugu publicznego. Jego poziom niebezpiecznie zbli¿a siê do krytycznego punktu, po przekroczeniu którego destabilizacja
finansów publicznych mo¿e staæ siê faktem. Szczególnie niepokoi to, ¿e przywracanie równowagi finansów
publicznych nie by³o celem polityki bud¿etowej w 2003 r., a podjête dzia³ania ukierunkowano raczej na zwiêkszanie obci¹¿eñ publicznoprawnych, ani¿eli na ograniczanie wydatków. W terminologii kontrolerskiej znane

jest pojêcie efektu za pieni¹dze, czyli oszczêdnego i gospodarnego dochodzenia do oczekiwanego rezultatu.
W dzia³aniu wielu instytucji publicznych, mimo poprawnoci ksiêgowej, mamy do czynienia z du¿ymi wydatkami i niewielkim efektem, co powinno byæ przedmiotem szczególnej uwagi w sytuacji ograniczonych zasobów finansowych pañstwa.
Rosn¹cy d³ug publiczny, ubo¿enie spo³eczeñstwa, coraz wiêksze problemy s³u¿by zdrowia, wystêpowanie
ró¿nych form patologii, do których zaliczyæ te¿ nale¿y korupcjê, to przyk³ady konkretnych dolegliwoci i zagro¿eñ. Do tego katalogu dodaæ mo¿na przypadki: niewywi¹zywania siê administracji publicznej z na³o¿onych na
ni¹ obowi¹zków, braku kontroli i skutecznego nadzoru nad prac¹ urzêdów, szczególnie jaskrawo widoczne na
szczeblu samorz¹dowym. Stan taki sprzyja naruszaniu przyjêtych zasad postêpowania, rodzi poczucie bezkarnoci i tolerancjê dla korupcji. Brak poczucia stabilnoci i pewnoci prawa nie sprzyja propagowaniu i umacnianiu siê postaw propañstwowych, sk³ania do skrajnych i radykalnych ocen dotycz¹cych stanu spraw publicznych.
Najwy¿sza Izba Kontroli, jako organ kontroli pañstwowej, wskazuje na niepoprawnoæ dzia³añ, formu³uje
uwagi i wnioski, których realizacja ma na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawid³owoci. Izba nie mo¿e
jednak narzuciæ obowi¹zku realizacji postulowanych przez siebie zaleceñ.

Szanowni Pañstwo
Podstawowym zadaniem Izby jest oczywicie dzia³alnoæ kontrolna. Utrzymanie jej na oczekiwanym od
naczelnego organu kontroli najwy¿szym poziomie nie jest mo¿liwe bez profesjonalnej, stale rozwijaj¹cej siê
kadry pracowników, korzystaj¹cej z najnowszych osi¹gniêæ metodycznych w zakresie wykonywania kontroli,
a tak¿e bez wdro¿enia kompleksowego systemu dba³oci o jej jakoæ.
Obejmuj¹c przed trzema laty urz¹d prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli, jako jeden z podstawowych celów
swojej dzia³alnoci wyznaczy³em sobie pe³ne dostosowanie Izby do miêdzynarodowych standardów dzia³ania. Miniony rok by³ w jakim sensie okresem prze³omowym, pocz¹tkiem intensywnego wdra¿ania standardów kontroli NIK, wytycznych i zasad postêpowania. Z powodzeniem kontynuowano wspó³pracê miêdzynarodow¹, w tym kontrole równoleg³e i wspólne przeprowadzane z najwy¿szymi organami kontroli innych pañstw.
Nasze dokonania zosta³y dostrze¿one przez Komisjê Europejsk¹, która w listopadzie ubieg³ego roku, w Kompleksowym raporcie monitoruj¹cym w sprawie przygotowañ Polski do cz³onkostwa pozytywnie oceni³a zakres dzia³añ, niezale¿noæ i profesjonalizm Izby. Jest to powód do satysfakcji dla wszystkich naszych pracowników.
Na jednym z posiedzeñ Komisji do Spraw Kontroli Pañstwowej, na którym omawiana by³a realizacja strategii NIK, powiedzia³em, ¿e w prawid³owym rozwoju ka¿dej organizacji nie ma miejsca na zdarzenia przypadkowe.
Aby osi¹gn¹æ za³o¿one cele, niezbêdna jest konsekwencja w dzia³aniu, zaanga¿owanie pracowników, kreatywnoæ, objawiaj¹ca siê ci¹g³ym poszukiwaniem nowych, bardziej efektywnych rozwi¹zañ. Jestemy tak¿e wiadomi naszych s³abych stron. Znamy je i potrafimy im przeciwdzia³aæ. Przedk³adaj¹c zatem Sprawozdanie z dzia³alnoci Najwy¿szej Izby Kontroli w 2003 r. poddajemy bez kompleksów nasze dokonania os¹dowi Wysokiej
Izby i opinii publicznej.
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Misj¹
Najwy¿szej Izby Kontroli
jest dba³oæ o gospodarnoæ
i skutecznoæ w s³u¿bie
publicznej
dla Rzeczypospolitej Polskiej

Wizj¹
Najwy¿szej Izby Kontroli

Nasze dzia³ania, osi¹gniêcia i sukcesy w 2003 r.
l

175 tematów kontroli planowych

l

238 tematów kontroli doranych

l

3294 skontrolowanych jednostek

l

3497 przekazanych wyst¹pieñ pokontrolnych

l

170 informacji o wynikach kontroli przed³o¿onych Sejmowi

l

4676,4 mln z³ wydatków niezgodnych z prawem, uszczupleñ w dochodach i innych
nieprawid³owoci finansowych stwierdzonych w wyniku kontroli

jest ciesz¹cy siê
powszechnym autorytetem

l

300,8 mln z³ odzyskanych w wyniku kontroli

najwy¿szy organ

l

wydanie Podrêcznika kontrolera zawieraj¹cego standardy kontroli NIK

kontroli pañstwowej,
którego raporty
bêd¹ oczekiwanym

i szczegó³owe wytyczne ich stosowania
l

raporcie monitoruj¹cym w sprawie przygotowañ Polski do cz³onkostwa

i poszukiwanym ród³em
informacji
dla organów w³adzy
i spo³eczeñstwa "

pozytywna ocena NIK dokonana przez Komisjê Europejsk¹ w Kompleksowym

l

zorganizowanie 2 seminaryjnych posiedzeñ Kolegium NIK z udzia³em przedstawicieli
wiata nauki i osób znanych w ¿yciu publicznym
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Wiceprezes
Piotr Kownacki

Wiceprezes
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Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi NIK wed³ug stanu na 1 stycznia 2004 r.

#

Postêpowanie kontrolne

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy¿szej Izbie Kontroli
ca³ociowo reguluje procedury zwi¹zane z postêpowaniem kontrolnym, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego, rzetelne jego udokumentowanie oraz dokonanie oceny kontrolowanej dzia³alnoci, wed³ug kryteriów okrelonych w ustawie. Akt
ten szczegó³owo okrela równie¿ prawa i obowi¹zki stron postêpowania kontrolnego.

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 ekonomicznych w Szkole G³ównej Handlowej
Tadeusz Reniusz Janusz
 prof. nauk ekonomicznych w Uniwersytecie £ódzkim
Adam Jaroszyñski
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim
Antoni Kantecki
 prof. nauk ekonomicznych 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:

Aplikacja kontrolerska
i szkolenia

Aplikacja przygotowuje teoretycznie i praktycznie pracowników
do wykonywania obowi¹zków kontrolerskich.
Szkolenie aplikacyjne dzieli siê na trzy etapy: szkolenie teoretyczne, wykonywanie zadañ praktycznych i samokszta³cenie.
W czasie rocznego szkolenia aplikanci uczestnicz¹ w 400 godzinach wyk³adów, seminariów i æwiczeñ, podczas których zapoznaj¹ siê z wiedz¹ o charakterze warsztatowym  nabywaj¹c
m.in. umiejêtnoci dokumentowania ustaleñ kontroli, sporz¹dzania dokumentów w postêpowaniu kontrolnym oraz pos³ugiwania siê instrumentarium prawnym.
W 2003 roku w aplikacji kontrolerskiej uczestniczy³o 142
pracowników NIK oraz 7 osób z komórek kontrolnych urzêdów
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej.
Pracownicy NIK uczestniczyli te¿ w szkoleniach specjalistycznych dotycz¹cych wybranych dziedzin wiedzy  m.in. rachunkowoci bud¿etowej, kontroli i audytu wewnêtrznego, udzielania zamówieñ publicznych  w tym z zastosowaniem europejskich procedur przetargowych oraz rozliczania funduszy unijnych. Izba popiera³a te¿ udzia³ w swych pracowników w studiach podyplomowych i doktoranckich, aplikacjach prawniczych
i w sta¿ach zagranicznych, a tak¿e w nauce jêzyków obcych.
$

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, od 1.10.2003 r. dyrektor Departamentu Obrony
Narodowej i Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
W 2003 r. Kolegium Najwy¿szej Izby Kontroli
obradowa³o na 17 posiedzeniach.
*/ Zarz¹dzeniem Marsza³ka Sejmu z dnia 17 lutego 2004 r. Piotr Kruszyñski zosta³
odwo³any ze sk³adu Kolegium NIK. Zarz¹dzeniem Marsza³ka Sejmu z dnia 3 marca
2004 r. w sk³ad Kolegium NIK powo³any zosta³ Marek Wierzbowski  profesor nauk
prawnych w Uniwersytecie Warszawskim.

**/ Od 1 kwietnia 2004 r. dyrektor Delegatury NIK w Warszawie

Jubileusz 85  lecia Najwy¿szej Izby Kontroli

Jednym z g³ównych akcentów obchodów 85  lecia utworzenia NIK by³o okolicznociowe posiedzenie Kolegium Najwy¿szej Izby
Kontroli, które odby³o siê 7 lutego br. w Sali Kolumnowej Sejmu. Przyby³ych na uroczystoæ goci przywita³ i obrady otworzy³
prezes NIK Miros³aw Seku³a. ¯yczenia z okazji jubileuszu przekazali: w imieniu prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego Jolanta
Szymanek  Deresz  szef Kancelarii Prezydenta RP, Longin Pastusiak  marsza³ek Senatu, Donald Tusk  wicemarsza³ek
Sejmu i Józef Oleksy  wicepremier i minister spraw wewnêtrznych i administracji.
Dysertacje na temat NIK  kontynuacja i nowe wyzwania wyg³osili: Lech Kaczyñski  prezydent m. st. Warszawy, prezes NIK
w latach 1992-1995 (wspó³autork¹ referatu by³a Ma³gorzata Niezgódka  Medek, sêdzia NSA, b. dyrektor Departamentu Prawnego
NIK), Janusz Wojciechowski  wicemarsza³ek Sejmu, prezes NIK w latach 1995  2001 (wyst¹pienie odtworzono elektronicznie),
Marek Safjan  prezes Trybuna³u Konstytucyjnego, Leszek Balcerowicz  prezes NBP, Artur Nowak  Far  profesor SGH.

W dniach 17-18 listopada br. 2003 r. w NIK
wizytê oficjaln¹ z³o¿y³ Przewodnicz¹cy Komitetu Kontroli Pañstwowej Republiki Bia³orusi Pan Anatolij A. Tozik. Wizyta ta by³a
pierwszym spotkaniem pomiêdzy szefami
instytucji kontrolnych Polski i Bia³orusi, od
momentu powo³ania do ¿ycia Komitetu
w 1996 roku. Podczas spotkañ w NIK strona polska przedstawi³a miejsce Izby w systemie pañstwa polskiego, jej status i kompetencje, zagadnienia z zakresu kontroli finansów publicznych oraz ochrony rodowiska. Na zakoñczenie podpisano porozumienie o wspó³pracy pomiêdzy Najwy¿sz¹ Izb¹
Kontroli a Komitetem Kontroli Pañstwowej
Republiki Bia³orusi.

%

Rozpatrywanie skarg
i wniosków

Wyniki kontroli i informacja publiczna

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. NIK informuje opiniê publiczn¹
o swej dzia³alnoci, a tak¿e prezentuje wyniki wa¿niejszych kontroli.
Izba upowszechnia informacje publiczne za porednictwem Biuletynu Informacji Publicznej NIK oraz na wniosek zainteresowanego,
po uzyskaniu zwolnienia przez Prezesa NIK z obowi¹zku zachowania
tajemnicy kontrolerskiej.

Sygna³y od obywateli, docieraj¹ce do Najwy¿szej Izby
Kontroli w formie skarg i wniosków, stanowi¹ wa¿ne
ród³o wiedzy o wystêpuj¹cych w ¿yciu publicznym nieprawid³owociach, niegospodarnoci i nadu¿yciach. Informacje te wykorzystywane s¹ przy planowaniu tematów przysz³ych kontroli oraz w przygotowywaniu programów kontroli. Wiele kontroli przeprowadzonych
z w³asnej inicjatywy Izby zosta³o podjêtych po analizie
skarg i wniosków sk³adanych do NIK.
W 2003 roku do NIK wp³ynê³o ponad 7,6 tys. skarg,
listów i wniosków. Autorami korespondencji by³y zarówno osoby fizyczne, jak te¿ cz³onkowie zbiorowoci  pracowniczych, spó³dzielczych czy zwi¹zkowych.
Z takiej formy kontaktu z NIK korzystaj¹ tak¿e parlamentarzyci i radni. W roku ubieg³ym, w sprawie skarg
i wniosków w jednostkach organizacyjnych NIK przyjêto 1,7 tys. osób.

Informatyzacja NIK

Archiwum Najwy¿szej Izby Kontroli

Archiwum Najwy¿szej Izby Kontroli przechowuje akta departamentów i delegatury NIK w Warszawie od 1966 roku oraz
akta osobowe pracowników NIK od roku 1945. Zasób aktowy
Archiwum NIK wyniós³ na koniec 2003 r. ok. 1000 mb materia³ów wieczystego przechowywania.
Po up³ywie okresu wymaganego ustaw¹ o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, akta departamentów przekazywane s¹ do Archiwum Akt Nowych, za delegatury do Archiwum m.st. Warszawy.
Zgromadzone zasoby archiwalne  obok waloru dokumentacyjnego dla NIK, maj¹ tak¿e szczególne znaczenie dla krajowej archiwistyki. Niejednokrotnie, dziêki Archiwum NIK, zachowa³y siê uzyskane w trakcie kontroli dokumenty wielu zlikwidowanych b¹d przekszta³conych jednostek pañstwowych.
&

W minionym roku kontynuowano rozbudowê wewnêtrznej sieci informatycznej NIK. Przekazano m.in. do u¿ytku pomieszczenia nowej serwerowni, zaprojektowanej i wykonanej w sposób zapewniaj¹cy zmniejszenie awaryjnoci i wyd³u¿enie czasu eksploatacji
zainstalowanego sprzêtu. Uruchomiono nowo zakupiony serwer
i wymieniono system operacyjny oraz relacyjn¹ bazê danych.
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Podstawowymi aktami prawnymi okreœlaj¹cymi pozycjê ustrojow¹
i funkcjonaln¹ NIK jest ustawa zasadnicza - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 202 - 207) i ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwy¿szej Izbie Kontroli.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Konstytucja RP stanowi, ¿e Izba jest naczelnym organem kontroli pañstwowej, podlega Sejmowi RP i dzia³a
na zasadach kolegialnoci. Uznanie NIK za naczelny organ kontroli pañstwowej oznacza, ¿e Izba jest wyodrêbnionym funkcjonalnie organem pañstwowym, maj¹cym wiod¹c¹ rolê w realizacji zadañ kontrolnych w pañstwie,
a ustalenia, oceny, uwagi i wnioski prezentowane przez Izbê mog¹ byæ weryfikowane tylko w postêpowaniu
prowadzonym przez ten organ. Nawet Sejm RP, któremu Izba podlega, nie ma uprawnieñ do dokonywania
w tym zakresie jakichkolwiek zmian. Przepisy konstytucyjne reguluj¹ równie¿ obowi¹zki NIK wobec Sejmu i okrelaj¹ pozycjê Prezesa NIK.
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Ustawa o Najwy¿szej Izbie Kontroli
Ustawa o NIK okrela zadania i zakres dzia³ania Izby, a tak¿e jej organizacjê. Od czasu uchwalenia ustawy
o NIK by³a ona wprawdzie wielokrotnie nowelizowana, jednak zmiany mia³y niewielki zakres. Zwi¹zane by³y
g³ównie z reformowaniem pañstwa i systemu prawa po wejciu ustawy w ¿ycie. Ustawa o NIK reguluje tak¿e
proces 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.
W ustawie o NIK okrelono organy, które mog¹ zleciæ Izbie przeprowadzenie kontroli lub wyst¹piæ z tego
rodzaju wnioskiem. Jej przepisy stanowi¹, ¿e NIK podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu RP lub jego organów, a tak¿e na wniosek Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów. Izba podejmuje tak¿e kontrole z w³asnej
inicjatywy.
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 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 kontroluje tak¿e dzia³alnoæ organów samorz¹du terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych
komunalnych jednostek organizacyjnych - pod wzglêdem legalnoci, gospodarnoci i rzetelnoci. W wypadku
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
kontroluje ich dzia³alnoæ pod wzglêdem legalnoci i gospodarnoci.
W odniesieniu do czêci podmiotów, zakres przedmiotowy kontroli obejmuje jedynie wykonanie bud¿etu,
gospodarkê finansow¹ i maj¹tkow¹. Ograniczenie to dotyczy: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP
i Kancelarii Senatu RP, 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.
Wspomnianemu ograniczeniu nie podlegaj¹ kontrole przeprowadzane w niektórych z wymienionych jednostek, o ile podejmowane s¹ na zlecenie Sejmu RP. W wypadku takiego zlecenia, NIK bada dzia³alnoæ

$

Przepisy wykonawcze dotycz¹ce postêpowania kontrolnego
Zarz¹dzeniem Prezesa NIK z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie postêpowania kontrolnego uregulowane zosta³y zadania kontrolerów, zasady przygotowywania kontroli, dokumentowania poszczególnych czynnoci kontrolnych, sporz¹dzania protoko³u, wyst¹pienia i informacji o wynikach kontroli, a tak¿e tryb rozpatrywania zastrze¿eñ.

Zarz¹dzenia i pisma okólne Prezesa NIK
W 2003 r. Prezes NIK wyda³ 17 zarz¹dzeñ, które dotyczy³y m.in.: zmian w procedurze udzielania zamówieñ publicznych oraz nadania regulaminu pracy komisjom przygotowuj¹cym i przeprowadzaj¹cym tego
rodzaju postêpowania, zasad i trybu naboru kandydatów do pracy, zmian w zarz¹dzeniu powo³uj¹cym
Zespó³ opiniuj¹cy kandydatów do pracy oraz w organizacji aplikacji kontrolerskiej, jak równie¿ zmian w organizacji wewnêtrznej i w³aciwoci jednostek organizacyjnych, zasad kierowania i dofinansowania kszta³cenia i dokszta³cania w formach pozaszkolnych pracowników Izby, powo³ania Zespo³u Kryzysowego oraz
wprowadzenia sta³ego dy¿uru pracowników. Wydane przez Prezesa NIK pisma okólne dotyczy³y natomiast: okrelenia zasad i trybu przekazywania s¹dom i organom cigania informacji uzyskanych w toku
kontroli, wprowadzenia systemu kontroli dostêpu, zmian w zasadach realizacji Planu pracy NIK oraz trybu
udostêpniania informacji publicznych.

%
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Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP i Kancelarii Senatu RP, 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 oraz Kancelarii Senatu - na wniosek
Senatu.
Ustawowym obowi¹zkiem NIK jest przedk³adanie Sejmowi RP: 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.
Izba przedk³ada tak¿e Sejmowi RP wnioski w sprawie rozpatrzenia problemów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
organów wykonuj¹cych zadania publiczne, a tak¿e wyst¹pienia zawieraj¹ce - wynikaj¹ce z kontroli - zarzuty
dotycz¹ce m.in. dzia³alnoci osób wchodz¹cych w sk³ad Rady Ministrów, kieruj¹cych urzêdami centralnymi i Prezesa NBP.
NIK jest ponadto ustawowo zobowi¹zana do przedk³adania Sejmowi RP sprawozdania ze swej dzia³alnoci
w roku ubieg³ym.
Okrelone ustawowo procedury reguluj¹, oprócz dzia³añ podejmowanych przez kontrolera w toku prowadzonej kontroli, równie¿ czynnoci zwi¹zane z 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 zg³aszania zastrze¿eñ do ustaleñ opisanych w protokole kontroli,
a tak¿e do ocen, uwag i wniosków zawartych w wyst¹pieniu pokontrolnym.

&
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Konstytucja RP i ustawa o NIK stanowi¹, ¿e Izba 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 RP powo³uje, na wniosek Prezesa NIK, 7
przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów jednostek organizacyjnych Izby 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 zarzuty, które wynikaj¹ z kontroli i dotycz¹ 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 tak¿e 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 2003 r. Kolegium NIK obradowa³o w sk³adzie:1/
 Miros³aw Seku³a
 Prezes NIK;
 Jacek Jezierski
 wiceprezes NIK;
 Piotr Kownacki
 wiceprezes NIK;
 Zbigniew Weso³owski
 wiceprezes NIK;
 Krzysztof Szwedowski
 wiceprezes NIK;
 Józef Górny
 dyrektor generalny NIK;
 El¿bieta Chojna  Duch
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
 Zbigniew Dworzecki
 prof. nauk ekonomicznych w Szkole G³ównej Handlowej;
 Tadeusz Reniusz Janusz
 prof. nauk ekonomicznych w Uniwersytecie £ódzkim;
 Adam Jaroszyñski
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
 Antoni Kantecki
 prof. nauk ekonomicznych w Szkole G³ównej Handlowej;
 Piotr Kruszyñski
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;2/
 Czes³aw Martysz
 dr hab. nauk prawnych w Uniwersytecie l¹skim;
 Waldemar D³ugo³êcki
 dyrektor Departamentu Bud¿etu i Finansów;
1/

Cz³onkowie Kolegium NIK zostali powo³ani: dr hab. Cz. Martysz  zarz¹dzeniem Nr 2 Marsza³ka Sejmu RP z 31 lipca 2001 r., pozostali cz³onkowie -

zarz¹dzeniem Nr 1 Marsza³ka Sejmu RP z 14 stycznia 2002 r.
2/

Odwo³any ze sk³adu Kolegium NIK zarz¹dzeniem Nr 2 Marsza³ka Sejmu RP z 17 lutego 2004 r. Zarz¹dzeniem Nr 3 Marsza³ka Sejmu RP z 3 marca 2004 r.

w sk³ad Kolegium NIK powo³any zosta³ Marek Wierzbowski - prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim.










Mieczys³aw Kosmalski
Bogus³aw Mozga
Józef P³oskonka
Alicja Pomorska
Jaros³aw Wenderlich
Marek Zaj¹ka³a








dyrektor Delegatury NIK w Katowicach;3/
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.4/

Ogólne dane o dzia³alnoci w 2003 r.
W 2003 r. odby³o siê 17 posiedzeñ Kolegium NIK, w tym 2 seminaryjne. Kolegium uchwali³o m.in.: pozytywn¹ opiniê w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów w zakresie wykonania ustawy bud¿etowej za 2002 r.,
zmiany w Planie pracy NIK na 2003 r., projekt bud¿etu i Plan pracy NIK na 2004 r. Zatwierdzi³o równie¿: Analizê
wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w 2002 r. oraz Sprawozdanie z dzia³alnoci NIK w 2002 r.
Rozpatrzy³o tak¿e zastrze¿enia do 37 wyst¹pieñ pokontrolnych. Kieruj¹c siê trosk¹ o przestrzeganie porz¹dku
konstytucyjnego umo¿liwiaj¹cego Izbie wykonywanie jej zadañ wyznaczonych przepisami prawa, Kolegium NIK
podjê³o uchwa³ê w sprawie ochrony niezale¿noci Izby. Ponadto zapozna³o siê z Informacj¹ o wynikach kontroli
w podmiotach gospodarczych opisanych w rz¹dowym Raporcie otwarcia z 7 maja 2002 r., rozpatrzy³o j¹, zg³osi³o uwagi, przeprowadzi³o dyskusjê, a nastêpnie przyjê³o Informacjê do wiadomoci.

Rozpatrywanie zastrze¿eñ do wyst¹pieñ pokontrolnych
W 2003 r. Kolegium NIK rozpatrzy³o zastrze¿enia do 37 wyst¹pieñ podpisanych przez Prezesa lub wiceprezesów NIK, podejmuj¹c stosowne uchwa³y oddalaj¹ce zastrze¿enia w ca³oci, uwzglêdniaj¹ce je w czêci lub
w ca³oci. Szczegó³owe dane o sposobie rozpatrzenia zg³oszonych zastrze¿eñ, w porównaniu z analogicznymi
danymi z 2002 r., zawiera tabela Nr 1.

Sposób rozpatrzenia przez Kolegium NIK zastrze¿eñ
do wyst¹pieñ pokontrolnych zg³oszonych w latach 2002 - 2003
2002 r.

2003 r.

Liczba
wyst¹pieñ
3

Wskanik
struktury
w procentach
4

Wskanik
Liczba
struktury
wyst¹pieñ w procentach
5
6

Lp.
1

Wyszczególnienie  sposób rozpatrzenia zastrze¿eñ
zg³oszonych do wyst¹pieñ:
2

1.

Oddalono w ca³oci

6

17,6

17

45,9

2.

Uwzglêdniono w czêci

21

61,8

19

51,4

3.

Uwzglêdniono w ca³oci

5

14,7

1

2,7

4.

Pozostawiono bez rozpoznania*

2*/

5,9





Razem:

34

100,0

37

100,0

*/ Zastrze¿enia pozostawiono bez rozpoznania, z powodu zg³oszenia ich przez osobê nieuprawnion¹.

Zastrze¿enia, o których mowa wy¿ej, zosta³y zg³oszone w 2003 r. przez:
1) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wyst¹pienia z 12 listopada 2002 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakresie wykorzystania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ w sferze postêpu biologicznego w produkcji rolinnej  w latach 1999-2002 (I pó³rocze);
2) Ministra Finansów do wyst¹pienia z 17 grudnia 2002 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Finansów,
3/

W dniu 1 kwietnia 2004 r. mianowany przez Prezesa NIK na stanowisko dyrektora Delegatury NIK w Warszawie.

4/

W dniu 1 padziernika 2003 r. mianowany przez Prezesa NIK na stanowisko dyrektora Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego.
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w zakresie udzielania porêczeñ i gwarancji przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne  w latach
1999-2002 (I pó³rocze);
3) Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki do wyst¹pienia z 19 grudnia 2002 r., skierowanego po kontroli Urzêdu Regulacji Energetyki, w zakresie realizacji zadañ zwi¹zanych z obs³ug¹ odbiorców energii elektrycznej 
w latach 1999-2002;
4) Ministra Spraw Zagranicznych do wyst¹pienia z 29 stycznia 2003 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, w zakresie dzia³añ informacyjnych i edukacyjnych w zakresie integracji Polski z Uni¹
Europejsk¹, realizowanych przez MSZ i polskie placówki dyplomatyczne  w latach 1999-2002 (3 kwarta³y);
5) Ministra Zdrowia do wyst¹pienia z 4 marca 2003 r., skierowanego po kontroli Centrum Kszta³cenia Podyplomowego Pielêgniarek i Po³o¿nych oraz gospodarstwa pomocniczego prowadzonego przez Centrum, w zakresie organizowania i finansowania sta¿y podyplomowych oraz szkolenia specjalizacyjnego fachowych
pracowników ochrony zdrowia  w latach 2001-2002 (3 kwarta³y);
6) Ministra Finansów do wyst¹pienia z 28 stycznia 2003 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Finansów,
w zakresie sprawowania przez Ministra Finansów nadzoru nad Prezesem G³ównego Urzêdu Ce³ oraz wykonywania przez Ministerstwo zadañ jednostki centralnej administracji celnej, w ramach kontroli przygotowania S³u¿by Celnej do zwalczania przestêpczoci i nadu¿yæ zwi¹zanych z obrotem towarowym z zagranic¹ 
w latach 1999-2002 (I pó³rocze);
7) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 4 lutego 2003 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu
Pañstwa, w zakresie stanu procesu prywatyzacji Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ  w okresie od lipca
2000 r. do listopada 2002 r.;
8) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do wyst¹pienia z 30 stycznia 2003 r., skierowanego po
kontroli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w zakresie ustalania i egzekwowania wymogów
zabezpieczaj¹cych jakoæ i terminowoæ wykonania robót drogowych  w latach 1999-2002 (3 kwarta³y);
9) Ministra Infrastruktury do wyst¹pienia z 13 marca 2003 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Infrastruktury dotycz¹cej wykonywania zadañ w zakresie tworzenia warunków zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo w portach lotniczych;
10) Ministra Zdrowia do wyst¹pienia z 14 kwietnia 2003 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Zdrowia, w zakresie wdra¿ania systemu ratownictwa medycznego w Polsce  w latach 1999-2002;
11) Ministra Zdrowia do wyst¹pienia z 29 kwietnia 2003 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Urz¹d
Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 63;
12) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 15 kwietnia 2003 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Pañstwa, w zakresie likwidacji i gospodarowania mieniem polikwidacyjnym oraz mieniem przejêtym przez
Skarb Pañstwa po rozwi¹zaniu umowy o oddanie przedsiêbiorstwa do odp³atnego korzystania;
13) Ministra Zdrowia do wyst¹pienia z 17 kwietnia 2003 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Zdrowia, w zakresie organizacji i finansowania sta¿y podyplomowych oraz specjalizacji fachowych pracowników ochrony
zdrowia;
14) Ministra Zdrowia do wyst¹pienia z 25 kwietnia 2003 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo Zdrowia bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 46  Zdrowie;
15) Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej do wyst¹pienia z 22 kwietnia 2003 r., skierowanego po kontroli
wykonania przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 23  Integracja
europejska;
16) Kierownika Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych do wyst¹pienia z 30 kwietnia 2003 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Urz¹d ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 54 oraz realizacji planu finansowego Pañstwowego Funduszu Kombatantów;
17) Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji do wyst¹pienia z 16 kwietnia 2003 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 17
 Administracja publiczna i 43  Wyznania religijne;

!
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18) Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki do wyst¹pienia z 6 maja 2003 r., skierowanego po kontroli Urzêdu Regulacji Energetyki, w zakresie wykonania bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 50  Urz¹d Regulacji Energetyki;
19) Ministra Zdrowia do wyst¹pienia z 7 maja 2003 r., skierowanego po kontroli wykonania przez gospodarstwo
pomocnicze przy Ministerstwie Zdrowia planu finansowego w 2002 r.;
20) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do wyst¹pienia z 9 maja 2003 r., skierowanego po kontroli Centrum Obs³ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w zakresie wykonania przez Centrum bud¿etu pañstwa
w 2002 r., udzielania zamówieñ publicznych finansowanych ze rodków bud¿etowych Kancelarii i stanu realizacji wniosków z kontroli przeprowadzonych w gospodarstwie pomocniczym Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów w 2002 r.;
21) Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej do wyst¹pienia z 7 maja 2003 r., skierowanego po kontroli
wykonania przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 20 
Gospodarka i 40  Turystyka;
22) Przewodnicz¹c¹ Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do wyst¹pienia z 20 maja 2003 r., skierowanego po
kontroli wykonania przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 09;
23) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 19 maja 2003 r., skierowanego po kontroli wykonania przez
Ministerstwo Skarbu Pañstwa bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 36  Skarb Pañstwa;
24) Prezesa Narodowego Banku Polskiego do wyst¹pienia z 23 maja 2003 r., skierowanego po kontroli Narodowego Banku Polskiego, w zakresie wykonania za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w 2002 r.;
25) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 19 maja 2003 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu
Pañstwa, w zakresie dzia³añ ministra zwi¹zanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Zak³adów Przemys³u
Ci¹gnikowego URSUS SA;
26) Ministra Infrastruktury do wyst¹pienia z 6 czerwca 2003 r., skierowanego po kontroli PP Porty Lotnicze
i Ministerstwa Infrastruktury, w zakresie przygotowania przedsiêwziêcia pn. Rozbudowa Miêdzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okêcie  Budowa Terminalu Pasa¿erskiego 2 wraz z infrastruktur¹ techniczn¹;
27) Ministra Zdrowia do wyst¹pienia z 21 lipca 2003 r., skierowanego po kontroli Zarz¹du Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia, w zakresie realizacji inwestycji pn. Budowa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;
28) Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej do wyst¹pienia z 20 sierpnia 2003 r., skierowanego po kontroli
Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, w zakresie koordynacji, programowania i wdra¿ania poszczególnych programów finansowanych z funduszu PHARE, przyznanych na podstawie memorandów finansowych podpisanych po przyjêciu tzw. Nowej Orientacji PHARE, tj. po 28 wrzenia 1998 r.;
29) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 29 lipca 2003 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu
Pañstwa, w zakresie przygotowania i prywatyzacji Zak³adu Energetycznego STOEN SA w latach 2002-2002,
w ramach realizacji programu prywatyzacji sektora elektroenergetycznego;
30) Ministra Infrastruktury do wyst¹pienia z 7 sierpnia 2003 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w zakresie budowy autostrad w Polsce;
31) G³ównego Lekarza Weterynarii do wyst¹pienia z 4 wrzenia 2003 r., skierowanego po kontroli G³ównego
Inspektoratu Weterynarii, w zakresie funkcjonowania nadzoru nad wytwarzaniem pasz i ich obrotem w latach 2002-2003 (I kwarta³);
32) Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej do wyst¹pienia z 18 wrzenia 2003 r., skierowanego po
kontroli Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, w zakresie wykorzystania energii elektrycznej
i ciep³a ze róde³ odnawialnych oraz energii elektrycznej produkowanej w skojarzeniu z ciep³em  w latach
2001-2003 (do maja);
33) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 5 sierpnia 2003 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu
Pañstwa, w zakresie podjêtych w latach 1999-2002 dzia³añ restrukturyzacyjnych sektora gazowego i funkcjonowania nadzoru w³acicielskiego nad Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA;

34) Ministra Finansów do wyst¹pienia z 8 wrzenia 2003 r., skierowanego po kontroli Biura Obs³ugi Transportu
Miêdzynarodowego  gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury, w zakresie naliczania, pobierania, egzekwowania i przekazywania (na rachunek rodka specjalnego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) op³at zwi¹zanych z transportem drogowym;
35) Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej do wyst¹pienia z 29 padziernika 2003 r., skierowanego po
kontroli b. Ministerstwa Gospodarki, w zakresie restrukturyzacji sektora obronnego w latach 1996-2001,
z uwzglêdnieniem dzia³añ podejmowanych w 2002 r.;
36) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 6 listopada 2003 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Pañstwa, w zakresie restrukturyzacji sektora obronnego w latach 1996-2001, z uwzglêdnieniem dzia³añ
podejmowanych w 2002 r.;
37) Ministra Zdrowia do wyst¹pienia z 13 listopada 2003 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Zdrowia,
w zakresie restrukturyzacji i przekszta³ceñ systemowych w ochronie zdrowia  w latach 1999-2003 (I pó³rocze).
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Uchwa³a w sprawie ochrony niezale¿noci Najwy¿szej Izby Kontroli
Po zapoznaniu siê  na posiedzeniach w dniach 17 wrzenia i 22 padziernika 2003 r.  z informacj¹
Prezesa NIK oraz wyst¹pieniem Prezesa i przebiegiem plenarnego posiedzenia Sejmu RP w dniu 3 padziernika 2003 r., przedmiotem którego by³a m.in. debata o powa¿nych utrudnieniach, na jakie napotyka Izba
w wykonywaniu swoich funkcji kontrolnych, Kolegium NIK  wyra¿aj¹c zaniepokojenie zaistnia³¹ sytuacj¹,
wskazuj¹c¹ na niebezpieczeñstwo zagro¿enia niezale¿noci Izby  podjê³o uchwa³ê w sprawie ochrony tej
niezale¿noci.
W ocenie Kolegium NIK, fakty przedstawione przez Prezesa NIK podczas plenarnego posiedzenia Sejmu
RP mo¿na uznaæ za próbê kwestionowania  wynikaj¹cej z Konstytucji RP i ustawy o NIK  pozycji NIK jako
naczelnego organu kontroli pañstwowej, a zw³aszcza kompetencji Izby w zakresie kontroli organów administracji rz¹dowej. Kolegium wskaza³o tak¿e, ¿e normy konstytucyjne, ustanawiaj¹ce Izbê naczelnym organem kontroli pañstwowej, oznaczaj¹, i¿ ustalenia kontroli NIK oraz sformu³owane w ich wyniku oceny i wnioski mog¹ byæ
weryfikowane wy³¹cznie w postêpowaniu prowadzonym przez Izbê  na podstawie przepisów ustawy o NIK.
Zauwa¿y³o ponadto, ¿e wprawdzie NIK podlega Sejmowi RP, jednak Sejm nie ma uprawnieñ do wp³ywania na
proces kontrolny, st¹d te¿  podejmuj¹c tê uchwa³ê  Kolegium NIK kieruje siê trosk¹ o ochronê niezale¿noci
Izby, a tak¿e o zapewnienie przestrzegania porz¹dku konstytucyjnego umo¿liwiaj¹cego wykonywanie naczelnemu organowi kontroli pañstwowej zadañ wyznaczonych przepisami prawa.
Uchwa³a Kolegium NIK zosta³a przed³o¿ona Marsza³kowi Sejmu RP.

Uchwa³a w sprawie przeciwdzia³ania korupcji
Nasilenie zjawisk korupcyjnych w instytucjach publicznych determinowa³o  w ocenie Kolegium NIK  potrzebê podjêcia sejmowej debaty w tej sprawie. W dniu 18 grudnia 2002 r. Kolegium podjê³o wiêc uchwa³ê
w sprawie przeciwdzia³ania korupcji, upowa¿niaj¹c Prezesa NIK do przed³o¿enia Sejmowi RP wniosku o przeprowadzenie debaty na temat systemowych rozwi¹zañ zapobiegaj¹cych korupcji.
W uzasadnieniu uchwa³y wskazano m.in., ¿e NIK od d³u¿szego ju¿ czasu zwraca uwagê na zagro¿enia
wynikaj¹ce z nasilonego wystêpowania zjawisk patologicznych, w tym równie¿ korupcji. W wyniku badañ
kontrolnych ujawniane s¹ potencjalne obszary korupcji i sprzyjaj¹ce jej mechanizmy. Wskazywane s¹ tak¿e
przyczyny  b³êdy i luki w przepisach, dysfunkcje w organizacji instytucji publicznych oraz wadliwoæ i niespójnoæ stosowanych przez nie procedur decyzyjnych. Przeciwdzia³anie tym negatywnym zjawiskom Izba
uznaje za integraln¹ czêæ strategii swojego dzia³ania, za obowi¹zek jaki ma do spe³nienia wobec spo³eczeñstwa i Sejmu. Dlatego te¿ badanie obszarów i róde³ korupcji oraz procedur i mechanizmów jej sprzyjaj¹cych
na styku interesu publicznego i prywatnego jest  i bêdzie w przysz³oci  jednym z priorytetów w dzia³alnoci kontrolnej NIK.

"

Priorytetowe traktowanie tego zagadnienia umo¿liwi³o przed³o¿enie Sejmowi RP wielu opracowañ sygnalizuj¹cych zagro¿enie korupcj¹.5/ Oprócz opracowañ, które na podstawie analizy ustaleñ i wniosków kontroli zakrelaj¹ obszary zagro¿one korupcj¹ i identyfikuj¹ mechanizmy jej sprzyjaj¹ce, Izba przed³o¿y³a tak¿e wykaz
przepisów prawnych stwarzaj¹cych potencjalne warunki do rozwoju korupcji oraz dokument oceniaj¹cy, w tym
aspekcie, funkcjonowanie ustawy o zamówieniach publicznych. Kolegium NIK wziê³o pod uwagê tak¿e inne
przes³anki przeprowadzenia debaty na forum Sejmu RP, dotycz¹ce zw³aszcza zobowi¹zañ wynikaj¹cych z ratyfikowanych konwencji o przeciwdzia³aniu korupcji.
Wspomniana debata odby³a siê na dwudniowym posiedzeniu plenarnym Sejmu RP (28  29 lipca 2003 r.),
podczas którego Prezes NIK przedstawi³ stanowisko Izby w sprawie niebezpiecznego i szkodliwego zjawiska
jakim jest korupcja, omówi³ dotychczasowe dokonania Izby w tej sferze, a tak¿e zaprezentowa³ koncepcjê Narodowego systemu prawoci.
Przed debat¹ NIK przed³o¿y³a Sejmowi RP numer specjalny Kontroli pañstwowej, zawieraj¹cy relacjê z seminaryjnego posiedzenia Kolegium NIK powiêconego systemowym rozwi¹zaniom zapobiegaj¹cym korupcji,
a tak¿e wydanie specjalne Biuletynu Informacyjnego, omawiaj¹ce problemy towarzysz¹ce wystêpowaniu korupcji oraz metody jej zwalczania.

Posiedzenia seminaryjne
W 2003 r. kontynuowana by³a formu³a seminaryjnych posiedzeñ Kolegium NIK. Zwo³ywane by³y one dla
przedyskutowania szczególnie istotnych zagadnieñ dotycz¹cych funkcjonowania pañstwa i dzia³ania Izby (odby³y siê 2 seminaria, pierwsze z nich powiêcone zosta³o systemowym rozwi¹zaniom zapobiegaj¹cym korupcji,
za drugie  przeciwdzia³aniu zjawisku prania pieniêdzy). Oprócz cz³onków Kolegium NIK zapraszani byli do
udzia³u w nich nie tylko reprezentanci wiata nauki, ale tak¿e przedstawiciele administracji rz¹dowej i innych
instytucji o charakterze publicznym.

Seminaryjne posiedzenie Kolegium NIK z 30 kwietnia 2003 r. powiêcone zosta³o systemowym rozwi¹zaniom zapobiegaj¹cym korupcji. Przedyskutowano na nim m.in.  powsta³¹ w Transparency International  ideê
powo³ania Narodowego systemu prawoci.
Mottem wyst¹pienia Prezesa NIK by³ cytat z kazania ksiêdza Piotra Skargi: Zginê³a w tym królestwie
karnoæ i disciplina, bez której ¿aden rz¹d uczyniæ siê nie mo¿e ... nikt siê urzêdów ani praw nie boi, na ¿adne
siê karanie nie ogl¹da. W wyg³oszonych referatach omówiono: rolê aparatu pañstwowego i organizacji pozarz¹dowych w zwalczaniu i zapobieganiu korupcji,6/ zjawisko korupcji w krajach postkomunistycznych7/ oraz
w Polsce  na tle skarg obywateli kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich,8/ rolê NIK w wype³nianiu
Narodowego systemu prawoci.9/ W dyskusji podkrelano, ¿e zwalczanie korupcji w Polsce wymaga systemowych rozwi¹zañ, które bêd¹ realizowane przez instytucje pañstwowe i organizacje pozarz¹dowe. Za niezbêdne uznano zw³aszcza poprawienie dzia³alnoci organów pañstwa, stanowienie dobrego prawa, jak równie¿ stwarzanie warunków do praworz¹dnego i etycznego funkcjonowania pañstwa i jego przedstawicieli.
W dniach 28 - 29 lipca 2003 r. w Sejmie RP odby³a siê debata plenarna powiêcona zwalczaniu korupcji
w ¿yciu publicznym. Prezes NIK, wykorzystuj¹c wnioski z dyskusji przeprowadzonej podczas seminaryjnego
posiedzenia Kolegium NIK, przedstawi³ ideê powo³ania Narodowego systemu prawoci. Jego g³ówne za³o¿enia s¹ nastêpuj¹ce:
5/

Por. rozdzia³ V.6 Sprawozdania pn. Dzia³ania antykorupcyjne.

6/

Referat wyg³osi³ prof. dr hab. A. Kamiñski z Polskiej Akademii Nauk.

7/

Referat wyg³osi³ J. Wojciechowicz z Banku wiatowego.

8/

Referat wyg³osi³ dr R. Zelwiañski, dyrektor zespo³u w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

9/

Referat wyg³osi³a dr K. Szajdakowska, doradca Prezesa NIK.

#
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Systemowe rozwi¹zania zapobiegaj¹ce korupcji

1) Podstawowe instytucje w pañstwie dzia³aj¹ w ramach wielokierunkowej strategii  ka¿da z wykorzystaniem swoich ustawowych kompetencji, wspólnie wspieraj¹ t¹ narodow¹ prawoæ. Istotne jest przy
tym zachowanie ogólnej równowagi miêdzy instytucjami  filarami, do których zalicza siê parlament,
instytucje odpowiedzialne za reformy administracji, najwy¿sze organy kontroli, wszelkie inicjatywy spo³eczeñstwa obywatelskiego, s¹downictwo, rodki masowego przekazu i gremia reprezentuj¹ce przedsiêbiorców.
2) Funkcjonowanie Narodowego systemu prawoci prowadziæ ma do osi¹gniêcia dwóch zasadniczych celów:
bezporedniego zwalczania korupcji i wzmacniania tych dzia³añ organów pañstwa, które rozstrzygaj¹ o jego prawid³owym funkcjonowaniu. Istnienie silnego pañstwa, ze sprawnie dzia³aj¹cymi jego elementami,
samo w sobie zapobiega korupcji, lub  co najmniej  sprzyja minimalizacji tego zjawiska.
3) Wród instytucji wspieraj¹cych omawian¹ ideê, powinnoci¹ najwy¿szych organów kontroli jest upowszechnianie efektywnego zarz¹dzania finansami i czuwanie nad w³aciwym wykonywaniem zadañ publicznych.
Dla NIK badanie zagro¿enia korupcj¹ jest jednym z priorytetowych kierunków dzia³ania. Posiadane kompetencje pozwalaj¹ Izbie na realizacjê obu funkcji, które ma spe³niaæ Narodowy system prawoci. Ma ona
obowi¹zek walki z korupcj¹, jako objawem z³ego rz¹dzenia, z nieetycznymi i niezgodnymi z prawem poczynaniami.10/
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Przeciwdzia³anie zjawisku prania pieniêdzy
Porz¹dek posiedzenia seminaryjnego Kolegium NIK z 19 listopada 2003 r. przewidywa³ przedstawienie referatów i dyskusjê na temat zwalczania zjawiska tzw. prania pieniêdzy. Referaty wprowadzaj¹ce wyg³osili przedstawiciele resortu finansów, nadzoru bankowego i policji oraz prawnicy  specjalici prawa karnego. Omówiono
podstawy prawne dzia³ania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zadania i sposób ich realizacji, a tak¿e
formy wspó³pracy z innymi organami,11/ rolê nadzoru bankowego12/ oraz dowiadczenia policji w zwalczaniu
tego niekorzystnego zjawiska i dzia³aniach na rzecz ujawniania nieopodatkowanych dochodów.13/ Omówiono
równie¿ miêdzynarodowe aspekty dyskutowanego problemu.14/
Proceder ten, maj¹cy na celu legalizowanie dochodów z dzia³alnoci przestêpczej, niesie powa¿ne zagro¿enia dla porz¹dku spo³eczno-gospodarczego. Mo¿e prowadziæ do destabilizacji gospodarczej, zachwiania stabilnoci instytucji finansowych i sprzyja rozwojowi przestêpczoci zorganizowanej. W zwi¹zku z przyjêtymi ostatnio
uregulowaniami prawnymi w tej sferze, niezbêdna jest cis³a wspó³praca wszystkich instytucji i osób, w celu
przeciwdzia³ania praniu pieniêdzy, a wiêc przestêpczoci w ogóle.
Do najwa¿niejszych instytucji zajmuj¹cych siê wy³¹cznie walk¹ z praniem pieniêdzy na arenie
miêdzynarodowej zaliczono Grupê Specjaln¹ ds. Przeciwdzia³ania Praniu Pieniêdzy  FATF. Zrzesza
ona 31 pañstw oraz dwie organizacje miêdzynarodowe. Podstawowym zbiorem zasad, którymi siê
kieruje, jest 40 Zaleceñ  dokument, który ustanawia standardy zapobiegania wykorzystywaniu dochodów z przestêpstw w przysz³ych dzia³aniach oraz eliminowania ich wp³ywu na legaln¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Zwrócono tak¿e uwagê na dyrektywê Unii Europejskiej z 1991 r. oraz jej nowelê z 2000 r., które wprowadzi³y m.in. obowi¹zek zdefiniowania w prawie wewnêtrznym zjawiska prania pieniêdzy i ustali³y procedury
zapobiegania temu zjawisku. Pocz¹tkowo stosowane by³y w systemie bankowym, a nastêpnie przez inne

10/

Por. rozdzia³ III.2 Sprawozdania pn. Wspó³praca z Sejmem RP, uczestnictwo NIK w procesie legislacyjnym.

11/

Referaty wyg³osili przedstawiciele Ministerstwa Finansów: J. Uczkiewicz, podsekretarz stanu  Generalny Inspektor Informacji Finansowej, A. Kania 

radca prawny i J. Odziomek  wicedyrektor departamentu.
12/

Referat wyg³osi³ dr S. Niemierka  dyrektor Biura w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego NBP.

13/

Referat wyg³osi³ dr W. Jasiñski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdañsku.

14/

Referat przygotowany przez prof. dr hab. E. P³ywaczewskiego i dr W. Filipkowskiego z Uniwersytetu w Bia³ymstoku wyg³osi³ dr W. Filipkowski.

$
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instytucje. W polskim systemie prawnym nie by³o tych definicji. Uznano wiêc, ¿e nale¿y je wprowadziæ nie
tylko po to, aby uzyskaæ zgodnoæ z prawem UE, ale przede wszystkim, by prawo mog³o byæ w tej sferze
skutecznie egzekwowane.
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Struktura organizacyjna
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Statut NIK stanowi, ¿e dzia³alnoœci¹ Izby kieruje Prezes NIK, przy pomocy wiceprezesów i dyrektora generalnego. W strukturze
organizacyjnej Izby funkcjonuje ³¹cznie 30
jednostek. Departamenty kontrolne i delegatury maj¹ strukturê bezwydzia³ow¹.
W pozosta³ych departamentach wyodrêbniono biura i wydzia³y. Zakres w³aœciwoœci
kontrolnej i rzeczowej departamentów i delegatur okreœla zarz¹dzenie Prezesa NIK
w sprawie szczegó³owej organizacji wewnêtrznej oraz w³aœciwoœci jednostek organizacyjnych.

!

Schemat 1 Struktura organizacyjna NIK
(wed³ug Statutu NIK)

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

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

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

W³aciwoæ kontrolna i rzeczowa departamentów i delegatur
W okresie sprawozdawczym Izba funkcjonowa³a w strukturze organizacyjnej ustalonej w 2001 r. statutem NIK.
Struktura ta jest konsekwencj¹ podjêtych wówczas decyzji, których g³ówn¹ przes³ank¹ by³o istotne wzmocnienie
departamentów kontrolnych (delegatur) i wiêksza koncentracja badañ kontrolnych na najwa¿niejszych problemach
w funkcjonowaniu pañstwa. Ich celem by³o stworzenie korzystnych warunków do realizacji przez Izbê konstytucyjnej roli naczelnego organu kontroli pañstwowej. Na koniecznoæ dokonania tego rodzaju zmian wskaza³ Sejm RP
w uchwale z 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli pañstwowej prowadzonej przez NIK. Postulat
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Departament
Administracjii Publicznej

Jednostki organizacyjne
NIK wspomagaj¹ce
postêpowanie
kontrolne

unowoczenienia struktury organizacyjnej zg³osili tak¿e eksperci SIGMA1/  w wyniku tzw. przegl¹du partnerskiego
przeprowadzonego na prze³omie lat 2000-2001. Nowa organizacja, w wyniku której zmniejszono liczbê departamentów z 21 do 14 i ustalono nowe zakresy ich w³aciwoci kontrolnej lub rzeczowej (skorelowane z g³ównymi
obszarami dzia³alnoci pañstwa), przyczyni³a siê do efektywniejszego wykorzystania potencja³u kontrolnego.
W³aciwoæ kontroln¹ lub rzeczow¹ poszczególnych departamentów ilustruje opis zamieszczony w tabeli Nr 2.
Tabela 2
Zakresy w³aciwoci kontrolnej lub rzeczowej departamentów NIK w 2003 r.
Lp.
1
I
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Zakres w³aciwoci kontrolnej (lub rzeczowej)
3

Departamenty kontrolne
Departament Administracji Publicznej

Dzia³alnoæ administracji publicznej oraz sprawy bezporednio zwi¹zane z
dzia³alnoci¹ tej admin. nale¿¹ce do dzia³ów administracji rz¹dowej 
sprawiedliwoæ i sprawy zagraniczne; rozwój regionalny i integracja europejska

2.

Departament Bud¿etu i Finansów

Gospodarowanie rodkami publicznymi  ca³oæ spraw zwi¹zanych z tworzeniem i wykonaniem bud¿etu pañstwa, finansami publicznymi i instytucjami
finansowymi pañstwa

3.

Departament Gospodarki, Skarbu
Pañstwa i Prywatyzacji

Sfera gospodarki, zagadnienia Skarbu Pañstwa, mieszkalnictwo, architektura i
budownictwo, prywatyzacja

4.

Departament Komunikacji i Systemów
Transportowych

Funkcjonowanie infrastruktury liniowej (sieci energetyczne, transport l¹dowy,
wodny i powietrzny, sieci telekomunikacyjne, pocztowe i ruroci¹gowe) oraz
infrastruktury punktowej (terminale, porty itp.)

5.

Departament Nauki, Owiaty
i Dziedzictwa Narodowego

Nauka, edukacja, kultura i dziedzictwo narodowe,
kultura fizyczna i sport

6.

Departament Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego

Obrona narodowa i sprawy wewnêtrzne - Si³y Zbrojne RP, ochrona bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, ochrona granic, obrona cywilna i przeciwpo¿arowa, funkcjonowanie Policji

7.

Departament Pracy, Spraw Socjalnych
i Zdrowia

Sprawy spo³eczne  problematyka pracy, bezrobocia i zabezpieczenia
spo³ecznego oraz ochrony zdrowia

8.

Departament rodowiska, Rolnictwa
i Zagospodarowania Przestrzennego

1.

!

Nazwa departamentu
2

II

rodowisko przyrodnicze i produkcja biologiczna  zagadnienia ochrony
rodowiska, wykorzystania zasobów naturalnych, produkcji rolnej i lenej oraz
gospodarowania przestrzeni¹
Departamenty wspomagaj¹ce postêpowanie kontrolne

1.

Departament Prawno  Organizacyjny

2.

Departament Strategii Kontrolnej

Obs³uga prawna i organizacyjna w zakresie postêpowania kontrolnego oraz
koordynowanie tej obs³ugi w Izbie, wykonywanie zadañ zwi¹zanych z udzia³em
NIK w pracach legislacyjnych parlamentu i rz¹du, obs³uga prawna kierownictwa
NIK w procesie rozpatrywania zastrze¿eñ

III

Przygotowywanie strategii dzia³alnoci kontrolnej, metodyki kontroli,
planowanie i koordynowanie postêpowañ kontrolnych, sprawozdawczoæ
wewnêtrzna, opracowywanie analiz i informacji, szkolenie i doskonalenie
zawodowe, prowadzenie dzia³alnoci wydawniczej i biblioteki fachowej
Departamenty wykonuj¹ce zadania w zakresie organizacji i obs³ugi

1.

Departament Prezydialny

Obs³uga kierownictwa NIK, realizacja polityki kadrowej i p³acowej, wykonywanie
kontroli wewnêtrznej, wspó³praca miêdzynarodowa i z mediami, rozpatrywanie i
za³atwianie skarg, przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych
pracowników

2.

Departament Ochrony Informacji
Niejawnych

Ochrona przed nieuprawnionym ujawnieniem informacji niejawnych, danych
osobowych oraz informacji chronionych na podstawie innych przepisów,
przeprowadzanie szkoleñ z tego zakresu, ochrona fizyczna siedziby NIK oraz
systemów i sieci teleinformatycznych

3.

Departament Rachunkowoci

Obs³uga bud¿etowa i finansowo-rachunkowa, w tym koordynowanie
i nadzorowanie tej obs³ugi w Izbie, przygotowywanie projektów bud¿etu
i sprawozdañ z jego wykonania, prowadzenie rachunkowoci, obs³uga kasowa

4.

Departament Gospodarczy

Organizacja i obs³uga funkcjonowania Izby w zakresie spraw administracyjnogospodarczych, biurowych, socjalno-bytowych, transportu i ³¹cznoci, w tym
m.in. prowadzenie orodka szkoleniowego, zak³adowej przychodni lekarskiej,
spraw zwi¹zanych z informatyzacj¹

Rok 2003 by³ okresem dalszego doskonalenia organizacji wewnêtrznej Izby. Prezes NIK zarz¹dzeniem
z 7 marca 2003 r. utworzy³ w Departamencie Prezydialnym  Biuro Integracji Europejskiej. Sprawy szkolenia
i rozwoju zawodowego pracowników zosta³y natomiast w³¹czone do w³aciwoci Departamentu Strategii Kontrolnej  zadania z tego zakresu wykonuje Biuro Aplikacji Kontrolerskiej i Rozwoju Zawodowego.
Podjêto równie¿ prace dostosowuj¹ce stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych do
zakresu wykonywanych zadañ. Przedsiêwziêcie to, bêd¹ce konsekwencj¹ wdro¿enia zarz¹dzenia Prezesa NIK
w sprawie etatyzacji w jednostkach organizacyjnych NIK, dotyczy³o g³ównie zamiejscowych jednostek organizacyjnych, czyli delegatur. Przy wyliczeniu stanu etatowego (w granicach od 29 do 94 osób) przyjêto zobiektywizowane kryteria (mierniki), dotycz¹ce m.in. liczby mieszkañców, liczby i struktury organów administracji publicznej
itp. wystêpuj¹cych w obrêbie w³aciwoci miejscowej danej delegatury. W delegaturach dzia³aniom racjonalizuj¹cym poddane zosta³o ponadto zatrudnienie w grupie pracowników administracji i obs³ugi, m.in. przez ustalenie
jego stanu w relacji do stanu zatrudnienia pracowników na stanowiskach kontrolerskich.
Ustalony zarz¹dzeniem podzia³ etatów na poszczególne jednostki wszed³ w ¿ycie 1 stycznia 2004 r. Dyrektorzy jednostek, w których liczba etatów zosta³a zmniejszona, zostali zobowi¹zani do podjêcia w ci¹gu 2003 r.
dzia³añ maj¹cych na celu dostosowanie liczby etatów do okrelonej w zarz¹dzeniu. Przyjêto tak¿e zasadê, ¿e
³¹czny stan zatrudnienia w delegaturach nie mo¿e przekroczyæ 850 etatów.
NIK, kontroluj¹c i oceniaj¹c funkcjonowanie organów pañstwa, powinna sama spe³niaæ najwy¿sze standardy jakoci na ka¿dym etapie postêpowania kontrolnego. Aby finalny produkt dzia³alnoci kontrolnej NIK  jakim
jest informacja o wynikach kontroli  by³ najwy¿szej jakoci, konieczna jest taka organizacja pracy, aby przestrzegane by³y wymagania dotycz¹ce dba³oci o jakoæ na wszystkich etapach procesu kontrolnego. Istotn¹
rolê w zapewnieniu standardów w tym zakresie spe³niaj¹ departamenty wspomagaj¹ce postêpowanie kontrolne, udzielaj¹c niezbêdnej pomocy departamentom i delegaturom prowadz¹cym bezporednio czynnoci kontrolne. Wsparcie tego rodzaju jest zw³aszcza niezbêdne w sytuacjach, gdy kontrolerom potrzebna jest dodatkowa wiedza z zakresu prawa i metodyki kontroli.2/

1/

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 rodkowej
i Wschodniej w reformie administracji publicznej. Program obejmuje doradztwo w nastêpuj¹cych dziedzinach: reforma instytucji publicznych, doskonalenie
procesów podejmowania decyzji politycznych, zarz¹dzanie wydatkami bud¿etowymi, funkcjonowanie administracji i jej kontrola. rodki finansowe na dzia³alnoæ
programu zapewniane s¹ g³ównie przez Uniê Europejsk¹ (Program PHARE).
2/

Opis podstaw metodycznych dzia³alnoci kontrolnej s³u¿¹cych unowoczenianiu pracy Izby i zwiêkszeniu efektywnoci jej pracy, w tym maj¹cych zwi¹zek

z opracowaniem Podrêcznika kontrolera, zamieszczono w rozdziale IV Sprawozdania pn. Metodyka kontroli  Podrêcznik kontrolera.
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Doskonalenie organizacji wewnêtrznej
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Podstawowe regulacje prawne
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Pracowników NIK zalicza siê do pracowników sfery administracji publicznej. Ich pozycjê okreœlaj¹ przepisy ustawy o NIK i wydane na ich
podstawie akty wykonawcze, a ponadto – wskazane w ustawie – przepisy ustawy o pracownikach urzêdów pañstwowych. W sprawach, które nie zosta³y uregulowane we wskazanych aktach normatywnych, stosowane s¹ przepisy Kodeksu pracy.
W ustawie o NIK wyró¿niono: cz³onków kierownictwa Izby (Prezes, wiceprezesi i dyrektor generalny), pracowników nadzoruj¹cych i wykonuj¹cych czynnoœci kontrolne oraz pracowników administracyjnych
i obs³ugi. Przynale¿noœæ do okreœlonej kategorii rozstrzyga o prawnej
formie zatrudnienia i przys³uguj¹cych uprawnieniach, a tak¿e o obowi¹zkach i zasadach odpowiedzialnoœci.
Prezes NIK sprawuje swoj¹ funkcjê na podstawie powo³ania przez Sejm
RP bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów za zgod¹ Senatu RP. Prezes NIK
kieruje dzia³alnoœci¹ Izby przy pomocy wiceprezesów i dyrektora generalnego. Wiceprezesów NIK, w liczbie od 2 do 4, powo³uje i odwo³uje
Marsza³ek Sejmu RP na wniosek Prezesa NIK. Dyrektora generalnego
NIK powo³uje i odwo³uje Prezes NIK, za zgod¹ Marsza³ka Sejmu RP. Status pracowniczy cz³onków kierownictwa Izby okreœlaj¹ tak¿e – w odniesieniu do Prezesa NIK – przepisy ustawy zasadniczej. Zasady wynagradzania cz³onków kierownictwa NIK reguluj¹ przepisy ustawy o wynagrodzeniu osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe.
Pracownik wykonuj¹cy lub nadzoruj¹cy czynnoœci kontrolne musi spe³niaæ warunki okreœlone w ustawie o NIK: mieæ obywatelstwo polskie,
pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystaæ z pe³ni praw
publicznych, nie byæ karanym za przestêpstwo pope³nione z winy umyœlnej, a ponadto mieæ wy¿sze wykszta³cenie i stan zdrowia pozwalaj¹cy
na zatrudnienie na okreœlonym stanowisku. Stosunek pracy nawi¹zuje
siê na podstawie mianowania poprzedzonego umow¹ o pracê na czas
okreœlony, nie d³u¿szy ni¿ 3 lata. Mianowanie jest uzale¿nione od odbycia aplikacji kontrolerskiej zakoñczonej z³o¿eniem egzaminu z wynikiem pozytywnym. Prezes NIK mo¿e, w wypadkach uzasadnionych
kwalifikacjami lub praktyk¹ zawodow¹, mianowaæ pracownika z tej
grupy bez uprzedniego zawierania umowy o pracê, a tak¿e bez zachowania wymogu aplikacji kontrolerskiej (w okresie tej kadencji Prezes NIK nie korzysta³ z tego prawa).
Pracownicy administracyjni i obs³ugi zatrudniani s¹ na podstawie umowy o pracê. Stosuje siê do nich przepisy dotycz¹ce ogó³u pracowników NIK oraz przepisy prawa pracy.
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Zatrudnienie
Etaty, stan i struktura zatrudnienia
Planowana na 2003 r. liczba etatów w NIK wynosi³a 1.701. W dniu 1 stycznia 2003 r. Izba zatrudnia³a pracowników na 1.700,6 etatach.1/ rednie zatrudnienie w 2003 r. wynios³o 1.678 etatów.2/
Dane o stanie etatowym i strukturze zatrudnienia, wed³ug stanu na 31 grudnia 2003 r. (z osobami przebywaj¹cymi na urlopach bezp³atnych i wychowawczych oraz w porównaniu z analogicznymi danymi z 2002 r.), zawiera tabela Nr 3.
Tabela 3
Stan etatowy i struktura zatrudnienia w latach 2002-2003
2002 r.
Lp.
1

Wyszczególnienie
- stan etatowy na 31 grudnia:
2

1.

Kierownictwo NIK

2.

Pracownicy wykonuj¹cy i nadzoruj¹cy czynnoci kontrolne

3.

Pracownicy administracji i obs³ugi
Razem:

Liczba
etatów
3

2003 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

Liczba
etatów
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

6,0

0,4

6,0

0,4

1.251,5

73,5

1.217,8

73,6

443,4

26,1

430,1

26,0

1.700,9

100,0

1.653,9

100,0

Struktura wieku kadry kontrolerskiej
Strukturê wieku pracowników nadzoruj¹cych i wykonuj¹cych czynnoci kontrolne, wed³ug stanu na koniec
grudnia 2003 r., ilustruje diagram Nr 1.
Diagram 1
Struktura wieku pracowników wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoœci kontrolne - stan na 31 grudnia 2003 r.

Wród zatrudnionych na stanowiskach pracowników wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne
przewa¿a³y, podobnie, jak w roku poprzednim, osoby o wieloletnim dowiadczeniu zawodowym, w wieku powy¿ej 41 lat.

1/

Z uwzglêdnieniem pracowników na urlopach bezp³atnych i wychowawczych.

2/

W tym 24 osoby na urlopach jak wy¿ej.
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Na podstawie mianowania zatrudniano 1.104 osoby wykonuj¹ce lub nadzoruj¹ce czynnoci kontrolne, czyli
90% pracowników z tej grupy. W 2003 r. Prezes NIK mianowa³ na stanowiska kontrolerskie 52 osoby oraz
awansowa³ 114 pracowników, w tym 19 na stanowiskach administracyjnych i obs³ugi.

Struktura wykszta³cenia pracowników
Struktura wykszta³cenia wy¿szego (wed³ug kierunku) w grupie pracowników nadzoruj¹cych i wykonuj¹cych
czynnoci kontrolne nie uleg³a - w relacji do roku poprzedniego - wiêkszym zmianom. Strukturê tê, wed³ug stanu
na koniec 2003 r., ilustruje diagram Nr 2 .
Diagram 2
Struktura wykszta³cenia wy¿szego (wg kierunku) pracowników wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoœci kontrolne
- stan na 31 grudnia 2003 r.

W grupie pracowników legitymuj¹cych siê wy¿szym wykszta³ceniem, 69 osób mia³o tytu³y doktora nauk, za
38 ukoñczy³o Krajow¹ Szko³ê Administracji Publicznej.
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Pracownicy nowo przyjêci
Do pracy w NIK przyjêto w 2003 r. ogó³em 34 osoby (w wymiarze 32,3 etatów), w tym 20 na stanowiska
kontrolerskie. Sporód osób przyjêtych do pracy, 7 zatrudniono w departamentach kontrolnych, 3 - w departamentach wspomagania postêpowania kontrolnego, 14 - w departamentach wykonuj¹cych zadania z zakresu
organizacji i obs³ugi, za pozosta³e 10 - w delegaturach NIK.
Strukturê wieku pracowników przyjêtych do pracy w 2003 r. na stanowiska pracy zwi¹zane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynnoci kontrolnych ilustruje diagram Nr 3.
Diagram 3
Struktura wieku pracowników wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoœci kontrolne przyjêtych do pracy w 2003 r.

Sporód osób przyjêtych w 2003 r. na stanowiska pracy zwi¹zane z wykonywaniem lub nadzorowaniem
czynnoci kontrolnych, prawie po³owa (45%) nie przekroczy³a 40 roku ¿ycia.
Strukturê wykszta³cenia wy¿szego (wed³ug kierunku) nowo przyjêtych pracowników nadzoruj¹cych i wykonuj¹cych czynnoci kontrolne ilustruje diagram Nr 4.
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Diagram 4
Struktura wykszta³cenia wy¿szego (wg kierunku) pracowników wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoœci kontrolne
przyjêtych w 2003 r.

Sporód osób przyjêtych w 2003 r. na stanowiska pracy zwi¹zane z wykonywaniem lub nadzorowaniem
czynnoci kontrolnych 45% legitymuje siê wykszta³ceniem prawniczym, administracyjnym lub ekonomicznym.

W 2003 r. wprowadzone zosta³y nowe zasady naboru kandydatów do pracy na stanowiska zwi¹zane z wykonywaniem
i nadzorowaniem czynnoci kontrolnych, stanowi¹ce praktyczn¹ realizacjê norm konstytucyjnych, wed³ug których obywatele
polscy korzystaj¹cy z pe³ni praw publicznych maj¹ prawo dostêpu do s³u¿by publicznej na jednakowych zasadach.3/
Wspomniane zasady naboru spe³niaj¹ tak¿e miêdzynarodowe standardy kontroli INTOSAI i Standardy kontroli
NIK, wed³ug których najwy¿szy organ kontroli powinien przyj¹æ zasady i procedury zapewniaj¹ce nabór kompetentnego personelu. Prezes NIK zatwierdzi³ 25 czerwca 2003 r. Standardy polityki kadrowej, zgodnie z którymi
nabór pracowników na stanowiska kontrolerskie prowadzony jest w sposób umo¿liwiaj¹cy pozyskanie kadry kompetentnej i zaanga¿owanej. Przyjêto zasadê, ¿e kandydaci na kontrolerów powinni wykazywaæ siê ponadprzeciêtn¹ wiedz¹ i umiejêtnociami oraz mieæ niezbêdne dowiadczenie zawodowe. Nabór prowadzony jest w drodze
otwartego postêpowania kwalifikacyjnego realizowanego na podstawie publicznego og³oszenia. Postêpowanie
maj¹ce na celu sprawdzenie wiedzy, kwalifikacji i predyspozycji kandydatów do pracy oraz wskazanie kandydatów,
którzy optymalnie spe³niaj¹ ustanowione kryteria, prowadzi w trybie konkursu komisja ds. naboru pracowników.
Podstaw¹ naboru s¹ opisy stanowisk sporz¹dzone przez dyrektorów jednostek organizacyjnych i zaakceptowane
przez nadzoruj¹cych cz³onków kierownictwa Izby. Ostateczn¹ decyzjê o zatrudnieniu podejmuje Prezes NIK.
Przyjête Standardy kontroli wymagaj¹ du¿ej wiedzy i dowiadczenia niezbêdnego do wykonywania zawodu
kontrolera, a tym samym determinuj¹ po¿¹dany profil przygotowania zawodowego. Na stanowiskach kontrolerskich zatrudniane s¹ wiêc g³ównie osoby z wykszta³ceniem ekonomicznym, prawniczym i administracyjnym.
Uwzglêdnia siê tak¿e inne przydatne kwalifikacje, m.in.: dowiadczenie zawodowe z pracy w organach administracji publicznej i komórkach kontrolnych (audytu), posiadanie doktoratu, ukoñczenie studiów podyplomowych
(z zakresu rachunkowoci, audytu lub problematyki zwi¹zanej z Uni¹ Europejsk¹) oraz aplikacjê w zawodach
prawniczych, a tak¿e znajomoæ jêzyków obcych.
Zarz¹dzeniem z 1 lipca 2003 r., które wesz³o w ¿ycie z dniem podpisania, Prezes NIK ustali³ szczegó³owe
zasady i tryb naboru do pracy na stanowiskach kontrolerskich. Postanowienia o naborze prowadzonym w drodze otwartego postêpowania kwalifikacyjnego na podstawie publicznego og³oszenia na stronie internetowej
Izby, a tak¿e og³oszenia w dzienniku o zasiêgu ogólnopolskim lub Biuletynie S³u¿by Cywilnej  zaczê³y natomiast obowi¹zywaæ od 1 wrzenia 2003 r.
Pierwszy nabór na 20 wolnych stanowisk pracy przeprowadzono w lipcu 2003 r. Analizê 112 ofert, które do
tego czasu wp³ynê³y do NIK, przeprowadzi³a komisja ds. naboru powo³ana przez Prezesa NIK. Na 2 posiedze3/

Por. art. 60 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
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Zasady naboru kandydatów do kadry kontrolerskiej

niach wytypowa³a 13 kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych i w ich wyniku zarekomendowa³a zatrudnienie 5
kandydatów. Propozycje komisji zosta³y zaakceptowane przez Prezesa NIK.
Informacja o kolejnym naborze ukaza³a siê 15 padziernika 2003 r. w dzienniku Rzeczpospolita, na stronie
internetowej NIK i Biuletynie S³u¿by Cywilnej. Zamieszczono og³oszenie o 60 wolnych stanowiskach w 16 jednostkach organizacyjnych, wraz z okreleniem stawianych wymagañ. Termin sk³adania dokumentów wyznaczono na 31 padziernika 2003 r. Zainteresowanie prac¹ w NIK by³o bardzo du¿e  wp³ynê³o prawie 1,3 tys.
ofert pracy.
Komisja odby³a 15 posiedzeñ, w czasie których wytypowa³a  po przeanalizowaniu ofert  87 kandydatów
do rozmów kwalifikacyjnych. Podstaw¹ wyboru by³a zgodnoæ ofert z ustalonymi wymaganiami i dodatkowe
udokumentowane kwalifikacje. Po rozmowach komisja zarekomendowa³a zatrudnienie 57 osób. Propozycje
zosta³y zaakceptowane przez Prezesa NIK.

Odejcia z pracy
W 2003 r. z pracy w NIK, w wiêkszoci w zwi¹zku z nabyciem prawa do emerytury, odesz³o 89 osób zatrudnionych na 87,9 etatach (w tym 64 osoby zatrudnione na stanowiskach kontrolerskich). Odejcia z pracy 
wed³ug przyczyn i w porównaniu z 2002 r.  ilustruj¹ dane przedstawione w tabeli Nr 4.
Tabela 4
Odejcia z pracy w NIK w latach 2002-2003  wed³ug przyczyn
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2002 r.

Liczba
osób
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

Lp.
1

Wyszczególnienie
 przyczyny odejcia z pracy
2

1.

Nabycie uprawnieñ do emerytury

58

59,2

59

66,3

2.

Porozumienie stron

12

12,2

9

10,1

3.

Wypowiedzenie stosunku pracy przez NIK

3

3,1

4

4,5

4.

Wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika

1,1

5.

Up³yw terminu, na jaki zawarto umowê

6.

Bez wypowiedzenia*

7.

Wyganiêcie stosunku pracy  mieræ pracownika
Razem

Liczba
osób
3

2003 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

2

2,0

1

15

15,3

6

6,8

4

4,1

5

5,6

4

4,1

5

5,6

98

100,0

89

100,0

* Nieusprawiedliwione niezg³oszenie siê do komisji lekarskiej, wyczerpanie okresu zasi³kowego (przejcie na rentê)

Rozwój zawodowy pracowników
Podstawowe cele
Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe pracowników jest  jak przyjêto w Strategii NIK  instrumentem
s³u¿¹cym zapewnieniu w³aciwego wykonywania zadañ kontrolnych i realizacji wyznaczonych celów. Ideê tê
precyzuj¹ Standardy polityki kadrowej NIK uznaj¹c w³aciwe kwalifikacje i umiejêtnoci wszystkich pracowników uczestnicz¹cych w procesie kontrolnym za istotny czynnik, od którego w du¿ym stopniu zale¿y jakoæ kontroli. Gwarancj¹ wysokiego standardu pracy kontrolerskiej jest natomiast sta³e rozwijanie technicznej i zawodowej bieg³oci kontrolerów przez ich edukacjê i szkolenie.
W celu praktycznej realizacji Standardów oraz uwzglêdniaj¹c postanowienia Kodeksu etyki kontrolera, zgodnie
z którymi powinnoci¹ pracownika wykonuj¹cego lub nadzoruj¹cego czynnoci kontrolne jest sta³e doskonalenie swoich umiejêtnoci, skutecznoci i jakoci pracy, a tak¿e wiedzy zawodowej niezbêdnej do jak najlepszego
wykonywania powierzonych zadañ, d¹¿y siê do tego, aby uczestniczy³ on w szkoleniach specjalistycznych,
w rocznym wymiarze minimum 30 godzin  w zakresie i terminach uzgodnionych z prze³o¿onym.

"

Organizacja, zakres i formy dzia³alnoci szkoleniowej
Szkolenie i rozwój zawodowy pracowników nale¿¹, pocz¹wszy od marca 2003 r., do w³aciwoci Departamentu Strategii Kontrolnej, a w jego ramach  do Biura Aplikacji Kontrolerskiej i Rozwoju Zawodowego. Dzia³alnoæ w tym zakresie realizowana jest w dwóch podstawowych formach: aplikacji kontrolerskiej i sta³ego doskonalenia zawodowego.
Aplikacja kontrolerska przygotowuje teoretycznie i praktycznie pracowników do wykonywania i nadzorowania czynnoci kontrolnych. Zawsze koñczy siê egzaminem kontrolerskim i obejmuje trzy etapy: szkolenie teoretyczne, wykonywanie przez aplikantów zadañ praktycznych i samokszta³cenie. Dla wiêkszoci aplikantów, sporód pracowników macierzystej jednostki organizacyjnej wyznaczani s¹ opiekunowie maj¹cy niezbêdne dowiadczenie i po¿¹dane predyspozycje.
Ka¿dy z pracowników ma mo¿liwoæ uzupe³niania lub systematyzowania zdobytej ju¿ wczeniej wiedzy
i umiejêtnoci  w ramach sta³ego doskonalenia zawodowego. Jest ono realizowane w zró¿nicowanych formach i obejmuje: kierowanie na studia doktoranckie i podyplomowe, naukê jêzyków obcych, sta¿e zagraniczne w najwy¿szych organach kontrolnych innych pañstw, aplikacje w zawodach prawniczych, szkolenia
tematyczne.
Dane charakteryzuj¹ce udzia³ pracowników w poszczególnych formach szkolenia oraz ilustruj¹ce czas powiêcony na udzia³ w zajêciach zamieszczono w tabelach Nr 5 i 6.
Tabela 5
Pracownicy NIK objêci poszczególnymi formami szkolenia
i dokszta³cania zawodowego w latach 2002-2003

Liczba
osób
3

2003 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

Liczba
osób
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

Lp.
1

Wyszczególnienie
 formy szkolenia i dokszta³cania
2

1.

Aplikacja kontrolerska

85

17,3

142

7,7

2.

Studia doktoranckie, podyplomowe i inne

39

7,9

38

2,1

3.

Sta¿e zagraniczne

17

3,5

8

0,4

4.

Nauka jêzyków obcych

71

14,4

439

23,8

5.

Aplikacje w zawodach prawniczych

6

1,2

4

0,2

6.

Szkolenia tematyczne

274

55,7

1.213

65,8

Razem

492

100,0

1.844

100,0

Tabela 6
Czas powiêcony na udzia³ w zajêciach z zakresu aplikacji kontrolerskiej,
naukê jêzyków obcych i szkolenia tematyczne w 2003 r.
2003 r.
Wskanik
Liczba
godzin
struktury
(w tys.) w procentach
3
4

Lp.
1

Wyszczególnienie
 rodzaj zajêæ szkoleniowych*/
2

1.

Aplikacja kontrolerska

77,5

58,7

2.

Nauka jêzyków obcych

29,5

22,3

3.

Szkolenia tematyczne
Razem

25,0

19,0

132,0

100,0

* Z wy³¹czeniem form szkolnych, sta¿y zagranicznych i aplikacji poza NIK
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2002 r.

Niezale¿nie od form omówionych wy¿ej, pracownicy Izby uczestniczyli w okresowych naradach szkoleniowych w departamentach kontrolnych i delegaturach, a tak¿e brali udzia³ w naradach organizowanych w zwi¹zku z podejmowaniem i realizacj¹ okrelonych kontroli. Druga z wymienionych form s³u¿y³a m.in. wyjanianiu
w¹tpliwoci zwi¹zanych z realizacj¹ programu kontroli, ujednoliceniu podejcia kontrolnego, wymianie dowiadczeñ. Dane ilustruj¹ce udzia³ w tych formach szkolenia w 2003 r., a tak¿e czas przeznaczony na tego rodzaju
zajêcia, zamieszczone zosta³y w tabeli Nr 7.
Tabela 7
Uczestnictwo w naradach szkoleniowych
oraz naradach przedkontrolnych i ródkontrolnych w 2003 r.

Lp.
1

Wyszczególnienie
 rodzaj narady
2

1.

Narady przed- i ródkontrolne

2.

Narady szkoleniowe
Razem

Liczba
osób
3

Wskanik
struktury
w procentach
4

Liczba
godzin
(w tys.)
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

896

34,4

9,6

32,2

1.707

65,6

20,2

67,8

2.603

100,0

29,8

100,0
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Aplikacja kontrolerska
Udzia³ w szkoleniu aplikacyjnym zapewnia kontrolerom  wed³ug Standardów NIK  w³aciwe przygotowanie merytoryczne i fachowe niezbêdne do wykonywania powierzonych im zadañ z zakresu postêpowania kontrolnego. Kontrolerzy odbywaj¹ aplikacjê w pocz¹tkowym (trzyletnim) okresie zatrudniania ich na podstawie
umowy o pracê. Jedynie pozytywne zdanie egzaminu przed komisj¹ powo³an¹ w NIK jest podstaw¹ do póniejszego nawi¹zania stosunku pracy na podstawie mianowania.
W czasie dwunastomiesiêcznego szkolenia, uczestnicz¹c w 400 godz. zajêæ  wyk³adów, seminariów
i æwiczeñ, kandydaci na kontrolerów zapoznawali siê z praktyczn¹ wiedz¹ o charakterze warsztatowym (oko³o 60%-65% ogólnej liczby godzin), nabywaj¹c umiejêtnoci dokumentowania ustaleñ kontroli, sporz¹dzania
podstawowych dokumentów w postêpowaniu kontrolnym, pos³ugiwania siê  w typowych i nietypowych sytuacjach  odpowiednim instrumentarium prawnym. Podczas szkolenia aplikanci doskonalili, b¹d uzupe³niali
swoj¹ wiedzê tak¿e w zakresie obejmuj¹cym:
 system kontroli w Polsce oraz wybrane zagadnienia kontroli pañstwowej w innych krajach, a tak¿e zadania
NIK jako naczelnego organu kontroli pañstwowej, organizacjê Izby i status jej pracowników;
 rachunkowoæ z analiz¹ badania bilansu i sprawozdawczoæ, wybrane zagadnienia ekonomii i systemu
gospodarczego, kontrolê finansow¹, w tym audyt;
 wybrane problemy z niektórych ga³êzi prawa, z uwzglêdnieniem elementów prawa Unii Europejskiej;
 elementy informatyki, z uwzglêdnieniem stosowania ich w postêpowaniu kontrolnym, a tak¿e elementy psychologii i socjologii.
W teoretycznym szkoleniu aplikacyjnym uczestniczyli równie¿  za zgod¹ Prezesa NIK  pracownicy komórek kontrolnych w urzêdach administracji rz¹dowej i samorz¹dowej (w 2003 r.  7 osób, m.in. z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Urzêdu m.
st. Warszawy).

Szkolenia tematyczne (specjalistyczne)
W 2003 r. kontynuowano cykle szkoleñ specjalistycznych organizowanych przy wspó³udziale wyk³adowców
ze Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce i Krajowej Szko³y Administracji Publicznej. Udzia³ w tej formie szkolenia mia³ na celu pog³êbienie merytorycznej wiedzy jego uczestników o obszarach podlegaj¹cych kontroli NIK,
a tak¿e nabycie nowych umiejêtnoci.

"

Nauka jêzyków obcych
Rozwijana by³a dzia³alnoæ szkoleniowa, której celem jest poszerzenie grona osób w³adaj¹cych jêzykami
obcymi, jak równie¿ doskonalenie tego rodzaju umiejêtnoci. Nauka jêzyków obcych odbywa³a siê w formach:
lektoratów, konwersacji na poziomie zaawansowanym, indywidualnego uczestnictwa w kursach organizowanych przez instytuty i szko³y jêzykowe, a tak¿e przez udzia³ w zagranicznych kursach jêzykowych. Dane ilustruj¹ce udzia³ pracowników NIK w szkoleniach jêzykowych zamieszczono w tabeli Nr 8.
Tabela 8
Pracownicy NIK objêci w 2003 r.
szkoleniem jêzykowym
Lp.
1

Wyszczególnienie
2

1.

Lektoraty zorganizowane w NIK

2.

Inne formy nauki jêzyków obcych poza NIK
Razem

4/

J. angielski
3

J. francuski J. niemiecki
4
5

Razem
(3+4+5)
6

305

18

28

68

9

11

351
88

373

27

39

439

CENAD  Centre for European Negotiation and Decision-Making (Centrum Europejskich Negocjacji i Podejmowania Decyzji).
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Ich tematyka dotyczy³a: rachunkowoci bud¿etowej, funkcjonowania kontroli i audytu wewnêtrznego, prawnej regulacji umów w obrocie gospodarczym i dzia³alnoci spó³ek prawa handlowego, funkcjonowania Unii Europejskiej z uwzglêdnieniem wykorzystania i rozliczania funduszy unijnych, udzielania zamówieñ publicznych,
w tym europejskich procedur przetargowych, realizacji projektów prorozwojowych finansowanych z funduszy
przedakcesyjnych, relacji miêdzy europejskim prawem wspólnotowym i krajowym, organizacji, funkcjonowania
oraz zadañ administracji rz¹dowej i samorz¹dowej.
W 2003 r. aktywn¹ dzia³alnoæ szkoleniow¹ pracowników Izby podjê³o tak¿e nowo powo³ane Biuro Integracji
Europejskiej, organizuj¹c cykl szkoleñ, których zasadniczym celem by³o przygotowanie pracowników Izby do
integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹. Ich tematyka obejmowa³a:
 Przygotowanie NIK do wspó³pracy z instytucjami Unii Europejskiej  szkolenie mia³o formê warsztatów (praca w grupach by³a po³¹czona z wyk³adami). Wziê³o w nim udzia³ 35 osób, w tym cz³onkowie kierownictwa
Izby, dyrektorzy departamentów i delegatur. Szkolenie prowadzi³ dyrektor CENAD.4/ Uczestniczy³ w nim równie¿ przedstawiciel Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego.
 ród³a informacji o Unii Europejskiej  szkolenie, poprzedzone wyk³adem, mia³o formê warsztatów (pracy z komputerem). Uczestnicy zapoznali siê z technikami wyszukiwania informacji i szybkiego dostêpu do dokumentów
tworzonych przez instytucje Unii Europejskiej. Wziê³o w nim udzia³ 25 pracowników wykonuj¹cych lub nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne, a prowadzi³ je przedstawiciel Instytutu Europejskiego w £odzi.
 Protokó³ dyplomatyczny (szkolenie przeznaczone dla cz³onków kierownictwa Izby).
 Praktyczne uwarunkowania realizacji programów w ramach Funduszy Strukturalnych  szkolenie prowadzi³
wyk³adowca z Uniwersytetu Limerick w Irlandii. Mia³o formê wyk³adu i pracy w grupach. Wziê³o w nim udzia³
56 osób  pracowników wykonuj¹cych lub nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne z departamentów i delegatur.
 Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci a krajowe systemy prawne  w szkoleniu wziê³o udzia³ 41 osób, g³ównie z kadry kontrolerskiej. Szkolenie prowadzili szef Wydzia³u Implementacji i Egzekwowania Prawa w Dyrektoriacie Generalnym  rodowisko Komisji Europejskiej i przedstawiciel S³u¿by Prawnej przy tej komisji.
W 2003 r. przeprowadzono tak¿e cykl 12 szkoleñ tematycznie zwi¹zanych z ochron¹ informacji niejawnych
i danych osobowych. Dotyczy³y one m.in. interpretacji niektórych przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych, zasad prowadzenia rejestrów dokumentów z tego rodzaju informacjami,
a tak¿e innych tajemnic prawnie chronionych.

Studia doktoranckie i podyplomowe, aplikacje w zawodach prawniczych
W 2003 r. 29 pracowników NIK podjê³o studia doktoranckie i podyplomowe, w celu i pog³êbienia
wiedzy z zakresu: ekonomii, prawa, zarz¹dzania, finansów, bankowoci, rachunkowoci, audytu i kontroli wewnêtrznej. Ponadto 4 pracowników z przygotowaniem i dowiadczeniem prawniczym odbywa³o
aplikacje umo¿liwiaj¹ce im zdobycie uprawnieñ, m.in. do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Sta¿e zagraniczne
W 2003 r. odby³o lub rozpoczê³o sta¿e zagraniczne w europejskich organach kontroli 8 pracowników Izby.
Realizacja wspólnych projektów z urzêdami najwy¿szych organów kontroli pañstw europejskich sprzyja³a zdobywaniu i pog³êbianiu wiedzy o tych organach. Kontakty, oprócz poznania sposobu i metod funkcjonowania
tych organów  przyczynia³y siê równie¿ do wykorzystania dowiadczeñ partnerów zagranicznych w dzia³alnoci Izby, a tak¿e do pe³niejszego przygotowania Izby do procesu integracji z Uni¹.
Podczas wizyty studyjnej w Narodowym Urzêdzie Kontroli Wielkiej Brytanii trzech pracowników Izby uczestniczy³o w seminariach i szkoleniach powiêconych kontroli finansowej. Obserwowali oni przebieg posiedzenia
Komisji Rachunków Publicznych Izby Gmin. Dwóch innych pracowników wziê³o udzia³ w seminarium NATO
w Budapeszcie, powiêconym kontroli w zakresie spraw obronnych, zorganizowanym przez Pañstwow¹ Izbê
Obrachunkow¹ Wêgier w maju 2003 r.
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Narady przedkontrolne i ródkontrolne
Standardy NIK stanowi¹, ¿e kontrolê nale¿y przygotowaæ tak, aby zapewniæ jej wysok¹ jakoæ, przeprowadziæ w sposób oszczêdny, wydajny i skuteczny oraz zgodny z planami pracy NIK. Je¿eli w ocenie
osób odpowiedzialnych za przygotowanie kontroli jej przeprowadzenie wymaga specjalistycznego przygotowania, organizowane s¹ specjalne zajêcia szkoleniowe dla kontrolerów, którzy maj¹ wzi¹æ w niej
udzia³.
G³ównymi formami szkoleniowymi przygotowuj¹cymi kontrolerów do efektywnej realizacji zadañ kontrolnych s¹  wed³ug przyjêtego w NIK, tradycyjnego nazewnictwa  narady przed- i ródkontrolne. Przed podjêciem kontroli, w gronie kontrolerów jest wiêc dyskutowana i kszta³towana metodyka kontroli, aby maksymalnie
usprawniæ jej przebieg. Nastêpnie w czasie trwania postêpowania  w gronie tych samych kontrolerów zaanga¿owanych we wspólne badania  nastêpuje wymiana uwag i dowiadczeñ dotycz¹cych najistotniejszych problemów z punktu widzenia celu kontroli.
W 2003 r. w 57 naradach przed- i ródkontrolnych udzia³ wziê³o 896 kontrolerów. Ka¿dy z nich przeznaczy³
na tego typu szkolenie oko³o 11 godzin w ci¹gu roku.

Szkolenia pracowników w ramach narad okresowych
W zorganizowanych w 2003 r. 92 naradach okresowych uczestniczy³o 1.707 kontrolerów (ka¿dy z nich odby³ oko³o 12 godzin szkolenia). Narady te ukierunkowane by³y g³ównie na poszerzanie wiedzy i podnoszenie
jakoci pracy kontrolerów w obszarach pozostaj¹cych we w³aciwoci poszczególnych jednostek organizacyjnych NIK, m.in. w powi¹zaniu z metodyk¹ kontroli.

Pozosta³e szkolenia
Intensywnie szkoleni byli tak¿e pracownicy departamentów wykonuj¹cych zadania z zakresu organizacji i obs³ugi. I tak dla pracowników ochrony z Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych przygotowano m.in. szkolenia z musztry, samoobrony i szkolenia strzeleckie, pracownicy Departamentu Gospodarczego zostali przeszkoleni z zakresu procedur zamówieñ publicznych, pracownicy Wydzia³u Informatyki uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach na temat wykorzystania nowoczesnych rozwi¹zañ i technik informatycznych.

""

Stosownie do przepisów Kodeksu pracy i aktów wykonawczych do tej ustawy organizowane by³y tak¿e szkolenia z zakresu bhp  wstêpne i okresowe. W 2003 r. instrukta¿em ogólnym objêto 30 nowo zatrudnionych osób;
w ramach szkoleñ podstawowych przeszkolono natomiast 25 osób, za ze szkoleñ okresowych skorzysta³o 79
osób.

Ocena efektywnoci zajêæ szkoleniowych

Biblioteka
Biblioteka fachowa, dysponuj¹ca zbiorami Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i resortowych aktów prawnych  od 1918 r., w sposób usystematyzowany gromadzi³a ksiêgozbiór licz¹cy, pod koniec 2003 r., prawie 16
tys. woluminów ksi¹¿ek i periodyków specjalistycznych dostosowanych tematycznie i rodzajowo do zadañ wykonywanych przez Izbê. Gromadzone i opracowywane zbiory i zasoby udostêpniane by³y pracownikom i wszystkim zainteresowanym. Korzystali z nich tak¿e pracownicy naukowi wy¿szych uczelni i studenci.
Rok 2003 by³ kolejnym rokiem wzbogacania ksiêgozbioru o nowe pozycje z dziedziny prawa, ekonomii,
kontroli pañstwowej w Polsce i zagranic¹, finansów, organizacji i zarz¹dzania, jak równie¿ o publikacje maj¹ce
tematyczny zwi¹zek z Uni¹ Europejsk¹. By³ tak¿e okresem aktywnego korzystania ze zbiorów, o czym wiadczy liczba 600 zarejestrowanych pracowników systematycznie z nich korzystaj¹cych. Najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê wydawnictwa o tematyce kontrolnej i prawnej, a tak¿e z dziedziny: finansów publicznych, ekonomii, statystyki, organizacji i zarz¹dzania, psychologii. Korzystano równie¿ ze s³owników, encyklopedii i informatorów.
Biblioteka zapewni³a prenumeratê dzienników urzêdowych, czasopism, wydawnictw GUS, a tak¿e niektórych periodyków z dziedziny prawa i finansów, jak równie¿ ich dystrybucjê do jednostek organizacyjnych i osób
bezporednio zainteresowanych zawodowo okrelonymi publikacjami. Wspó³pracowa³a tak¿e na bie¿¹co z krajowymi wydawnictwami, ksiêgarniami i redakcjami. W ramach wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych najczêciej
korzystano ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
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Ocena ta realizowana by³a g³ównie przez ankietowanie ich uczestników, w odniesieniu do: stopnia realizacji
celów szkolenia, uporz¹dkowania przekazywanej wiedzy, precyzji i jasnoci w prezentacji materia³u, merytorycznego przygotowania wyk³adowców do zajêæ i ich kontaktu z uczestnikami, a dla uczestników zajêæ mo¿liwoci aktywnego w nich udzia³u. Stanowi³a jednoczenie element kontroli i podstawê do kolejnej analizy s³u¿¹cej dokonywaniu zmian w programach szkoleniowych i doborze osób prowadz¹cych zajêcia. Zaznaczyæ nale¿y,
¿e opisany sposób postêpowania stanowi w praktyce realizacjê zasad okrelonych w Standardach NIK, zgodnie z którymi niezbêdne jest przeprowadzanie oceny i analizy osi¹gniêtych rezultatów dzia³alnoci szkoleniowej, a wynikaj¹ce z tego wnioski powinny byæ wykorzystane do sta³ego doskonalenia programu i sposobu przeprowadzania szkoleñ.
W 2003 r., wykorzystuj¹c wyniki wspomnianych analiz, dokonano m.in. zmian w programach szkolenia
aplikacyjnego. Kosztem ograniczenia zajêæ teoretycznych, g³ównie wyk³adów, znacznie zwiêkszono czas
przeznaczony na naukê praktyczn¹ prowadzon¹ w mniejszych grupach. Umo¿liwi³o to z kolei lepsze przygotowanie przysz³ych kontrolerów do samodzielnego wykonywania kontroli. Ocena przebiegu szkolenia,
prowadzonego przez Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce dla ponad 500 kontrolerów, dokonywana na
bie¿¹co w formie ankietowania jego uczestników, umo¿liwi³a natomiast wprowadzenie zmian, zarówno
w zakresie tematycznym, sposobie prezentacji materia³u, jak i w optymalnym doborze osób prowadz¹cych te zajêcia.

Dzia³alnoæ Biblioteki w 2003 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, ilustruj¹ dane przedstawione w tabeli
Nr 9.
Tabela 9
Podstawowe dane dotycz¹ce Biblioteki  w latach 2002-2003

Lp.
1

Wyszczególnienie
2

2002 r.
3

Wskanik
w procentach
2003 r.
(4:3)
4
5

1.

Wydatki na zakup ksi¹¿ek, prenumeratê dzienników urzêdowych,
czasopism i prasy (wartoæ  w tys. z³)

427,5

428,1

100,1

2.

Liczba woluminów pozycji ksi¹¿kowych
i periodyków specjalistycznych
(w tys.  wed³ug stanu na 31 grudnia)

14,3

15,9

111,2

3.

Prenumerata (liczba tytu³ów dzienników urzêdowych i czasopism)
ogó³em, w tym:

297

214

72,0

3.1.

- dzienniki urzêdowe (liczba tytu³ów)

22

20

90,9

3.2.

- czasopisma fachowe (liczba tytu³ów)

268

187

69,8

3.3.

- prasa codzienna (liczba tytu³ów)

7

7

100,0

4.

Wydawnictwa GUS (liczba tytu³ów)

81

120

148,1

5.

Zarejestrowani czytelnicy systematycznie korzystaj¹cy ze zbiorów
(liczba  wed³ug stanu na 31 grudnia)

379

599

158,0

6.

Ksiêgozbiór fachowy
(wartoæ w tys. z³  wed³ug stanu na 31 grudnia)*/

328,8

397,3

120,8
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*/ Z dokumentami w formie elektronicznej
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Wspó³praca NIK
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europejskimi
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z najwy¿szymi
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krajów
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najwy¿szych organów
kontroli UE
"%

0gólne informacje o Najwy¿szej Izbie Kontroli

W 2003 r., podobnie jak w ostatnich latach, g³ównym celem dzia³alnoœci Izby w tej sferze by³o przygotowanie do funkcjonowania w warunkach zbli¿aj¹cego siê cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej. S³u¿y³a
temu wspó³praca – w ramach kontaktów z najwy¿szymi organami kontroli krajów cz³onkowskich Wspólnoty – z analogicznymi instytucjami
krajów przystêpuj¹cych i kandyduj¹cych do Unii i z Europejskim Trybuna³em Obrachunkowym.1/
Za znacz¹cy sukces Izby nale¿y uznaæ zamieszczenie, w opublikowanym 5 listopada 2003 r. przez Komisjê Europejsk¹2/ Kompleksowym raporcie monitoruj¹cym w sprawie przygotowañ Polski do cz³onkostwa
w UE opinii, i¿ – cyt.: Najwy¿sza Izba Kontroli jest niezale¿n¹ i profesjonaln¹ organizacj¹, a jej s³u¿by kontrolne zadowalaj¹co kontroluj¹
wszystkie fundusze publiczne i unijne.
W minionym roku dwukrotnie goœci³a w NIK delegacja Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Bud¿etu, aby skonsultowaæ z kierownictwem Izby sporz¹dzany corocznie przez Komisjê Europejsk¹ raport o rozwoju systemu wewnêtrznej kontroli finansowej administracji publicznej.
Podkreœliæ nale¿y tak¿e, i¿ Prezes NIK zaproszony zosta³ na posiedzenie
Komisji Kontroli Bud¿etu Parlamentu Europejskiego,3/ które odby³o siê
w Brukseli 29 kwietnia 2003 r. Na posiedzeniu tym Prezes NIK i Kontroler
Generalny Malty przedstawili raport pn. Relacje miêdzy najwy¿szymi
organami kontroli a Komisjami Parlamentarnymi. Ponadto Prezes NIK
zaprezentowa³ informacjê poœwiêcon¹ systemowi kontroli wewnêtrznej w Polsce.
W roku sprawozdawczym kontakty zagraniczne by³y bardziej intensywne, ani¿eli w roku poprzednim. Œwiadcz¹ o tym m.in. dane o udziale
pracowników NIK w seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach eksperckich odbywaj¹cych siê za granic¹ – ³¹cznie 127 osób (w
2002 r. – 96 osób). W podobnych przedsiêwziêciach zorganizowanych
przez Izbê udzia³ wziê³o 193 przedstawicieli organów kontroli z innych
krajów (w 2002 r. – 119 przedstawicieli).

1/

European Court of Auditors, polski skrót: ETO. Trybuna³ kontroluje rachunki dotycz¹ce dochodów i wydatków Wspólnot i ich instytucji. Potwierdza wobec

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wiarygodnoæ, zgodnoæ z prawem i prawid³owoæ podstawowych transakcji. Po zamkniêciu roku
obrachunkowego Trybuna³ sporz¹dza roczne sprawozdanie, które przedk³ada instytucjom Wspólnot.
2/

European Commission. Komisja jest instytucj¹ o charakterze zarz¹dzaj¹co-wykonawczym, stoj¹c¹ na stra¿y prawa wspólnotowego oraz reprezentuj¹c¹

Wspólnotê na zewn¹trz i w stosunkach wewnêtrznych. Komisja Europejska posiada wy³¹cznoæ na inicjatywê ustawodawcz¹.
3/

European Parliament. Jedn¹ z g³ównych funkcji Parlamentu jest sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ Wspólnot przez udzielanie Komisji absolutorium

z wykonania bud¿etu oraz ¿¹danie od instytucji wspólnotowych wyjanieñ dotycz¹cych podejmowanych przez nie dzia³añ. Bez zgody Parlamentu nie jest
mo¿liwe przyjmowanie do UE nowych cz³onków oraz zawieranie umów o stowarzyszeniu.
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Miêdzynarodowa Organizacja Najwy¿szych Organów Kontroli
(INTOSAI)
Wa¿nym aspektem dzia³alnoci NIK w ramach INTOSAI4/ jest udzia³ przedstawicieli Izby w pracach komisji
i grup roboczych. NIK jest cz³onkiem Zarz¹du Grupy Roboczej ds. Kontroli rodowiska i aktywnie uczestniczy
w jej pracach. W 2003 r. Izba by³a gospodarzem VIII spotkania tej grupy w Warszawie . Powiêcone zosta³o ono
roli, jak¹ odgrywa kontrola w ochronie wód, zagospodarowaniu odpadów i zrównowa¿onym rozwoju. W spotkaniu uczestniczy³o 61 osób. Ponadto przedstawiciele NIK brali udzia³ w spotkaniu Komitetu Steruj¹cego INTOSAI
ds. Kontroli Ochrony rodowiska w Kostaryce, gdzie m.in. przedstawili osi¹gniêcia Grupy Roboczej EUROSAI5/
ds. Kontroli rodowiska, której NIK jest koordynatorem, a tak¿e w warsztatach szkoleniowych w Oslo nt. Znaczenia kontroli rodowiska, zorganizowanych wspólnie przez Inicjatywê INTOSAI na rzecz Rozwoju (IDI6/ ) oraz
Grupê Robocz¹ INTOSAI ds. Ochrony rodowiska.
W padzierniku 2003 r. Prezes NIK reprezentowa³ Izbê podczas obchodów 50 rocznicy utworzenia INTOSAI
w Budapeszcie. Przedstawiciele NIK brali natomiast udzia³, jako wyk³adowcy i uczestnicy, w XII spotkaniu Komisji INTOSAI ds. Kontroli Systemów Informatycznych w Oslo, na którym przedstawili opracowan¹ w Izbie recenzjê programów szkoleniowych z dziedziny kontroli systemów informatycznych. Uczestniczyli tak¿e w X spotkaniu Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli Prywatyzacji w Pradze oraz w II Regionalnych Warsztatach Kontroli dotycz¹cych kontroli finansowej oraz wykrywania defraudacji i nieprawid³owoci, zorganizowanych przez
IDI w Nikozji (Cypr).

W 2003 r. NIK kontynuowa³a wspó³pracê z najwy¿szymi organami kontroli krajów europejskich na forum
EUROSAI. Mimo i¿ NIK od 1999 r. nie jest cz³onkiem Zarz¹du EUROSAI, jest nadal zapraszana na jego posiedzenia. W padzierniku 2003 r. Prezes NIK wzi¹³ udzia³ w posiedzeniu Zarz¹du w Rzymie. Wyrazem uznania
dla NIK by³o oficjalne przyjêcie kandydatury Polski na gospodarza VII Kongresu EUROSAI w 2008 r. Zarz¹d
zarekomenduje kandydaturê NIK na najbli¿szym VI Kongresie, do którego nale¿y formalna decyzja o wyborze
miejsca kolejnego spotkania. VI Kongres odbêdzie siê w 2005 r. w Bonn, a jego tematem przewodnim bêdzie
Kontrola przychodów publicznych. NIK zosta³a zaproszona przez Federaln¹ Izbê Obrachunkow¹ Niemiec do
pe³nienia funkcji sprawozdawcy podczas jednej z sesji Kongresu, zatytu³owanej Kontrola przychodów publicznych  podejcia do kontroli i jej wp³yw, a tak¿e do udzia³u w pracach grupy przygotowuj¹cej Kongres.
Od 1999 r. NIK pe³ni funkcjê koordynatora Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli rodowiska. Do zadañ grupy
nale¿y m.in. inicjowanie kontroli z tego zakresu. W 2003 r. trwa³y m.in. prace przygotowawcze do kontroli miêdzynarodowej z udzia³em 8 krajów nadba³tyckich  drugiej kontroli równoleg³ej przestrzegania postanowieñ Konwencji
o ochronie rodowiska morskiego obszaru Morza Ba³tyckiego (Konwencji helsiñskiej). NIK by³a gospodarzem jednego ze spotkañ przedstawicieli najwy¿szych organów kontroli, które bêd¹ uczestniczyæ w tej kontroli.

4/

INTOSAI  International Organization of Supreme Audit Institutions. Polska nazwa: Miêdzynarodowa Organizacja Najwy¿szych Organów Kontroli.

Organizacja afiliowana przy ONZ, której celem jest wymiana dowiadczeñ w sferze kontroli pañstwowej. Zrzesza organy kontroli z oko³o 180 krajów wiata.
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, b¹d jednej ze specjalistycznych agencji ONZ. Wa¿n¹ rolê w realizacji celów INTOSAI spe³niaj¹ organizacje regionalne.
5/

EUROSAI  European Organization of Supreme Audit Institutions. Polska nazwa: Europejska Organizacja Najwy¿szych Organów Kontroli. Powsta³a w

listopadzie 1990 r. jako europejska grupa regionalna Miêdzynarodowej Organizacji Najwy¿szych Organów Kontroli  INTOSAI. W konferencji za³o¿ycielskiej
bra³a udzia³ delegacja NIK.
6/

IDI  INTOSAI (Development Initiative). Grupa INTOSAI ds. Rozwoju.
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Europejska Organizacja Najwy¿szych Organów Kontroli (EUROSAI)

W czerwcu 2003 r. Izba by³a gospodarzem VIII spotkania Komitetu Szkoleniowego EUROSAI, które odby³o
siê w Pu³tusku. Przedstawiciele NIK brali te¿ udzia³ w spotkaniach Komitetu w Lizbonie i Kopenhadze. Spotkania powiêcone zosta³y opracowaniu strategii szkoleniowej EUROSAI.
Na wspólnej konferencji EUROSAI i EURORAI7/ w Kopenhadze nt. Wspó³pracy w dziedzinie ochrony zdrowia, NIK przedstawi³a referat o przestrzeganiu praw pacjenta. Eksperci Izby uczestniczyli równie¿ w pracach
utworzonej w 2002 r. II Podgrupy dzia³aj¹cej w ramach Grupy Roboczej EUROSAI ds. Technologii Informatycznych. W 2003 r. eksperci pracuj¹cy w podgrupie spotkali siê dwukrotnie: w Lizbonie i Warszawie.
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Wspó³praca NIK z instytucjami europejskimi (ETO, SIGMA,8/ OLAF9/ )
Wspó³praca NIK z ETO obejmowa³a pomoc udzielan¹ Trybuna³owi w kontrolach prowadzonych na terytorium Polski, a tak¿e organizowane przez Trybuna³ sta¿e i szkolenia, w których brali udzia³ pracownicy
NIK. Wizyty przedstawicieli ETO zwi¹zane by³y z prowadzonymi przez nich kontrolami wykorzystania rodków z funduszy PHARE, ISPA i SAPARD. Mia³y tak¿e zwi¹zek z przygotowaniem ewentualnych przysz³ych
kontroli ETO dotycz¹cych sposobu obliczania podatku VAT oraz organizacji, zarz¹dzania i finansowania polskich s³u¿b celnych.
W 2003 r. 2 kontrolerów NIK odby³o piêciomiesiêczne sta¿e w ETO. Przedstawiciele NIK brali te¿ udzia³
w organizowanych przez Trybuna³ warsztatach i seminariach (np. w Luksemburgu nt. funkcjonowania Trybuna³u), za wyk³adowca z ETO prowadzi³ w NIK æwiczenia autorskie dla kontrolerów nt. przygotowania Izby do
wspó³pracy z instytucjami Unii Europejskiej.
Wizyta przedstawiciela Programu SIGMA w NIK powiêcona by³a konsultacjom, w zwi¹zku z przygotowaniem przez SIGMA kolejnego, corocznego raportu pn. Ocena kontroli zewnêtrznej sektora publicznego w Polsce. Rozmowy koncentrowa³y siê wokó³ kontroli finansowej i prac nad Podrêcznikiem kontrolera.
Z uwagi na swoje zaanga¿owanie w dzia³ania na rzecz przeciwdzia³ania korupcji, Izba wspó³pracuje z OLAF.
W 2003 r. jego przedstawiciele odwiedzali NIK, aby zapoznaæ siê z za³o¿eniami planowanych przez Izbê kontroli (funkcjonowania systemu kontroli wewnêtrznej w administracji publicznej oraz przygotowania administracji do
pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych).

Wspó³praca z Miêdzynarodow¹ Rad¹ Audytorów NATO
Od chwili przyst¹pienia Polski do Paktu Pó³nocnoatlantyckiego, NIK wspó³pracuje z Miêdzynarodow¹ Rad¹
Audytorów NATO.10/ W 2003 r. przedstawiciele Izby uczestniczyli w dorocznym spotkaniu osób reprezentuj¹cych najwy¿sze organy kontroli z krajów cz³onkowskich NATO z Rad¹ w Brukseli. Przedmiotem spotkania by³o
omówienie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci Rady w 2002 r. oraz wspó³pracy miêdzy najwy¿szymi organami kontroli pañstw cz³onkowskich NATO i Rad¹.

7/

EURORAI  European Organisation of The Regional Audit Institutions. Europejskie Stowarzyszenie Regionalnych Izb Obrachunkowych.

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 rodkowej
i Wschodniej w dzia³aniach na rzecz reform administracji publicznej.
9/

OLAF  European Anti-Fraud Office (fr. l'Office europeen de lutte antifraude). Europejski Urz¹d ds. Zwalczania Nadu¿yæ Finansowych.

10/

IBAN NATO  International Board of Auditors for NATO.
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Podstawowym celem wspó³dzia³ania najwy¿szych organów kontroli krajów kandyduj¹cych i przystêpuj¹cych do Unii by³o dostosowanie zasad funkcjonowania tych instytucji do standardów obowi¹zuj¹cych we wspólnocie. Wspó³praca realizowana by³a z udzia³em ETO. Odbywa³a siê zarówno na szczeblu szefów tych instytucji,
jak równie¿ w grupach roboczych pn. Dzia³alnoæ kontrolna i Podrêczniki kontroli. Realizowana by³a ponadto
w formie dzia³alnoci grup eksperckich, a tak¿e spotkañ ³¹czników i dzia³alnoci szkoleniowej. Podstawowe
obszary wspó³pracy to instytucjonalne wzmocnienie organów kontrolnych, rozwój metodyki kontroli, a tak¿e
kontrole wykorzystania rodków wspólnotowych.
W maju 2003 r. NIK by³a gospodarzem odbywaj¹cego siê w Krakowie spotkania prezesów najwy¿szych
organów kontroli krajów przystêpuj¹cych do UE (Cypru, Czech, Estonii, Litwy, £otwy, Malty, Polski, S³owacji,
S³owenii i Wêgier), powiêconego problemom stoj¹cym przed najwy¿szymi organami kontroli w przededniu cz³onkostwa w UE. Gociem spotkania by³ Prezes ETO. Dyskutowano na temat rozwoju metodyki i organizacji kontroli, zarz¹dzania zasobami ludzkimi, kontroli funduszy europejskich przed i po przyst¹pieniu do UE, a tak¿e
zmian w ETO zwi¹zanych z rozszerzeniem Unii.
Prezes NIK bra³ tak¿e udzia³ w spotkaniu prezesów najwy¿szych organów kontroli krajów Grupy Wyszehradzkiej w Velehradzie (Republika Czeska). Prezesi dyskutowali o kwestiach zwi¹zanych z przygotowaniem
najwy¿szych organów kontroli pañstw kandyduj¹cych do UE oraz omawiali wdra¿anie Standardów Kontroli
INTOSAI i postêpy w pracach nad podrêcznikami kontroli.
Przedstawiciele NIK uczestniczyli w pracach grupy ekspertów powo³anej uchwa³¹ prezesów najwy¿szych organów kontroli Krajów Europy rodkowej i Wschodniej, Cypru, Malty, Turcji i ETO, zajmuj¹cej siê
opracowaniem zaleceñ powiêconych zapewnieniu jakoci w procesie kontroli. Grupa przygotowa³a Wytyczne jakoci kontroli, które zosta³y zaaprobowane na spotkaniu Prezesów w Rydze w kwietniu 2004 r.
Z uwagi na znaczenie tego dokumentu, który po raz pierwszy w skali miêdzynarodowej rozwa¿a zagadnienia jakoci kontroli i precyzuje zalecenia w tej sferze, zosta³ on przekazany najwy¿szym organom kontroli
innych pañstw europejskich oraz organizacjom miêdzynarodowym. Pracownicy Izby brali tak¿e udzia³
w warsztatach dla kontrolerów z krajów przystêpuj¹cych i kandyduj¹cych do Unii, zorganizowanych przez
ETO i SIGMA w ramach prac Grupy Roboczej pn. Podrêczniki kontroli. Tematem warsztatów w Tiranie
by³a kontrola systemów informatycznych, seminarium w Antalii (Turcja) powiêcone zosta³o planowaniu
kontroli i ocenie ryzyka, za w Lublianie  zagadnieniom doboru próby do kontroli.

Udzia³ w pracach Komitetu Kontaktowego najwy¿szych organów
kontroli UE
Od momentu podpisania Traktatu Akcesyjnego (kwiecieñ 2003 r.), NIK uczestniczy w pracach Komitetu
Kontaktowego prezesów najwy¿szych organów kontroli pañstw Unii Europejskiej i ETO.11/
Na posiedzeniu Komitetu w Pradze, w grudniu 2003 r., Prezes NIK wyst¹pi³ z propozycj¹ uchwalenia wspólnego stanowiska prezesów w sprawie obni¿enia pozycji ETO w projekcie Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê
dla Europy. Temat ten wywo³a³ dyskusjê, w rezultacie której Komitet przyj¹³ uchwa³ê krytycznie oceniaj¹c¹
projektowane zmiany. Uchwa³a zosta³a przekazana Konferencji Miêdzyrz¹dowej i instytucjom UE.
Przedstawiciele NIK uczestniczyli tak¿e w zebraniu ³¹czników oraz spotkaniu grupy roboczej ds. VAT
11/

Komitet Kontaktowy funkcjonuje na podstawie Deklaracji Nr 18 w sprawie Trybuna³u Obrachunkowego, za³¹czonej do Traktatu z Nicei. Jest to organ

pomocniczy UE, który dzia³a w celu u³atwienia wspó³dzia³ania najwy¿szych organów kontroli pañstw UE i ETO. Wspó³praca obejmuje: przygotowywanie
spraw przez wy³onione w tym celu grupy robocze z³o¿one z ekspertów reprezentuj¹cych zainteresowane organy kontroli, aprobowanie wyników pracy grup
przez zebranie ³¹czników reprezentuj¹cych wszystkie najwy¿sze organy kontroli, a nastêpnie podjêcie decyzji przez prezesów.
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Wspó³praca z najwy¿szymi organami kontroli krajów kandyduj¹cych
i przystêpuj¹cych do UE
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Kontakty bilateralne i multilateralne
W ramach dwu- i wielostronnej wspó³pracy miêdzynarodowej odbywa³y siê zarówno spotkania oficjalne,
podczas których uzgadniano plany wspó³pracy, jak równie¿ robocze na ni¿szym szczeblu, dziêki którym wprowadzano w ¿ycie podjête wczeniej ustalenia.
W 2003 r. Prezes NIK przebywa³ z oficjalnymi wizytami w najwy¿szych organach kontroli Niemiec, Ukrainy
i Wielkiej Brytanii, natomiast w NIK goci³y oficjalne delegacje najwy¿szych organów kontroli: Bia³orusi, Czech,
Danii, Federacji Rosyjskiej, Litwy, Norwegii i Portugalii.
Do priorytetowych dziedzin wspó³pracy miêdzynarodowej NIK w 2003 r. nale¿a³y: kontrola rodowiska, kontrola funduszy unijnych i ci¹gania podatku VAT, wspó³praca transgraniczna z najwy¿szymi
organami kontroli krajów s¹siaduj¹cych oraz wspó³praca regionalna, kontrola obronnoci, doskonalenie i rozwój standardów i metodyki kontroli, rozwój technologii informatycznych i problematyka szkoleniowa.
Wspó³praca na szczeblu roboczym polega³a g³ównie na wymianie dowiadczeñ podczas wizyt studyjnych
ekspertów, wspólnych seminariów i szkoleñ, a tak¿e w trakcie kontroli równoleg³ych.
Znacz¹cym przedsiêwziêciem 2003 r. by³ program wspó³pracy bliniaczej (twinning light) z unijnym partnerem  Narodowym Urzêdem Kontroli Wielkiej Brytanii.12/
Na uwagê zas³uguje tak¿e wspó³praca najwy¿szych organów kontroli Danii, Niemiec i Polski, w zwi¹zku
z kontrol¹ rotacyjn¹ Wielonarodowego Korpusu Pó³nocno  Wschodniego w Szczecinie. W programach wspó³pracy na najbli¿sze lata znajduje siê duñsko-litewsko-polska kontrola dotycz¹ca obronnoci oraz maj¹ca siê
rozpocz¹æ w 2004 r. miêdzynarodowa kontrola ochrony wód zlewni rzeki Niemen.
Wzorcowym przyk³adem wspó³pracy transgranicznej s¹ dzia³ania podejmowane wspólnie przez NIK i Narodowy Urz¹d Kontroli S³owacji. W 2003 r. kontrolerzy z Delegatur w Krakowie i Rzeszowie, we wspó³pracy ze
s³owackimi partnerami, przeprowadzili kontrolê wykorzystania rodków pomocowych w zakresie wspó³pracy
przygranicznej.

12/

#

National Audit Office. W skrócie  NAO. Por. tak¿e rozdzia³ IV. 5 Sprawozdania pn. Program wspó³pracy bliniaczej.
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Podrêcznik kontrolera
W 2003 r. ukaza³o siê pierwsze wydanie Podrêcznika kontrolera przeznaczonego dla aplikantów zg³êbiaj¹cych arkana wiedzy kontrolerskiej i wszystkich pracowników Izby, jako narzêdzie doskonalenia wiedzy zawodowej. Zainteresowanie Podrêcznikiem kontrolera wród pracowników organów kontroli wewnêtrznej instytucji
publicznych oraz innych jednostek maj¹cych zwi¹zek z kontrol¹ sprawi³o, ¿e z myl¹ o nich przygotowano jego
wydanie specjalne. Wydana zosta³a tak¿e wersja elektroniczna Podrêcznika na p³ytach CD-ROM.

0gólne informacje o Najwy¿szej Izbie Kontroli

Kontrola Pañstwowa
Jest to jedyny w Polsce periodyk powiêcony problematyce kontrolnej. Pierwszy numer ukaza³ siê w 1956 r.
Trzon pisma stanowi¹ dwa dzia³y. W pierwszym publikowane s¹ artyku³y ogólne o kontroli pañstwowej, poruszane istotne problemy prawne i ekonomiczne dotycz¹ce gospodarki lub poszczególnych jej dziedzin. W drugim dziale natomiast omawiane s¹ ustalenia i wnioski wa¿niejszych kontroli, w celu upowszechniania wiedzy
o niekorzystnych zjawiskach wystêpuj¹cych w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym, a tak¿e sposoby przeciwdzia³ania im. W pozosta³ych dzia³ach prezentowane s¹ opracowania i artyku³y omawiaj¹ce systemy kontroli
funkcjonuj¹ce w innych krajach, dowiadczenia ró¿nych organów kontroli, a tak¿e niektóre aspekty funkcjonowania Izby  obecnie i w przesz³oci.
W 2003 r. na ³amach czsopisma ukaza³o siê ponad 90 artyku³ów i informacji, w tym 25 przedstawiaj¹cych
problematykê ekonomiczno-spo³eczn¹, 19 omawiaj¹cych wyniki wybranych kontroli, 14 prezentuj¹cych zagadnienia zwi¹zane z kontrol¹ w innych krajach.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê okresem wejcia Polski do Unii Europejskiej, w g³ównym dziale ukaza³o siê 6
artyku³ów omawiaj¹cych tê problematykê. Dotyczy³y one: parlamentarnej kontroli wykonania bud¿etu Wspólnot
Europejskich, finansowego wymiaru integracji, sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w obliczu integracji,
perspektyw polityki regionalnej Unii, ustawy o finansach publicznych UE oraz miêdzynarodowego rodowiska
ekonomicznego Polski. Wiêkszoæ stanowi³y jednak artyku³y przedstawiaj¹ce problematykê kontroln¹: rolê kryterium legalnoci w kontroli administracji publicznej, audyt wewnêtrzny i jego miejsce w systemie kontroli, kompetencje kontrolne Izby wobec spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa, zasady postêpowania kontrolnego NIK.
W dziale powiêconym ustaleniom kontroli, w trzech artyku³ach zaprezentowano wyniki kontroli wykorzystania rodków z funduszy i programów PHARE, ISPA i SAPARD, wyniki badañ w sferze ochrony zdrowia, sektorze górnictwa wêgla kamiennego oraz gospodarce zasobami mieszkaniowymi i odpadami komunalnymi.
Na ³amach czasopisma znalaz³y siê tak¿e informacje o kontroli w innych krajach: posiedzeniach Komisji Bud¿etowej Parlamentu Europejskiego, kontroli zewnêtrznej w krajach kandyduj¹cych do Unii, szkoleniach w zakresie kontroli
finansowej wed³ug standardów miêdzynarodowych. Pisano tak¿e o wspó³pracy NIK z EUROSAI i INTOSAI.
W 2003 r. redakcja Kontroli Pañstwowej rozpoczê³a cykl prezentuj¹cy historiê i czasy obecne delegatur NIK.
Ponadto w maju 2003 r. wyda³a numer specjalny, jako zbiór materia³ów z obrad seminaryjnego posiedzenia
Kolegium NIK powiêconego systemowym rozwi¹zaniom zapobiegaj¹cym korupcji.
Kontrolê Pañstwow¹ otrzymuj¹: Sejm i Senat RP, Prezes Rady Ministrów, ministerstwa i urzêdy centralne, organy samorz¹du terytorialnego, Biblioteka Narodowa i biblioteki akademickie. Czasopismo otrzymuj¹ tak¿e najwy¿sze organy kontroli
pañstw wspó³pracuj¹cych z Izb¹ w ramach EUROSAI i INTOSAI. Jest ono tak¿e dostêpne na stronach internetowych Izby.

Biuletyn Najwy¿szej Izby Kontroli
Biuletyn NIK, wydawany od czerwca 1996 r., przeznaczony jest dla odbiorców zewnêtrznych zainteresowanych problematyk¹ kontroli pañstwowej i funkcjonowaniem Izby. Do koñca 2003 r. ukaza³o siê jego 12 numerów.
Biuletyn NIK otrzymuj¹ Prezydent RP i Prezes Rady Ministrów, przesy³any jest tak¿e pos³om na Sejm i senatorom RP, ministrom i kierownikom urzêdów centralnych, wojewodom, marsza³kom województw, prezesom
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regionalnych izb obrachunkowych. Biuletyn NIK rozsy³any jest do ponad stu bibliotek  publicznych i akademickich  w ca³ym kraju i zainteresowanych redakcji. Rozprowadzany jest te¿ wród dziennikarzy krajowych i zagranicznych akredytowanych w Polsce. W ten sposób realizowany jest obowi¹zek i dochowywany dobry obyczaj informowania opinii publicznej o dzia³alnoci NIK.
Zgodnie z przyjêt¹ w ostatnich latach koncepcj¹ wydawnicz¹, kolejne numery Biuletynu powiêcane s¹ jednemu tematowi wiod¹cemu, bezporednio zwi¹zanemu z zadaniami i prac¹ Izby oraz problematyk¹ funkcjonowania kontroli pañstwowej. W poprzednich wydaniach omawiane by³y wyniki przeprowadzonych przez Izbê
kontroli samorz¹du terytorialnego oraz zastosowaniu informatyki w prowadzonych kontrolach.
Nr 1 Biuletynu z 2003 r. powiêcony zosta³ udzia³owi NIK w przygotowaniach do integracji Polski z Uni¹.
Zamieszczone w nim artyku³y specjalistów  teoretyków i praktyków prawa europejskiego omawiaj¹ m.in. dzia³anie instytucji unijnych, wspólnotowy proces podejmowania decyzji, podstawowe zasady prawa unijnego i jej
politykê informacyjn¹.

Biuletyn Informacyjny przeznaczony jest do u¿ytku s³u¿bowego NIK. Jego pierwszy numer trafi³ do r¹k czytelników w marcu 1996 r., a do koñca 2003 r. ukaza³o siê 60 wydañ. Na ³amach Biuletynu omawiane s¹ ró¿norodne
aspekty pracy kontrolerskiej i prezentowane informacje o najwa¿niejszych wydarzeniach w dzia³alnoci Izby.
Biuletyn ma dwa podstawowe dzia³y  Informacje i komunikaty NIK oraz Poradnik kontrolera. W pierwszym
publikowane s¹ teksty zarz¹dzeñ i pism okólnych Prezesa NIK, informacje z posiedzeñ Kolegium NIK oraz
materia³y o miêdzynarodowej wspó³pracy z najwy¿szymi organami kontroli i miêdzynarodowymi organizacjami
je zrzeszaj¹cymi. Prezentowane s¹ tak¿e informacje o konferencjach prasowych i pracach sejmowych nad dokumentami NIK. W rubryce pn. Forum dyskusyjne mo¿liwoæ wypowiedzenia siê ma ka¿dy z pracowników Izby.
W dziale drugim publikowane s¹ g³ównie materia³y, dokumenty i opracowania u¿yteczne w codziennej pracy.
W rozdziale pn. Kontrola wykonania zadañ zamieszcza siê, poza materia³ami powiêconymi tej problematyce,
tak¿e fragmenty podrêcznika kontroli przygotowanego w brytyjskim NAO. Odrêbny rozdzia³ jest tematycznie
zwi¹zany z technikami informatycznymi  zarówno w aspekcie ich wykorzystania w prowadzonych badaniach,
jak i przy kontrolowaniu systemów informatycznych.
Specjalne wydanie Biuletynu Informacyjnego, które ukaza³o siê w 2003 r., w ca³oci powiêcono problematyce antykorupcyjnej. Znalaz³y siê w nim m.in. teksty o zwalczaniu korupcji w krajach postkomunistycznych,
metodyce diagnozowania obszarów zagro¿onych korupcj¹ i roli organizacji pozarz¹dowych w zmienianiu postaw obywateli wobec tego rodzaju zjawisk. Biuletyn rozprowadzony zosta³ m.in. wród uczestników seminaryjnego posiedzenia Kolegium NIK, podczas którego omawiano systemowe rozwi¹zania zapobiegaj¹ce korupcji,
jak równie¿ wród pos³ów na Sejm RP  przed plenarnym posiedzeniem Sejmu powiêconym debacie nad
zwalczaniem tego wysoce niekorzystnego zjawiska.

Inne wydawnictwa
W porozumieniu i za zgod¹ Szwedzkiego Urzêdu Kontroli Pañstwowej1/ wydany zosta³ Podrêcznik kontroli
wykonania zadañ w polskim t³umaczeniu. Definiuje on m.in. istotê tej kontroli, okrela zasady wyboru problemu
kontrolnego, zbierania i analizy danych i pisania raportu koñcowego. Podrêcznik ma charakter uniwersalny i jest
wykorzystywany w szkoleniach kontrolerów na ca³ym wiecie. W NIK otrzymali go wszyscy pracownicy wykonuj¹cy i nadzoruj¹cy czynnoci kontrolne.

1/

Riksrevisionsverket, w skrócie RRV.
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Biuletyn Informacyjny

Opracowany zosta³ równie¿ skrót Sprawozdania z dzia³alnoci NIK w 2002 r. w jêzyku angielskim. Wydany
w formie folderowej zawiera podstawowe informacje o przeprowadzonych kontrolach i ich rezultatach, informuje o pracy Kierownictwa i Kolegium NIK. Omawia strukturê bud¿etu, wspó³pracê Izby z Sejmem oraz jej aktywnoæ na arenie miêdzynarodowej. Odrêbny rozdzia³ powiêcono pracownikom Izby.
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Strona www.nik.gov.pl
W okresie sprawozdawczym witryna internetowa NIK by³a codziennie aktualizowana. Dodatkowo podlega³a
tak¿e sta³ej ewolucji  w 2003 r., na audiowizualnej czêci strony, prawie z ka¿dej odbywaj¹cej siê w Izbie
konferencji prasowej umieszczane by³y relacje video lub pliki dwiêkowe z wypowiedziami na temat prezentowanych informacji o wynikach kontroli. W ostatnim roku przyby³a czêæ pn. Aktualnoci, na której zamieszczane
s¹ najwa¿niejsze w danej chwili informacje z ¿ycia NIK.
W NIK, tak jak w ka¿dej instytucji publicznej, ranga strony internetowej dodatkowo wzros³a wraz z wejciem
w ¿ycie ustawy o dostêpie do informacji publicznej. W ostatnich miesi¹cach 2003 r., na okres og³oszenia naboru
nowych pracowników do kadry kontrolerskiej, strona internetowa Izby wzbogaci³a siê o informacjê na temat
oferowanych stanowisk i wymagañ, jakie powinni spe³niaæ staraj¹cy siê o nie kandydaci. Informacja o naborze
zamieszczona zosta³a 15 padziernika 2003 r.  og³oszenie dotyczy³o 60 wolnych stanowisk kontrolerskich.
Zainteresowanie prac¹ w NIK by³o bardzo du¿e  wp³ynê³o prawie 1,3 tys. ofert pracy. wiadczy to o czêstym
odwiedzaniu strony przez internautów.
Wybieraj¹c adres www.nik.gov.pl internauta uzyska m.in. dostêp do wiadomoci o historii kontroli pañstwowej na ziemiach polskich, podstawach prawnych dzia³alnoci Izby, zaznajomi siê z jej strukturê organizacyjn¹,
funkcjonowaniem Biura Rzecznika Prasowego. Dowie siê o wydawnictwach w³asnych NIK, m.in. zapozna siê
z pe³n¹ treci¹ numerów Kontroli Pañstwowej z ostatnich dwóch lat. Uzyska tak¿e dane o obecnoci Izby na
forum miêdzynarodowym i o wa¿niejszych informacjach o wynikach przeprowadzonych kontroli  w ujêciu chronologicznym i wed³ug dzia³ów administracji rz¹dowej, w tym o corocznie przedk³adanych Sejmowi RP  Analizie
wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej oraz Sprawozdaniu z dzia³alnoci NIK. Przeczyta tak¿e og³oszenia o prowadzonych przetargach.
Serwis www. ma odrêbn¹ wersjê przeznaczon¹ dla czytelników anglojêzycznych.
Czêæ serwisu wydzielono tak¿e dla potrzeb Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli rodowiska, której
koordynatorem jest NIK. Zamieszczane s¹ tam informacje o dzia³aniach grupy oraz ustaleniach i wnioskach
krajowych i zagranicznych kontroli prowadzonych przez jej cz³onków. Równie¿ ta czêæ strony ma sw¹ wersjê w
jêzyku angielskim.
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Doskonalenie systemów informatycznych w NIK, uwzglêdniaj¹ce m.in.
informatyzacjê postêpowania kontrolnego, jest jednym z programów
realizacyjnych Strategii NIK. Dzia³aniami tymi steruje Rada ds. Informatyzacji. Przewodnicz¹cym rady jest Dyrektor Generalny NIK. Do jej zadañ nale¿y: zatwierdzanie rocznych planów wydatków na informatyzacjê oraz sprawozdañ w tym zakresie, opiniowanie projektów decyzji
dotycz¹cych rozwoju (reorganizacji) systemów i zastosowania metod
informatycznych, jak równie¿ funkcjonowania systemów informatycznych.
W okresie sprawozdawczym g³ówn¹ spraw¹ omawian¹ na posiedzeniach rady by³ perspektywiczny program rozwoju informatyzacji Izby.
Dyrektor Generalny NIK powo³a³ 13 czerwca 2003 r. Zespó³ ds. Strategii Informatyzacji NIK, który podj¹³ prace nad przygotowaniem dokumentu pn. Strategia informatyzacji NIK. W wyniku wspomnianych prac
sporz¹dzono Analizê zasobów informatycznych Izby, jako podstawê
dalszych dzia³añ zespo³u. Przyjêta zosta³a równie¿ koncepcja Strategii informatyzacji oraz harmonogram prac nad poszczególnymi jej
czêœciami.

Systemy informatyczne i zaplecze sprzêtowe
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Wydatki na zakup urz¹dzeñ komputerowych i oprogramowania by³y tradycyjnie jedn¹ z najwiêkszych pozycji (36%) w grupie wydatków maj¹tkowych.

Wdra¿anie nowych systemów i rozbudowa istniej¹cych
Elektroniczny System Obiegu Dokumentów

Powsta³a w NIK idea, przekszta³cona nastêpnie w projekt pn. Elektroniczny System Obiegu Dokumentów
zatwierdzony przez Prezesa NIK 23 marca 2003 r., po zrealizowaniu ma usprawniæ zarz¹dzanie informacj¹
i obiegiem dokumentów. Przyspieszy procesy decyzyjne, uporz¹dkuje przechowywanie i obieg dokumentacji,
przez wprowadzenie wymogu pracy nad dokumentami w elektronicznej formie, zapewni funkcjonalnoæ i bezpieczeñstwo. Umo¿liwi równie¿ szybkie wyszukiwanie danych, monitorowanie przebiegu poszczególnych spraw,
tworzenie raportów i analiz. Obieg i praca na dokumentach w tradycyjnej, drukowanej formie zostanie ograniczona do sytuacji niezbêdnych, okrelonych przez przepisy prawa.
Oczekuje siê, ¿e wdro¿enie ESOD wspieraæ bêdzie proces planowania i monitorowania realizacji kontroli,
zwiêkszy poziom zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostêpem. Umo¿liwi stworzenie jednolitej, rozwojowej
platformy dla wszystkich aplikacji, w tym dla systemów wspieraj¹cych tworzenie dokumentów zwi¹zanych z postêpowaniem kontrolnym, a tym samym ewolucyjnie zintegruje stosowane dot¹d rozwi¹zania autorskie i umo¿liwi stopniowe przejmowanie sprawdzonych funkcji systemu PILOT.1/ Zapewni wsparcie procesu kontrolnego,
m.in. przez udro¿nienie kontaktu kontrolera z jednostk¹ macierzyst¹ oraz szybki dostêp do dokumentów z dowolnego miejsca wykonywania zadañ.
W okresie sprawozdawczym projekt znajdowa³ siê w fazie analiz i przygotowania za³o¿eñ do powstaj¹cej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Prace nad specyfikacj¹ zakoñczy³y siê w listopadzie 2003 r., za
1/

Por. tak¿e rozdzia³ I.7.2 Sprawozdania pn. Wspomaganie informatyczne procesów kontrolnych, wewnêtrzny sieciowy system informatyczny.
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w grudniu Izba og³osi³a otwarcie postêpowania na dostawê, implementacjê i wdro¿enie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, wraz z us³ugami instalacyjnymi i wyposa¿eniem sprzêtowym oraz szkoleniami.
System enbepe

W maju 2003 r. zakoñczono wdra¿anie w centrali Izby i delegaturach terenowych, systemu bankowoci
elektronicznej, który w znacz¹cy sposób usprawni³ wspó³pracê s³u¿b finansowych NIK z Narodowym Bankiem
Polskim, w zakresie bie¿¹cej obs³ugi rachunków bankowych.

Do wa¿niejszych przedsiêwziêæ w tej sferze nale¿a³o rozwijanie, wdro¿onego we wczeniejszym okresie, narzêdzia s³u¿¹cego do bezporednich transmisji audio i wideo, za porednictwem którego (oraz za pomoc¹ zakupionego
sprzêtu) umieszczano skróty relacji filmowych na stronie internetowej Izby. W rezultacie tych dzia³añ, w roku sprawozdawczym dostêpne by³y m.in. na tej stronie pe³ne transmisje z posiedzeñ seminaryjnych Kolegium NIK.
Rozwijano tak¿e, wdro¿one na pocz¹tku 2003 r., narzêdzie umo¿liwiaj¹ce prowadzenie wideokonferencji.
Usprawniono bezporedni¹ komunikacjê audiowizualn¹ miêdzy kierownictwem Izby i dyrektorami jednostek
organizacyjnych, zw³aszcza z dyrektorami delegatur terenowych. Osoby bior¹ce udzia³ w wideokonferencji mog¹
m.in. pracowaæ wspólnie na udostêpnionych uczestnikom sesji dokumentach w wersji elektronicznej. Zapocz¹tkowano tak¿e wykorzystanie wspomnianego narzêdzia w bie¿¹cej pracy kontrolerskiej, m.in. przez koordynatorów  do omawiania z uczestnikami kontroli z delegatur pilnych spraw i rozwi¹zywania problemów wynik³ych
w trakcie prowadzonych badañ oraz w celu wspólnej pracy nad projektami dokumentów, co ogranicza koniecznoæ osobistego kontaktu. Coraz powszechniejsze stosowanie wideokonferencji w pracach Izby umo¿liwia racjonalizowanie gospodarki czasem pracy, a tak¿e obni¿a koszty podró¿y s³u¿bowych.
W 2003 r. doskonalono równie¿, wdro¿ony na pocz¹tku tego roku, system kontroli dostêpu wykorzystuj¹cy
informacje o zatrudnionych w Izbie pracownikach importowane z bazy danych kadrowych. Zosta³ zainstalowany w siedzibie centrali NIK (w budynkach A i B) i jest elementem szerszej inwestycji  utworzonych w centrali
Izby tzw. stref bezpieczeñstwa.
Zabezpieczenia systemowe

W 2003 r. zrealizowano zespó³ przedsiêwziêæ podwy¿szaj¹cych poziom bezpieczeñstwa, niezawodnoci
i wydajnoci systemu zabezpieczeñ w wewnêtrznej sieci informatycznej. W tym celu zainstalowano zakupiony
sprzêtowy firewall wraz z oprogramowaniem oraz wymieniono inny, ju¿ wykorzystywany sprzêt. Wspomniane
zmiany umo¿liwi³y zrezygnowanie z u¿ytkowanego dotychczas systemu operacyjnego  jego wymiana jest ponadto konsekwencj¹ przyjêtej polityki wykorzystywania darmowego oprogramowania typu open source do zastosowañ zwi¹zanych z wykorzystaniem internetu.

Modernizacja i rozbudowa platformy sprzêtowo-systemowej
W 2003 r. nast¹pi³ dalszy wzrost liczby u¿ytkowników systemów informatycznych i intensywnoci wykorzystywania przez nich technik informatycznych w codziennej pracy. Wdra¿anie i coraz intensywniejsze stosowanie nowych funkcjonalnie aplikacji wymaga³o jednak modernizacji zaplecza sprzêtowego. Do najwa¿niejszych
informatycznych inwestycji sprzêtowych zrealizowanych w 2003 r. zaliczyæ nale¿y:
1) Uruchomienie nowo zakupionego serwera, po³¹czone z wymian¹ systemu operacyjnego (dotychczasowy
zast¹piono now¹ 64-bitow¹ wersj¹). Wymieniono tak¿e na now¹ wersjê, równie¿ 64-bitow¹, relacyjn¹ bazê
danych. Opisane dzia³ania umo¿liwi³y wydajniejsz¹ pracê oprogramowania uruchamianego na serwerze.
2) Przekazanie do u¿ytku pomieszczeñ nowej serwerowni w centrali izby zaprojektowanej i wykonanej specjalnie do tego typu zastosowañ, m.in. w celu lepszego zabezpieczenia krytycznych zasobów. Oczekuje siê
tak¿e wyd³u¿enia czasu eksploatacji sprzêtu i zmniejszenia jego awaryjnoci, a tym samym obni¿enia poziomu kosztów utrzymania systemów.
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Doskonalenie funkcjonuj¹cych systemów i narzêdzi informatycznych

3) Zakup i uruchomienie macierzy dyskowej o pojemnoci 1.000 GB (1 TB) przestrzeni dyskowej, z mo¿liwoci¹ dalszej jej rozbudowy, co umo¿liwi gromadzenie najcenniejszych danych w jednym miejscu, zwiêkszaj¹c przy tym poziom ich ochrony. Zapewni tak¿e p³ynne instalowanie nowych aplikacji, bez koniecznoci
zakupu kolejnych serwerów.
4) Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku B, co umo¿liwi³o korzystanie z zasobów informatycznych i dostêpu do internetu ze wszystkich pomieszczeñ biurowych w tym budynku (do czasu wykonania
prac nie by³o to mo¿liwe).
5) Zakup 450 komputerów przenonych sprzêtowo dostosowanych do korzystania przez kontrolerów z zasobów informatycznych Izby z ka¿dego miejsca, z którego jest dostêp do internetu oraz zainstalowanie na
nich  niezbêdnego w codziennej pracy  oprogramowania biurowego i obs³ugi informacji prawnej, jak równie¿ umo¿liwiaj¹cego bezpieczne ³¹czenie siê z sieci¹ informatyczn¹ NIK. Sprzêt ten czêciowo zast¹pi³
wyeksploatowane komputery przenone zakupione w latach 1995-1997. Ponadto zakupiono 135 komputerów stacjonarnych. Zainstalowano na nich podobny zestaw aplikacji, ³¹cznie z oprogramowaniem umo¿liwiaj¹cym korzystanie z systemu PILOT i Zintegrowanego pakietu administracyjnego. W miejsce urz¹dzeñ
wyeksploatowanych zakupiono 80 monitorów i 75 drukarek, w tym 25 stacjonarnych.
Istotn¹ pozycjê w wydatkach stanowi³ zakup oprogramowania. W zwi¹zku z instalacj¹ kolejnych stanowisk
komputerowych i modernizacj¹ ju¿ istniej¹cych, konieczny sta³ siê zakup dalszych licencji na pakiet biurowy,
a tak¿e na inne niezbêdne oprogramowanie u¿ytkowe.
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Uwagi koñcowe
W 2003 r. na zakup sprzêtu, oprogramowania i us³ug informatycznych wykorzystano w ca³oci planowane
na ten cel rodki. Op³aty za bie¿¹ce utrzymanie systemów, obejmuj¹ce m.in. zakup materia³ów eksploatacyjnych, akcesoriów, op³aty serwisowe za oprogramowanie i sprzêt po okresie gwarancyjnym (op³aty za: korzystanie z sieci, serwis systemu PILOT i ZPA, aktualizacjê baz informacji prawnej) wynios³y w 2003 r. 1.922 tys. z³.
W 2003 r. sta³a Komisja ds. zamówieñ publicznych z dziedziny informatyzacji przygotowa³a i przeprowadzi³a
20 takich postêpowañ (w okresie sprawozdawczym nie odnotowano protestów lub odwo³añ oferentów). Poziom
cen uzyskanych we wszystkich postêpowaniach by³ znacz¹co ni¿szy od oferowanych cen katalogowych.
Omówione prace z zakresu informatyzacji NIK realizowane by³y równolegle z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ systemów. Zespó³ realizuj¹cy te zadania liczy³ w 2003 r. 14 osób w centrali Izby i po jednym pracowniku w ka¿dej
z delegatur terenowych. Pracownikom tym zapewniono udzia³ w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.
Informatycy uczestniczyli m.in. w szkoleniu z zakresu wsparcia dla u¿ytkowników systemu i zajêciach przygotowuj¹cych do obs³ugi nowej wersji sytemu sieciowego. Brali tak¿e udzia³ w zajêciach warsztatowych (w 2003 r. 
2 spotkania).

Wspomaganie informatyczne procesów kontrolnych
Wewnêtrzny sieciowy system informatyczny
W 2003 r. NIK korzysta³a z oko³o 50 systemów informatycznych: jednostanowiskowych u¿ytkowanych przez
pracowników do specjalistycznych zadañ merytorycznych, a tak¿e wielostanowiskowych funkcjonuj¹cych w oparciu o du¿e serwery plików i bazy danych.
System PILOT

System ten, dzia³aj¹cy w Izbie od 1996 r., wykorzystywany jest w procesie planowania dzia³alnoci kontrolnej i w rejestrowaniu zadañ wykonywanych przez departamenty kontrolne i delegatury. Wspó³pracuje z baz¹
danych i umo¿liwia gromadzenie wszystkich informacji o zdarzeniach zwi¹zanych z przeprowadzanymi kontrolami. Pozwala tak¿e na korzystanie z gromadzonych elektronicznych wersji dokumentów tworzonych w postêpowaniu kontrolnym (programów kontroli, wyst¹pieñ pokontrolnych i informacji o wynikach kontroli).

$

Dane gromadzone przy pomocy systemu PILOT s¹ wykorzystywane przy sporz¹dzaniu okresowych sprawozdañ, analiz i raportów  dla potrzeb wspomagania bie¿¹cych procesów decyzyjnych. Szczególnie czêsto
korzysta siê z nich w okresie przygotowywania projektów rocznych planów pracy Izby. Brane s¹ pod uwagê
wnioski z poprzednich kontroli, dokonywana jest tak¿e analiza terminów i poszczególnych faz postêpowañ
kontrolnych przewidzianych do realizacji w wa¿niejszych podmiotach  urzêdach administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz jednostkach sektora publicznego, tak aby w miarê równomiernie w czasie roz³o¿yæ zadania
przewidziane do wykonania w danym roku. System ten spe³nia tak¿e wa¿n¹ rolê w rejestrowaniu efektów
kontroli, zw³aszcza finansowych. Zwiêkszaj¹ce siê potrzeby w zakresie przetwarzania danych o stanie skomplikowania znacznie wiêkszym, ni¿ to pocz¹tkowo projektowano, przy wystêpuj¹cych ograniczeniach o charakterze programowym, wymagaj¹ jednak wspomagania systemu PILOT innymi narzêdziami informatycznymi.
Inne wewnêtrzne bazy danych

W Izbie korzysta siê te¿ z bazy danych Wyst¹pienia i informacje, a tak¿e z innych, w których gromadzone
s¹ m.in. dane o: stanie realizacji wniosków pokontrolnych, zastrze¿eniach zg³aszanych do protoko³ów kontroli,
zawiadomieniach o pope³nieniu przestêpstw i wykroczeñ, wnioskach o ukaranie i zawiadomieniach w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wnioskach legislacyjnych (de lege ferenda), a tak¿e uchwa³ach
podejmowanych przez Kolegium NIK i zarz¹dzeniach Prezesa NIK.
System Informacji Prawnej

Elektroniczne wersje wydawnictw w³asnych

W centrali NIK dostêpne s¹ równie¿, do u¿ytku wewnêtrznego, elektroniczne wersje wydawnictw w³asnych,
m.in. Kontroli Pañstwowej, Biuletynu NIK i Biuletynu Informacyjnego, sprawozdania z dzia³alnoci Izby, wykaz
artyku³ów o organach kontroli w innych krajach. Dostêpne te¿ s¹ Wycinki prasowe (pliki graficzne) oraz NIK
w telewizji (pliki audiowizualne). Czêæ tych zbiorów przesy³a siê okresowo do sieci informatycznych delegatur
zamiejscowych.
Elektroniczne programy pocztowe

Standardem w bie¿¹cej pracy NIK jest korzystanie z systemu poczty elektronicznej, zw³aszcza w relacji
centrala  delegatury zamiejscowe.
Aplikacja SOWA

Wykorzystywana jest w dzia³alnoci Biblioteki. U³atwia dostêp do zbiorów oraz umo¿liwia sprawne ich opracowywanie i katalogowanie. Z katalogu bibliotecznego mo¿na skorzystaæ z dowolnego stanowiska komputerowego pod³¹czonego do sieci w centrali NIK oraz zapoznaæ siê z wykazem nowo zakupionych pozycji.

Informatyczne techniki wspomagania kontroli
W 2003 r. NIK rozszerzy³a zakres stosowania technik informatycznych do wspomagania postêpowania kontrolnego. Oprócz zakupionego wczeniej programu s³u¿¹cego do analizy baz danych stosowano tak¿e inne
narzêdzie: opracowany w Izbie program pn. Pomocnik kontrolera wspomagaj¹cy audytorskie badania ewidencji
finansowo-ksiêgowej. Ponadto wykorzystywano, napisany z u¿yciem bezp³atnych narzêdzi, program pn.
CAAT-or-jNIK, upraszczaj¹cy sporz¹dzanie podstawowych dokumentów z przeprowadzanych kontroli.
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Aplikacja obs³uguj¹ca wspomniany system, co miesi¹c uaktualniana, jest zainstalowana na wszystkich komputerach stacjonarnych, a tak¿e przenonych, których u¿ywaj¹ kontrolerzy podczas prowadzenia czynnoci
kontrolnych. Do podobnej bazy w³¹czono tak¿e elektroniczne wersje aktów prawnych i przepisów wewnêtrznych reguluj¹cych dzia³alnoæ Izby, w tym zarz¹dzenia i pisma okólne Prezesa NIK.
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Aplikacja wspomagaj¹ca analizê du¿ych baz danych

Jest nowoczesnym i dogodnym w u¿yciu narzêdziem umo¿liwiaj¹cym szybk¹ i efektywn¹ analizê nieprzetwarzalnych tradycyjnymi metodami du¿ych zbiorów danych, które mog¹ pochodziæ z ró¿nych róde³ i mieæ
dowolne formaty. W praktyce oznacza to wy¿sz¹ jakoæ wyników i mniejsze ryzyko pominiêcia nieprawid³owoci. Ponadto umo¿liwia efektywne stosowanie technik doboru próby, zarówno przy wyborze podmiotów do kontroli, jak i podczas kontroli  do wyboru danych do skontrolowania.
Prace przygotowawcze do zastosowania w postêpowaniu kontrolnym oprogramowania typu CAAT 2/ podjêto jeszcze w 2000 r. W nastêpnym roku zakupiono licencjê na u¿ytkowanie 30 egzemplarzy tego rodzaju programu. Departamenty kontrolne i delegatury, po przeszkoleniu pracowników, wyposa¿one zosta³y w przynajmniej jeden egzemplarz programu.
Oprogramowanie wykorzystano w 2003 r. podczas kontroli pn. Ewidencja i windykacja nale¿noci z tytu³u
mandatów karnych kredytowanych w bud¿etach wojewodów, która objê³a swoim zasiêgiem 23 bazy danych
s³u¿¹ce do ewidencji mandatów. Pozyskane do analiz zbiory danych zawiera³y ³¹cznie ponad 4,9 mln mandatów
na kwotê 572,4 mln z³. Zbiory danych w poszczególnych województwach zawiera³y od 90 tys. do 700 tys. rekordów i obs³ugiwane by³y przez ró¿ne aplikacje, co skutkowa³o zró¿nicowan¹ struktur¹ zapisu w bazach poddawanych analizom. Analiz¹ szczegó³ow¹, która przeprowadzona zosta³a na podstawie jednolitego scenariusza,
objêto oko³o 4,5 mln mandatów. Przy u¿yciu wspomnianego programu skontrolowano: poprawnoæ ewidencjonowania danych, terminowoæ prowadzonych postêpowañ (na poszczególnych etapach  ewidencja, wystawianie tytu³ów wykonawczych, zap³ata), prawid³owoæ obliczania wskaników i wykonania zestawieñ obrazuj¹cych
wzajemne zale¿noci poszczególnych elementów procesu windykacyjnego. Oceniono tak¿e rytmicznoæ i ci¹g³oæ pracy kontrolowanych jednostek. Umo¿liwi³o to wykrycie wieloletnich zaniedbañ w windykacji nale¿noci
z tytu³u mandatów, a tak¿e niedoskona³oæ narzêdzi stosowanych przez niektórych wojewodów w tego rodzaju
sprawach (g³ównie w zakresie walidacji danych).
W innej kontroli pn. Prowadzenie przez organy skarbowe postêpowañ podatkowych i kontrolnych, program
wykorzystano w 36 urzêdach skarbowych. Na podstawie danych pobranych z systemu POLTAX w tych urzêdach dokonano wstêpnej oceny losowo wybranych 200 decyzji wymiarowych. Zosta³ on tak¿e wykorzystany
w celu doboru 20 elementowej próbki decyzji okrelaj¹cych zaleg³oæ lub ustalaj¹cych zobowi¹zania podatkowe. Z populacji licz¹cej ponad 17,4 tys. rekordów wybrano i przebadano 6,6 tys. rekordów, co odpowiada³o
prawie 4,4 tys. decyzji papierowych. Konfrontuj¹c zapisy w bazie z dokumentacj¹ papierow¹ stwierdzono, i¿
w 23 sporód 36 skontrolowanych urzêdów do baz danych wprowadzono b³êdne zapisy lub nie wprowadzono
ich wcale. W 6 urzêdach liczba b³êdów przekracza³a 5%, a w jednym osi¹gnê³a poziom 32%. Wspomniana
aplikacja by³a pomocniczym narzêdziem u³atwiaj¹cym kontrolerowi dokonanie celowego doboru 20 decyzji do
badañ szczegó³owych. Z jej pomoc¹ wybrano z ca³ej populacji decyzji wymiarowych pewn¹ ich liczbê, kieruj¹c
siê m.in. ustalonymi wczeniej cechami.
Pomocnik kontrolera

Wspomniane narzêdzie wykorzystane zosta³o w kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2002 r. oraz w kontroli
wykonania planów finansowych przez urzêdy skarbowe. Kontrolerzy dokonali, w ka¿dej z badanych jednostek,
doboru losowego dowodów ksiêgowych, w celu poddania ich kontroli niezale¿nie od stosowanej techniki ksiêgowania, badañ kontrolnych wylosowanej  na podstawie jednolitych kryteriów  próby dowodów, a nastêpnie
ekstrapolacji wyników z zastosowaniem metod statystycznych. Uzyskana t¹ drog¹ ocena rzetelnoci prowadzenia ewidencji finansowo-ksiêgowej przez kontrolowane jednostki, stanowi³a istotny element badania audytorskiego tych jednostek. Na szczeblu koordynatora kontroli Pomocnik kontrolera pos³u¿y³ do analizy statystycznej
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CAAT  Computer Assisted Audit Technique (techniki kontrolne wspomagane komputerowo).

zebranych wyników, obejmuj¹cych ³¹cznie ponad 70 tys. dowodów ksiêgowych. Jej wyniki umo¿liwi³y identyfikacjê najczêciej wystêpuj¹cych nieprawid³owoci. Rozpoznano równie¿ i oceniono informatyczne systemy ksiêgowe funkcjonuj¹ce w jednostkach poddanych kontroli.
CAAT-or-jNIK
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W 2003 r., w kontroli pn. Wybrane dzia³ania administracji rz¹dowej w dziedzinie budowy informatycznych
narzêdzi promocji eksportu wykorzystano  przy przygotowywaniu tematyki kontroli, planowaniu jej przebiegu
i rejestracji poczynionych ustaleñ  autorskie oprogramowanie pn. CAAT-or-jNIK. Charakteryzuje siê ono nowoczesnym podejciem do danych (³¹czeniem z opisem, czyteln¹ form¹ oraz du¿¹ swobod¹ w doborze kolejnoci
wystêpowania danych w zbiorze, przy mo¿liwoci cis³ego okrelenia jego struktury). Wykorzystanie zarejestrowanych w ten sposób danych uproci³o w znacz¹cy sposób sporz¹dzenie tematyki kontroli, protoko³u, wstêpnego materia³u do opracowania wyst¹pienia pokontrolnego, a tak¿e umo¿liwi³o uzyskanie innych pomocnych materia³ów. Aplikacja bêdzie modernizowana i rozwijana przy nastêpnych kontrolach. Dzia³ania te pozostaj¹ w cis³ym zwi¹zku z reprezentacj¹ NIK w komitetach informatycznych INTOSAI i EUROSAI.
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Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

1. Dane ogólne
Ustawa bud¿etowa na 2003 r. ustali³a bud¿et Izby, po stronie wydatków, na 209.165 tys. z³. W ci¹gu roku
planowane wydatki zosta³y zwiêkszone  z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa  do 209.260 tys. z³, tj. o kwotê 95
tys. z³ przyznan¹ na pokrycie kosztów wyposa¿enia w sprzêt komputerowy s³u¿¹cy do korzystania przez Izbê
z systemu bankowoci elektronicznej enbepe.
Bud¿et Izby okrelony w ustawie bud¿etowej na 2003 r. by³ ni¿szy, po stronie wydatków, od projektu uchwalonego przez Kolegium NIK i przed³o¿onego w Sejmie RP  o 5,1%. W ujêciu wartociowym oznacza to, ¿e
planowane wydatki zosta³y zmniejszone w czasie prac komisji sejmowych  o 11.292 tys. z³.
Bud¿et NIK na 2003 r. po zmianach zak³ada³ wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego nominalnie
o 12.908 tys. z³, tj. o 6,6% i zosta³ opracowany z uwzglêdnieniem prognozowanego wskanika wzrostu cen
towarów i us³ug konsumpcyjnych na poziomie 3% oraz wzrostu wydatków na wynagrodzenia  o 4%. Ogólne
dane o bud¿ecie NIK na 2003 r. zamieszczono w tabeli Nr 1.
Tabela 1
Ogólne dane o planowanych i uchwalonych wydatkach bud¿etowych NIK na 2003 r.
w tysi¹cach z³otych

Wyszczególnienie

1.

Bud¿et NIK na 2003 r. po stronie wydatków

2.

Projekt uchwalony przez Kolegium NIK = 100%

2

Korekta
komisji
sejmowych
4

Bud¿et
wed³ug
ustawy
5

Bud¿et
po
zmianach
6

220.457

11.292

209.165

209.260

100,0

5,12

94,88

94,92

Planowane wydatki bud¿etowe w roku sprawozdawczym zosta³y zrealizowane w wysokoci
209.260 tys. z³, to jest w 100% kwoty bud¿etu po zmianach.
Jednym z warunków umo¿liwiaj¹cych pe³ne zagospodarowanie rodków przyznanych w ustawie bud¿etowej na 2003 r. na sfinansowanie dzia³alnoci Izby by³o przeniesienie, na podstawie decyzji Prezesa NIK, niektórych pozycji miêdzy paragrafami klasyfikacji wydatków. Wspomniane decyzje zosta³y podjête na podstawie art.
96 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i art. 26 ust. 2 ustawy o NIK.
W wyniku decyzji podjêtych w 2003 r., wydatki maj¹tkowe Izby zosta³y zwiêkszone o 4.565 tys. z³  do
wysokoci 17.618 tys. z³, z czego 9.673 tys. z³ (tj. 54,9%) wykorzystano na prace adaptacyjne w obiektach
bêd¹cych w trwa³ym zarz¹dzie NIK. Pozosta³e rodki w wysokoci 7.945 tys. z³ (45,1%) wydatkowano na zakup
gotowych sk³adników maj¹tkowych.
Dzia³alnoæ Izby w 2003 r. zamknê³a siê stanem nale¿noci i zobowi¹zañ, który ilustruje opis zamieszczony
w tabeli Nr 2. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e wykazane zobowi¹zania nale¿¹ do krótkoterminowych. Nie wyst¹pi³y tak¿e
zobowi¹zania wymagalne.
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Lp.
1

Projekt
uchwalony przez
Kolegium NIK
3

Tabela 2
Nale¿noci i zobowi¹zania wed³ug stanu na koniec 2003 r.
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1
I

Wyszczególnienie
2

Delegatury
NIK
3

Centrala
NIK
4

Ogó³em
5

Ogó³em nale¿noci, z tego z tytu³u:

25

77

102

1.

Czynszów za wynajmowan¹ pow. biurow¹ i mieszkaln¹

11

1

12

2.

Rozliczenia podatku od towarów i us³ug z urzêdem skarbowym

1

2

3

3.

Rozliczeñ z pracownikami (telefony i niedobory inwentaryzacyjne)



1

1

4.

Odszkodowania za skradziony samochód



28

28

5.

Bie¿¹cych rozrachunków z kontrahentami

13

1

14

6.

Kar umownych, kosztów procesu s¹dowego

II

Ogó³em zobowi¹zania, z tego z tytu³u:



44

44

5.584

7.293

12.877

1.

Wynagrodzeñ*/

2.873

3.443

6.316

2.

Podatku dochodowego, wp³at na PFRON oraz sk³adek ZUS

2.395

2.896

5.291

3.

Zakupu materia³ów i us³ug**/

267

757

1.024

4.

Kosztów delegacji s³u¿bowych***/

19

18

37

5.

Wobec dostawców ****/

29

160

189

6.

Bie¿¹cych rozrachunków z pracownikami (czynsze)

1

19

20

*/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 r. i premie pracowników obs³ugi za grudzieñ 2003 r. wyp³acone w 2004 r. **/ Faktury dotycz¹ce zakupów w 2003 r.
nades³ane przez dostawców w 2004 r. ***/ Poniesionych przez pracowników w 2003 r., a przed³o¿onych do rozliczenia w styczniu 2004 r. ****/ Wp³acone wadium
i zabezpieczenie za nale¿yte wykonanie umów.

Prezes NIK jest dysponentem g³ównym czêci 07 bud¿etu pañstwa.1/ Realizuj¹c bie¿¹ce zadania przekaza³
w 2003 r. na rachunki bankowe terenowych delegatur NIK i Orodka Szkoleniowego 43,2% kwoty uruchomionych rodków. Pozosta³e 56,8% rodków wykorzystano na sfinansowanie zadañ wykonywanych przez departamenty i Delegaturê w Warszawie.
Wydatki bud¿etowe realizowane by³y przy niezmienionej, w stosunku do roku poprzedniego, strukturze organizacyjnej ustalonej statutem NIK. Dzia³alnoæ prowadzona by³a przy redniorocznym stanie zatrudnienia na
poziomie 1.654 etatów (w 2002 r.  1.665 etatów).
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2. Dochody
Ustawa bud¿etowa na 2003 r. ustali³a bud¿et Izby, po stronie dochodów, w wysokoci 562 tys. z³. Dochody
zrealizowano w kwocie 705 tys. z³, czyli wy¿szej od prognozowanych o 25,4%. Sta³ymi tytu³ami dochodów,
podobnie jak w latach poprzednich, by³y wp³ywy z czynszów za wynajem lokali i sprzeda¿y Kontroli Pañstwowej. Pozosta³e pozycje mia³y charakter nieregularny i precyzyjne prognozowanie ich wielkoci na etapie konstruowania projektu bud¿etu by³o znacznie utrudnione. Wysokoæ i strukturê dochodów planowanych i faktycznie uzyskanych ilustruj¹ dane zawarte w tabeli Nr 3.

1/

Por. art. 67 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. W 2003 r. Izba realizowa³a bud¿et w ramach czêci 07  Najwy¿sza Izba Kontroli, dzia³ 751  Urzêdy

naczelnych organów w³adzy, kontroli i s¹downictwa, rozdzia³ 75101  Urzêdy naczelnych organów w³adzy i kontroli.

$&

Tabela 3
Dochody bud¿etowe planowane i zrealizowane w 2003 r.
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1

Wyszczególnienie  tytu³ dochodów:
2

plan
3

1.

Czynsze za wynajem lokali i wyposa¿enia

2.

Sprzeda¿ dwumiesiêcznika Kontrola Pañstwowa

3.

Sprzeda¿ sk³adników maj¹tkowych wycofanych z eksploatacji (g³ównie samochodów)

4.

Sprzeda¿ us³ug noclegowych*/

5.

Inne wp³ywy (rozliczenia z dostawcami, ZUS, odsetki bankowe)

x

Razem:

wykonanie
4

409

526

11

8

9

44

130

33

3

94

562

705

*/ W Orodku Szkoleniowym w Go³awicach

Wysokoæ uzyskanych wp³ywów, ze wzglêdu na ich specyfikê, by³a konsekwencj¹ ukszta³towanych warunków realizacyjnych. Widoczne by³o to zw³aszcza w odniesieniu do wp³ywów ze sprzeda¿y wycofanych z u¿ytkowania sk³adników maj¹tkowych (uszkodzenia, zwiêkszenie awaryjnoci), jak równie¿ rozliczeñ finansowych z poprzedniego roku (np. ZUS), naliczenia kar za nieterminowe dostawy.
Jednostki organizacyjne Izby pobiera³y nale¿ne dochody bud¿etowe i przekazywa³y na centralny rachunek
bud¿etu pañstwa w terminach wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. Wysokoæ dochodów bud¿etowych planowanych i zrealizowanych w ci¹gu ostatnich 8 lat ilustruj¹ dane w tabeli Nr 4.
Tabela 4
Dochody bud¿etowe planowane i zrealizowane w latach 1996-2003
w tysi¹cach z³otych
Wyszczególnienie
2
Plan

2.

Wykonanie

3.

Wskanik % (2:1)

1996 r.
3
190

1997 r.
4
220

1998 r.
5
236

1999 r.
6
400

2000 r.
7
300

2001 r.
8
320

2002 r.
9
83

2003 r.
10
562

283

349

347

1.016

334

231

628

705

148,9

158,6

147,0

254,0

111,3

72,2

756,6

125,4

Z danych tych wynika, ¿e tylko jeden raz w ci¹gu tego okresu plan dochodów bud¿etowych Izby nie zosta³
w pe³ni zrealizowany.

3. Wydatki
Uk³ad wykonawczy bud¿etu NIK, uwzglêdniaj¹c decyzjê zwiêkszaj¹c¹ wydatki z rezerwy celowej bud¿etu
pañstwa, okreli³ je na 209.260 tys. z³. Wydatki zosta³y zrealizowane w pe³nej planowanej wysokoci, tj. w 100%
oraz w granicach kwot okrelonych w uk³adzie wykonawczym, z uwzglêdnieniem przeniesienia rodków dokonanych na podstawie decyzji Prezesa NIK  stosownie do bie¿¹co weryfikowanych potrzeb. Przemieszczenie
rodków, którym objêto pozycje zbilansowane na kwotê 4.858 tys. z³ (2,3% wydatków), wynika³o z koniecznoci
dostosowania rodzajowej struktury wydatków do faktycznych potrzeb powsta³ych w toku realizacji bud¿etu.
Dane w tabeli Nr 5 ilustruj¹ skalê przeniesieñ dokonanych w 2003 r. w poszczególnych grupach wydatków.

$'
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Lp.
1
1.

Tabela 5
Przeniesienia w wydatkach bud¿etowych dokonane w 2003 r.
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1

Wyszczególnienie  rodzaje wydatków:
2

1.

Wynagrodzenia osobowe

2.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

4.
5.
6.

Wydatki maj¹tkowe

zmniejszenia
3

zwiêkszenia
4



293

293



95



Sk³adki na ZUS i Fundusz Pracy

2.761



Bie¿¹ce wydatki administracyjne

1.709





4.565

4.858

4.858

Razem:

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

Dokonane zmiany by³y konsekwencj¹ ograniczenia i zracjonalizowania wydatków bie¿¹cych na rzecz zwiêkszenia nak³adów, g³ównie o charakterze maj¹tkowym. Podjêcie realizacji programu wytyczonego w tej sferze
podyktowane zosta³o koniecznoci¹ przywrócenia u¿ytkowego stanu technicznego w budynkach zajmowanych
przez centralê NIK, a tak¿e potrzeb¹ kontynuowania dzia³añ porz¹dkuj¹cych strukturê w³asnociow¹ lokali zajmowanych przez Delegatury w: Katowicach, £odzi, Poznaniu i Olsztynie, ³¹cznie z przeprowadzeniem prac adaptacyjnych w tych lokalach. Realizacja wspomnianego programu umo¿liwi³a tak¿e kontynuowanie procesu informatyzacji, rozbudowê i modyfikacjê oprogramowania u¿ytkowego oraz sfinansowanie udzia³u Izby w programie twinning light.
Pokrycie omówionych potrzeb, a tak¿e zwiêkszonych  w stosunku do projektu bud¿etu  wyp³at z tytu³u
nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (tytu³y te nie stanowi¹ podstawy naliczenia sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne) umo¿liwi³o zmniejszenie o ponad 2,7 mln z³ wydatków z tytu³u sk³adek ubezpieczeniowych.
Wspomniane zmniejszenie by³o konsekwencj¹ op³acania, w trakcie realizacji bud¿etu, ni¿szej sk³adki wypadkowej w stosunku do wielkoci obowi¹zuj¹cej na etapie opracowywania projektu bud¿etu, jak równie¿ ukszta³towanej struktury przychodów pracowników Izby, która wp³ynê³a na wczeniejsze, w stosunku do za³o¿eñ, zaniechanie op³acania przez pracodawcê sk³adki emerytalno-rentowej.2/
Odmienny charakter mia³o przeniesienie 293 tys. z³ z dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wynagrodzeñ osobowych (kwota ta stanowi³a ró¿nicê miêdzy wielkoci¹ planowan¹ i wartoci¹ faktycznie dokonanych
wyp³at). Przeniesienie rodków nast¹pi³o miêdzy kategoriami wydatków nale¿¹cymi do grupy wynagrodzeñ.
Wydatki planowane i zrealizowane w 2003 r. ilustruj¹ dane zawarte w tabeli Nr 6.

2/

W 2003 r. górna granica podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (30-krotnoæ prognozowanego, przeciêtnego wynagrodzenia

miesiêcznego w gospodarce narodowej) wynosi³a 65.850 z³.

%

Tabela 6
Wydatki planowane i zrealizowane w 2003 r. (w uk³adzie rzeczowo-finansowym)
w tysi¹cach z³otych
Bud¿et
wed³ug
ustawy
3

Bud¿et
Wskanik
po
w procentach
zmianach Wykonanie
(5:4)
4
5
6

Lp.
1

Wyszczególnienie - wydatki wed³ug ich rodzajów
2

1.

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeñ

149

110

110

100,0

2.

Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych

210

141

141

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 PFRON

9.

10

22

22

100,0

134.171

134.464

134.464

100,0
100,0

9.500

9.207

9.207

20.540

17.792

17.792

100,0

3.390

3.377

3.377

100,0

150

116

116

100,0

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

3.600

4.541

4.541

100,0

10.

Zakup energii

1.850

1.725

1.725

100,0

11.

Zakup us³ug remontowych

5.467

4.285

4.285

100,0

12.

Zakup us³ug pozosta³ych

8.390

7.924

7.924

100,0

13.

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

5.600

5.255

5.255

100,0

14.

Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne

900

638

638

100,0

15.

Ró¿ne op³aty i sk³adki

550

432

432

100,0

16.

Odpisy na Zak³ad. Fundusz wiadczeñ Socjalnych

1.290

1.232

1.232

100,0

17.

Podatek od nieruch. i op³aty na rzecz samorz¹du

300

238

238

100,0

18.

Sk³adki do organizacji miêdzynarodowych

10

13

13

100,0

20.

Fundusz dyspozycyjny

21.

Wydatki inwestycyjne
Razem

130

130

130

100,0

12.958

17.618

17.618

100,0

209.165

209.260

209.260

100,0

Tabela 7
Wydatki zrealizowane w latach 2002-2003 (w uk³adzie rzeczowo-finansowym)

Lp.
1

Wykonanie w 2002 r.
Wskanik
w tysi¹cach
struktury
Wyszczególnienie - struktura wydatków
z³otych w procentach
2
3
4

1.

Wynagrodzenia osobowe

128.996

65,7

Wykonanie w 2003 r.
Wskanik
Wskanik
w tysi¹cach
struktury w procentach
z³otych w procentach
(5:3)
5
6
7
134.464

64,3

104,2*/
102,9

2.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8.947

4,6

9.207

4,4

3.

Pochodne od wynagrodzeñ

21.459

10,9

21.169

10,1

98,6

4.

Wydatki ogólnoadministracyjne

17.363

8,8

19.677

9,4

113,3

5.

Podró¿e s³u¿bowe zagran. i krajowe

6.

Zakupy maj¹tkowe

7.

Odpis na ZFS
Razem:

5.874

3,0

5.893

2,8

100,3

12.478

6,4

17.618

8,4

141,2

1.235

0,6

1.232

0,6

99,8

196.352

100,0

209.260

100,0

106,6

* Wzrost wydatków na wynagrodzenia o 0,2% jest wynikiem przeniesienia niewykorzystanych rodków z pozycji dodatkowe wynagrodzenie roczne do wynagrodzeñ
osobowych
/

%
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Z danych ujêtych w tabeli wynika, ¿e oprócz zwiêkszenia wydatków inwestycyjnych, o czym by³a ju¿ mowa
wy¿ej, zwiêkszono tak¿e  w stosunku do kwoty za³o¿onej w planie  wydatki na zakup materia³ów i wyposa¿enia. Wynika³o to z koniecznoci wyposa¿enia nowych pomieszczeñ biurowych oraz uzupe³nienia wycofanego
z eksploatacji sprzêtu.
Strukturê wydatków zrealizowanych w 2003 r., w porównaniu z 2002 r., obrazuj¹ dane zawarte w tabeli Nr 7.

O proporcjach w ukszta³towanej strukturze wydatków przes¹dza, w g³ównej mierze, charakter dzia³alnoci
ustawowej Izby. Strukturê wydatków bud¿etowych zrealizowanych w 2003 r. ilustruje diagram Nr 1.
Diagram 1
Struktura wydatków bud¿etowych Izby w 2003 r.

W strukturze wydatków dominuj¹cy udzia³ maj¹ wydatki osobowe (wraz ze sk³adnikami pochodnymi od
wynagrodzeñ  78,8%). Strukturê tych wydatków, w podziale na centralê Izby i delegatury oraz z uwzglêdnieniem liczby zatrudnionych pracowników, obrazuj¹ dane liczbowe zawarte w tabeli Nr 8.
Tabela 8
Wydatki bud¿etowe zrealizowane w 2003 r. (w podziale na centralê i delegatury NIK)

Lp.
1

Wyszczególnienie
2

Przeciêtna
liczba
zatrudnionych
3

Wydatki
w tysi¹cach
z³otych
4

Wskanik
struktury
w procentach
5

1.

Centrala*/

877,5

118.837

56,8

2.

Delegatury NIK **/

776,7

90.423

43,2

1.654,2

209.260

100,0

Razem
*/ £¹cznie z Delegatur¹ w Warszawie. **/ £¹cznie z Orodkiem Szkoleniowym w Go³awicach.
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4. Omówienie wa¿niejszych grup wydatków w uk³adzie rodzajowym
Wynagrodzenia osobowe
Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokoci 134.464 tys. z³ zosta³y wykorzystane w pe³nej
wysokoci, tj. w 100%. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 9.207 tys. z³  rodki na ten cel
wykorzystano równie¿ w 100%. Wielkoæ i strukturê wydatków sfinansowanych w 2003 r. z funduszu wynagrodzeñ osobowych ilustruj¹ dane zawarte w tabeli Nr 9.
Tabela 9
Ogólne dane o wykorzystaniu funduszu wynagrodzeñ w 2003 r.
w tysi¹cach z³otych

%

Lp.
1

Wyszczególnienie
2

1.

Fundusz wynagrodzeñ
wykorzystany w 2003 r.

2.

Wskanik struktury (w %)

Wynagrodzenia
3

Nagrody
4

Gratyfikacje
jubileuszowe
5

Odprawy
emerytalne
6

Ogó³em
7

114.342

14.824

3.091

2.207

134.464

85,1

11,0

2,3

1,6

100,0

Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie, w przeliczeniu na jeden etat i wyliczone z pozycji wynagrodzenie, kszta³towa³o siê w 2003 r. na poziomie 5.760 z³, wyliczone z pozycji wynagrodzenie i nagrody  6.507 z³, za z uwzglêdnieniem wszystkich sk³adników uposa¿enia  6.774 z³. Z wyp³aconym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym,
przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w 2003 r. kszta³towa³o siê na poziomie 7.238 z³.
Poza wyp³atami obci¹¿aj¹cymi wydatki bud¿etowe, pracownikom Izby wyp³acano tak¿e wiadczenia rozliczane w ciê¿ar sk³adek ubezpieczeniowych ZUS. Ich wyp³ata zwi¹zana by³a z nieobecnoci¹ w pracy usprawiedliwion¹ zwolnieniami lekarskimi oraz wynika³a z uprawnieñ do zasi³ków pielêgnacyjnych, rodzinnych i wychowawczych nabytych przez pracowników na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. Wielkoæ i strukturê
tych wiadczeñ w 2003 r. ilustruj¹ dane przedstawione w tabeli Nr 10.
Tabela 10
wiadczenia rozliczane w ciê¿ar sk³adek ubezpieczeniowych ZUS w 2003 r.
Ogó³em
Lp.
1

Wyszczególnienie - rodzaj wiadczenia:
2

1.

Zasi³ki chorobowe*/

2.

Zasi³ki opiekuñcze**/

3.

Zasi³ki macierzyñskie

4.

Zasi³ki pielêgnacyjne, rodzinne i wychowawcze
Razem:

Z tego:
Centrala Delegatury
NIK
NIK
w tys. z³
w tys. z³
5
6

w tys. z³
3

Wskanik
struktury
w procentach
4

1.544

87,5

729

815

47

2,7

33

14

140

7,9

109

31

34

1,9

18

16

1.765

100,0

889

876

*/ Za okres ponad 33 dni choroby. **/ Opieka nad chorym cz³onkiem rodziny.

W 2003 r., w uk³adzie wykonawczym bud¿etu, przewidziano wyp³atê dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników w wysokoci 9.500 tys. z³, przys³uguj¹cego im na podstawie przepisów ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery bud¿etowej. Wydatki z tego tytu³u naliczono w wysokoci
8,5% rocznego wynagrodzenia wyp³aconego pracownikowi za czas efektywnie przepracowany w roku poprzedzaj¹cym.
W relacji do planu po zmianach wynosz¹cego 9.207 tys. z³, rodki na ten cel wykorzystane zosta³y w 100%.
Kwota 293 tys. z³, bêd¹ca ró¿nic¹ miêdzy wielkoci¹ planowan¹ i faktycznie wyp³acon¹, zosta³a przeniesiona,
na podstawie decyzji Prezesa NIK, do wynagrodzeñ osobowych (zosta³a przeznaczona na wyp³atê wynagrodzeñ osobowych, nie powoduj¹c skutków finansowych w nastêpnym roku bud¿etowym).

Pochodne od wynagrodzeñ
W 2003 r., identycznie jak i w latach poprzednich, NIK by³a p³atnikiem sk³adek ZUS i na Fundusz Pracy.
Podstawê do naliczenia sk³adek na ZUS, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
stanowi³y wydatki z tytu³u: wynagrodzeñ osobowych (z wy³¹czeniem gratyfikacji i odpraw emerytalnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeñ wyp³acanych z tytu³u umów-zleceñ i umów o dzie³o oraz od
czêci diet wyp³acanych pracownikom Izby na podstawie uprawnienia nadanego art. 78 ustawy o NIK. Wysokoæ sk³adek planowanych i odprowadzonych w okresie sprawozdawczym z tych tytu³ów ilustruj¹ dane zamieszczone w tabeli Nr 11.

%!
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Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Tabela 11
Ogólne dane o planowanych i odprowadzonych w 2003 r. sk³adkach ZUS i na Fundusz Pracy
w tysi¹cach z³otych
Lp. Wyszczególnienie
1
2
1.

Sk³adki ZUS

2.

Sk³adka na Fundusz Pracy

Wska¿nik
w procentach
(4:3)
5

Plan
po zmianach
3

Wykonanie
4

17.792

17.792

100,0

3.377

3.377

100,0

21.169

21.169

100,0

Razem:

Sk³adki, o których jest mowa, stanowi³y w 2003 r. 10,1% wydatków bud¿etowych (w 2002 r.  10,9%).

Wydatki ogólnoadministracyjne
Ta grupa wydatków obejmuje ró¿norodne pozycje i jest cile zwi¹zana z obs³ug¹ dzia³alnoci podstawowej
 zabezpieczeniem i utrzymaniem w ci¹g³ej sprawnoci technicznej budynków, pomieszczeñ, sprzêtu i wyposa¿enia. W 2003 r., wed³ug planu po zmianach, rodki na ten cel w wysokoci 19.677 tys. z³ wykorzystane zosta³y
w 100%. Wa¿niejsze wydatki zaliczone do tej grupy zestawiono w tabeli Nr 12.
Tabela 12

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

Struktura wydatków ogólnoadministracyjnych zrealizowanych w 2003 r.
Wykonanie
w tysi¹cach
z³otych
3

Wskanik
struktury
w procentach
4

Lp.
1

Wyszczególnienie  wa¿niejsze pozycje wydatków ogólnoadministracyjnych:
2

1.

Zakup materia³ów i sprzêtu biurowego

2.

Paliwo samochodowe i czêci zamienne

500

2,5

3.

Prenumerata dzienników urzêdowych, prasy, ksi¹¿ek

630

3,2

4.

Energia (elektryczna, cieplna), woda

1.725

8,8

5.

Naprawy i konserwacje, roboty remontowo-budowlane

4.285

21,8

6.

Us³ugi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci komputerowej

2.293

11,7

7.

Pozosta³e us³ugi (drukarskie, komunalne, umowy zlecenia itp.)

2.150

10,9

8.

Op³aty czynszowe

548

2,8

1.146

5,8

9.

Wydatki na szkolenia

10.

Wynagrodzenia bieg³ych i specjalistów

11.

Us³ugi zwi¹zane z informatyzacj¹

12.
13.
14.

3.411

17,3

94

0,5

1.241

6,3

Koszty obs³ugi delegacji zagranicznych i t³umaczenia

452

2,3

Ubezpieczenia maj¹tkowe i samochodowe

432

2,2

Pozosta³e

770

3,9

19.677

100,0

Razem:

Najwiêkszy udzia³ w strukturze wydatków ogólnoadministracyjnych (21,8%) mia³y nak³ady poniesione na
naprawy i konserwacje urz¹dzeñ oraz roboty remontowo-budowlane. Strukturê tych wydatków poniesionych
w roku sprawozdawczym ilustruj¹ dane w tabeli Nr 13.
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Tabela 13
Struktura zrealizowanych w 2003 r. wydatków na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjne
w tysi¹cach z³otych

Lp.
1

Wyszczególnienie  rzeczowy zakres robót:
2

Kwota
3

Wskanik
struktury
w procentach
4

I

Prace remontowo-budowlane

3.415

79,7

1.

Centrala NIK

2.238

52,3

1.1.

Remont pomieszczeñ biurowych (bud. A i B)

502

11,7

1.2.

Wykonanie instalacji co oraz wêz³a cieplnego (bud. B)

652

15,2

1.3.

Wykonanie pokrycia dachowego i termorenowacja (bud. B)

551

12,9

1.4.

Remont pomieszczeñ przeznaczonych na strefê bezpieczeñstwa

293

6,9

1.5.

Roboty kanalizacyjne

240

5,6

2.

Delegatury NIK

927

21,6

2.1.

Wymiana stolarki okiennej (Del. Wroc³aw i Kraków)

181

4,2

2.2.

Wymian instalacji co i roboty towarzysz¹ce (Del. Rzeszów)

110

2,6

2.3.

Remont pomieszczeñ */

606

14,1

2.4.

Pozosta³e

3.

Orodek Szkoleniowy NIK w Go³awicach **/

II

Konserwacja maszyn i urz¹dzeñ biurowych ***/
Ogó³em

30

0,7

250

5,8

870

20,3

4.285

100,0

*/ Zajmowanych przez Delegatury w: Bydgoszczy, Gdañsku, Lublinie, Szczecinie i Wroc³awiu. **/ Remont systemu energetycznego i pomieszczeñ gospodarczych.
***/ We wszystkich jednostkach organizacyjnych NIK.

Nak³ady na remonty budynków bêd¹cych w trwa³ym zarz¹dzie NIK i lokali biurowych wynajmowanych w latach 1996-2003 ilustruj¹ dane zawarte w tabeli Nr 14. Wskazuj¹ one na stabilizacjê w okresie ostatnich 4 lat
wydatków z tego tytu³u na poziomie 2,9  3,6 mln z³.
Tabela 14

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

2003 r.
10
2.238

2.485

1.367

724

1.110

1.279

1.122

127

1.177

9.382

6.671

3.649

3.794

2.973

3.599

2.920

3.415

Jedn¹ z pozycji w grupie wydatków ogólnoadministracyjnych by³y op³aty czynszowe za wynajem powierzchni
biurowej. Poniesione w 2003 r. wydatki z tego tytu³u, w uk³adzie jednostek organizacyjnych, ilustruj¹ dane przedstawione w tabeli Nr 15.
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Nak³ady na remonty budynków w latach 1996-2003
w tysi¹cach z³otych

Tabela 15
Wydatki z tytu³u op³at czynszowych za wynajem lokali i pomieszczeñ poniesione w 2003 r.

Lp.
1

Roczne op³aty
czynszowe
(w tys. z³)
3

Wyszczególnienie
2

Wynajmowana
powierzchnia
w m2
4

36

I

Centrala NIK

II

Razem delegatury

512

x

1.

Gdañsk

135

800

2.

Katowice

3.

£ód

4.

Olsztyn

23

434

Wojewódzki Urz¹d Statystyczny

5.

Opole

158

559

Firma "Enter" Woj. Przeds. Energii Cieplnej

6.

Poznañ

10

x

Wynajem lokalu s³u¿bowego

7.

Szczecin

5

x

Wynajem lokalu s³u¿bowego

8.

Zielona Góra

1

x

Wynajem gara¿u

548

x

Ogó³em:

x

Nazwa jednostki, od której NIK
wynajmuje lokal
5

4

x

176

886

Op³aty czynszowe i na fund. remont. (mieszkania s³u¿bowe),
op³aty za parking
x
Urz¹d Rejonowy
Wynajem gara¿u
Bank Rozwoju Eksportu (do 1 sierpnia 2003 r.)

x

Ponoszone przez NIK wydatki z tytu³u op³at czynszowych za wynajem lokali w ostatnich latach systematycznie malej¹, o czym wiadcz¹ dane przedstawione w tabeli Nr 16. Rok 2003 by³ bowiem kolejnym rokiem
porz¹dkowania struktury w³asnociowej obiektów biurowych zajmowanych przez Izbê, dziêki czemu w roku
sprawozdawczym, w porównaniu z rokiem poprzednim, wydatki te zmniejszy³y siê prawie o po³owê.
Tabela 16
Wydatki z tytu³u op³at czynszowych za wynajem lokali
i pomieszczeñ poniesione w latach 1997-2003
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1
1.

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

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

2003 r.
9
548

Rok poprzedni = 100%

100,0

144,3

113,9

102,9

92,6

48,2

53,2

Podró¿e s³u¿bowe krajowe i zagraniczne
Wydatki z tytu³u podró¿y s³u¿bowych nale¿¹ w Izbie, poza wynagrodzeniami, do wydatków zwi¹zanych bezporednio z realizacj¹ zadañ ustawowych. Wydatki w tej grupie stanowi³y 2,8% ogólnego bud¿etu Izby. Dane
z tego zakresu, w podziale na podró¿e s³u¿bowe krajowe i zagraniczne, zawiera tabela Nr 17.
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Tabela 17
Wydatki na podró¿e s³u¿bowe planowane i poniesione w 2003 r.
w tysi¹cach z³otych

Lp. Wyszczególnienie
1
2
1.

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

2.

Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Razem:

Wskanik
procentowy
(4:3)
5

Plan po zmianach
3

Wykonanie
4

5.255

5.255

100,0

638

638

100,0

5.893

5.893

100,0

Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Wydatki zwi¹zane z delegacjami s³u¿bowymi na terenie kraju by³y realizowane wed³ug ogólnych zasad odnosz¹cych siê do stawek diet i zasad zwrotu kosztów, z jednym wyj¹tkiem, tj. przys³uguj¹cego, na podstawie
przepisów ustawy o NIK, uprawnienia pracowników nadzoruj¹cych i wykonuj¹cych czynnoci kontrolne do pobierania diet podwy¿szonych o 100% w stosunku do diety ogólnokrajowej. Od wartoci diet wyp³acanych na
mocy wspomnianego uprawnienia, Izba odprowadza³a zaliczkê na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne. Strukturê wydatków poniesionych w 2003 r. na podró¿e s³u¿bowe krajowe
ilustruj¹ dane zawarte w tabeli Nr 18.
Tabela 18

Zrealizowane
wydatki
3

Wskanik
struktury
w procentach
4

Lp.
1

Wyszczególnienie
- wydatki na podró¿e s³u¿bowe krajowe
2

1.

Diety

1.608

30,6

2.

Noclegi

1.647

31,3

3.

Przejazdy PKP, PKS, bilety jednorazowe itp.

2.000

38,1

x

Razem

5.255

100,0

W porównaniu z 2002 r., wydatki na s³u¿bowe delegacje krajowe wzros³y nominalnie o 258 tys. z³, tj. o 5,2%.
Wzrost wydatków by³ m.in. konsekwencj¹ podwy¿ki cen biletów na rodki komunikacji publicznej, a tak¿e zwiêkszonej wysokoci diet.
Dzia³ania racjonalizuj¹ce wydatki w tym obszarze, m.in. przez dobór kontroli, miejsca rozpoczêcia i zakoñczenia kontroli w sposób wp³ywaj¹cy na obni¿enie kosztów diet i us³ug hotelowych, nie zrekompensowa³y w pe³ni
wzrostu wydatków.
Dane o poniesionych w 2003 r. wydatkach na podró¿e s³u¿bowe krajowe, w podziale na centralê i delegatury NIK, zawiera tabela Nr 19.
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Struktura wydatków na podró¿e s³u¿bowe krajowe poniesionych w 2003 r.
w tysi¹cach z³otych

Tabela 19
Wydatki na podró¿e s³u¿bowe krajowe poniesione w 2003 r.
(centrala i delegatury NIK)
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1

Wyszczególnienie:
2

1.

Centrala*/

2.

Delegatury NIK**/

Przejazdy
3

Ogó³em

Diety
4

Noclegi
5

Razem
6

892

462

920

1.108

1.146

727

2.274
2.981

2.000

1.608

1.647

5.255

*/ £¹cznie z Delegatur¹ w Warszawie. **/ £¹cznie z Orodkiem Szkoleniowym w Go³awicach.

Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Wydatki zwi¹zane z zagranicznymi delegacjami s³u¿bowymi by³y realizowane wed³ug ogólnych zasad odnosz¹cych siê do stawek diet i zasad zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju. G³ówn¹ pozycjê stanowi³y wydatki zwi¹zane ze wspó³prac¹ bilateraln¹ i wielostronn¹ z innymi naczelnymi organami kontroli
i organizacjami miêdzynarodowymi. Strukturê wydatków poniesionych w 2003 r. na zagraniczne podró¿e s³u¿bowe ilustruj¹ dane zawarte w tabeli Nr 20.
Tabela 20

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

Struktura wydatków na zagraniczne podró¿e s³u¿bowe poniesionych w 2003 r.
w tysi¹cach z³otych
Zrealizowane
wydatki
3

Wskanik
struktury
w procentach
4

Lp.
1

Wyszczególnienie:

1.

Kontrola polskich przedstawicielstw zagranicznych
i udzia³ w miêdzynarodowych kontrolach koordynowanych

2.

Szkolenia zagraniczne
(m.in. audytora wewnêtrznego i realizowane w ramach programu twinning light)

3.

Udzia³ w przedsiêwziêciach EUROSAI i INTOSAI oraz w pracach ich grup roboczych

4.

Wspó³praca bilateralna i wielostronna z innymi naczelnymi organami kontroli
oraz organizacjami miêdzynarodowymi

292

45,8

Razem

638

100,0

2

134

21,0

57

8,9

155

24,3

Zakupy maj¹tkowe
Na zakupy maj¹tkowe przeznaczono w 2003 r. rodki w wysokoci 17.618 tys. z³. Wykorzystano je w pe³nej
wysokoci, tj. w 100%, na sfinansowanie prac modernizacyjnych w nowych siedzibach delegatur (54,9%) i zakup gotowych sk³adników maj¹tkowych (45,1%). Wielkoæ i strukturê rodków wykorzystanych w 2003 r. na
zakupy maj¹tkowe ilustruj¹ dane zawarte w tabeli Nr 21.
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Tabela 21

Lp.
1

Wyszczególnienie

I

Zakup gotowych sk³adników maj¹tkowych, z tego:

1.

Urz¹dzenia komputerowe i oprogramowanie, z tego:

1.1.

2

Kwota
wydatków
3

Wskanik
struktury
w procentach
4

7.945

45,1

6.377

36,2

- serwer

212

1,2

1.2.

- macierz dyskowa

539

3,0

1.3.

- komputery przenone

3.598

20,4

1.4.

- komputery stacjonarne

608

3,5

1.5.

- monitory, drukarki przenone i stacjonarne, pozosta³y sprzêt

631

3,6

1.6.

- oprogramowanie

789

4,5

2.

rodki transportu

381

2,2

3.

Sprzêt biurowy i urz¹dzenia techniczne

II

Nak³ady na adaptacjê i modernizacjê obiektów NIK, z tego:

1.187

6,7

9.673

54,9

1.
2.

Lokale biurowe dla Delegatur w Poznaniu i Katowicach

2.456

13,9

Prace adaptacyjno-modernizacyjne (Delegatury: Olsztyn, £ód, Poznañ, Wroc³aw)

4.736

26,9

3.

Prace adaptacyjno-modernizacyjne (budynek centrali NIK)

2.414

13,7

4.

Rozbudowa ogrodzenia w Orodku Szkoleniowym w Go³awicach

67

0,4

17.618

100,0

Razem:

Jak ju¿ wczeniej podano, nak³ady na inwestycje w 2003 r. zosta³y zwiêkszone, w drodze przeniesienia
wydatków, o 4.565 tys. z³. Decyzja Prezesa NIK w tej sprawie wynika³a z koniecznoci sfinalizowania prac adaptacyjnych i modernizacyjnych w nowych siedzibach Delegatur w Poznaniu i £odzi oraz potrzeby rozpoczêcia
analogicznych prac w budynku przekazanym nieodp³atnie NIK przez Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, z przeznaczeniem dla Delegatury w Olsztynie.
W 2003 r., na mocy stosownej decyzji administracyjnej, Izba przekaza³a w nieodp³atny trwa³y zarz¹d Pañstwowej Inspekcji Pracy zabudowan¹ nieruchomoæ w Koszalinie przy ul. Pi³sudskiego 55. Do 31 grudnia 2003 r.
by³a ona siedzib¹ Wydzia³u Zamiejscowego Delegatury NIK w Szczecinie. W zwi¹zku z likwidacj¹ wydzia³u i przekazaniem nieruchomoci, wartoæ rodków trwa³ych Izby uleg³a obni¿eniu o 716 tys. z³. Ponadto na skutek
technicznego zu¿ycia, b¹d w wyniku strat nadzwyczajnych (kradzie¿), spisano i wycofano z eksploatacji rodki
o wartoci 811 tys. z³, co oznacza, ¿e w 2003 r. Izba spisa³a z ewidencji ksiêgowej rodki trwa³e o wartoci
1.527 tys. z³. Strukturê zmniejszeñ maj¹tku trwa³ego Izby w 2003 r., z tytu³ów o których by³a mowa, ilustruj¹
dane zamieszczone w tabeli Nr 22.
Tabela 22
Zmniejszenia wartoci rodków trwa³ych w 2003 r. (wed³ug ich rodzaju)
w tysi¹cach z³otych
Wartoæ spisanych
rodków trwa³ych
3

Wskanik
struktury
w procentach
4

Lp.
1

Wyszczególnienie

1.

Maszyny i urz¹dzenia techniczne

391

25,6

1.1.

- w tym sprzêt komputerowy

377

24,7

2.

Samochody osobowe (sprzeda¿)

3.

Inne wyposa¿enie

4.

Nieruchomoæ w Koszalinie, ul. Pi³sudskiego 55

2

Razem

73

4,8

347

22,7

716

46,9

1.527

100,0
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Struktura poniesionych w 2003 r. wydatków na zakupy maj¹tkowe
w tysi¹cach z³otych

NIK jest u¿ytkownikiem 20 nieruchomoci  19 jest w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa, w tym 17 pozostaje w trwa³ym zarz¹dzie Izby. Trzy delegatury u¿ytkuj¹ obiekty na podstawie umowy najmu.
Dane o nieruchomociach pozostaj¹cych w trwa³ym zarz¹dzie i u¿ytkowanych przez jednostki organizacyjne NIK, wed³ug stanu na 31 grudnia 2003 r., zawiera tabela Nr 23.
Tabela 23
Nieruchomoci pozostaj¹ce w trwa³ym zarz¹dzie i u¿ytkowane przez NIK
(stan na 31 grudnia 2003 r.)
Lp.
1

Jednostka
organizacyjna
2

Adres
ul. Filtrowa 57

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

Centrala NIK
i Del. Warszawa

ul. Lubkowska 7/9
- gara¿ i warsztaty

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

1.
2.
3.

W³aciciel  forma u¿ytkowania
4

Orodek Szkoleniowy w Go³awicach

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

4.

Del. Bia³ystok

ul. Akademicka 4

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

5.

Del. Bydgoszcz*/

al. Ossoliñskich 7

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

ul. Wa³y Jagielloñskie 12

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d**/

6.
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. Kiliñskiego 210

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

13.

Del. Olsztyn***/

ul. Kociuszki 78/82

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

14.

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

3

ul. Artyleryjska 23

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

ul. Krakowska 28

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

15.

Del. Opole

16.

Del. Poznañ

ul. Do¿ynkowa 9H

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

17.

Del. Rzeszów

ul. Kraszewskiego 8

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

18.

Del. Szczecin

ul. Jacka Odrow¹¿a 1

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

19.

Del. Wroc³aw

ul. J. Pi³sudskiego 15/17

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

20.

Del. Zielona Góra

ul. Podgórna 9A

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

*/ Delegatura w Bydgoszczy - w 2003 r. jej siedziba znajdowa³a siê w budynku przy ul. Ossoliñskich 7 (obiekt przy ul. Wa³y Jagielloñskie 12 wymaga³ remontu).
**/ Od 14 stycznia 2004 r. ***/ Delegatura w Olsztynie - w 2003 r., ze wzglêdu na trwaj¹ce prace remontowe, jej siedziba znajdowa³a siê w budynku przy
ul. Kociuszki 78/82.

Odpis na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
rodki planowane na ten cel w wysokoci 1.232 tys. z³ odpisane zosta³y na Fundusz zgodnie z planem
finansowym, co oznacza ¿e wykorzystane zosta³y w 100%. rodki z odpisu, dokonanego w ciê¿ar wydatków
bud¿etowych, odprowadzane by³y w terminach wymaganych ustaw¹ o zak³adowym funduszu wiadczeñ socjalnych na wyodrêbniony rachunek bankowy i wykorzystywane na cele okrelone regulaminem. Odpis na Fundusz, w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, wyniós³ 676,48 z³. Wyliczony zosta³ wskanikiem 37,5% od
przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego w gospodarce narodowej w II pó³roczu 2002 r.
Podzia³ rodków funduszu miêdzy jednostki organizacyjne Izby dokonany zosta³ proporcjonalnie do przeciêtnej, planowanej liczby zatrudnionych pracowników i emerytów objêtych opiek¹ socjaln¹. Pod koniec roku kwota
odpisu skorygowana zosta³a do faktycznej przeciêtnej liczby osób zatrudnionych w tych jednostkach (w kwotach
zbiorczych ich udzia³ by³ nastêpuj¹cy: centrala  683 tys. z³, tj. 55%, delegatury  549 tys. z³, tj. 45%).
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Uwaga koñcowa

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

Realizacja bud¿etu Izby w 2003 r. by³a poddawana bie¿¹cej analizie i weryfikacji pod k¹tem zdyscyplinowania wydatków, maj¹c na uwadze racjonalne gospodarowanie rodkami bud¿etowymi.
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Przepisy ustawy o NIK stanowi¹, ¿e Izba wykonuje swoje zadania na podstawie okresowych planów pracy, które przedk³ada Sejmowi RP. Mo¿e
te¿ przeprowadzaæ kontrole doraŸne. Plan pracy, stosownie do rozwi¹zañ przyjêtych w zarz¹dzeniu Prezesa NIK w sprawie postêpowania kontrolnego, zawiera tematy kontroli podejmowane na zlecenie Sejmu RP
lub jego organów, na wniosek Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Rady
Ministrów, a tak¿e podejmowane przez NIK z w³asnej inicjatywy.
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Metodyka planowania dzia³alnoci kontrolnej
Zasady i sposób konstruowania planu pracy oraz kryteria wyboru tematów kontroli okrelone zosta³y w Standardach kontroli NIK i szczegó³owych wytycznych ich stosowania. Stanowi¹ one, ¿e pierwszeñstwo przys³uguje
zadaniom kontrolnym, które Izba jest zobowi¹zana podj¹æ z mocy prawa. Pozosta³e kontrole planowane s¹ wed³ug
priorytetów uchwalanych przez Kolegium NIK. Rozwi¹zania te umo¿liwiaj¹ wiêc okrelenie propozycji tematycznych, a nastêpnie dokonanie wyboru tematów i przypisanie ich departamentom kontrolnym i delegaturom, zgodnie
z w³aciwoci¹ rzeczow¹ i miejscow¹. Umo¿liwiaj¹ równie¿ ustalenie wielkoci nak³adu pracy i rodków niezbêdnych do terminowego wykonania poszczególnych zadañ, zgodnie z wymogami jakociowymi kontroli. Plan pracy
kszta³towany jest tak¿e z uwzglêdnieniem innych zaleceñ: równomiernego anga¿owania potencja³u kontrolnego
w ci¹gu roku, oszczêdnego, wydajnego i skutecznego wykorzystania dostêpnych rodków, zapobiegania przypadkom nadmiernego nak³adania siê  w tym samym czasie  kontroli w okrelonych grupach podmiotów przewidzianych do skontrolowania, potrzeby skoordynowania dzia³alnoci departamentów i delegatur. W ten sposób tworzone s¹ warunki do koncentrowania dzia³alnoci kontrolnej na najwa¿niejszych zagadnieniach zwi¹zanych z funkcjonowaniem pañstwa, z uwzglêdnieniem optymalnego wykorzystania potencja³u kontrolnego Izby.
Proces planowania poprzedza sta³e analizowanie, gromadzenie danych i rozpoznawanie istotnych aspektów dotycz¹cych obszarów pozostaj¹cych we w³aciwoci kontrolnej Izby. Jest ono realizowane przez: ledzenie zmian legislacyjnych, studiowanie danych statystycznych, planów i programów rz¹dowych, a tak¿e publikacji i informacji prezentowanych w rodkach masowego przekazu, analizowanie wyników wczeniejszych kontroli oraz ustaleñ kontroli przeprowadzonych przez inne organy, zapoznawanie siê z dokumentami maj¹cymi
zwi¹zek z bie¿¹cymi pracami Sejmu RP i Senatu RP oraz ich organów, analizowanie wp³ywaj¹cych do Izby
skarg i wniosków, udzia³ w szkoleniach, seminariach i wyk³adach. Umo¿liwia to bie¿¹ce aktualizowanie informacji i wiedzy o obszarach podlegaj¹cych kontroli, pod k¹tem ewentualnego wystêpowania nieprawid³owoci.
Proces planowania ma charakter d³ugo- i krótkookresowy.
Planowanie d³ugookresowe jest realizowane z wykorzystaniem wyników analizy sytuacji spo³eczno-gospodarczej pañstwa, które s³u¿¹ okreleniu priorytetowych kierunków kontroli i priorytetów metodycznych przyjmowanych na okresy trzyletnie. Corocznie dokonywany jest natomiast, w ramach kierunków priorytetowych, wybór
g³ównych obszarów badañ kontrolnych. Umo¿liwia to skoncentrowanie dzia³alnoci kontrolnej na wybranych
dziedzinach, dokonywanie ustaleñ wed³ug jednolitych priorytetów i maksymalizacjê efektów przeprowadzonych
kontroli. Priorytety kontroli NIK stanowi¹ czêæ planu pracy NIK.
Podstaw¹ planowania rocznego, w ramach g³ównych obszarów badañ kontrolnych, s¹ w³asne propozycje
Izby, z wykorzystaniem wniosków i sugestii nades³anych przez Marsza³ków Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP
i Prezesa Rady Ministrów oraz ewentualnie sugestii innych organów w³adzy publicznej. Do rocznego planu
pracy NIK w³¹czane s¹  z mocy prawa  tematy zlecone przez Sejm RP i jego organy.

Priorytety kontroli
Priorytetowe kierunki kontroli i g³ówne obszary badañ kontrolnych

Plan pracy NIK na 2003 r., uchwalony przez Kolegium NIK 20 listopada 2002 r., zak³ada³ koncentracjê
badañ kontrolnych na najwa¿niejszych sferach funkcjonowania pañstwa. Podstawê konstrukcji Planu stanowi³o
piêæ priorytetowych kierunków kontroli wytyczonych na lata 2003-2005 oraz okrelone dla nich g³ówne obszary
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badañ kontrolnych na 2003 r. Zaprogramowane zosta³y one w taki sposób, aby ich wyniki umo¿liwia³y okrelenie przyczyn i mechanizmów stwierdzonych nieprawid³owoci w funkcjonowaniu pañstwa  w sferach podlegaj¹cych kontroli NIK. Priorytetowe kierunki kontroli oraz okrelone dla nich g³ówne obszary badañ kontrolnych
w 2003 r. ilustruje opis zawarty w tabeli Nr 1.
Tabela 1
Priorytetowe kierunki kontroli i g³ówne obszary badañ kontrolnych NIK w 2003 r.
Priorytetowe
kierunki kontroli
2

G³ówne obszary badañ kontrolnych
3
Pozyskiwanie dochodów bud¿etu pañstwa oraz dochodów jednostek samorz¹du
terytorialnego, wydatkowanie rodków publicznych, prawid³owoæ systemu
porêczeñ i gwarancji Skarbu Pañstwa i innych podmiotów publicznych
(agencji), gospodarka finansowa jednostek finansów publicznych, w tym
rodków specjalnych

1.

Deficyt bud¿etowy i d³ug publiczny

2.

Restrukturyzacja gospodarki

Restrukturyzacja sektora rolnego, restrukturyzacja i prywatyzacja przemys³u,
a tak¿e system dotowania i udzielania pomocy publicznej w wietle wymogów
Unii Europejskiej, gospodarka finansowa spó³ek i przedsiêbiorstw z udzia³em
Skarbu Pañstwa i agencji (w tym zasady tworzenia i funkcjonowania spó³ek
powi¹zanych kapita³owo i organizacyjnie), a tak¿e zobowi¹zania finansowe
zaci¹gniête przez te podmioty

3.

Ochrona zdrowia i prawa socjalne

Realizacja programów przeciwdzia³ania bezrobociu i ograniczania sfery
ubóstwa, efektywnoæ wydatków socjalnych pañstwa, restrukturyzacja s³u¿by
zdrowia

4.

Bezpieczeñstwo narodowe

Bezpieczeñstwo zewnêtrzne i obrona narodowa, w tym udzia³ w NATO,
bezpieczeñstwo wewnêtrzne, bezpieczeñstwo energetyczne, zapobieganie
i ograniczanie zagro¿eñ rodowiska

5.

Procesy integracji z Uni¹ Europejsk¹

Realizacja programów dostosowawczych do wymogów Unii Europejskiej,
gospodarowanie rodkami pochodz¹cymi ze róde³ krajowych i zagranicznych
przeznaczonymi na integracjê z Uni¹, budowanie zdolnoci instytucjonalnej
administracji publicznej do efektywnego uczestnictwa w dzia³alnoci w ramach
Unii Europejskiej

Priorytety metodyczne

W Planie pracy NIK na 2003 r., oprócz priorytetowych kierunków kontroli, wytyczone zosta³y równie¿ na lata
2003-2005 priorytety o charakterze metodycznym. Ich przyjêcie, jeszcze na etapie koncepcyjnego przygotowania kontroli, ma na celu skoncentrowanie uwagi autorów programów kontroli na okrelonych aspektach sposobu
jej prowadzenia.
Priorytety metodyczne przyjête do realizacji w 2003 r. ilustruje opis zamieszczony w tabeli Nr 2.
Tabela 2
Opis priorytetów metodycznych obowi¹zuj¹cych przy realizacji Planu pracy NIK w 2003 r.
Lp.
1

Okrelenie obszaru, którego
dotyczy priorytet metodyczny
2

Opis zadañ wyznaczonych do realizacji
w obszarze objêtym priorytetem metodycznym
3
Wdra¿anie audytu finansowego, z uwzglêdnieniem badania realizacji celów
finansowanych z bud¿etu

1.

Kontrola wykonania bud¿etu pañstwa

2.

Kontrole wykonania zadañ

W przygotowaniu i realizacji tych kontroli - zasada koncentrowania siê, oprócz
badania zgodnoci z prawem, na ocenie sprawnoci dzia³ania i wykonywania
okrelonych zadañ, zw³aszcza na oszczêdnoci, wydajnoci i skutecznoci
dzia³ania organów pañstwa

3.

Badanie zagro¿eñ korupcj¹

Badanie w ramach ka¿dej kontroli, na styku interesu publicznego i prywatnego,
obszarów i róde³ korupcji, a tak¿e procedur i mechanizmów jej sprzyjaj¹cych

4.

Funkcjonowanie kontroli wewnêtrznej

Dokonywanie, w trakcie ka¿dej kontroli dotycz¹cej dzia³alnoci administracji
publicznej, analizy funkcjonowania kontroli wewnêtrznej
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Lp.
1

W realizacji Planu przyjêto ponadto zasadê monitorowania realizacji wniosków pokontrolnych, czyli sprawdzania, w toku ka¿dej kontroli planowej, stanu realizacji wniosków z wczeniejszych badañ.

Wykorzystanie sugestii kontroli
Jak ju¿ wspomniano, podstaw¹ planowania rocznego, w ramach g³ównych obszarów badañ kontrolnych, s¹
m.in. sugestie tematów zg³aszanych przez Marsza³ków Sejmu, Senatu i Prezydenta RP oraz Prezesa Rady
Ministrów, jak równie¿ ewentualne sugestie innych organów w³adzy publicznej. Dane o liczbie sugestii zg³oszonych i wykorzystanych na etapie przygotowywania projektu Planu pracy NIK na 2003 r., z podzia³em na organy
zg³aszaj¹ce sugestie, ilustruje tabela Nr 3.
Tabela 3
Wykorzystanie sugestii tematów kontroli zg³oszonych do Planu pracy NIK w 2003 r.
Liczba sugestii
Zg³oszonych
3

Przyjêtych*/
4

Wskanik
w procentach
(4:3)
5

48

42

87,5

Lp.
1

Organ zg³aszaj¹cy sugestiê kontroli
2

1.

Komisje Sejmu RP**/

2.

Marsza³ek Senatu RP

23

17

73,9

3.

Prezes Rady Ministrów***/

17

10

58,8

4.

Rzecznik Praw Obywatelskich

10

6

60,0

5.

Prezes Naczelnego S¹du Administracyjnego

4





6.

Cz³onek Kolegium NIK

1

1

100,0

103

76

73,8

Razem:
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*/ W tym równie¿ w ramach kontroli doranych. **/ Przekazane przez Marsza³ka Sejmu RP. ***/ Przekazane przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów.

Podstawow¹ przyczyn¹ nieuwzglêdnienia zg³oszonych sugestii, w pe³nym ich zakresie, by³o realizowanie
przez NIK w ostatnich latach kontroli o identycznej lub zbli¿onej tematyce.

Ogólne dane o kontrolach planowanych na 2003 r.
Plan pracy Najwy¿szej Izby Kontroli na 2003 r. obejmowa³ 280 kontroli, z tego 94 kontrole wykonania bud¿etu pañstwa w 2002 r., 84 inne kontrole koordynowane i niekoordynowane, rozpoczêcie 99 kontroli wykonania
bud¿etu pañstwa w 2003 r. oraz kontynuacjê 3 kontroli niezakoñczonych z Planu pracy NIK na 2002 r. W ci¹gu
roku Kolegium NIK dokona³o zmian w Planie, polegaj¹cych na rezygnacji z przeprowadzenia 4 kontroli  2
koordynowanych i 2 niekoordynowanych.
W Planie 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
NIK, zgodnie z przepisami ustawy o NIK, podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu RP lub jego organów, na
wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz z w³asnej inicjatywy.
W 2003 r. Izba przeprowadzi³a 6 kontroli na zlecenie Sejmu RP lub jego organów, które dotyczy³y:
 dzia³alnoci podmiotów gospodarczych opisanych w rz¹dowym Raporcie otwarcia z 7 maja 2002 r. (kontrolê przeprowadzono w II pó³r. 2002 r. i I kw. 2003 r.  zlecenie Komisji Skarbu Pañstwa);
 finansowania ze rodków bud¿etu pañstwa wypoczynku letniego dzieci i m³odzie¿y (zlecenie Komisji Edukacji, Nauki i M³odzie¿y);

&&

 finansowania ze rodków publicznych wybranych zadañ w sferze kultury fizycznej i sportu (zlecenie Komisji
Kultury Fizycznej i Turystyki);
 organizacji opieki nad dzieæmi w Domu Dziecka Nr 5 w £odzi oraz przestrzegania w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka  Szpitalu im. dr J. Korczaka w £odzi przepisów prawa zabraniaj¹cych dopuszczania do wiadczenia pracy przez pracowników pozostaj¹cych pod wp³ywem alkoholu (zlecenia Komisji Sprawiedliwoci i Praw Cz³owieka);
 restrukturyzacji i przekszta³ceñ systemowych w ochronie zdrowia (zlecenie Komisji Zdrowia).

Wnioski Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów
Prezydent RP nie wystêpowa³ z wnioskami o przeprowadzenie kontroli.
Na wniosek Prezesa Rady Ministrów Izba podjê³a w 2003 r. badania kontrolne dotycz¹ce: prawid³owoci
tworzenia i gospodarowania zasobem geodezyjnym (w latach 1999-2001), wykonania przez Zarz¹d G³ówny
stowarzyszenia Zwi¹zek Artystów Scen Polskich zadañ zleconych i wykorzystania rodków bud¿etowych (w
latach 1999-2002) oraz prawid³owoci gospodarowania rodkami publicznymi przez wybrane samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej.

W 2003 r. zakoñczono 175 kontroli, z tego 94 kontrole wykonania bud¿etu pañstwa w 2002 r. i 81 pozosta³ych kontroli planowych (rozpoczêto równie¿ kontrole wykonania bud¿etu pañstwa w 2003 r.). Przeprowadzenie
kontroli wykonania bud¿etu pañstwa, bior¹c pod uwagê przyjêty termin sporz¹dzenia i przed³o¿enia Sejmowi RP Analizy wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej, jest dla Izby powa¿nym przedsiêwziêciem organizacyjnym. Na przygotowanie, przeprowadzenie czynnoci kontrolnych oraz realizacjê wyników kontroli bud¿etowej (w tym opracowanie, przedk³adanych nastêpnie Sejmowi RP, informacji o wynikach kontroli
wykonania bud¿etu w poszczególnych jego czêciach oraz analogicznie  informacji o wykonaniu planów finansowych pañstwowych funduszów celowych) kontrolerzy przeznaczyli w 2003 r. 22% swojego czasu pracy.
Strukturê ilociow¹ zrealizowanych kontroli, w podziale na kontrole wykonania bud¿etu pañstwa i pozosta³e
kontrole planowe oraz strukturê wykorzystania czasu pracy na poszczególne rodzaje kontroli, przedstawiaj¹
diagramy Nr 1 i Nr 2.
Diagram 1
Struktura iloœciowa kontroli planowych zrealizowanych w 2003 r.
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Realizacja kontroli planowych

Diagram 2
Struktura wykorzystania czasu pracy zu¿ytego na ró¿ne rodzaje kontroli w 2003 r.

Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli
Informacja o wynikach kontroli, nazywana przez dziennikarzy tak¿e raportem, stanowi podsumowanie
wyników przeprowadzonej kontroli. Sporód dokumentów opracowywanych w toku postêpowania kontrolnego
ten charakteryzuje siê najwy¿szym stopniem uogólnienia. Podstawê do opracowania informacji stanowi¹ protoko³y kontroli i wyst¹pienia pokontrolne.
Przepisy ustawy o NIK precyzuj¹ kr¹g adresatów informacji o wynikach kontroli oraz obowi¹zki Izby w tym
zakresie. Dane te ilustruje opis zawarty w tabeli Nr 4.
Tabela 4
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Adresaci informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez NIK
Lp.
1

Adresat informacji
2

Dotyczy informacji o wynikach kontroli:
3

1.

Sejm RP

Zleconych przez Sejm RP lub jego organy, przeprowadzonych na wniosek
Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i innych wa¿niejszych kontroli

2.

Prezydent RP

Przeprowadzonych na wniosek Prezydenta RP, na zlecenie Sejmu RP i jego
organów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów i innych wa¿niejszych kontroli

3.

Prezes Rady Ministrów

Przeprowadzonych na wniosek Prezesa Rady Ministrów oraz przedk³adanych
Sejmowi RP i Prezydentowi RP

4.

Wojewoda

Dzia³alnoci terenowych organów administracji rz¹dowej (wa¿niejsze kontrole)
i samorz¹du terytorialnego

5.

Sejmik samorz¹dowy

Dzia³alnoci samorz¹du terytorialnego

6.

Organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du
terytorialnego

Dzia³alnoci samorz¹du terytorialnego

Informacje o wynikach kontroli, po ich przed³o¿eniu Sejmowi RP, mog¹ zostaæ podane do publicznej wiadomoci przez Prezesa NIK, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. Realizacji zasad kontradyktoryjnoci i obiektywizmu s³u¿y przepis ustawy o NIK stanowi¹cy, ¿e do informacji przedk³adanej Sejmowi
i Prezydentowi RP oraz Prezesowi Rady Ministrów, w³aciwy naczelny lub centralny organ pañstwowy mo¿e
zg³osiæ swoje stanowisko, które podlega do³¹czeniu do informacji. Prezes NIK mo¿e do stanowiska przedstawiæ
swoj¹ opiniê.
W 2003 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 170 informacji (w 2002 r.  177 informacji).1/ Strukturê rodzajow¹ przed³o¿onych
informacji przedstawiono w tabeli Nr 5.
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Tabela 5
Informacje o wynikach kontroli przed³o¿one Sejmowi RP w 2003 r.
(wed³ug rodzajów kontroli)
Lp.
1
1.

Wyszczególnienie - rodzaj kontroli
2

Liczba informacji
3

Wskanik struktury
w procentach
4

Kontrole wykonania bud¿etu pañstwa, z tego:

98

57,6

1.1.

 czêci bud¿etowe

91

53,5

1.2.

 pañstwowe fundusze celowe i agencje*/

7

4,1

62

36,5

2.

Pozosta³e kontrole planowe

3.

Kontrole dorane

7

4,1

4.

Inne, w tym opracowania systemowe

3

1,8

170

100,0

Razem

*/ Wyniki kontroli wykonania planów finansowych 9 pañstwowych funduszów celowych w³¹czono do informacji o wynikach kontroli czêci bud¿etowych.

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 2003 r. delegatury NIK wys³a³y do organów szczebla wojewódzkiego
12 tego rodzaju dokumentów (w 2002 r.  15).2/
Wy³¹czaj¹c informacje o wynikach kontroli wykonania bud¿etu pañstwa, pozosta³e informacje przed³o¿one
w 2003 r. Sejmowi RP obejmowa³y ró¿norodne dziedziny funkcjonowania pañstwa. Strukturê tematyczn¹ kontroli, w wyniku których informacje te zosta³y opracowane (wed³ug podzia³u okrelonego w ustawie o dzia³ach
administracji rz¹dowej), prezentuje diagram Nr 3.

Informacje o wynikach kontroli (z wy³¹czeniem kontroli wykonania bud¿etu pañstwa) przed³o¿one Sejmowi RP
w 2003 r. (wed³ug dzia³ów administracji rz¹dowej)

1/

Wykaz informacji o wynikach kontroli przed³o¿onych Sejmowi RP w 2003 r. oraz w ci¹gu pierwszych trzech miesiêcy 2004 r., jak te¿ syntetyczne opracowania

dotycz¹ce kontroli, w wyniku których sporz¹dzone zosta³y informacje, stanowi¹ za³. Nr 1 i 3 do Sprawozdania.
2/

Wykaz informacji o wynikach kontroli przed³o¿onych organom szczebla wojewódzkiego w 2003 r. oraz w ci¹gu pierwszych trzech miesiêcy 2004 r. stanowi

za³. Nr 2 do Sprawozdania.

'
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Diagram 3

Kontrole dorane
Przepisy ustawy o NIK, obliguj¹ce Izbê do wykonywania swoich zadañ na podstawie okresowych planów pracy, które przedk³adane s¹ Sejmowi RP, przyznaj¹ jednoczenie NIK prawo do przeprowadzania
kontroli doranych. S¹ one podejmowane g³ównie, gdy istnieje potrzeba wstêpnego zbadania tematu,
który ma byæ objêty kontrol¹ planow¹ (kontrola rozpoznawcza), sprawdzenia, czy adresaci wyst¹pieñ pokontrolnych wykonali zawarte w nich uwagi i wnioski (kontrola sprawdzaj¹ca), rozpatrzenia skargi lub wniosku (kontrola skargowa).
W 2003 r. NIK przeprowadzi³a kontrole dorane obejmuj¹ce 238 tematów, w ramach których badaniami objêto 574 jednostki. Wród wspomnianych tematów, 3 mia³y szerszy charakter  kontroli doranych koordynowanych. W tabeli Nr 6 przedstawiono strukturê zrealizowanych w 2003 r. kontroli doranych.
Tabela 6
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Kontrole dorane zrealizowane w 2003 r. (wed³ug rodzajów kontroli)
Liczba
skontrolowanych jednostek
3

Wskanik struktury
w procentach
4

Lp.
1

Wyszczególnienie - rodzaj kontroli doranej
2

1.

Kontrole dorane koordynowane

43

7,5

2.

Kontrole rozpoznawcze

61

10,6

3.

Kontrole sprawdzaj¹ce

173

30,1

4.

Kontrole skargowe

171

29,8

5.

Pozosta³e kontrole

126

22,0

Razem

574

100,0

Sporód kontroli doranych zrealizowanych w 2003 r., 2 przeprowadzono na wniosek Prezesa Rady Ministrów, jedna zosta³a zrealizowana w zwi¹zku z pismem wicemarsza³ka Sejmu RP, jedna  na zlecenie komisji
sejmowej, kolejnych 7  w zwi¹zku z pismami pos³ów na Sejm RP, jedna  Marsza³ka Senatu RP, 7  senatorów
RP, jedna  Ministra Skarbu Pañstwa, jedna  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jedna  w zwi¹zku z pismem Przewodnicz¹cego Pañstwowej Komisji Wyborczej.3/

Skontrolowane jednostki
W ramach kontroli planowych i doranych NIK przeprowadzi³a w 2003 r. postêpowania kontrolne w 3.294
jednostkach. Zdecydowana wiêkszoæ kontroli jednostkowych (83%) zrealizowana zosta³a w ramach kontroli
planowych. Strukturê jednostek skontrolowanych w 2003 r., w podziale na kontrole planowe i dorane, ilustruje
diagram Nr 4.

3/

'

Wykaz zrealizowanych w 2003 r. kontroli doranych stanowi za³. Nr 4 do Sprawozdania.

Diagram 4
Jednostki skontrolowane w 2003 r., w ramach kontroli planowych i doraŸnych

Strukturê rodzajow¹ jednostek skontrolowanych w 2003 r., wed³ug grup podmiotów, ilustruje natomiast diagram Nr 5.
Diagram 5

Wyst¹pienia pokontrolne
W wyst¹pieniu pokontrolnym, które obok protoko³u kontroli jest obligatoryjnie sporz¹dzanym dokumentem
w ramach postêpowania kontrolnego, przedstawiane s¹ oceny kontrolowanej dzia³alnoci wynikaj¹ce z ustaleñ
opisanych w protokole, a w wypadku stwierdzenia nieprawid³owoci  tak¿e uwagi i wnioski w sprawie ich usuniêcia. Wyst¹pienie przekazywane jest kierownikowi jednostki kontrolowanej, w razie potrzeby tak¿e kierownikowi jednostki nadrzêdnej oraz w³aciwym organom pañstwowym lub samorz¹dowym. Z tego te¿ powodu liczba wyst¹pieñ jest zazwyczaj wiêksza od liczby jednostek objêtych kontrol¹. Dane o liczbie wys³anych w 2003 r.
wyst¹pieñ, w podziale na poszczególne kategorie adresatów oraz w porównaniu z analogicznymi danymi z 2002 r.,
ilustruje tabela Nr 7.
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Jednostki skontrolowane w 2003 r., wed³ug grup podmiotów

Tabela 7
Wyst¹pienia pokontrolne skierowane w latach 2002-2003
2002 r.

2003 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

Wskanik
struktury
w procentach
6

Lp.
1

Wyszczególnienie
- wyst¹pienia pokontrolne skierowane do:
2

1.

Prezesa Rady Ministrów

9

0,2

2

0,1

2.

Prezesa NBP

2

0,1

2

0,1

3.

Ministrów i kierowników urzêdów centralnych

167

4,2

176

5,0

4.

Wojewodów i kierowników organów szczebla wojewódz.

196

4,9

200

5,7

5.

Kierowników pozosta³ych skontrolowanych jednostek
Razem

Liczba
3

Liczba
5

3.599

90,6

3.117

89,1

3.973

100,0

3.497

100,0

Zastrze¿enia do protoko³ów kontroli i wyst¹pieñ pokontrolnych
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przys³uguje prawo sk³adania zastrze¿eñ, zarówno do dokonanych
przez NIK ustaleñ faktycznych, jak i wynikaj¹cych z ustaleñ kontroli ocen, uwag i wniosków. Przepisy ustawy
o NIK szczegó³owo reguluj¹ tryb rozstrzygania sporów miêdzy kierownikiem jednostki kontrolowanej a NIK w tym
zakresie, co stanowi wyraz daleko id¹cej kontradyktoryjnoci w postêpowaniu kontrolnym.
W 2003 r. do ustaleñ opisanych w 69 protoko³ach kontroli kierownicy jednostek kontrolowanych zg³osili 401
zastrze¿eñ (w 2002 r.  105 zastrze¿eñ do 72 protoko³ów kontroli), za adresaci wyst¹pieñ pokontrolnych  756
zastrze¿eñ do ocen, uwag i wniosków zawartych w 239 tego rodzaju dokumentach (w 2002 r.  odpowiednio
707 zastrze¿eñ do 242 wyst¹pieñ). Szczegó³owe dane z tego zakresu ilustruje tabela Nr 8.
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Tabela 8
Zastrze¿enia do protoko³ów kontroli i wyst¹pieñ pokontrolnych
zg³oszone w latach 2002-2003
2002 r.

2003 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

Wskanik
struktury
w procentach
6

Lp.
1

Wyszczególnienie
- zastrze¿enia zg³oszone do:
2

1.

Protoko³ów kontroli

72

22,9

69

22,4

2.

Wyst¹pieñ pokontrolnych, z tego skierowane do:

242

77,1

239

77,6

2.1.

Dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK

203

64,7

203

65,9

2.2.

Kolegium NIK

39

12,4

36

11,7

Liczba
3

Liczba
5

Efekty finansowe
Wynikiem dzia³alnoci kontrolnej Izby s¹ m.in. efekty finansowe, okrelaj¹ce wyra¿on¹  w wymiarze pieniê¿nym  skalê nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku postêpowania kontrolnego. Z kontroli przeprowadzonych w 2003 r. ukszta³towa³y siê one na poziomie 4.676,4 mln z³ (w 2002 r.  2.947,1 mln z³).4/ Wielkoæ
efektów, w podziale na poszczególne kategorie, z uwzglêdnieniem kwot dotycz¹cych bud¿etu pañstwa, ilustruje
diagram Nr 6.

4/

Por. tak¿e rozdzia³ V.7 Sprawozdania pn. Wa¿niejsze nieprawid³owoci w wybranych obszarach dzia³alnoci pañstwa, Wybrane efekty kontroli.
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Diagram 6
Wielkoœæ i struktura efektów finansowych kontroli odnotowanych w 2003 r.

Kwoty odzyskane
Wymiernym efektem kontroli s¹ kwoty odzyskane. Do kategorii tej zalicza siê kwoty pozostaj¹ce w bezporednim zwi¹zku z wykorzystaniem ocen i uwag oraz realizacj¹ wniosków zawartych w wyst¹pieniu pokontrolnym, które wp³ynê³y na rachunek dochodów bud¿etu pañstwa lub bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego, albo kwoty okrelaj¹ce wartoæ odzyskanego maj¹tku. W 2003 r., w wyniku ustaleñ kontroli NIK, bud¿et
pañstwa, bud¿ety jednostek samorz¹dowych oraz skontrolowane jednostki odzyska³y 300,8 mln z³ (w 2002 r. 
335,8 mln z³). Wielkoæ kwot odzyskanych w 2003 r. ilustruje diagram Nr 7.
Diagram 7

Wspó³dzia³anie z innymi organami kontroli
Usytuowanie NIK, jako naczelnego organu kontroli pañstwowej, implikuje okrelone uprawnienia wobec
organów kontroli, rewizji, inspekcji dzia³aj¹cych w administracji rz¹dowej i samorz¹dzie terytorialnym. S¹ one 
zgodnie z przepisami ustawy o NIK  zobowi¹zane do udostêpniania, na wniosek Izby, wyników zrealizowanych kontroli, przeprowadzania kontroli doranych na zlecenie NIK, a tak¿e przeprowadzania wspólnie okrelonych kontroli pod kierownictwem NIK. W szczególnoci ta, wymieniona jako ostatnia, forma wspólnych kontroli,
sprzyja wymianie dowiadczeñ i doskonaleniu metodyki pracy.
W 2003 r. Izba korzysta³a z ustawowych uprawnieñ w sferze wspó³pracy z innymi organami kontroli, rewizji
i inspekcji. Dane ilustruj¹ce korzystanie przez NIK z tych uprawnieñ zawiera tabela Nr 9.
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Wielkoœæ i struktura kwot odzyskanych w 2003 r.

Tabela 9
Zakres wspó³dzia³ania NIK z organami kontroli, rewizji i inspekcji w latach 2002-2003
2002 r.
Lp.
1

Wyszczególnienie
- zakres wspó³dzia³ania:
2

Liczba
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

1.

Udostêpnianie NIK wyników kontroli
przeprowadzonych przez inne organy kontroli

27

21,8

26

11,0

2.

Kontrole przeprowadzone przez inne organy kontroli
wspólnie pod kierownictwem NIK

50

40,3

107

45,1

3.

Kontrole dorane przeprowadzone
przez inne organy kontroli na zlecenie NIK

47

37,9

104

43,9

124

100,0

237

100,0

Razem:
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Liczba
3

2003 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

W roku sprawozdawczym poszerzy³ siê zakres wspó³dzia³ania z organami kontroli, rewizji i inspekcji, mierzony liczb¹ kontroli wspólnych i przeprowadzonych na zlecenie Izby. Np. Inspekcja Handlowa bada³a  w ramach prowadzonej przez Izbê kontroli pn. Realizacja ustawy o jêzyku polskim  przestrzeganie przez producentów i sprzedawców przepisów tej ustawy w 48 wielkopowierzchniowych placówkach handlowych.
Poza efektami w postaci zdynamizowania dzia³alnoci kontrolnej (mo¿liwoæ zbadania wielu specjalistycznych zagadnieñ w relatywnie krótszym czasie), wspó³dzia³anie z organami kontroli, rewizji i inspekcji
przynios³o równie¿ wymierne efekty finansowe. Suma kwot odzyskanych przez inne organy kontroli w wyniku
kontroli przeprowadzonych na zlecenie Izby lub w wyniku kontroli wspólnych, wynios³a w 2003 r. 3.400 tys. z³
(w 2002 r.  539 tys. z³).
Podkreliæ nale¿y, ¿e wzajemne relacje miêdzy NIK i innymi organami kontroli uk³ada³y siê w sposób zadowalaj¹cy. Ocena ta dotyczy w szczególnoci wspó³dzia³ania z regionalnymi izbami obrachunkowymi. W wyniku
wczeniejszych uzgodnieñ (18 lutego 2002 r. Prezes NIK i Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Regionalnych Izb
Obrachunkowych podpisali porozumienie okrelaj¹ce zasady wspó³pracy miêdzy NIK i regionalnymi izbami
obrachunkowymi), w planie pracy Krajowej Rady na 2004 r. ujêto kontrolê pn. Funkcjonowanie gospodarstw
pomocniczych jednostek samorz¹du terytorialnego, która zostanie zrealizowana we wspó³pracy z NIK.
Przyk³adem efektywnej wspó³pracy z regionalnymi izbami obrachunkowymi by³ ich udzia³ w przeprowadzonej przez NIK kontroli pn. Wykorzystanie rodków publicznych w dziedzinie kultury przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (izby skontrolowa³y ³¹cznie 36 podmiotów: 5 fundacji, 22 stowarzyszenia i 9 jednostek
samorz¹du terytorialnego).
Efektem wspó³pracy z regionalnymi izbami obrachunkowymi by³o tak¿e opracowanie i przedstawienie (w kwietniu
2003 r.) informacji o wynikach wspólnej kontroli powiêconej problematyce zad³u¿enia jednostek samorz¹du terytorialnego. Kontrol¹, która zosta³a przeprowadzona w II pó³roczu 2002 r. na podstawie wspólnego programu, objêto ³¹cznie 242 jednostki samorz¹du terytorialnego. Informacja zosta³a zaprezentowana na posiedzeniu Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. Ustalenia i wnioski kontroli przedstawiono tak¿e na
konferencji prasowej, z udzia³em Prezesa RIO w Warszawie. Podkreliæ nale¿y, ¿e w informacji zamieszczono
wspólnie wypracowane wnioski legislacyjne zaadresowane do Rady Ministrów i Ministra Finansów.
Kolejnym przyk³adem wspó³pracy z regionalnymi izbami obrachunkowymi by³ udzia³ przedstawicieli NIK
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Samorz¹d terytorialny wobec wyzwañ integracji europejskiej, która
zorganizowana zosta³a przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Zielonej Górze w maju 2003 r. Na konferencji
przedstawiciele NIK wyg³osili referaty powiêcone kontroli wykonywanej przez Izbê w jednostkach samorz¹du
terytorialnego oraz wykorzystaniu rodków pomocowych Unii Europejskiej.
NIK ponadto czynnie uczestniczy³a w pracach legislacyjnych nad nowelizacj¹ ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych. Przedstawiciele Izby przekazywali zarówno uwagi do projektu ustawy, jak te¿
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wziêli udzia³ w posiedzeniach podkomisji nadzwyczajnej, powo³anej do rozpatrzenia projektu wspomnianego aktu. We wspólnym posiedzeniu sejmowej Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej
oraz Komisji ds. Kontroli Pañstwowej, powiêconym rozpatrzeniu sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, udzia³ wzi¹³
wiceprezes NIK i inni przedstawiciele Izby.
Kontynuowano tak¿e wspó³pracê w sferze harmonizowania dzia³añ wewnêtrznej kontroli finansowej, audytu
wewnêtrznego i kontroli zewnêtrznej jednostek sektora finansów publicznych, w zwi¹zku z porozumieniem zawartym w czerwcu 2002 r. przez Prezesa NIK i Ministra Finansów. Obejmowa³a ona m.in. konsultacje w procesie przygotowania, w zgodnoci ze standardami miêdzynarodowymi, propozycji polskich standardów wewnêtrznej kontroli finansowej i audytu wewnêtrznego. W 2003 r. prace w tej sferze by³y kontynuowane przez zespó³
roboczy z³o¿ony z przedstawicieli NIK i Ministerstwa Finansów, powo³any do realizacji tego zadania przez strony porozumienia w grudniu 2002 r.
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Wspó³praca
z Sejmem RP,
uczestnictwo
w procesie
legislacyjnym
2.
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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
Wykonuj¹c obowi¹zki okrelone w Konstytucji RP, ustawie o NIK i regulaminie Sejmu RP, Prezes NIK uczestniczy³ w plenarnych posiedzeniach Sejmu, przedk³adaj¹c najwa¿niejsze dokumenty zwi¹zane z dzia³alnoci¹
Izby, jak równie¿  z w³asnej inicjatywy  prezentowa³ stanowisko w istotnych sprawach maj¹cych zwi¹zek
z dzia³alnoci¹ Izby.
W 2003 r. kontynuowane by³y dotychczasowe formy wspó³pracy z komisjami Sejmu RP. Dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów oraz delegatur, doradcy Prezesa NIK, a tak¿e inni upowa¿nieni przez Prezesa NIK
przedstawiciele Izby, aktywnie uczestniczyli w pracach komisji sejmowych. Wziêli udzia³ w 874 posiedzeniach
komisji i podkomisji (w 2002 r.  698), prezentuj¹c wyniki przeprowadzonych kontroli, w szczególnoci kontroli
wykonania bud¿etu pañstwa w 2002 r.
Rozpatruj¹c Sprawozdanie z dzia³alnoci NIK w 2002 r. komisje sejmowe  ka¿da w zakresie swojego dzia³ania  oceni³y jednoczenie wspó³pracê z poszczególnymi departamentami kontrolnymi NIK, wskazuj¹c na
przydatnoæ w pracach parlamentarnych przedk³adanych przez Izbê materia³ów, zw³aszcza informacji o wynikach kontroli.
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Wyst¹pienia Prezesa NIK i wiceprezesów
W 2003 r. Prezes NIK wyst¹pi³ na 5 plenarnych posiedzeniach Sejmu RP. I tak:
1) Na 53. posiedzeniu Sejmu w dniu 23 lipca 2003 r. przedstawi³ Analizê wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ
polityki pieniê¿nej w 2002 r. oraz Sprawozdanie z dzia³alnoci Najwy¿szej Izby Kontroli w 2002 r., odpowiada³ tak¿e na pytania pos³ów.
2) Na 54. posiedzeniu Sejmu, które odby³o siê w dniu 28 lipca 2003 r., przedstawi³ stanowisko Izby w sprawie
zapobiegania i zwalczania korupcji, dotychczasowe dokonania Izby w tej sferze oraz konkretne propozycje
 ideê powo³ania Narodowego systemu prawoci.
3) Na 58. posiedzeniu Sejmu w dniu 3 padziernika 2003 r. przed³o¿y³ informacjê o utrudnieniach, na jakie
napotyka NIK w wykonywaniu swoich funkcji kontrolnych.
Dwukrotnie, tj. na 50. i 55. posiedzeniu Sejmu RP w dniach 12 czerwca i 26 sierpnia 2003 r., wyst¹pi³ wiceprezes NIK. Jego wyst¹pienia mia³y zwi¹zek z informacj¹ Prezesa Rady Ministrów na temat zaginiêcia zbo¿a
z rezerw Agencji Rynku Rolnego oraz tocz¹cego siê w tej sprawie ledztwa, a tak¿e stanowiska NIK w sprawie
projektu ustawy o finansach publicznych.
Wyst¹pienie Prezesa NIK na 58. posiedzeniu Sejmu RP

Prezes NIK skorzysta³ z postanowieñ Regulaminu Sejmu umo¿liwiaj¹cych mu zabranie g³osu podczas obrad plenarnych na w³asne ¿¹danie, aby poinformowaæ Sejm RP o utrudnieniach i przeszkodach, na jakie napotyka NIK w wykonywaniu swych funkcji kontrolnych.
Przypomnia³, ¿e 4 czerwca 2002 r. Komisja Skarbu Pañstwa zwróci³a siê do Izby z wnioskiem o przeprowadzenie, w trybie pilnym, kontroli w podmiotach gospodarczych opisanych w Raporcie otwarcia przyjêtym przez
rz¹d 7 maja 2002 r. Postêpowaniem kontrolnym objêto Ministerstwo Skarbu Pañstwa i 22 spó³ki Skarbu Pañstwa. Prezes zarz¹du KGHM Polska Mied uniemo¿liwi³ jednak kontrolerom podjêcie czynnoci kontrolnych 
odmówi³ poddania siê kontroli. Wezwany do z³o¿enia zeznañ, nie stawi³ siê w siedzibie Izby. Postawie tej towarzyszy³y zarzuty o rzekomym przekraczaniu kompetencji przez NIK, nieusprawiedliwione uwagi o braku fachowoci osób prowadz¹cych kontrolê. O utrudnieniach tych poinformowany zosta³ przewodnicz¹cy sejmowej Komisji Skarbu Pañstwa i Marsza³ek Sejmu RP. Kontrola KGHM, po miesiêcznej zw³oce, wreszcie mog³a zostaæ
podjêta.



Wyst¹pienie Prezesa NIK na 54. posiedzeniu Sejmu RP

Przedstawiaj¹c stanowisko Izby w sprawie systemowych rozwi¹zañ zapobiegaj¹cych korupcji, dokonania
NIK w tej sferze, a tak¿e koncepcjê Narodowego systemu prawoci, Prezes NIK stwierdzi³, ¿e korupcja kosztuje
 zarówno pañstwo, jak i spo³eczeñstwo. Mo¿na wyró¿niæ jej makrofiskalne koszty, ograniczenie produktywnych inwestycji i wzrostu gospodarczego, jak równie¿ koszty spo³eczne, polegaj¹ce na utracie zaufania obywateli do instytucji publicznych. Korupcja podwa¿a bowiem podstawy praworz¹dnoci, dyscyplinê podatkow¹, porz¹dek i bezpieczeñstwo publiczne, narusza poszanowanie dla relacji obywatel  pañstwo. Jest ona sygna³em,
¿e w relacjach pañstwo  spo³eczeñstwo wystêpuj¹ powa¿ne nieprawid³owoci.
Izba  jak stwierdzi³ Prezes NIK  od wielu ju¿ lat podejmuje dzia³ania w sferze zapobiegania korupcji.
Dotychczasowe dowiadczenia ujête zosta³y m.in. w publikowanych corocznie sprawozdaniach z dzia³alnoci
NIK oraz przedstawionych Sejmowi RP i opinii publicznej opracowaniach przekrojowych. W dokumentach tych
wskazuje siê obszary zagro¿eñ korupcj¹ w funkcjonowaniu instytucji publicznych, a tak¿e mechanizmy sprzyjaj¹ce tym zachowaniom.
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Deklaracja z Limy: ... Najwy¿sze instytucje kontrolne mog¹ wype³niaæ swoje zadania jedynie wtedy, gdy s¹ niezale¿ne od jednostek kontrolowanych

i chronione przed naciskami z zewn¹trz. Niezale¿noæ najwy¿szej instytucji kontrolnej gwarantowana przez konstytucjê i ustawê oznacza, i¿ powinna ona
otrzymaæ prawo do szerokiej inicjatywy i autonomii, nawet wtedy gdy dzia³a jako przedstawiciel parlamentu i podejmuje kontrole w jego imieniu.
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Kontynuuj¹c wyst¹pienie Prezes NIK zaznaczy³, ¿e 27 sierpnia 2003 r. Minister Skarbu Pañstwa poinformowa³ przewodnicz¹cego Komisji ds. Kontroli Pañstwowej, i¿ zastrze¿enia do wyst¹pienia po kontroli w Ministerstwie Skarbu Pañstwa nie zostan¹ przes³ane do NIK, lecz przedstawione bêd¹ na posiedzeniach komisji sejmowych. Dzia³ania ministra wskazywa³y, ¿e nie bêdzie siê stosowa³ do opisanych prawem procedur i zamiast
skierowaæ zastrze¿enia do Kolegium NIK, wybiera dyskusjê na p³aszczynie politycznej. Nastêpnie, w dniach
10 i 11 wrzenia 2003 r., odby³o siê posiedzenie Komisji ds. Kontroli Pañstwowej, poprzedzone listem przewodnicz¹cego Komisji do Prezesa NIK, zawieraj¹cym propozycjê w³¹czenia cz³onków prezydium Komisji do prac
nad ostateczn¹ wersj¹ Informacji o Raporcie otwarcia oraz zatwierdzenia jej przez Kolegium NIK poszerzone
o pos³ów. Propozycja ta nie zosta³a przyjêta  udzia³ pos³ów w redagowaniu Informacji by³by nieusprawiedliwion¹ ingerencj¹ w ustalony porz¹dkiem prawnym, niezale¿ny proces kontrolny.
Prezes NIK zwróci³ te¿ uwagê, ¿e propozycja przewodnicz¹cego Komisji nast¹pi³a wkrótce po akcji ABW
z 19 sierpnia 2003 r. i zatrzymaniu  pod zarzutem naruszenia tajemnicy pañstwowej  jednego z kontrolerów
NIK. Nie wnikam w zasadnoæ tych zarzutów  stwierdzi³ Prezes NIK  jednak forma zatrzymania kontrolera,
prowadzanie go po Izbie w kajdankach przez funkcjonariuszy z odkryt¹ broni¹, musi budziæ sprzeciw. Pracownicy Izby jednoznacznie zinterpretowali tê demonstracjê jako próbê ich zastraszenia.
W kolejnym posiedzeniu Komisji ds. Kontroli Pañstwowej, jak stwierdzi³ Prezes NIK, oprócz przedstawicieli
Izby, uczestniczy³y tak¿e osoby reprezentuj¹ce Ministerstwo Skarbu Pañstwa. Dosz³o zatem do sytuacji, ¿e
debata na temat niezakoñczonej kontroli mia³a siê toczyæ z udzia³em podmiotu, który zosta³ jej poddany. W ocenie NIK by³a to ingerencja w proces kontrolny, próba nacisku na Izbê i usi³owanie zapewnienia sobie wp³ywu na
ostateczn¹ treæ ustaleñ kontroli.
W koñcowej czêci wyst¹pienia, Prezes NIK przywo³a³ fragment deklaracji z Limy,1/ stwierdzaj¹c jednoczenie, ¿e ustawodawstwo polskie wype³nia te standardy. Obowi¹zuj¹ce przepisy prawa  z Konstytucj¹ RP i ustaw¹
o NIK  gwarantuj¹c niezale¿noæ kontroli pañstwowej, jasno precyzuj¹, które podmioty i w jakim zakresie mog¹
byæ kontrolowane przez Izbê. Warto zadbaæ o to, by praktyka stosowana przez wszystkie organy pañstwa, a nie
tylko przez NIK, by³a zgodna z duchem ustawowych zapisów, albowiem tylko takie dzia³ania gwarantuj¹ stabilnoæ demokratycznego pañstwa. Powo³uj¹c siê na postanowienia Konstytucji RP, stanowi¹ce o niezale¿noci
NIK od w³adzy wykonawczej, Prezes NIK zwróci³ siê nastêpnie do Sejmu RP o obronê tych wartoci i zapewnienie przestrzegania ³adu konstytucyjnego w funkcjonowaniu kontroli pañstwowej.
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Prezes NIK przedstawi³ nastêpnie g³ówne za³o¿enia Narodowego systemu prawoci. Idea ta wywodzi siê 
jak stwierdzi³  z jednoczesnego po³¹czenia dwóch funkcji: zwalczania korupcji przez wszystkie powo³ane do
tego organy pañstwa i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce wspólnie, w sposób jednolity i skuteczny, oraz wzmocnienia ca³ej struktury pañstwowej i spo³ecznej w dzia³aniach na rzecz praworz¹dnego i etycznego funkcjonowania pañstwa i obywateli. W realizacji systemu musz¹ wiêc braæ udzia³ wszystkie organy pañstwa i podmioty
spo³eczne.
Polska dysponuje wiêkszoci¹ instrumentów potrzebnych do zwalczania korupcji, nie starcza jej natomiast
woli i potencja³u instytucjonalnego, by móc dobrze z nich korzystaæ. Sytuacja jest wiêc w najwy¿szym stopniu
niepokoj¹ca i zdaniem NIK dojrza³a do podjêcia dzia³añ, w których wezm¹ udzia³ przedstawiciele parlamentu,
administracji rz¹dowej, samorz¹du terytorialnego, policja, prokuratorzy, sêdziowie i organizacje pozarz¹dowe.
NIK zwraca uwagê, ¿e walka z korupcj¹ nie mo¿e byæ prowadzona wy³¹cznie przez autonomicznie dzia³aj¹ce
organy. Musz¹ bowiem prawid³owo funkcjonowaæ wszystkie organy i jednostki, tak by stworzyæ skutecznie dzia³aj¹cy system. W³anie tak¹ ideê obrazuje koncepcja Narodowego systemu prawoci.
Prezes NIK stwierdzi³, ¿e nie ma innej drogi do ograniczenia korupcji, ni¿ budowa i umacnianie systemu
prawoci. Istot¹ walki z korupcj¹ jest zawsze odnawianie i umacnianie moralnych fundamentów pañstwa. Jako
instytucje bêd¹ce filarami Narodowego systemu prawoci wymienia siê parlament, administracjê publiczn¹,
s¹downictwo, rodki masowego przekazu, przedstawicielstwa przedsiêbiorców, instytucje spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz instytucje nadzoruj¹ce, w tym najwy¿sze organy kontroli. System ten nie tylko ma bezporednio zwalczaæ korupcjê, ale przede wszystkim powinien wzmacniaæ te dzia³ania organów pañstwa, które rozstrzygaj¹ o jego prawid³owym funkcjonowaniu.
Odnosz¹c siê do kwestii skutecznoci dzia³ania NIK w walce z korupcj¹ Prezes NIK wspomnia³, ¿e rola Izby
w wype³nianiu zadañ Narodowego systemu prawoci mo¿e byæ rozpatrywana i oceniana wy³¹cznie w powi¹zaniu z kompetencjami i zadaniami organów maj¹cych bezporedni wp³yw na naprawianie b³êdów i tworzenie
warunków do prawid³owego dzia³ania pañstwa. Zakres i instrumenty tej reakcji s¹ niezwykle szerokie i zró¿nicowane, ale ³¹czy je wspólny mianownik  organy, o których mowa, musz¹ chcieæ korzystaæ z dokumentów opracowanych w NIK.

Prezentowanie wyników kontroli na posiedzeniach komisji sejmowych
Przedstawiciele Izby uczestnicz¹c w posiedzeniach komisji sejmowych, oprócz ocen, uwag i wniosków
maj¹cych zwi¹zek z kontrol¹ wykonania bud¿etu pañstwa w 2002 r., a tak¿e wykonaniem za³o¿eñ polityki pieniê¿nej, referowali te¿ ustalenia kontroli dotycz¹ce m.in.:
 sytuacji w podmiotach gospodarczych opisanych w rz¹dowym Raporcie otwarcia z 7 maja 2002 r.;
 realizacji dochodów bud¿etu pañstwa z podatku akcyzowego;
 realizacji kontraktów wojewódzkich;
 realizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych;
 przygotowania i przeprowadzenia przetargu na rozbudowê i modernizacjê Miêdzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okêcie  Terminal 2;
 bezpieczeñstwa w PP Porty Lotnicze;
 ewidencji i windykacji nale¿noci z tytu³u mandatów karnych;
 pobierania przez administracjê publiczn¹ op³at drogowych za przejazdy pojazdów nienormatywnych;
 realizacji obowi¹zku szkolnego;
 finansowania ze rodków publicznych wybranych zadañ w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;
 wykorzystania dotacji bud¿etowych przyznawanych przez KBN szko³om wy¿szym na badania w³asne;
 funkcjonowania stacji zagranicznych PAN;
 pomocy materialnej dla studentów ze rodków przeznaczonych na ten cel w bud¿ecie pañstwa;
 przygotowania jednostek sektora publicznego do wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach programu ISPA w obszarze ochrony rodowiska;



 realizacji inwestycji wieloletnich finansowanych ze rodków publicznych;
 dzia³alnoci Agencji Rynku Rolnego na rynkach produktów rolnych i artyku³ów ¿ywnociowych;
 realizacji przez gminy zadañ w zakresie organizacji dowozu uczniów do szkó³ podstawowych i gimnazjów
w województwie warmiñsko-mazurskim;
 gospodarowania terenami i infrastruktur¹ portow¹ w portach morskich.

Udzia³ w pracach legislacyjnych

Wspó³praca z Komisj¹ ds. Kontroli Pañstwowej
W 2003 r., we wszystkich posiedzeniach Komisji, z wyj¹tkiem tych, które dotyczy³y jej wewnêtrznych spraw,
uczestniczy³ Prezes NIK lub upowa¿niony wiceprezes.
Poza przekazywanymi sukcesywnie informacjami o wynikach kontroli, w okresie sprawozdawczym Izba przed³o¿y³a Komisji: Sprawozdanie z wykonania bud¿etu NIK w 2002 r., Sprawozdanie z dzia³alnoci NIK w 2002 r.
oraz Plan pracy NIK na 2004 r. wraz z Informacj¹ o wykorzystaniu sugestii tematów kontroli zg³oszonych przez
komisje sejmowe.
W 2003 r. Prezes NIK lub upowa¿niony wiceprezes referowali na posiedzeniach Komisji materia³y i opracowania, przygotowane na wniosek Komisji. I tak:
1) Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2003 r. Prezes NIK przedstawi³ informacjê o Przygotowaniu NIK do warunków cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej, akcentuj¹c trwaj¹ce w Izbie intensywne prace nad rozwojem i unowoczenieniem metodyki kontroli, co spotyka siê z uznaniem na forum miêdzynarodowym. Wyrazem tego jest pozytywna ocena dzia³añ dostosowuj¹cych zamieszczona w Raporcie okresowym o postêpie
Polski na drodze do cz³onkostwa w UE z padziernika 2002 r. Wspomnia³ tak¿e o przygotowaniu Podrêcznika kontrolera okrelaj¹cego standardy, procedury i wskazówki metodyczne u³atwiaj¹ce m.in. dobór optymalnych metod i technik kontroli. Unowoczenianiu kontroli pañstwowej s³u¿y tak¿e aktywna wspó³praca
miêdzynarodowa, zw³aszcza realizowany wspólnie przez NIK i Narodowy Urz¹d Kontroli Wielkiej Brytanii
program twinning light. Celem programu jest rozwój metodyki i zapewnienie wysokiej jakoci kontroli. Informacja zosta³a przez Komisjê przyjêta.
2) Na posiedzeniu w dniu 22 maja 2003 r. Komisja zapozna³a siê z informacj¹ Izby pn. Zagro¿enie korupcj¹
w wietle badañ kontrolnych NIK przeprowadzonych w 2002 r. Prezentuj¹cy informacjê wiceprezes NIK
poinformowa³ pos³ów, ¿e 30 kwietnia 2003 r. odby³o siê seminaryjne posiedzenie Kolegium NIK poprzedza-
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Przedstawiciele NIK uczestniczyli w pracach legislacyjnych prowadzonych w komisjach Sejmu RP, m.in.
w pracach Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz w pracach komisji nadzwyczajnych powo³anych do
przygotowania projektów istotnych aktów normatywnych. Zg³aszali uwagi i przedstawiali stanowisko Izby zarówno w sprawach poselskich inicjatyw ustawodawczych, jak i projektów rz¹dowych wniesionych do Sejmu RP,
szczególnie tych, do których Izba przedk³ada³a uwagi podczas wczeniejszych faz procesu legislacyjnego (w
2003 r. do Izby wp³ynê³o prawie 300 druków sejmowych).
Sporód wa¿niejszych wymieniæ nale¿y stanowisko Izby w sprawie projektów ustaw o zmianie ustaw o:
zak³adowym funduszu wiadczeñ socjalnych, finansach publicznych, ochronie informacji niejawnych, a tak¿e
ustaw:
 o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (podtrzymano uwagi i postulaty do projektu ustawy oraz przed³o¿ono, na wniosek Komisji Finansów Publicznych, opracowanie zawieraj¹ce analizê przepisów projektowanej ustawy w kontekcie uprawnieñ kontrolnych NIK);
 o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (projekt skierowany do komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw w ramach rz¹dowego programu Przedsiêbiorczoæ  Rozwój  Praca);
 Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi (w toku prac Komisji Europejskiej);
 Prawo zamówieñ publicznych (uwagi, postulaty i propozycje zg³oszone przez Izbê w wiêkszoci nie zosta³y
przyjête, ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm RP).

3)

4)

5)
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j¹ce zainicjowan¹ przez Izbê debatê sejmow¹ powiêcon¹ zapobieganiu i zwalczaniu korupcji. Komisja
rozpatrzy³a ponadto opinie i wnioski komisji sejmowych dotycz¹ce przedstawionej w poprzednim roku informacji NIK zawieraj¹cej wyniki przegl¹du przepisów prawnych w obszarach zagro¿onych korupcj¹.
Na posiedzeniach w dniach 10 i 11 wrzenia 2003 r. NIK przedstawi³a, na wniosek Komisji, informacjê o Metodyce przeprowadzenia kontroli w Ministerstwie Skarbu Pañstwa dotycz¹cej sytuacji w wybranych spó³kach Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorstwach pañstwowych  tzw. Raport otwarcia z 7 maja 2002 r. Cz³onkowie Komisji zapoznali siê z przedstawionymi przez wiceprezesa NIK i dyrektora departamentu przeprowadzaj¹cego kontrolê wyjanieniami o obowi¹zuj¹cych, zastosowanych równie¿ w wypadku tej kontroli,
procedurach reguluj¹cych postêpowanie na ka¿dym jej etapie  od przygotowania, przez czynnoci kontrolne, a¿ do podsumowania wyników i ich publikacji.
W dniu 20 padziernika 2003 r., na wyjazdowym posiedzeniu Komisji w siedzibie Delegatury NIK w £odzi,
przedstawiona zosta³a informacja pn. Metodologia wykonania zadañ kontrolnych przez NIK  na przyk³adach prac realizowanych przez tê Delegaturê. Omówiono tak¿e kryteria i standardy kontroli stosowane w bie¿¹cej pracy Delegatury.
W dniu 12 grudnia 2003 r. rozpatrzono, przed³o¿on¹ na wniosek Komisji, Informacjê dotycz¹c¹ oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnêtrznej w administracji publicznej. W wypowiedziach uczestnicz¹cych
w posiedzeniu Prezesa NIK i wiceprezesa podkrelona zosta³a niezmiernie istotna rola tego systemu, zw³aszcza w aspekcie integracji europejskiej. W tym celu NIK opracowa³a standardy i szczegó³owe wytyczne metodyczne s³u¿¹ce ocenie funkcjonowania kontroli wewnêtrznej. Przedstawione zosta³y tak¿e wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzonych przez Izbê kontroli wykorzystania rodków unijnych, z podkreleniem koniecznoci pe³nego uregulowania, od strony prawnej, kwestii funkcjonowania kontroli wewnêtrznej w administracji publicznej, zw³aszcza okrelenia jej procedur w jednostkach sektora finansów publicznych.
Izba przed³o¿y³a tak¿e inne dokumenty i materia³y, maj¹ce zwi¹zek z pracami Komisji:
Podrêcznik Kontrolera, czêæ B.4. Rodzaje i kryteria kontroli NIK;
NIK wobec korupcji  za³o¿enia strategiczne  dokument opracowany i przed³o¿ony Komisji w zwi¹zku z planowan¹ debat¹ sejmow¹ w sprawie zapobiegania i zwalczania korupcji;
numer specjalny Kontroli Pañstwowej z grudnia 2002 r., zawieraj¹cy teksty referatów i zapis dyskusji z seminaryjnego posiedzenia Kolegium NIK, które odby³o siê 4 grudnia 2002 r. i powiêcone zosta³o Kryteriom
kontroli NIK w wietle Konstytucji RP i ustawy o NIK (na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2003 r. Komisja
omówi³a kryteria kontroli NIK);
teksty referatów wyg³oszonych na seminaryjnych posiedzeniach Kolegium NIK, ktore odby³y siê w 2002 r.
i powiêcone zosta³y omówieniu statusu prawnego NIK w wietle Konstytucji RP i standardów Unii Europejskiej oraz Sytuacji prawnej podmiotów podlegaj¹cych kontroli NIK;
opiniê w sprawie zmian legislacyjnych niezbêdnych, aby upowa¿niæ NIK do kontroli spó³dzielni 2/ oraz ekspertyzê o zmianach legislacyjnych, jakie s¹ niezbêdne, by upowa¿niæ NIK do kontrolowania spó³dzielni w takim
zakresie, w jakim Izba mo¿e kontrolowaæ pañstwowe i samorz¹dowe jednostki organizacyjne 3/ (o sporz¹dzenie tych ekspertyz pos³owie wnioskowali na posiedzeniu Komisji w dniu 26 lutego 2003 r.);
opracowanie Zagro¿enie korupcj¹ w systemie ochrony zdrowia w latach 1998-2002;
informacjê w sprawie przewidywanego wykorzystania w pracach nad projektem Planu pracy NIK na 2004 r.
sugestii tematów kontroli zg³oszonych przez komisje sejmowe;
Skrócony raport z realizacji przez NIK zaleceñ SIGMA.
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Sporz¹dzona przez prof. P. Winczorka.

3/

Autorem ekspertyzy jest sêdzia Naczelnego S¹du Administracyjnego M. Niezgódka-Medkova.
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W 2003 r. NIK przedstawi³a w 48 informacjach o wynikach kontroli 108 wniosków de lege ferenda, z tego 57
dotyczy³o zmian w treci ustaw, a 51  postulowa³o zmiany w aktach wykonawczych do ustaw. Zrealizowanych
zosta³o 26 wniosków, natomiast 7  czêciowo, co wskazuje, ¿e wiêkszoæ wniosków o charakterze legislacyjnym nie zosta³a wykorzystana.
Realizuj¹c wnioski legislacyjne postulowane przez NIK, znowelizowano ustawê o systemie owiaty. Przy
nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, a tak¿e
ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych czêciowo wykorzystano wnioski Izby, podobnie jak postulowan¹ zmianê w przepisach o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne. Zmiany w ustawie o drogach publicznych, polegaj¹ce
na obowi¹zku naliczania przez zarz¹dcê drogi kar pieniê¿nych za zajêcie pasa drogowego bez zawiadomienia
lub przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajêcia pasa drogowego, w celu usuniêcia awarii urz¹dzeñ
niezwi¹zanych z gospodark¹ drogow¹ lub obs³ug¹ ruchu, tak¿e odpowiada³y wnioskom NIK.
Wskazaæ mo¿na równie¿ na wykorzystanie wniosków Izby w zmienionym rozporz¹dzeniu Ministra Finansów
w sprawie sprawozdawczoci bud¿etowej, a tak¿e na wydanie przez Radê Ministrów  o co wnosi³a NIK  rozporz¹dzenia w sprawie Krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego, realizuj¹cego zasady ochrony lotnictwa.
Sporód wniosków niezrealizowanych wymieniæ mo¿na przyk³adowo niepodjêcie przez Radê Ministrów inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia do ustawy o finansach publicznych przepisu zobowi¹zuj¹cego
jednostki samorz¹du terytorialnego, zamierzaj¹ce zaci¹gn¹æ kredyt, po¿yczkê albo wyemitowaæ papiery wartociowe, do uzyskania od w³aciwej regionalnej izby obrachunkowej opinii w sprawie mo¿liwoci sp³aty kredytu,
po¿yczki lub wykupu papierów wartociowych.
W dalszym ci¹gu nie zosta³o wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w porozumieniu z Ministrem
Finansów, rozporz¹dzenie okrelaj¹ce szczegó³owe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego.
Nie zosta³y równie¿ okrelone przez Radê Ministrów zasady organizacji kszta³cenia m³odzie¿y w Ochotniczych Hufcach Pracy, dostosowuj¹ce organizacjê kszta³cenia do modelu obowi¹zuj¹cego po reformie owiaty.
Nie wykorzystano tak¿e wniosku postuluj¹cego zmianê treci art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji, przez okrelenie listy zadañ, na jakie mog¹ byæ wydatkowane rodki gromadzone w Funduszu
Skarbu Pañstwa, dzia³aj¹cym w formie rodka specjalnego pozostaj¹cego w dyspozycji ministra w³aciwego
ds. Skarbu Pañstwa. Przepis ten, w obecnym jego kszta³cie, umo¿liwia dysponentowi uznaniowe wykorzystanie
gromadzonych na nim rodków.
Minister Zdrowia nadal nie wykona³ ustawowego obowi¹zku wydania brakuj¹cych rozporz¹dzeñ do ustawy
o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym, mimo ich zasadniczego znaczenia dla przebiegu wdra¿ania systemu ratownictwa medycznego w Polsce.

Zlecenia podjêcia kontroli
W 2003 r. do NIK wp³ynê³y, przekazane przez komisje sejmowe, zlecenia w sprawie przeprowadzenia nastêpuj¹cych kontroli:
 organizacji opieki nad dzieæmi w Domu Dziecka Nr 5 w £odzi (Komisja Sprawiedliwoci i Praw Cz³owieka);
 przestrzegania w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka  Szpitalu im. dr Janusza
Korczaka w £odzi przepisów prawa, zabraniaj¹cych dopuszczania do wiadczenia pracy przez pracowników pozostaj¹cych pod wp³ywem alkoholu (Komisja Sprawiedliwoci i Praw Cz³owieka);
 funkcjonowania pañstwowych komisji egzaminacyjnych (Komisja Edukacji, Nauki i M³odzie¿y);
 realizacji uchwa³y Rady Ministrów z 1 lipca 2003 r. w sprawie nieodp³atnego przekazania ¿ywnoci z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych i organizacji pozarz¹dowych
wykonuj¹cych zadania z zakresu pomocy spo³ecznej (Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

#
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Wykorzystanie wniosków de lege ferenda
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Uczestnictwo w pracach legislacyjnych Rady Ministrów
oraz w opiniowaniu projektów aktów prawnych
W 2003 r. NIK uczestniczy³a 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 przedstawianych przez Izbê wniosków i zaleceñ pokontrolnych.
W ostatnich dwóch latach  w zwi¹zku z wejciem w ¿ycie, od 1 stycznia 2002 r., nowych uregulowañ
prawnych odnosz¹cych siê do uprawnieñ Prezesa NIK (dotycz¹cych 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 uczestniczenia w posiedzeniach Rady Ministrów), liczba wp³ywaj¹cych do Izby dokumentów rz¹dowych znacznie zmniejszy³a siê. W 2003 r. wp³ynê³o 127 dokumentów skierowanych do uzgodnieñ miêdzyresortowych (w 2002 r.  178), podczas gdy np. w 2001 r.  odpowiednio ponad
1,4 tys. tego rodzaju dokumentów.
W opiniach do wspomnianych dokumentów przedstawiano wnioski Izby wynikaj¹ce z przeprowadzanych
kontroli, zg³aszano równie¿ uwagi o charakterze prawno-systemowym oraz legislacyjnym. Upowa¿nieni przedstawiciele NIK brali tak¿e udzia³ w konferencjach uzgadniaj¹cych i w posiedzeniach Komisji Prawniczej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W przypadku 7 dokumentów rz¹dowych przyjêto odrêbny tryb  Prezes NIK
skierowa³ wyst¹pienia do w³aciwych cz³onków Rady Ministrów.
Dzia³ania te dotyczy³y m.in. nastêpuj¹cych rz¹dowych projektów:
1) Ustawy o finansach publicznych  przed³o¿ono uwagi do poselskiego i rz¹dowego projektu ustawy. Wród
problemów wymagaj¹cych pilnego rozstrzygniêcia wskazano te, które maj¹ zwi¹zek ze sposobem okrelenia katalogu jednostek sektora finansów publicznych. Zaprezentowano tak¿e stanowisko wskazuj¹ce na
niecelowoæ projektowanego ograniczenia uprawnieñ NIK (w zakresie dotycz¹cym trybu postêpowania w razie
stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych).
2) Ustawy o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  postulowano, aby za¿alenie
na umorzenie postêpowania przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych przys³ugiwa³o tak¿e sk³adaj¹cemu zawiadomienie (postulatu nie uwzglêdniono). Nie zosta³a równie¿ uwzglêdniona uwaga kwestionuj¹ca prawo rzecznika do powierzania funkcji oskar¿yciela wystêpuj¹cemu z wnioskiem lub jego przedstawicielowi. Czêciowo uwzglêdniono natomiast wniosek o zatarciu skazania.
3) Ustawy  Prawo zamówieñ publicznych  wyra¿ono opiniê o niecelowoci rozszerzenia kompetencji prezesa UZP (m.in. o prawo nak³adania kar pieniê¿nych i uprawnienia do interpretacji prawa), powo³ania
instytucji obserwatora i Rady Zamówieñ Publicznych (dodatkowe wydatki), przyjêcia rozwi¹zania dopuszczaj¹cego wybór oferenta w razie z³o¿enia jednej wa¿nej oferty, zbyt formalnym rozwi¹zaniu sprawy
badania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (skutek: wzrost kosztów postêpowañ). Wskazano
na potrzebê doprecyzowania pojêæ instytucje prawa publicznego i wykonawcy, niecelowoæ wy³¹czenia
zamówieñ na us³ugi finansowe zwi¹zane z papierami wartociowymi i przyjêcia zbyt wysokiego progu
wartoci zamówienia. Ponadto zwrócono uwagê na potrzebê wy³¹czenia stosowania ustawy do zak³adów bud¿etowych i gospodarstw pomocniczych (w uzgodnieniach miêdzyresortowych uwagi nie zosta³y
uwzglêdnione).
4) Ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej  wskazano na w¹tpliwoci, jakie powstaj¹ w relacji miêdzy
art. 1, 2 i 12 ustawy o NIK a rozwi¹zaniami przyjêtymi w rozdziale 5.  Kontrola przedsiêbiorcy, potrzebê
zmiany art. 72 koliduj¹cego z uprawnieniami NIK oraz wy³¹czenia spod przepisów rozdzia³u 5 kompetencji
organów kontroli pañstwowej podleg³ych Sejmowi RP, niecelowoæ limitów czasu trwania kontroli (w uzgodnieniach miêdzyresortowych nie dopuszczono zg³oszonych poprawek do protoko³u rozbie¿noci).
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5) Ustawy o zmianie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi  zg³oszono uwagê w sprawie pozbawienia Prezesa NIK prawa dostêpu do informacji poufnych (w toku prac).
6) Ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje
publiczne  zaproponowano m.in. doprecyzowanie pojêcia dochodu w owiadczeniu maj¹tkowym oraz rodzajów zad³u¿eñ (przyjêto).
7) Ustawy o finansowaniu nauki  odnonie do kontroli wydatkowania rodków z bud¿etu pañstwa przekazywanych jednostkom naukowym wskazano na potrzebê okrelenia kryteriów kontroli i toku postêpowania
kontrolnego (uwzglêdniono) oraz ponown¹ analizê rozwi¹zañ odnosz¹cych siê do Rady Nauki, jako organu
doradczego i opiniodawczego ministra w³aciwego ds. nauki (zapis w protokole rozbie¿noci).
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Nie ma w Polsce drugiego takiego organu pañstwa jak NIK, o którego
kompetencjach by³oby tak du¿o b³êdnych wyobra¿eñ i od którego tak
du¿o oczekiwano by w sposób nieuzasadniony. Nie tylko niektórzy obywatele, ale równie¿ przedstawiciele instytucji, a nawet organów pañstwa s¹dz¹, ¿e Izba mo¿e wykonywaæ czynnoœci operacyjne tak jak
Policja, ¿e ma uprawnienia do dzia³ania tak jak prokuratura i ¿e mo¿e
karaæ tak jak s¹dy. NIK, mimo ¿e nie mo¿e aresztowaæ, na³o¿yæ grzywny, mandatu itd., ma dostateczne instrumenty do zwalczania dzia³añ
niezgodnych z prawem, niegospodarnych, nierzetelnych i niecelowych
jednostek kontrolowanych. Istota problemu i jednoczeœnie najwiêksza
trudnoœæ w dzia³aniu Izby polega na tym, ¿e je¿eli za dzia³anie skuteczne uznaæ ukaranie tego, kto na to zas³u¿y³, lub naprawienie b³êdów ..., to na dzia³ania Izby musi zareagowaæ ... inny organ w³adzy
publicznej. Dopiero ta reakcja mo¿e doprowadziæ do wspomnianej
skutecznoœci. To w³aœnie mo¿e byæ przyczyn¹ nieporozumieñ i nieuzasadnionych oczekiwañ w stosunku do NIK.1/

Zawiadomienia o przestêpstwach i wykroczeniach
Liczba zawiadomieñ i charakterystyka poczynionych zarzutów

Wykonuj¹c obowi¹zki okrelone w ustawie o NIK, Izba przekaza³a w 2003 r. organom powo³anym do cigania przestêpstw 104 zawiadomienia, z tego 98 w³aciwym jednostkom prokuratury, jedno  policji i 5  urzêdom
skarbowym. Ponadto skierowa³a 3 wnioski o ukaranie do s¹du (w 2002 r. skierowano 73 zawiadomienia i 1
wniosek o ukaranie, a w 2001 r.  88 zawiadomieñ).
Zawiadomienia, zarówno w sprawie, jak i przeciwko okrelonym osobom, Izba przekazuje organom powo³anym 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 wy³¹cznie na podstawie akt kontroli. Tymczasem, ze wzglêdu na okrelone prawem uprawnienia Izby, zw³aszcza co do podmiotowego i przedmiotowego zakresu kontroli, ujawnione nieprawid³owoci nie odzwierciedlaj¹
zazwyczaj ca³okszta³tu bezprawnego dzia³ania. Podjêcie pozosta³ych czynnoci, w celu zebrania dowodów
umo¿liwiaj¹cych pe³n¹ ocenê zarzucanego czynu zabronionego, czêsto przy u¿yciu technik i procedur operacyjnych, nale¿y wiêc do organów cigania.
Strukturê czynów zabronionych, które by³y podstaw¹ przekazania wspomnianych wy¿ej zawiadomieñ, ilustruj¹ dane przedstawione w tabeli Nr 10.

1/

Wyst¹pienie Prezesa NIK na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP w dniu 28 lipca 2003 r., powiêconym zwalczaniu korupcji w ¿yciu publicznym.



Tabela 10
Struktura zawiadomieñ przekazanych w 2003 r. organom powo³anym do cigania
przestêpstw (wed³ug rodzaju postawionych zarzutów)

Wyszczególnienie
- okrelenie czynu zabronionego i naruszonego przepisu rangi ustawowej
2

1.

Nadu¿ycie uprawnieñ lub niedope³nienie obowi¹zków przez osoby obowi¹zane do
zajmowania siê sprawami maj¹tkowymi lub dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i wyrz¹dzenie znacznej
b¹d w wielkich rozmiarach szkody maj¹tkowej (art. 296 Kodeksu karnego)

57

35,8

2.

Powiadczenie nieprawdy w dokumentach lub fa³szowanie dokumentów oraz u¿ywanie tego
rodzaju dokumentów (art. 270, 271 i 273 Kodeksu karnego)

25

15,7

3.

Nieprowadzenie wbrew obowi¹zkowi ksi¹g rachunkowych, nierzetelne ich prowadzenie oraz
nara¿enie finanansów publicznych na uszczuplenie przez nienale¿n¹ wyp³atê, pobranie lub
niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji lub subwencji (art. 60, 61 i 82 Kodeksu
karnego skarbowego)

20

12,6

4.

Nieprowadzenie ksi¹g rachunkowych, prowadzenie ich wbrew przepisom ustawy lub
podawanie w tych ksiêgach nierzetelnych danych oraz niesporz¹dzenie sprawozdania
finansowego, sporz¹dzenie go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcie w nim
nierzetelnych danych (art. 77 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowoci)

18

11,3

5.

Nadu¿ycie uprawnieñ lub niedope³nienie obowi¹zków przez funkcjonariusza publicznego
(art. 231 Kodeksu karnego)

11

6,9

6.

Doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem, w celu osi¹gniêcia
korzyci maj¹tkowej (art. 286 Kodeksu karnego)

7

4,4

7.

Przed³o¿enie dokumentów stwierdzaj¹cych nieprawdê, w celu wy³udzenia kredytu, gwarancji
kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówieñ publicznych (art. 297 Kodeksu karnego)

6

3,8

8.

Zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przy sk³adaniu zeznañ s³u¿¹cych za dowód
w postêpowaniu s¹dowym lub w innym postêpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy
(art. 233 Kodeksu karnego)

5

3,1

9.

Niszczenie, uszkadzanie, czynienie bezu¿ytecznym, ukrywanie lub usuwanie dokumentów
(art. 276 Kodeksu karnego)

2

1,3

10.

Dzia³anie okrelonej osoby na szkodê spó³ki handlowej (art. 585 Kodeksu spó³ek handlowych)

2

1,3

11.

Przestêpstwa i wykroczenia przeciwko Prawu budowlanemu (art. 90 ustawy)

2

1,3

12.

Przekazywanie, wbrew obowi¹zkowi, danych statystycznych niezgodnych ze stanem
faktycznym (art. 56 ustawy o statystyce publicznej)

2

1,3

13.

Podanie nieprawdy w z³o¿onym owiadczeniu o stanie maj¹tkowym (art. 14 ust. 1 ustawy
o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje
publiczne)

1

0,6

14.

Udostêpnianie lub umo¿liwienie przez osoby administruj¹ce zbiorem danych lub zobowi¹zane do ochrony danych osobowych dostêpu do nich innym osobom nieupowa¿nionym (art.
51 § 1 ustawy o ochronie danych osobowych)
Razem

1

0,6

159

100,0

*/ Dotyczy liczby czynów zabronionych, które by³y podstaw¹ skierowania zawiadomieñ o przestêpstwach i wykroczeniach (jest ona wiêksza od liczby przekazanych
zawiadomieñ, poniewa¿ w jednym zawiadomieniu mo¿e byæ postawionych nawet kilka zarzutów).

Najwiêksz¹ grupê czynów zabronionych, których ujawnienie by³o podstaw¹ przekazania zawiadomienia
(57, tj. 36%), stanowi³y nadu¿ycie uprawnieñ albo niedope³nienie obowi¹zków przez osoby obowi¹zane do
zajmowania siê sprawami maj¹tkowymi lub dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i wyrz¹dzenie znacznej b¹d w wielkich
rozmiarach, szkody maj¹tkowej. Liczba tego rodzaju czynów w 2003 r. znacz¹co wzros³a w porównaniu z rokiem poprzednim (w 2002 r. by³y one podstaw¹ do skierowania 29 zawiadomieñ  wzrost o 97%).
W jeszcze wiêkszym stopniu wzros³a liczba ujawnionych czynów polegaj¹cych na: nieprowadzeniu ksi¹g
rachunkowych, prowadzeniu ich wbrew przepisom ustawy, podawaniu nierzetelnych danych, a tak¿e niesporz¹dzeniu sprawozdania finansowego, sporz¹dzeniu go niezgodnie z przepisami ustawy, zawarciu w nim nierzetelnych danych itp. (z 8 w 2002 r. do 38 w 2003 r., tj. prawie piêciokrotnie).
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Lp.
1

Zawiadomienia 2003 r.
Wskanik
struktury
Liczba *
w procentach
3
4

Tendencjê wzrostow¹ zaobserwowano tak¿e w czynach polegaj¹cych na powiadczeniu nieprawdy w dokumentach, fa³szowaniu dokumentów, jak równie¿ u¿ywaniu tego rodzaju dokumentów (wzrost w latach 20022003 z 16 do 25, tj. o 56%).
Tendencjê spadkow¹ odnotowano natomiast w odniesieniu do czynów polegaj¹cych na nadu¿yciu uprawnieñ
lub niedope³nieniu obowi¹zków przez funkcjonariusza publicznego (z 24 w 2002 r. do 11 w 2003 r., tj. o 54%) oraz
na dzia³aniu okrelonej osoby na szkodê spó³ki handlowej (z 8 w 2002 r. do 2 w 2003 r., tj. o 75%).
Oprócz zawiadomieñ NIK skierowa³a do s¹dów grodzkich 3 wnioski o ukaranie za pope³nione wykroczenia
(okrelone w: art. 66 ust. 1 i 2 ustawy  Prawo dzia³alnoci gospodarczej, art. 93 pkt 7 ustawy  Prawo budowlane i art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeñ).
Zawiadomieniami i wnioskami o ukaranie objêto ³¹cznie 136 osób, z których 124 zajmowa³y stanowiska
kierownicze (w 2002 r.  odpowiednio 87 i 80 osób). Ponadto w toku kontroli ujawniono i zg³oszono organom
cigania straty w mieniu w wysokoci 620 mln z³ (w 2002 r.  73,7 mln z³).
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Wyniki rozpatrzenia skierowanych zawiadomieñ

Sporód spraw przekazanych organom cigania i s¹dom grodzkim (dotyczy wykroczeñ), w okresie sprawozdawczym zakoñczone zosta³y postêpowania w 22 sprawach, z tego: w 2 wniesiono akty oskar¿enia, w 7
odmówiono wszczêcia postêpowania, w 12 wydano decyzje umarzaj¹ce postêpowania karne (wobec braku
znamion czynu zabronionego  10 spraw oraz wobec niepope³nienia czynu  2 sprawy); w jednej sprawie s¹d
grodzki wyda³ wyrok skazuj¹cy.
Na postanowienia o odmowie wszczêcia lub umorzenia postêpowania z³o¿ono 6 za¿aleñ, z których 3 zosta³y uwzglêdnione, za jedno nie zosta³o do koñca roku rozpoznane. W wypadku 2 za¿aleñ odmówiono ich
rozpoznania, poniewa¿ zosta³y z³o¿one przez podmiot nieuprawniony. W pozosta³ych sprawach za¿aleñ nie
sk³adano.2/
W 2003 r. organy powo³ane do cigania przestêpstw i wykroczeñ zawiadomi³y NIK o wydaniu 76 decyzji
koñcz¹cych postêpowania prowadzone w wyniku wniesienia przez Izbê, zarówno w 2003 r., jak i w latach poprzednich, zawiadomieñ lub wniosków o ukaranie, w tym o: wniesieniu 18 aktów oskar¿enia (w 2002 r.  19),
3 decyzjach warunkowo umarzaj¹cych postêpowania karne (w 2002 r.  równie¿ 3), 7 postanowieniach o odmowie wszczêcia postêpowania karnego (w 2002 r.  2 postanowienia), 47 decyzjach umarzaj¹cych postêpowania
karne (w 2002 r.  40), z tego 27  wobec braku znamion czynu zabronionego, 14  wobec niepope³nienia czynu
b¹d braku dowodów pope³nienia przestêpstwa, 3  wobec znikomej spo³ecznej szkodliwoci czynu oraz 3 
z uwagi na mieræ podejrzanego lub jego niewykrycie, a tak¿e w jednej sprawie o wyroku s¹du grodzkiego.
Na postanowienia o odmowie wszczêcia lub umorzeniu postêpowania z³o¿ono 24 za¿alenia, z tego 7 zosta³o uwzglêdnionych, jedno nie zosta³o uwzglêdnione, w 6 odmówiono rozpoznania za¿alenia wskutek z³o¿enia
go przez podmiot nieuprawniony; co do pozosta³ych spraw brakuje informacji o ich rozpoznaniu.
W okresie sprawozdawczym zwiêkszy³a siê liczba wydanych przez organy cigania decyzji koñcz¹cych
postêpowania. NIK powiadomiona zosta³a o 76 takich decyzjach (w 2002 r.  o 64 decyzjach). Wzros³a te¿
liczba wydanych decyzji o umorzeniu postêpowañ  47 w 2003 r., przy 40 w 2002 r.
W nastêpstwie zawiadomieñ skierowanych przez NIK w 2003 r. i w latach poprzednich, w³aciwe jednostki
prokuratury wnios³y do s¹du 18 aktów oskar¿enia (w 2002 r.  19). Akty te wnoszone by³y do s¹dów najczêciej
w zwi¹zku ze stwierdzonym naruszeniem art. 231, art. 270 i art. 296 § 1 i 3 Kodeksu karnego.3/

2/

NIK nie zawsze ma legitymacjê procesow¹ do wykonywania prawa pokrzywdzonego  na podstawie art. 49 § 4 Kodeksu postêpowania karnego, w

zwi¹zku z czym nie wszystkie decyzje mog³y zostaæ zaskar¿one.
3/

Por. wiersze 1, 2 i 5 w tabeli Nr 10 ilustruj¹cej strukturê czynów zabronionych, stanowi¹cych podstawê przekazania w 2003 r. organom cigania zawiadomieñ

o pope³nieniu przestêpstwa lub wykroczenia.



Zawiadomienia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
NIK, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ma uprawnienie do sk³adania wniosków o ukaranie i zawiadomieñ w sprawach dotycz¹cych naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jednak¿e nie ma
statusu oskar¿yciela. Wniosek o ukaranie z³o¿ony przez Izbê jest natomiast wi¹¿¹cy dla rzecznika dyscypliny. Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadaæ wniosek i zawiadomienie, okrelaj¹ przepisy wykonawcze
do ustawy.
Charakterystyka naruszeñ dyscypliny
W 2003 r. NIK przekaza³a przewodnicz¹cym komisji orzekaj¹cych i rzecznikom dyscypliny 98 wniosków
o ukaranie i 88 zawiadomieñ (³¹cznie 186 spraw). Postêpowaniami w tych sprawach objêto ³¹cznie 287 osób
(w 2002 r. NIK przekaza³a 223 wnioski o ukaranie i zawiadomienia, za postêpowaniami objêto 318 osób).
Zarzuty naruszenia dyscypliny stawiano g³ównie kierownikom i zastêpcom kierowników skontrolowanych
podmiotów, a w nastêpnej kolejnoci  g³ównym ksiêgowym tych podmiotów.
Strukturê zawiadomieñ (wniosków) w sprawach dotycz¹cych naruszeñ dyscypliny skierowanych przez NIK
w 2003 r. do w³aciwych komisji orzekaj¹cych i rzeczników, wed³ug rodzaju postawionych zarzutów, ilustruj¹
dane w tabeli Nr 11.
Tabela 11

Lp.
1

Wyszczególnienie
- okrelenie czynu zabronionego i naruszonego
przepisu ustawy o finansach publicznych
2

Wnioski o ukaranie
Osoby objête wnioskami
Wskanik
Wskanik
struktury
struktury
Liczba * w procentach Liczba
w procentach
3
4
5
6

1.

Naruszenie zasady, formy lub trybu postêpowania przy udzielaniu
zamówieñ publicznych ustalonych ustaw¹
o zamówieniach publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 12)

90

39,7

118

36,5

2.

Przekroczenie zakresu upowa¿nienia do dokonywania wydatków
ze rodków publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 2)

28

12,3

43

13,3

3.

Zaniechanie ustalenia nale¿noci Skarbu Pañstwa,** /
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 (art. 138 ust. 1 pkt 1)

19

8,4

28

8,7

4.

Niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie rodków
publicznych otrzymanych z rezerwy bud¿etowej oraz dotacji
z bud¿etu lub funduszu celowego (art. 138 ust. 1 pkt 4)

17

7,5

30

9,3

5.

Dopuszczenie siê zw³oki w regulowaniu zobowi¹zañ jednostek
sektora finanansów publicznych powoduj¹cej uszczuplenie
rodków publicznych wskutek zap³aty odsetek za zw³okê
(art. 138 ust. 1 pkt 11)

15

6,6

17

5,3

6.

Przekroczenie zakresu upowa¿nienia do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ
obci¹¿aj¹cych bud¿et (art. 138 ust. 1 pkt 7)

13

5,7

21

6,5

7.

Naruszenie zasad udzielania dotacji z bud¿etu (art. 138 ust. 1 pkt 9)

10

4,4

21

6,5

8.

Wyp³acanie wynagrodzeñ w jednostkach sektora finansów publicznych
bez jednoczesnego wykonania, wynikaj¹cego z ustaw, a ci¹¿¹cego
na pracodawcy, obowi¹zku pobrania, odprowadzenia lub op³acenia
wiadczeñ lub sk³adek (art. 138 ust. 1 pkt 8)

7

3,1

10

3,1

9.

Wykazanie w sprawozdaniu bud¿etowym danych niezgodnych
z danymi wynikaj¹cymi z ewidencji ksiêgowej
(art. 138 ust. 1 pkt 14)

5

2,2

8

2,5

!
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Struktura wniosków i zawiadomieñ w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych przekazanych w 2003 r. w³aciwym organom
(wed³ug rodzaju postawionych zarzutów)

1

2

3

4

5

6

10.

Przeznaczenie dochodów uzyskanych przez jednostki bud¿etowe
na wydatki ponoszone w jednostce (art. 138 ust. 1 pkt 10)

4

1,8

6

1,9

11.

Przekroczenie uprawnieñ do dokonania zmian w bud¿ecie
lub w planie jednostki bud¿etowej, zak³adu bud¿etowego,
gospodarstwa pomocniczego lub funduszu celowego
(art. 138 ust. 1 pkt 3)

3

1,3

4

1,2

12.

Zaniechanie przez kierownictwo jednostek sektora
finansów publicznych zawiadomienia rzecznika
dysc. finan. publicz. o ujawnionym naruszeniu tej dyscypliny
(art. 138 ust. 1 pkt 15)

3

1,3

3

0,9

13.

Zaniechanie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji
lub dokonanie jej w sposób niezgodny ze stanem faktycznym
(art. 138 ust. 1 pkt 13)

2

0,9

2

0,6

14.

Dopuszczenie przez kierownika jednostki lub innego prze³o¿onego
do uszczuplenia wp³ywów bud¿etu pañstwa lub bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego wskutek zaniedbañ w organizacji pracy
i kierowaniu jednostk¹ (art. 138 ust. 2)

2

0,9

2

0,6

15.

Niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie rodków
z funduszu celowego (art. 138 ust. 1 pkt 5)

1

0,4

1

0,3

16.

Zawiniona zw³oka w z³o¿eniu przez rzecznika dyscypliny finansów
publicznych wniosku o ukaranie i w prowadzeniu przez komisjê
orzekaj¹c¹ postêpowania w sprawie o naruszenie dyscypliny
(art. 138 ust. 1 pkt 16)

1

0,4

1

0,3

17.

Dopuszczeniu przez kierownika jednostki lub innego prze³o¿onego
do naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez zaniedbanie
obowi¹zków w zakresie nadzoru (art. 138 ust. 3)
Razem

7

3,1

8

2,5

227

100,0

323

100,0
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*/ Dotyczy liczby czynów zabronionych, które by³y podstaw¹ skierowania zawiadomieñ i wniosków w sprawach dotycz¹cych naruszenia dyscypliny finansów publicznych (jest ona wiêksza od liczby przekazanych zawiadomieñ i wniosków, poniewa¿ w jednym zawiadomieniu lub wniosku mo¿e byæ postawionych nawet kilka
zarzutów). **/ Tak¿e jednostki samorz¹du terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych.

Odnosz¹c siê do najczêciej stwierdzanych czynów zabronionych, których ujawnienie by³o podstaw¹ przekazania wniosków i zawiadomieñ w latach 2002-2003, nale¿y zwróciæ uwagê na wzrost liczby przypadków naruszenia dyscypliny polegaj¹cych na przekroczeniu zakresu upowa¿nienia do dokonywania wydatków ze rodków publicznych (28 wniosków i 43 osoby w 2003 r., przy 16 wnioskach i 18 osobach w 2002 r.  wzrost o 75% i o 139%).
Wzros³a tak¿e liczba osób obwinionych o niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie rodków publicznych otrzymanych z rezerwy bud¿etowej, dotacji bud¿etowej lub funduszu celowego (17 wniosków i 30 osób w 2003 r., 14 wniosków i 16 osób w 2002 r.  wzrost o 21% i o 87%), jak równie¿ liczba ujawnionych naruszeñ zasad udzielania dotacji
z bud¿etu (10 wniosków i 21 osób w 2003 r., 3 wnioski i 7 osób w 2002 r.  wzrost o 233% i o 200%).
Czynami zabronionymi  odnotowano tu tendencjê wzrostow¹  by³y tak¿e: dopuszczenie siê zw³oki w regulowaniu zobowi¹zañ powoduj¹cej uszczuplenie rodków publicznych wskutek zap³aty odsetek za zw³okê (15
wniosków i 17 osób w 2003 r., 10 wniosków i 12 osób w 2002 r.  wzrost o 50% i o 42%), przekroczenie zakresu
upowa¿nienia do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ obci¹¿aj¹cych bud¿et (13 wniosków i 21 osób w 2003 r., 11 wniosków i 19 osób w 2002 r.  wzrost o 9% i o 10%), wyp³acenie wynagrodzeñ bez jednoczesnego wykonania
obowi¹zku pobrania, odprowadzenia, albo op³acenia wiadczeñ lub sk³adek (7 wniosków i 10 osób w 2003 r., 5
wniosków i 7 osób w 2002 r.  wzrost o 40% i o 43%).
Mniejsza liczba ujawnionych wypadków, aczkolwiek równie¿ przy obserwowanej tendencji wzrostowej, dotyczy³a zaniechania zawiadomienia rzecznika o stwierdzonym naruszeniu dyscypliny (3 wnioski i 3 osoby w 2003 r., jeden wniosek
i jedna osoba w 2002 r.  wzrost o 200%) oraz przeznaczenia dochodów uzyskanych przez jednostkê bud¿etow¹ na wydatki
ponoszone w tej jednostce (4 wnioski i 6 osób w 2003 r., 2 wnioski i 2 osoby w 2002 r.  wzrost o 100% i o 200%).
Na poziomie takim samym lub zbli¿onym do odnotowanego w roku poprzednim, utrzyma³a siê liczba naruszeñ dyscypliny polegaj¹cych na: przekroczeniu uprawnieñ do dokonania zmian w bud¿ecie lub w planie finansowym (3 wnioski dotycz¹ce 4 osób), zawinionej zw³oce w z³o¿eniu przez rzecznika wniosku o ukaranie i w pro-

"

wadzeniu przez komisjê orzekaj¹c¹ postêpowania w sprawie o naruszenie dyscypliny (1 wniosek i 1 osoba)
oraz wykazaniu w sprawozdawczoci danych niezgodnych z ewidencj¹ ksiêgow¹ (5 wniosków i 8 osób w 2003 r.,
7 wniosków i 7 osób w 2002 r.  spadek o 29% i wzrost o 14%).
Zmniejszy³a siê, aczkolwiek nadal jest to najliczniejsza grupa, liczba naruszeñ dyscypliny polegaj¹cych na:
nieprzestrzeganiu zasad, formy lub trybu postêpowania przy udzielaniu zamówieñ publicznych (90 wniosków
i 118 osób w 2003 r., 144 wnioski i 195 osób w 2002 r.  spadek o 37% i o 39%), zaniechaniu ustalania nale¿noci Skarbu Pañstwa, a tak¿e pobraniu, ustaleniu lub dochodzeniu jej w wysokoci ni¿szej, ni¿ wynikaj¹ca z prawid³owego obliczenia oraz niezgodne z przepisami jej umorzenie lub dopuszczenie do przedawnienia (19 wniosków i 28 osób w 2003 r., 26 wniosków i 34 osoby w 2002 r.  spadek o 27% i o 18%) oraz zaniechaniu przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji lub dokonanie jej w sposób niezgodny ze stanem faktycznym (2 wnioski
i 2 osoby w 2003 r., 6 wniosków i 7 osób w 2002 r.  spadek o 67% i o 71%).

Wiêkszoæ postêpowañ prowadzonych w sprawach skierowanych przez NIK w 2003 r. nie zosta³a jeszcze zakoñczona. Izba dysponuje jedynie danymi o 56 rozstrzygniêciach w sprawach objêtych wnioskami
o ukaranie lub zawiadomieniami (czêæ z nich dotyczy spraw skierowanych w 2002 r., ale zakoñczonych
w ub. r.). W 3 sprawach w³aciwa komisja umorzy³a postêpowanie, a w 3 innych odmówi³a wszczêcia postêpowania (na jedno z postanowieñ Izba z³o¿y³a za¿alenie, w wyniku którego postanowienie pierwszej instancji
zosta³o uchylone, a w sprawie wszczêto ponownie postêpowanie). Z kolei w 11 sprawach rzecznicy dyscypliny wydali postanowienia o odmowie wniesienia wniosku o ukaranie (NIK z³o¿y³a 3 za¿alenia  G³ówny Rzecznik
Dyscypliny Finansów Publicznych utrzyma³ zaskar¿one postanowienia w mocy).
W rozstrzygniêtych sprawach 50 osób uznano winnymi naruszenia dyscypliny, przy czym w stosunku do 25
z nich odst¹piono od wymierzenia kary, kar¹ upomnienia ukarano 18 osób, kar¹ nagany  4 osoby; jedn¹ osobê
ukarano kar¹ pieniê¿n¹ (w wysokoci 3,6 tys. z³). W stosunku do 2 osób uznanych winnymi odst¹piono od wymierzenia kary (czyn zabroniony dotyczy³ kwoty, która nie przekracza³a przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia).
16 osób objêtych wnioskami o ukaranie zosta³o uniewinnionych. Dla porównania nale¿y podaæ, ¿e w 2002 r. rozstrzygniêtych zosta³o 69 spraw: w 6 sprawach postêpowanie zosta³o umorzone, w jednej wydano postanowienie
o odmowie wszczêcia postêpowania, w 11 w³aciwi rzecznicy odmówili wniesienia wniosku o ukaranie. 52 osoby
uznano winnymi naruszenia dyscypliny, przy czym w stosunku do 28 odst¹piono od wymierzenia kary, 22 ukarano
kar¹ upomnienia, 2  kar¹ nagany, za 20 osób zosta³o uniewinnionych.
Porównuj¹c powy¿sze dane nale¿y zwróciæ uwagê na zmniejszenie siê w 2003 r. liczby spraw umorzonych
(3 przypadki, przy 6  w 2002 r.). Na tym samym poziomie utrzyma³a siê liczba spraw, w których odmówiono
wniesienia wniosku o ukaranie (11 przypadków). Z kolei wzros³a liczba postanowieñ o odmowie wszczêcia postêpowania (3 przypadki w 2003 r. i jeden  w 2002 r.).

Oceny wskazuj¹ce na niezasadnoæ zajmowania stanowiska
Izba ma, 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 w jednostkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy
o NIK.4/ Mo¿liwoæ taka nie dotyczy wiêc pracowników jednostek samorz¹du terytorialnego, a tak¿e jednostek
organizacyjnych (przedsiêbiorców) wykorzystuj¹cych maj¹tek lub rodki pañstwowe (komunalne). Ocena, o której

4/

W art. 2 ust. 1 ustawy o NIK wyszczególniono urzêdy organów administracji rz¹dowej, NBP, pañstwowe osoby prawne i inne pañstwowe jednostki

organizacyjne, za w art. 4 ust. 1 ustawy: Kancelariê Prezydenta RP, Kancelariê Sejmu i Senatu RP, Trybuna³ Konstytucyjny, Rzecznika Praw Obywatelskich,
Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamiêci Narodowej  Komisjê cigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze, S¹d Najwy¿szy, Naczelny S¹d Administracyjny i Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy.

#
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Wyniki rozpatrzenia skierowanych wniosków i zawiadomieñ

jest mowa, mo¿e dla adresata wyst¹pienia pokontrolnego stanowiæ podstawê do wszczêcia postêpowania dyscyplinarnego, rozwi¹zania stosunku pracy z winy pracownika lub wypowiedzenia albo odwo³ania go z zajmowanego stanowiska lub pe³nionej funkcji.
W 2003 r. w wyst¹pieniach pokontrolnych NIK przedstawi³a takie oceny w odniesieniu do 21 pracowników
(w 2002 r.  w stosunku do 19 pracowników). Na podstawie tych ocen z jedn¹ osob¹ rozwi¹zano stosunek pracy
(w 2002 r.  konsekwencje ponios³o 9 osób). Ponadto, w zwi¹zku z ustaleniami przeprowadzonych kontroli,
w 2003 r. ró¿nego rodzaju konsekwencje s³u¿bowe wyci¹gniête zosta³y w stosunku do 90 osób (w 2002 r. 
wobec 125 osób).
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Wnioski w sprawach o uchylanie siê od kontroli
Uchylanie siê od kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o NIK lub jej utrudnianie jest wykroczeniem. Fakty wskazuj¹ce na uchylanie siê od kontroli lub utrudnianie jej przeprowadzenia, w szczególnoci
przez nieprzedstawienie potrzebnych dokumentów lub niezgodne z prawd¹ informowanie o wykonaniu wniosków pokontrolnych, wystêpuj¹ jednak niezmiernie rzadko. Jeli zaistnieje taki fakt, Izba kieruje stosowny wniosek do s¹du.
W 2003 r. NIK skierowa³a do w³aciwego S¹du Rejonowego  Wydzia³u Grodzkiego Wykroczeniowego tylko
jeden wniosek o ukaranie za pope³nienie wykroczenia okrelonego w art. 98 ustawy o NIK, polegaj¹cego na
uchylaniu siê od kontroli lub jej utrudnianiu.
Wnioskiem objêto 2 osoby: prokurenta i dyrektora ekonomiczno-finansowego, cz³onka zarz¹du Podlaskiej
Wytwórni Wódek POLMOS SA z siedzib¹ w Siedlcach, którym zarzucono, ¿e od 19 maja 2003 r. do dnia z³o¿enia wniosku, tj. 6 padziernika 2003 r., uchylali siê od podjêtej przez Izbê kontroli pn. Prawid³owoæ prywatyzacji
Podlaskiej Wytwórni Wódek Polmos SA na tle innych przedsiêbiorstw przemys³u spirytusowego, nie dopuszczaj¹c do jej rozpoczêcia przez kontrolera NIK (w 2002 r. NIK skierowa³a 2 wnioski o ukaranie, identycznie jak
w 2001 r.).
Ze spraw wniesionych w 2002 r. jedna zosta³a zakoñczona prawomocnym wyrokiem s¹du, który uzna³ obwinionego winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu i wymierzy³ karê grzywny w wysokoci 2 tys. z³. Natomiast w drugim postêpowaniu NIK  po zwróceniu przez s¹d rejonowy wniosku o ukaranie celem jego uzupe³nienia  odst¹pi³a od ponownego kierowania wniosku do s¹du, poniewa¿ kontrolerzy zostali w tym czasie dopuszczeni do wykonywania czynnoci kontrolnych.

$
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Podawanie
do wiadomoci
publicznej
wyników
kontroli
4.

Udostêpnianie
informacji
o dzia³alnoci Izby
i formy jej
prezentacji
Dzia³alnoæ NIK
w wietle publikacji
prasowych
i przekazów
medialnych
Kontrola rz¹dowego
Raportu otwarcia
Inne publikacje
Uwagi koñcowe
%
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Prezes NIK jest zobowi¹zany przepisami ustawy o NIK do corocznego
podawania do publicznej wiadomoœci, po uprzednim przed³o¿eniu Sejmowi RP, analizy wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej oraz sprawozdania z dzia³alnoœci Izby za rok poprzedni. Ma tak¿e,
stosownie do rozwi¹zañ przyjêtych w ustawie o NIK, uprawnienie do
przedstawiania opinii publicznej innych dokumentów, zwi¹zanych z postêpowaniem kontrolnym lub zawartych w nich ustaleñ – z zachowaniem
tajemnicy ustawowo chronionej. Realizacja postanowieñ ustawy o NIK
s³u¿y wiêc wype³nieniu konstytucyjnego prawa obywateli do informacji
o funkcjonowaniu organów administracji i instytucji publicznych oraz
dzia³alnoœci osób pe³ni¹cych funkcje publiczne.

Podawanie do publicznej wiadomoci wyników
kontroli przyczynia siê, co jest niezwykle po¿¹dane,
do zwiêkszenia efektywnoci dzia³ania NIK, jako najwy¿szego organu kontroli pañstwowej. Dziêki rzetelnej i pe³nej informacji ³atwiej te¿ o wsparcie spo³eczne dla postulowanych przez NIK zmian w przepisach
prawa. Strategia NIK  misja i wizja zaleca wiêc profesjonalne i konsekwentne postêpowanie w tego rodzaju sprawach, dziêki czemu organy w³adzy publicznej i obywatele maj¹ coraz szerszy dostêp do prezentowanych przez NIK ocen, uwag i wniosków. Umacnia to autorytet i wiarygodnoæ Izby, a tak¿e ma niew¹tpliwy, pozytywny wp³yw na skutecznoæ jej dzia³ania.

Udostêpnianie informacji o dzia³alnoci
Izby i formy jej prezentacji
Kieruj¹c siê t¹ podstawow¹ zasad¹ Izba  podobnie jak w poprzednich latach  informowa³a opiniê publiczn¹ o ustaleniach przeprowadzonych kontroli oraz wynikaj¹cych z nich ocenach, uwagach
i wnioskach. Ponadto przekazywa³a informacje o bie¿¹cej dzia³alnoci Izby, zw³aszcza o jej zadaniach
i sposobie funkcjonowania, co sprzyja³o upowszechnianiu ogólnej wiedzy o NIK. Zadania te realizowane by³y w formie: wywiadów i wypowiedzi Prezesa
i wiceprezesów NIK oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, konferencji prasowych i briefingów,
indywidualnego udostêpniania dziennikarzom informacji o wynikach kontroli oraz relacjonowania dzia³añ i prezentowania inicjatyw Izby.
W 2003 r. na 42 konferencjach prasowych i briefingach, w tym 10 zorganizowanych przez delegatury, jak równie¿ za porednictwem stron internetowych,
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podano do wiadomoci publicznej 62 informacje o wynikach kontroli.
Wspó³pracê Izby z mediami organizowa³o i koordynowa³o Biuro Rzecznika Prasowego i Informacji. Codziennie analizowa³o ono  w ramach przegl¹dów prasy centralnej i terenowej  relacje o pracy NIK oraz przeprowadza³o, w zale¿noci od potrzeb, przekrojowe analizy publikacji. Ponadto bie¿¹co informowa³o kierownictwo i pracowników Izby
o treci audycji telewizyjnych zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ NIK oraz przekazywa³o, za porednictwem
poczty elektronicznej, relacje o wa¿niejszych wydarzeniach, opiniach i reakcjach mediów na upublicznione wyniki kontroli. Udostêpnia³o tak¿e analizy
wyników badania opinii publicznej.
Rok 2003 by³ kolejnym rokiem wzrostu roli i znaczenia sieci Internet, jako nonika informacji o pracy
Izby. Na stronach www.nik.gov.pl zamieszczano wywiady z cz³onkami kierownictwa Izby i dyrektorami jednostek organizacyjnych. Wywiady, w których wyjaniano i przybli¿ano ustalenia wa¿niejszych kontroli, cieszy³y
siê zainteresowaniem mediów i czêsto siê na nie powo³ywano. Aby umo¿liwiæ zainteresowanym obserwowanie przebiegu obrad, kontynuowane by³y równie¿
transmisje i retransmisje internetowe z posiedzeñ seminaryjnych Kolegium NIK. Kontynuowana by³a tak¿e
praktyka umieszczania na stronach internetowych skrótów filmowych z konferencji prasowych. O zainteresowaniu tymi formami prezentowania informacji wiadcz¹
wyniki monitoringu stacji telewizyjnych (TVP 1, TVP 2,
TVN, Polsat i TVN 24) wskazuj¹ce, ¿e na podstawie
bezporednich wypowiedzi przedstawicieli Izby, nawi¹zuj¹cych do ustaleñ kontroli przeprowadzonych przez
NIK, powsta³o w 2003 r. ³¹cznie 390 audycji.

W 2003 r. w prasie ukaza³y siê 5.324 publikacje o tematyce zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ Izby (wzrost, w porównaniu z 2002 r., o 926 materia³ów). Znaczny odsetek przekazów koncentrowa³ siê na dzia³alnoci kontrolnej Izby. Odnotowano przy tym wzrost w ich strukturze (do 37%) liczby tekstów powiêconych Izbie, jako
instytucji kontrolnej umiejscowionej w systemie organów pañstwa. Mia³o to niew¹tpliwie zwi¹zek ze zwiêkszon¹ aktywnoci¹ Izby na forum publicznym, g³ównie
parlamentarnym (przystosowywaniem Izby do standardów unijnych oraz problematyk¹ zwalczania korupcji 
propagowaniem Narodowego systemu prawoci).
Pierwsze pó³rocze 2003 r. charakteryzowa³o siê
obecnoci¹ w mediach ró¿nych tematów z zakresu
dzia³añ kontrolnych. Licznie pojawi³y siê publikacje
nawi¹zuj¹ce do podanej przez Izbê do publicznej wiadomoci Analizy wykonania bud¿etu pañstwa w 2002
r. (³¹cznie 145 tekstów). W oko³o jednej trzeciej materia³ów przedstawiono podsumowanie wykonania bud¿etu podkrelaj¹c, ¿e Izba pozytywnie oceni³a jego
wykonanie, zalecaj¹c jednak wprowadzenie zmian
w zasadach funkcjonowania agencji i funduszy. W pozosta³ych tekstach ich autorzy odnosili siê do realizacji bud¿etu w poszczególnych jego czêciach. Wród
nich najwiêksze grupy tematyczne stanowi³y publikacje dotycz¹ce:
 niegospodarnoci w resorcie zdrowia, gdzie
w zwi¹zku z negatywn¹ ocen¹ NIK prasa podkrela³a, ¿e jest tak, jak co roku;
 oczekiwanych przez media ustaleñ co do przyczyn awarii systemu komputerowego w wyborach
samorz¹dowych w 2002 r. (okaza³o siê, ¿e b³êdy
pope³ni³y zarówno obie firmy prywatne, jak i Krajowe Biuro Wyborcze, które nie zachowa³o odpowiednich procedur przy planowaniu i budowie systemu);
 negatywnie ocenionego przez Izbê wykonania
przychodów z prywatyzacji i rozrzutnoci w resorcie skarbu pañstwa (we wszystkich tytu³ach opisywane by³y ustalenia kontroli);
 nieprawid³owoci zwi¹zanych z budow¹ przejcia
granicznego Myto-Zwardoñ;
 nieuzasadnionych wydatków w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

 nieprawid³owoci w wydatkowaniu przez Urz¹d
Komitetu Integracji Europejskiej rodków finansowych.
Sprawozdaniu z dzia³alnoci NIK w 2002 r. powiêcono 8 artyku³ów. Podkrelano w nich zw³aszcza liczbê przeprowadzonych kontroli oraz ³¹czn¹ kwotê rodków nale¿nych bud¿etowi w wyniku stwierdzonych nieprawid³owoci, a tak¿e wysoki poziom merytoryczny
materia³ów przedk³adanych Sejmowi RP.
Du¿e zainteresowanie mediów wzbudzi³y ustalenia kontroli w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.
W ci¹gu jednego miesi¹ca w prasie ukaza³o siê a¿ 96
publikacji. Prasa podnosi³a najczêciej w¹tek bezprawnego przyznawania sobie przez cz³onków zarz¹du
wysokich premii i zalecenia NIK, aby zosta³y one zwrócone. Pisano tak¿e o stratach w wysokoci 4 mln z³
z powodu nietrafionych lokat bankowych. Zarzuty formu³owano nie tyle w kategoriach z³amania prawa, ile
zasad moralno-etycznych, podkrelaj¹c jednoczenie,
¿e nieprawid³owoci mia³y miejsce w instytucji, która
powo³ana zosta³a do ochrony interesów osób szczególnie pokrzywdzonych.
Przyczyn¹ zwiêkszonego zainteresowania mediów dzia³alnoci¹ instytucji zwi¹zanych z rolnictwem
i gospodark¹ ¿ywnociow¹ (91 publikacji) by³o podanie do publicznej wiadomoci wyników kontroli dzia³alnoci Agencji Rynku Rolnego na rynku produktów
rolnych i artyku³ów ¿ywnociowych, a tak¿e wystêpuj¹ce równolegle trudnoci na rynku zbó¿ i próby Agencji rozpoczêcia interwencyjnej sprzeda¿y zbo¿a. Zapocz¹tkowa³y one medialne doniesienia o rezerwach
zbo¿a znikaj¹cych z elewatorów. Przy ich relacjonowaniu prasa siêga³a tak¿e do ustaleñ poprzednich
kontroli przeprowadzanych w Agencji. £¹czy³a je osoba przedsiêbiorcy, wobec którego Izba sformu³owa³a
zarzuty wy³udzania dotacji z bud¿etu pañstwa przez
nale¿¹ce do niego spó³ki. Pisano tak¿e o ledztwie
podjêtym w wyniku tych ustaleñ. Drugim znacz¹cym
w¹tkiem, zwi¹zanym z tymi dzia³ami gospodarki, by³y
nieprawid³owoci stwierdzone w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym niebezpieczne
co do ich potencjalnych skutków  opónienia we
wprowadzaniu systemu IACS.
W publikacjach maj¹cych zwi¹zek z wynikami
dwóch kontroli, którymi objêto funkcjonowanie 70 urzêdów skarbowych, najczêciej pojawia³y siê sformu³owania o ba³aganie, zaniedbaniach i straconych pieni¹-
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Dzia³alnoæ NIK w wietle publikacji prasowych i przekazów medialnych

dzach. Opisuj¹c podejmowane przez urzêdy skarbowe dzia³ania maj¹ce na celu ciganie przestêpstw
karno  skarbowych i ujawnianie zatajonych przychodów, dziennikarze podkrelali, ¿e najczêciej stwierdzane zaniedbania mia³y swoje ród³o w z³ej organizacji pracy. Skutkowa³o to brakiem przep³ywu informacji, opónieniami i w rezultacie  spowodowa³o
uszczuplenie dochodów bud¿etowych o co najmniej
74 mln z³. Ten sam aspekt podkrelany by³ tak¿e przy
opisie ustaleñ dokonanych w czasie kontroli informatyzacji urzêdów skarbowych i Ministerstwa Finansów
 przestarza³y, a czêsto równie¿ niesprawny sprzêt
komputerowy by³ istotn¹ barier¹ dla sprawnego przep³ywu informacji o podatnikach.
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Kontrola rz¹dowego Raportu otwarcia
W II pó³roczu 2003 r. opiniê publiczn¹ zdominowa³a tematyka kontroli podmiotów gospodarczych
opisanych w rz¹dowym Raporcie otwarcia i wi¹zane
z tym przez media wydarzenia, które nast¹pi³y póniej  zatrzymanie kontrolera przez Agencjê Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i zak³ócenia we wspó³pracy
z Komisj¹ ds. Kontroli Pañstwowej Sejmu RP. Najwiêksza liczba publikacji (511), ich wielow¹tkowoæ i intensywnoæ zainteresowania nimi, uprawnia do opinii, ¿e w³anie ten w¹tek zosta³ najbardziej zapamiêtany i mia³ najwiêkszy wp³yw na kszta³towanie obrazu
NIK w mediach w ca³ym 2003 r.
Zainteresowanie mediów kontrol¹ spó³ek Skarbu
Pañstwa opisanych w Raporcie wzros³o od momentu
opublikowania, w sierpniu 2003 r., artyku³u w dzienniku Rzeczpospolita. Powo³uj¹c siê na nieoficjalne
dane dziennikarze napisali, ¿e sporz¹dzony w gabinecie politycznym Ministra Skarbu Pañstwa Raport
zawiera fakty nieprawdziwe, jest myl¹cy i nieobiektywny oraz ¿e powsta³ na zamówienie polityczne,
w celu zdyskredytowania poprzedniej ekipy rz¹dz¹cej. Póniej media informowa³y wprost o wykryciu
przez NIK sfa³szowania Raportu i o zawiadomieniu
prokuratury o dokonaniu przestêpstwa zniszczenia,
ukrycia b¹d usuniêcia czêci dokumentów tzw. bilansu otwarcia. O kontroli tej wspominano do koñca
roku w 301 relacjach medialnych, gdy¿ dopiero w grudniu 2003 r. Prezes NIK poda³ do publicznej wiadomoci jej ustalenia. Przez ca³y ten czas w prasie powracano do stwierdzeñ, ¿e rz¹dowy Raport zosta³ przygotowany nierzetelnie i nieprofesjonalnie i mia³ spe³-

 

niæ g³ównie cel polityczny. Podawano liczne przyk³ady nierzetelnoci i przek³amañ, a tak¿e akcentowano
brak ze strony Ministerstwa Skarbu Pañstwa skutecznego nadzoru w³acicielskiego nad dzia³alnoci¹
spó³ek Skarbu Pañstwa. Dziennikarze eksponowali zarazem, wyra¿one w tej sprawie, stanowisko NIK, ¿e
istnieje potrzeba sporz¹dzania takich raportów, lecz
z zachowaniem obiektywizmu oraz odpowiednich
standardów i procedur. Na ³amach prasy Raportu broni³ g³ównie b. Minister Skarbu Pañstwa, zarzucaj¹c
Izbie stronniczoæ i upolitycznienie. Zwracano jednak
uwagê, ¿e nie przedstawi³ merytorycznych argumentów, które mia³yby wiadczyæ o prawdziwoci tej tezy.
Po odrzuceniu przez Sejmow¹ Komisjê Skarbu Pañstwa informacji o wynikach kontroli NIK, Biuro Prasowe wyda³o komunikat, ¿e Izba przyjê³a je jako polityczny komentarz do tych wyników.
Prawie wszystkie media powszechnie ³¹czy³y tê
kontrolê z zatrzymaniem przez ABW  tak¿e w sierpniu 2003 r.  pracownika NIK i przedstawia³y to wydarzenie, mimo zaprzeczeñ przedstawicieli Agencji, jako
zemstê za jego udzia³ w wykryciu sfa³szowania Raportu. Prasa odebra³a to jako atak na niezale¿noæ
NIK oraz próbê zastraszenia jej kierownictwa i pracowników. Prawie wszystkie media stanê³y wtedy po
stronie NIK, broni¹c jej niezale¿noci i godnoci pracowników. Temat ten kontynuowany by³ w 210 artyku³ach, do czasu wydania wspólnego owiadczenia
przez Prezesa NIK i szefa ABW.
Utrudnianie kontroli spó³ek, ingerencja w proces
kontroli, próby przeniesienia dyskusji nad jej wynikami z organów ustawowych na p³aszczyznê polityczn¹, zatrzymanie przez ABW kontrolera NIK, a tak¿e
nowy w¹tek: zawiadomienie przez Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji o wszczêciu postêpowania w sprawie stwierdzenia niewa¿noci decyzji dotycz¹cej u¿ytkowania budynku stanowi¹cego siedzibê
Izby  wszystkie te fakty sprawi³y, ¿e media ¿yczliwie
i ze zrozumieniem przyjê³y wyst¹pienie Prezesa NIK,
który w padzierniku 2003 r., na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP podniós³ kwestiê ograniczania konstytucyjnej roli Izby, jako najwy¿szej instytucji kontrolnej i zwróci³ siê do Sejmu RP o ochronê niezale¿noci NIK. Prasa generalnie popar³a tê inicjatywê, widz¹c realne zagro¿enie niezale¿noci Izby.
Izba nie pierwszy raz dzia³a³a w niesprzyjaj¹cych
warunkach i znalaz³a siê w sytuacji, w której  w zwi¹z-

Inne publikacje
W II pó³roczu 2003 r., obok dominacji artyku³ów
zwi¹zanych z rz¹dowym Raportem otwarcia, zauwa¿alne by³o jedynie zainteresowanie tematyk¹ medyczn¹ (79 artyku³ów). Ustaleniom kontroli wykorzystania
³ó¿ek szpitalnych w wietle rozliczeñ kosztów dzia³alnoci placówek medycznych powiêcono 30 artyku³ów. W tekstach krótkich, sygnalnych, czêciej zajmowano siê pierwszym cz³onem tematu, podkrelaj¹c
zbyt ma³e wykorzystanie ³ó¿ek. Trudna sytuacja finansowa szpitali, brak ekonomicznego dzia³ania ich dy-

rektorów, nierzetelne rozliczanie siê z kasami chorych,
które z kolei zawiera³y zbyt niskie kontrakty  te zagadnienia uwzglêdniano w tekstach o charakterze
analitycznym. Du¿¹ popularnoci¹ cieszy³y siê te¿
ustalenia kontroli wdra¿ania systemu ratownictwa
medycznego  49 artyku³ów. Teksty mia³y charakter
informacyjny i podziela³y stanowisko NIK. W prasie
bran¿owej zamieszczano analizy i omówienia informacji NIK, jak równie¿ publikowano opisy reakcji poszczególnych podmiotów na oceny, uwagi i wnioski Izby.

Uwagi koñcowe
Odnotowania wymaga wzrost w 2003 r. odsetka
publikacji dotycz¹cych NIK ogólnie jako instytucji. Powodem by³a zwiêkszona aktywnoæ NIK na niwie publicznej. Najwa¿niejszym jej przejawem bez w¹tpienia
by³ zaproponowany przez Prezesa NIK, na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP, Narodowy system prawoci,
czyli projekt systemowych rozwi¹zañ maj¹cych na celu
zwalczanie szczególnie niebezpiecznego dla pañstwa
zjawiska, jakim jest korupcja. Prasa opisywa³a za³o¿enia programu i inne dzia³ania Izby na tym polu. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem przyst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej, NIK prowadzi³a wyprzedzaj¹ce prace dostosowuj¹ce standardy kontroli do obowi¹zuj¹cych
w najwy¿szych organach kontroli pañstw zrzeszonych
w Unii. Prasa bie¿¹co relacjonowa³a o postêpach tych
prac, a pod koniec roku poinformowa³a o potwierdzeniu przez Komisjê Europejsk¹ spe³nienia przez NIK kryteriów w³aciwego funkcjonowania najwy¿szego organu kontroli zewnêtrznej w pañstwie oraz uznaniu Izby
za instytucjê niezale¿n¹ i profesjonaln¹.
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ku z nieakceptowanymi przez rz¹dz¹cych wynikami
kontroli  musia³a broniæ siê przed zarzutami braku
obiektywizmu, upolitycznienia czy nieprofesjonalizmu.
Pierwszy jednak raz w historii NIK jej Prezes uzna³,
¿e istnieje potrzeba zwrócenia uwagi Sejmu RP na
próby marginalizacji instytucji kontrolnej i koniecznoæ
obrony jej niezale¿noci na forum parlamentarnym.
Inicjatywom NIK towarzyszy³a raczej sprzyjaj¹ca atmosfera  wydaje siê, ¿e zauwa¿ono, i¿ NIK nie z w³asnej woli znalaz³a siê w sytuacji konfrontacyjnej. Byæ
mo¿e nag³onienie walki o niezale¿noæ wp³ynê³o na
poprawê notowañ NIK oraz utrwali³o w wiadomoci
spo³ecznej wizerunek instytucji dbaj¹cej o interesy
zarówno kraju, jak i zwyk³ego obywatela. wiadczyæ
o tym mo¿e, wykazany w badaniach PBS, wzrost we
wrzeniu 2003 r. pozytywnych ocen dzia³alnoci NIK
 o 5 punktów procentowych. Do koñca roku jej notowania utrzymywa³y siê na podobnym poziomie  prawie po³owa badanych (48%) pozytywnie ocenia³a dzia³alnoæ Izby.
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Dane ogólne
W 2003 r. do NIK wp³ynê³o ponad 7,6 tys. skarg, listów i wniosków, wród nich prawie 6,2 tys. tzw. pierwotnych, stanowi¹cych 82% korespondencji. Pozosta³e skargi w liczbie 1,4 tys. (18%) skierowa³y osoby, które ju¿
wczeniej prowadzi³y korespondencjê z Izb¹. Podstawow¹ przyczyn¹ ponownego kierowania korespondencji
by³o  w g³ównej mierze  niezgodne z oczekiwaniami skar¿¹cych za³atwienie ich spraw przez organy, którym
sprawy te NIK przekaza³a do rozpatrzenia. By³y tak¿e inne przyczyny: nieakceptowanie uzasadnionej odmowy
przeprowadzenia wnioskowanej kontroli, proby o ponowne wyjanienie tych samych spraw. Czêæ korespondencji stanowi³a natomiast uzupe³nienie przes³anych wczeniej skarg.
W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano nieznaczny (tj. o 3%) spadek liczby korespondencji w
sprawie skarg skierowanej do NIK. Analiza wp³ywu skarg pozwala zauwa¿yæ, ¿e pocz¹wszy od 2000 r. liczba
nadsy³anych skarg, listów i wniosków utrzymuje siê na podobnym wysokim poziomie, z niewielk¹ tendencjê
spadkow¹ w ostatnim okresie. Dane o liczbie skarg, listów i wniosków, które wp³ynê³y w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat, obrazuje wykres Nr 1.
Wykres 1

Dzia³alnoæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

Liczba skarg, listów i wniosków, które wp³ynê³y do NIK w latach 1994-2003

W 2003 r. autorami korespondencji dotycz¹cej skarg by³y osoby fizyczne, jak te¿ cz³onkowie okrelonych
spo³ecznoci, np. zak³adów pracy, organizacji zwi¹zkowych i spo³ecznych oraz pos³owie na Sejm RP lub senatorzy. Zauwa¿alnym staje siê wzrost liczby korespondencji w sprawie skarg nadsy³anej poczt¹ elektroniczn¹.
W 2002 r. za porednictwem elektronicznych programów pocztowych przes³ano 123 skargi, natomiast w 2003 r.
 305 skarg (wzrost o 148%).
Liczbê skarg, listów i wniosków, które wp³ynê³y w latach 2002-2003 oraz ich strukturê, ze wzglêdu na autorów korespondencji, ilustruj¹ dane zawarte w tabeli Nr 12.

 "

Tabela 12
Korespondencja skargowa, która wp³ynê³a do NIK w latach 2002-2003
(wed³ug jej autorów)

Lp.
1

Wyszczególnienie
- skargi, listy i wnioski:
2

2002 r.
Wskanik
struktury
Liczba w procentach
3
4

1.

Indywidualne

5.591

70,8

5.060

66,3

90,5

2.

Zbiorowe

310

3,9

317

4,1

102,2

3.

Skierowane przez pos³ów i organy Sejmu RP

194

2,5

214

2,8

110,3

4.

Skierowane przez senatorów RP

20

0,2

19

0,2

95,0

5.

Skierowane przez radnych

59

0,8

55

0,7

93,2

6.

Skierowane przez organizacje spo³eczne

18

0,2

39

0,5

216,7

7.

Skierowane przez organizacje zwi¹zkowe

80

1,0

82

1,1

102,5

8.

Anonimowe

1.482

18,8

1.656

21,7

111,7

9.

Pozosta³e*/

141

1,8

195

2,6

138,3

7.895

100,0

7.637

100,0

96,7

Ogó³em

2003 r.
Wskanik
Wskanik
struktury w procentach
Liczba w procentach
(5:3)
5
6
7

*/ Np. kierowane przez organy samorz¹dowe, stowarzyszenia, przedstawicieli zak³adów pracy.

Skargi, listy i wnioski w uk³adzie terytorialnym
Wp³yw korespondencji skargowej w ostatnich dwóch latach, w uk³adzie terytorialnym, ilustruj¹ dane zamieszczone w tabeli Nr 13.

Korespondencja skargowa, która wp³ynê³a do NIK w latach 2002-2003
(wed³ug województw)
2002 r.
Wskanik
Liczba
struktury
skarg w procentach
3
4

2003 r.
Wskanik
Wskanik
Liczba
struktury w procentach
skarg w procentach
(5:3)
5
6
7

Lp.
1

Województwo

1.

Dolnol¹skie

781

9,9

732

9,6

2.

Kujawsko-Pomorskie

348

4,4

247

3,2

71,0

3.

Lubelskie

360

4,6

388

5,1

107,8

4.

Lubuskie

193

2,4

181

2,4

93,8

5.

£ódzkie

407

5,2

401

5,3

98,5

6.

Ma³opolskie

565

7,2

537

7,0

95,0

7.

Mazowieckie

1.417

17,9

1.436

18,8

101,3

8.

Opolskie

225

2,8

252

3,3

112,0

9.

Podkarpackie

250

3,2

311

4,1

124,4

10.

Podlaskie

309

3,9

316

4,1

102,3

11.

Pomorskie

378

4,8

348

4,6

92,1

12.

l¹skie

747

9,5

671

8,8

89,8

13.

wiêtokrzyskie

333

4,2

287

3,7

86,2

14.

Warmiñsko-Mazurskie

280

3,5

284

3,7

101,4

15.

Wielkopolskie

374

4,7

473

6,2

126,5

16.

Zachodniopomorskie

401

5,1

350

4,6

87,3

17.

Pozosta³e*

2

/

Ogó³em

93,7

527

6,7

423

5,5

80,3

7.895

100,0

7.637

100,0

96,7

*/ Ca³y kraj, nieokrelony adresat, zagranica.

 #
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Tabela 13

Z przedstawionych danych wynika, ¿e w 2003 r., w relacji do roku poprzedniego, zwiêkszy³ siê odsetek korespondencji skargowej nades³anej z terenu województw: wielkopolskiego, podkarpackiego, opolskiego i lubelskiego. W pozosta³ych województwach liczba skarg pozostawa³a na podobnym poziomie b¹d uleg³a niewielkiemu zmniejszeniu.

Formy przekazywania skarg i wniosków
W okresie sprawozdawczym, oprócz skarg nades³anych listownie, w jednostkach organizacyjnych NIK przyjêto
prawie 1,7 tys. osób, które zg³osi³y skargi osobicie. Osobiste zwrócenie siê z prob¹ o udzielenie pomocy,
najczêciej prawnej, mia³o zwi¹zek  co podkrelali skar¿¹cy  z niewystarczaj¹c¹ wiedz¹ o obowi¹zuj¹cych
przepisach prawa w dziedzinie, której proba dotyczy³a. Obawiano siê tak¿e wysokich kosztów porad udzielanych przez kancelarie adwokackie.
Inn¹ form¹ osobistego zwracania siê do NIK z prob¹ o pomoc by³y zg³oszenia telefoniczne. Osobom takim
udzielano porad prawnych w zakresie obowi¹zuj¹cych przepisów, w szczególnoci normuj¹cych uprawnienia
kontrolne NIK, jak równie¿ informacji o istniej¹cych mo¿liwociach rozwi¹zania przedstawianych problemów.
Efektem porad by³o przede wszystkim wskazanie w³aciwej drogi postêpowania w danej sprawie, co skutkowa³o
kierowaniem skarg bezporednio do w³aciwego organu.
W 2003 r. odnotowano znacz¹cy (tj. o 148%) wzrost liczby korespondencji w sprawie skarg nadsy³anej
poczt¹ elektroniczn¹. Kieruj¹cy korespondencjê t¹ drog¹ najczêciej oczekiwali udzielenia informacji o: zakresie uprawnieñ Izby, ustaleniach i wnioskach konkretnych kontroli, wskazania organów i instytucji w³aciwych do
wyjanienia ich sprawy. Wskazywali tak¿e publikacje wiadcz¹ce  ich zdaniem  o wystêpowaniu nieprawid³owoci, którymi Izba powinna siê zainteresowaæ.
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Skargi i wnioski  wed³ug sygnalizowanych problemów
Podzia³ skarg, listów i wniosków otrzymanych w latach 2002-2003, ze wzglêdu na sygnalizowan¹ w nich
problematykê, ilustruje tabela Nr 14.
Tabela 14
Korespondencja skargowa w latach 2002-2003
(wed³ug sygnalizowanej problematyki)

Lp.
1

G³ówne grupy problemowe
2

2002 r.
Wskanik
Liczba
struktury
skarg w procentach
3
4

1.

Nadu¿ycia gospodarcze i finansowe,
marnotrawstwo mienia spo³ecznego

1.858

23,5

2.395

31,4

128,9

2.

Funkcjonowanie organów i urzêdów
administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego

1.688

21,4

1.521

19,9

90,1

3.

Sprawy dotycz¹ce gospodarki lokalami

754

9,6

678

8,9

89,9

4.

Emerytury, renty, ochrona zdrowia,
opieka spo³eczna

576

7,3

404

5,3

70,1

5.

Sprawy wynikaj¹ce ze stosunku pracy

373

4,7

304

4,0

81,5

6.

Sprawy dotycz¹ce transportu i ³¹cznoci

297

3,8

275

3,6

92,6

7.

Funkcjonowanie systemu finansowego

256

3,2

212

2,8

82,8

8.

Sprawy dotycz¹ce gospodarki gruntami

143

1,8

222

2,9

155,2

9.
10.

Przekszta³cenia w³asnociowe
Pozosta³e sprawy */
Ogó³em

127

1,6

126

1,6

99,2

1.823

23,1

1.500

19,6

82,3

7.895

100,0

7.637

100,0

96,7

*/ Niedaj¹ce siê sklasyfikowaæ, wnioski o udostêpnienie informacji publicznej itp.

 $

2003 r.
Wskanik
Wskanik
Liczba
struktury w procentach
skarg w procentach
(5:3)
5
6
7

 %
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Z powy¿szych danych wynika, ¿e w 2003 r. odnotowano prawie 30% wzrost liczby skarg i listów zakwalifikowanych do grupy spraw dotycz¹cych nadu¿yæ gospodarczych i finansowych, marnotrawstwa mienia spo³ecznego oraz o 55%  do spraw zwi¹zanych z gospodark¹ gruntami. Natomiast zmniejszy³a siê, w stosunku do roku
poprzedniego, liczba skarg i listów w sprawach dotycz¹cych emerytur, rent, ochrony zdrowia i ubezpieczeñ spo³ecznych.
W 2003 r., identycznie jak w latach poprzednich, najliczniejsze by³y skargi, listy i wnioski informuj¹ce o nadu¿yciach gospodarczych i finansowych, marnotrawstwie mienia spo³ecznego. Do tej kategorii zakwalifikowano 2.395 skarg, czyli 31% ogólnej ich liczby (w 2002 r.  1.858, tj. 23%). Podnoszono w nich problem
nadu¿yæ wystêpuj¹cych przy przeprowadzaniu postêpowañ o udzielanie zamówieñ publicznych, a obszar
zamówieñ uznawano za szczególnie wra¿liwy na zagro¿enia korupcj¹. W skargach dominowa³y konkretne zarzuty odnosz¹ce siê do ustawiania przetargów  preparowania przez zamawiaj¹cego specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w sposób, który prowadzi³ do wygrania przetargu przez z góry okrelonego oferenta.
Sytuacja ta jest odmienna ani¿eli w latach poprzednich, kiedy to w skargach dominowa³y, raczej ogólnej natury,
zarzuty co do nieprawid³owego stosowania procedur przetargowych. Zdaniem skar¿¹cych, w wyniku tak prowadzonych postêpowañ dochodzi³o do podpisania umów o udzielenie zamówienia, które nie zapewnia³y optymalnej realizacji za³o¿onych oczekiwañ, a rodki publiczne wydatkowane by³y w sposób nieoszczêdny. Krytyczne
uwagi ze strony skar¿¹cych budzi³ równie¿ brak nale¿ytej dba³oci o gospodarne wydatkowanie rodków publicznych na etapie realizacji zamówienia. Sygna³y zawarte w skargach wskazywa³y ponadto na wyp³acanie
wynagrodzeñ wykonawcom (dostawcom), bez sprawdzania jakoci wykonanych zamówieñ, a tak¿e na kolejne
niekorzystne zjawisko  niestosowania kar umownych za opónienia w realizacji zamówieñ na dostawy, roboty
i us³ugi.
Znacz¹cy udzia³ mia³a równie¿ korespondencja sygnalizuj¹ca wystêpowanie nadu¿yæ i niegospodarnoci.
Zarzuty nadu¿yæ pope³nianych w placówkach s³u¿by zdrowia i pomocy spo³ecznej zawiera³y 352 skargi
(w 2002 r.  278, wzrost o 27%). Informowano o niegospodarnym wykorzystaniu dotacji, licznych konfliktach
miêdzy interesem publicznym i prywatnym, przedstawiano zarzuty ³apownictwa i korupcji wród pracowników
wskazanych jednostek.
W 305 skargach i listach ich autorzy informowali o nadu¿yciach w zak³adach przemys³owych (w 2002 r. 
353, spadek o 14%). Tak jak i w latach poprzednich, krytyce poddawano nadmiern¹ dba³oæ kierownictwa zak³adów o w³asne interesy, wyprzeda¿ przez przedsiêbiorstwa pañstwowe rodków trwa³ych i materia³ów po zani¿onych cenach, sygnalizowano nieprawid³owe i nierzetelne przeprowadzanie przetargów oraz wystêpowanie
konfliktu miêdzy interesem publicznym i prywatnym, informowano o korupcji i nepotyzmie.
W pozosta³ych skargach wskazywano m.in. na nadu¿ycia wystêpuj¹ce w dzia³alnoci placówek i zak³adów zwi¹zanych z gospodark¹ komunaln¹ i przestrzenn¹  246 pism (w 2002 r.  121, wzrost o 103%),
w których zarzuty niegospodarnoci i nadu¿yæ kierowano pod adresem osób nale¿¹cych do cis³ego kierownictwa wskazanych w skargach firm i zak³adów. Zarzucano im g³ównie korupcjê  osi¹ganie nielegalnych korzyci
maj¹tkowych przy zbywaniu mienia komunalnego, m.in. przez ³¹czenie funkcji kierowniczych w placówkach
publicznych i prywatnych.
W 236 skargach informuj¹cych o nadu¿yciach i niegospodarnoci wystêpuj¹cych w jednostkach zwi¹zanych z rolnictwem, lenictwem i ochron¹ rodowiska (w 2002 r.  150, wzrost o 64%) krytykowano g³ównie
nierzetelne dzia³ania kierownictw zak³adów zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska. Wskazywano m.in. na nadu¿ycia przy budowie oczyszczalni cieków, niegospodarne wydatkowanie publicznych rodków finansowych, korupcjê przy udzielaniu kredytów preferencyjnych z udzia³em dop³at ze Skarbu Pañstwa. Niejednokrotnie podnoszono, i¿ przy wydatkowaniu funduszy nie jest brana pod uwagê korzyæ spo³eczna  jedynym wyznacznikiem
s¹ interesy wybranych osób.
Autorzy 239 skarg i listów informowali o nadu¿yciach wystêpuj¹cych w placówkach naukowokulturalnych i owiatowych (w 2002 r.  196, wzrost o 22%). Krytykowano niegospodarne dysponowanie rodkami
finansowymi, w tym nieprawid³owe wykorzystanie dotacji bud¿etowych. Opisane w 211 skargach sygna³y o nad-
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u¿yciach wystêpuj¹cych w instytucjach celnych i finansowych (w 2002 r.  124, wzrost o 70%) dotyczy³y
zazwyczaj spraw podatkowych oraz zwi¹zanych z przyznawaniem ró¿nego rodzaju koncesji, pozwoleñ i zezwoleñ.
Nastêpn¹ grupê co do liczby spraw  ³¹cznie 1.521 (w 2002 r.  1.688, spadek o 10%) stanowi³y pisma
krytykuj¹ce funkcjonowanie organów i urzêdów administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego. 269
skarg dotyczy³o urzêdów i organów administracji rz¹dowej (w 2002 r.  342, spadek o 22%) i 1.134  administracji samorz¹dowej (w 2002 r.  1.346, spadek o 16%). W pozosta³ych 118 pismach poddano w w¹tpliwoæ
rzetelnoæ i skutecznoæ dzia³añ obu typów administracji publicznej. Zwracano g³ównie uwagê na z³e gospodarowanie mieniem, marnotrawienie rodków publicznych, wykorzystywanie stanowisk dla czerpania prywatnych
korzyci, nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, korupcjê funkcjonariuszy publicznych, powi¹zania rodzinne i towarzyskie w strukturach organizacyjnych administracji publicznej. W ocenie skar¿¹cych skutkiem takich dzia³añ by³o m.in. preferowanie okrelonych firm i osób przy sprzeda¿y gruntów po
zani¿onych cenach, niski czynsz dzier¿awny dla okrelonych podmiotów gospodarczych, nierzetelne rozliczanie siê z przyznanych dotacji bud¿etowych.
W skargach dotycz¹cych administracji rz¹dowej najczêciej krytykowano postêpowanie administracyjne zwi¹zane z procesami inwestycyjnymi oraz dzia³ania organów nadzoru budowlanego b¹d ich zaniechanie. Przedmiotem krytyki by³ tak¿e sposób reagowania organów nadzoru budowlanego, wszystkich szczebli,
na kierowane skargi, które  w ocenie zainteresowanych  za³atwiane by³y w sposób naruszaj¹cy tryb i zasady obowi¹zuj¹ce w tego rodzaju sprawach. Wskazywano równie¿ na wystêpuj¹ce w urzêdach zjawiska niegospodarnoci, nagminne naruszanie przepisów prawa, zw³aszcza ustawy o zamówieniach publicznych, a tak¿e niezgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych wydatkowanie rodków publicznych. Skar¿ono
siê ponadto na przewlek³oæ prowadzonych postêpowañ administracyjnych, nieinformowanie stron o przewidywanych terminach rozpatrzenia wniosków, podejmowanie nietrafnych decyzji  w ramach nadzoru wykonywanego nad przedsiêbiorstwami pañstwowymi. Adresatami wielu krytycznych uwag byli tak¿e sami urzêdnicy, którym czêsto zarzucano prywatê, brak kompetencji, stronniczoæ w podejmowaniu decyzji, uchybianie
ustawowym terminom za³atwiania spraw, opiesza³oæ w przekazywaniu  w zwi¹zku z zaskar¿eniem decyzji
 akt do NSA.
W za¿aleniach na dzia³ania organów administracji samorz¹dowej dominowa³y sprawy zwi¹zane z procesami inwestycyjnymi. Zarzuty dotyczy³y najczêciej podejmowania prac budowlanych bez uprzedniego uporz¹dkowania stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod budowê, problemów z ich wyw³aszczeniem oraz
odmawiania zainteresowanym przyznania statusu strony postêpowania. Poruszano te¿ kwestiê wydawania zezwoleñ na budowê, naruszaj¹cych obowi¹zuj¹ce plany zagospodarowania przestrzennego. Sugerowano, i¿
organy samorz¹dowe dokonuj¹ doranych zmian w tych planach, w zale¿noci od potrzeb zainteresowanych.
W ocenie autorów skarg, sfera ta jest czêsto ród³em korupcji. W zakresie procesów inwestycyjnych, np. w odniesieniu do budowy hipermarketów, sygnalizowano nieprawid³owoci w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleñ na budowê, udzielanych czêsto bez w³aciwego rozpoznania
jej parametrów i wp³ywu na rodowisko. W¹tpliwoci budzi³a równie¿ kwestia prawid³owoci rozliczania inwestycji. Wskazywano równie¿ na niewykorzystywanie mo¿liwoci kontrolnych rad jednostek samorz¹dowych i nierealizowanie zadañ z zakresu audytu wewnêtrznego.
Niezadowolenie budzi³o nieprawid³owe funkcjonowanie w³adz samorz¹dowych miast i gmin. Cz³onkowie
rad i ich komisji informowali o z³ej wspó³pracy z zarz¹dami miast i gmin, o konfliktach politycznych, próbach
ograniczania dostêpu do informacji publicznej, w tym m.in. do informacji o wynikach kontroli, a tak¿e o wystêpowaniu obszarów korupcjogennych. Ponadto sygnalizowano niegospodarne wydatkowanie rodków z bud¿etów
gmin, niezgodne z wyznaczonym celem wykorzystanie dotacji bud¿etowych, brak kompetencji skutkuj¹cy wadliwoci¹ podejmowanych decyzji, praktykê ³¹czenia funkcji publicznych z prowadzeniem prywatnych interesów, szacowanie kosztów inwestycji komunalnych w sposób prowadz¹cy do wielokrotnego ich przekraczania
oraz wzrost deficytu w gminnych bud¿etach.

 &

 '
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Problemy wynikaj¹ce z niew³aciwej gospodarki lokalami wskazano w 678 skargach i listach (w 2002 r. 
754, spadek o 10%). Przedmiotem krytyki by³a zarówno polityka mieszkaniowa i wysokoæ pobieranych op³at,
jak równie¿ zaniedbania w gospodarce lokalami o ró¿nym typie w³asnoci. Podnoszono b³êdy w administrowaniu nieruchomociami, przy czym krytyczne uwagi odnosi³y siê w szczególnoci do kwestii rozliczeñ za media.
Du¿a grupa skarg dotyczy³a wysokoci op³at za energiê ciepln¹, naliczanych wed³ug wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych, tzw. podzielników ciep³a. W skargach dotycz¹cych dzia³alnoci wspólnot mieszkaniowych zwracano
uwagê na nieumiejêtnoæ korzystania z ustawowych mo¿liwoci ich kontrolowania przez w³acicieli lokali.
Z³o¿ono 162 za¿alenia dotycz¹ce spó³dzielni mieszkaniowych (w 2002 r.  140, wzrost o 16%), w których
wskazywano na brak kontroli dzia³alnoci zarz¹dów spó³dzielni przewidzianej przepisami Prawa spó³dzielczego.
Spó³dzielcy podkrelali niewykorzystywanie przez rady nadzorcze uprawnieñ kontrolnych wobec dzia³añ zarz¹dów, ma³¹ skutecznoæ postêpowañ lustracyjnych prowadzonych przez zwi¹zki rewizyjne spó³dzielczoci oraz
trudnoci w dochodzeniu swoich roszczeñ wobec spó³dzielni w postêpowaniu przed s¹dami powszechnymi.
W 126 skargach i listach dotycz¹cych gospodarowania lokalami komunalnymi (w 2002 r.  209, spadek
o 40%) podniesiono kwestie zwi¹zane zarówno z polityk¹ gospodarowania zasobami komunalnymi prowadzon¹ przez zarz¹dy gmin, jak i sposobem sprawowania zarz¹du nieruchomociami przez podleg³e gminom jednostki organizacyjne. Kwestionowano m.in. wysokoæ kosztów administrowania nieruchomociami, sygnalizowano trudnoci w weryfikowaniu kosztów zarz¹du oraz wskazywano na nieuregulowanie od strony prawnej
kwestii finansowania zaleg³ych remontów. Zarzucano tak¿e brak nale¿ytej kontroli kosztów remontów, które
w opinii skar¿¹cych niejednokrotnie rozliczane s¹ nieuczciwie, bez dba³oci o lokatorów pozostaj¹cych czêsto
w trudnej sytuacji finansowej.
Kwestie podniesione w 49 skargach dotycz¹cych sfery gospodarowania lokalami zak³adowymi (w 2002 r.
 45, wzrost o 9%) oscylowa³y wokó³ spraw zwi¹zanych z wyzbywaniem siê tego typu lokali na rzecz nowych
w³acicieli. Skar¿ono siê na zbyt wysokie koszty eksploatacji mieszkañ, nieuzasadnione stosowanie preferencyjnych stawek przy wykupie tego typu lokali, podnoszono tak¿e trudnoci w uzyskaniu preferencji przy wykupie
lokali przez dotychczasowych lokatorów.
Przedmiotem 63 skarg dotycz¹cych gospodarki lokalami pozostaj¹cymi w administracji specjalnej
(w 2002 r.  62, wzrost o 2%) by³a  podobnie jak w roku poprzednim  g³ównie krytyka postêpowania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Powtarza³y siê zarzuty dotycz¹ce nieprawid³owego rozliczania przy zwalnianiu lokali, zaniechania przegl¹dów technicznych budynków, niezapewnienia rodków na remonty, nieprawid³owoci zwi¹zanych z wyp³at¹ ekwiwalentu pieniê¿nego ¿o³nierzom za rezygnacjê z kwatery sta³ej.
Funkcjonowanie systemu emerytalno-rentowego, ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej by³o przedmiotem 404 skarg i listów (w 2002 r.  576, spadek o 30%). Zarzuty kierowano pod adresem konkretnych jednostek s³u¿by zdrowia, placówek opieki spo³ecznej i organów emerytalno-rentowych. Krytykowano te¿ sam system wiadczeñ emerytalnych i rentowych, uznaj¹c go za niestabilny, nierzetelny, niegospodarny i nieuwzglêdniaj¹cy interesu ubezpieczonego.
W 335 skargach i listach odnosz¹cych siê do funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (w 2002 r. 
357, spadek o 6%) niezadowolenie budzi³a przede wszystkim jakoæ us³ug medycznych wiadczonych przez
placówki s³u¿by zdrowia i ograniczony dostêp do tych us³ug. Wskazywano ponadto na niegospodarnoæ w publicznych zak³adach opieki zdrowotnej, nieprzemylany zakup kosztownego sprzêtu, który czêsto nie jest wykorzystywany, rosn¹ce zad³u¿enie publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, przy równoczesnym nadmiernym i nieuzasadnionym zró¿nicowaniu wynagrodzeñ miêdzy kierownictwami zak³adów a personelem lekarskim. W skargach poruszano te¿ problem us³ug medycznych wiadczonych przez placówki prywatne zlokalizowane przy,
a czasami nawet w jednostkach publicznych, w których badania specjalistyczne wykonywane s¹ niejednokrotnie na aparaturze nale¿¹cej do szpitala, a dzia³alnoæ placówek prywatnych opiera siê w znacz¹cym stopniu na
strukturach i potencjale gospodarczym jednostek publicznych. Nieprawid³owociom tym sprzyja zarówno nierzetelne postêpowanie osób ze rodowisk medycznych partycypuj¹cych w zyskach p³yn¹cych z tego rodzaju
dzia³alnoci, jak i brak skutecznego nadzoru ze strony kierownictw jednostek publicznych.
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Relatywnie mniejsza (146) by³a liczba skarg i listów nawi¹zuj¹cych do wiadczeñ udzielanych przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Kasê Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego (w 2002 r.  262, spadek
o 44%). Najczêciej poruszanymi problemami by³y wymiar emerytur i rent oraz tryb ich przyznawania, a tak¿e
przewlek³e za³atwianie tego rodzaju spraw, dowolnoæ w orzekaniu o inwalidztwie przez lekarzy orzeczników
ZUS, trudnoci w uzyskaniu podwy¿szonej grupy inwalidztwa.
W 102 skargach zwi¹zanych problemowo z szeroko rozumian¹ opiek¹ spo³eczn¹ (w 2002 r.  166,
spadek o 39%) najczêciej pojawiaj¹c¹ siê tematyk¹ by³y sygna³y o zbyt ma³ej, w stosunku do potrzeb, pomocy
dla osób zwracaj¹cych siê o jej udzielenie. Informowano ponadto o: z³ym gospodarowaniu przez zarz¹dy gmin
funduszami na ten cel, zaniedbaniach w pracy miejskich i gminnych orodków pomocy spo³ecznej, przydzielaniu okresowych zasi³ków po znajomoci, przy równoczesnym odmawianiu pomocy osobom potrzebuj¹cym.
Zarzuty kierowane pod adresem domów pomocy spo³ecznej dotyczy³y g³ównie niegospodarnoci w zarz¹dzaniu finansami, pobierania od pensjonariuszy bezprawnych, dodatkowych op³at oraz nieprawid³owego dysponowania lekami.
Sprawy wynikaj¹ce ze stosunku pracy by³y przedmiotem 304 skarg i listów (w 2002 r.  373, spadek
o 18%). Podobnie jak w latach poprzednich, g³ównymi zarzutami kierowanymi pod adresem pracodawców by³o
³amanie praw pracowniczych  nierespektowanie przepisów Kodeksu pracy, prawomocnych orzeczeñ s¹dowych, przepisów dotycz¹cych odpraw pieniê¿nych nale¿nych w zwi¹zku z rozwi¹zaniem umowy o pracê, przepisów normuj¹cych bezpieczeñstwo i higienê pracy, a ponadto trudnoci w uzyskaniu wiadczeñ z tytu³u wypadków przy pracy i nabytych chorób zawodowych. Sygnalizowano tak¿e bardzo czêste przypadki zani¿ania
wysokoci sk³adek odprowadzanych do ZUS, g³ównie przez pracodawców prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ na w³asny rachunek. Skar¿¹cy niejednokrotnie podkrelali, i¿ sytuacja ta powodowana jest ci¹g³ym wzrostem bezrobocia, przez co pracodawcy naruszaj¹ przys³uguj¹ce pracownikom prawa. Pracownicy natomiast
toleruj¹ nieprawid³owoci, w obawie przed utrat¹ miejsca pracy, b¹d skar¿¹ siê anonimowo. Wskazywano
tak¿e na niezadowalaj¹c¹ skutecznoæ kontroli przeprowadzanych przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy. Ustalenia tych kontroli s¹ bagatelizowane przez w³acicieli zak³adów pracy, a kierowane po kontrolach zalecenia stosowane s¹ krótkoterminowo.
Nieprawid³owoci wystêpuj¹ce w transporcie i ³¹cznoci sygnalizowano w 275 skargach (w 2002 r.  297,
spadek o 7%). W korespondencji skargowej zakwalifikowanej do grupy ³¹cznoæ (209 spraw, w 2002 r.  225,
spadek o 7%) podnoszono m.in.: potrzebê liberalizacji us³ug telekomunikacyjnych  krajowych i miêdzynarodowych oraz zmian wymagañ dotycz¹cych warunków technicznych niezbêdnych dla zapewnienia abonentom
dostêpu do us³ug miêdzynarodowych wiadczonych przez innych operatorów, brak równoprawnej i efektywnej
konkurencji w wiadczeniu us³ug telekomunikacyjnych. W skargach na funkcjonowanie najwiêkszego krajowego operatora, obs³uguj¹cego oko³o 90% abonentów  Telekomunikacji Polskiej SA  podnoszony by³ g³ównie
zarzut nienale¿ytej jakoci wiadczonych us³ug. Krytyce poddawano zarówno sposób naliczania op³at za us³ugi,
jak równie¿ nierzetelne  zdaniem skar¿¹cych  rozpatrywanie wnoszonych skarg i reklamacji przez zak³ady
telekomunikacyjne w terenie i dyrekcje okrêgowe. W ocenie zainteresowanych us³ugami telekomunikacyjnymi,
stosowana dotychczasowo zasada operatora domylnego faktycznie sprzyja umocnieniu rynkowej pozycji
Telekomunikacji Polskiej SA.
W skargach poruszaj¹cych kwestie transportu (³¹cznie 66 spraw, w 2002 r.  72, spadek o 8%)
informowano natomiast g³ównie o nieprawid³owym funkcjonowaniu PKP SA, w tym o z³ej jakoci wiadczonych przez tê spó³kê us³ug transportowych, braku dba³oci o stan sanitarny wagonów, arogancji
pracowników w stosunku do podró¿nych. Podnoszono tak¿e sprawy przydzielania koncesji na przewozy towarowo-osobowe, jak równie¿ kwestionowano prawid³owoæ procedur stosowanych przy wyborze
firm spedycyjnych.
Sprawy zwi¹zane z gospodarowaniem gruntami by³y przedmiotem 222 skarg i listów (w 2002 r. 
143, wzrost o 55%). Dotyczy³y one g³ównie dzia³alnoci Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa
(obecnie  Agencji Nieruchomoci Rolnych) i mia³y m.in. zwi¹zek z gospodarowaniem nieruchomo-
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Sposób postêpowania z korespondencj¹ skargow¹ i zasadnoæ skarg
W 2003 r. NIK stosowa³a zró¿nicowane formy rozpatrywania i za³atwiania skarg, listów i wniosków  w zale¿noci od ich charakteru i treci. W toku kontroli i w czasie podjêtych postêpowañ wyjaniaj¹cych, Izba zbada-
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ciami przekazanymi w dzier¿awê. Skar¿¹cy podnosili kwestiê braku kontroli wywi¹zywania siê dzier¿awców z warunków umów. Sygnalizowali tak¿e niezgodne z warunkami umów wykorzystanie dzier¿awionych nieruchomoci, co skutkowa³o z jednej strony dekapitalizacj¹ i niszczeniem nieruchomoci
wchodz¹cych w sk³ad dzier¿awionych gospodarstw, a z drugiej  ograniczeniem wysokoci wp³ywaj¹cych do Agencji op³at i kar umownych z tego tytu³u.
W korespondencji pojawi³ siê równie¿ temat dotycz¹cy zmiany zasad postêpowania Agencji wobec d³ugoletnich dzier¿awców  okrelany czêsto jako dzia³ania spekulacyjne nieruchomociami pozostaj¹cymi w Zasobie W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa. Skar¿¹cy podnosili zarzut omijania przys³uguj¹cego im prawa pierwokupu dzier¿awionej nieruchomoci, przez wnoszenie tych nieruchomoci aportem do spó³ki TON Agro SA. Jednoczenie, jak pisali zainteresowani, Agencja prowadzi³a dzia³ania zmierzaj¹ce do zmiany przeznaczenia wydzier¿awionych gruntów, np. pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹, co skutkowa³o pogorszeniem sytuacji prawnej
i finansowej dzier¿awców.
Problemy wynikaj¹ce z funkcjonowania systemu finansowego, w tym zw³aszcza kredytowego, by³y przedmiotem 212 skarg i listów (w 2002 r.  256, spadek o 17%). Podnoszona by³a g³ównie problematyka kontaktów
konsumentów z tzw. parabankowymi instytucjami finansowymi. Klienci tych instytucji skar¿yli siê na niejasne
zasady udzielania po¿yczek, a w szczególnoci niezasadne, w ich opinii, odmowy ich przyznania. Ponadto kwestionowano wysokoæ wykazywanego przez te instytucje zad³u¿enia, zw³aszcza w wypadkach nierealizowania
harmonogramu sp³at po¿yczek. Skar¿¹cy wielokrotnie wspominali, ¿e nie byli wiadomi tego, ¿e dzia³alnoci
tych instytucji nie reguluj¹ przepisy dotycz¹ce dzia³alnoci bankowej. Treæ skarg wskazuje wiêc na potrzebê
prowadzenia w powy¿szym zakresie aktywnej edukacji konsumenckiej.
Do grupy tego rodzaju skarg zakwalifikowano równie¿ sygna³y podnosz¹ce potrzebê badania wiarygodnoci podmiotów udzielaj¹cych po¿yczek poza systemem bankowym. Kwestionowano ponadto prawid³owoæ dzia³añ podejmowanych przez firmy porednicz¹ce w systemach finansowania wzajemnego, np. na
rynku samochodowym.
W 76 skargach dotycz¹cych bankowoci (w 2002 r.  98, spadek o 22%) odnoszono siê g³ównie do prawid³owoci naliczania odsetek od kredytów bankowych oraz wysokoci oprocentowania z³o¿onych depozytów.
Nap³ywa³y tak¿e informacje na temat trudnoci inwestorów z uzyskaniem kredytów inwestycyjnych, co w rezultacie ma niekorzystny wp³yw na rozwój ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
Zmniejszanie siê liczby prywatyzowanych przedsiêbiorstw w skali kraju skutkowa³o relatywnie niewielkim nap³ywem skarg odnosz¹cych siê do przekszta³ceñ w³asnociowych. W 126 listach poruszaj¹cych
tê tematykê (w 2002 r.  127, spadek o 1%) wskazywano na nieuzasadnione gospodarczo preferencje
w procedurach przetargowych, kwestionowano nieprawid³owe  zdaniem skar¿¹cych  procedury prywatyzacyjne, informowano o niegospodarnych dzia³aniach zarz¹dców, wskazywano na niekorzystn¹ dla interesów Skarbu Pañstwa restrukturyzacjê przedsiêbiorstw, równoleg³e pe³nienie funkcji kierowniczych
w przedsiêbiorstwie pañstwowym i spó³ce przejmuj¹cej maj¹tek zak³adu oraz niecelowe wdra¿anie programów naprawczych. Wskazywano ponadto na nieskutecznoæ programów restrukturyzacyjnych, naruszanie przepisów prawa normuj¹cych procedury prywatyzacyjne przedsiêbiorstw pañstwowych, zani¿anie
wyceny mienia przy jego zbywaniu lub wnoszeniu do spó³ek prawa handlowego, jak równie¿ informowano
o niedotrzymywaniu przez w³adze nowo powsta³ych spó³ek umów w zakresie warunków pracy i p³acy. Dodaæ
nale¿y, ¿e autorami skarg, listów i wniosków dotycz¹cych sfery przekszta³ceñ w³asnociowych  w odró¿nieniu od pozosta³ych  by³y g³ównie grupy pracowników prywatyzowanych przedsiêbiorstw, organy samorz¹du pracowniczego i organizacje zwi¹zkowe.
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³a zasadnoæ 252 skarg, w tym w wyniku kontroli 221 skarg, natomiast kolejne 120 spraw zakwalifikowano do
zbadania w póniejszym terminie.1/
Efektem tych dzia³añ by³o m.in. ujawnienie nieprawid³owoci finansowych na kwotê 298,5 mln z³ (w 2002 r.
 222 mln z³, wzrost o 34%). Z³o¿y³y siê na ni¹ uszczuplenia w dochodach, kwoty wydatkowane z naruszeniem
przepisów prawa oraz wymierne finansowo nieprawid³owoci o innym charakterze. Ponadto w wyniku przeprowadzonych kontroli, bêd¹cych nastêpstwem badania zasadnoci zarzutów postawionych w skargach, skierowano do organów cigania zawiadomienia w 16 sprawach (w 2002 r.  20). Podstaw¹ ich skierowania by³o
stwierdzenie faktów nosz¹cych znamiona przestêpstw ciganych z urzêdu.
Skargi, co do których brak by³o mo¿liwoci zbadania zasadnoci postawionych w nich zarzutów, jak równie¿
dotycz¹ce sfer podlegaj¹cych kontroli innych organów, przekazywane by³y, w celu w³aciwego, merytorycznego
ich za³atwienia, do: urzêdów kontroli skarbowej, 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 w 2003 r. za³atwiono 1.351 skarg i listów (tj. 18% ogólnej ich liczby). Gdy NIK nie otrzyma³a
informacji o ostatecznym sposobie za³atwienia przekazanych skarg, wystêpowa³a z pismami monituj¹cymi do
jednostek, którym skargi zosta³y przekazane do zbadania. W 2003 r. NIK wystosowa³a 55 takich monitów (4% 
w relacji do liczby skarg przekazanych).
W sytuacji, gdy charakter zawartych w skargach zarzutów nie kwalifikowa³ ich do przekazania organom
w³aciwym lub zbadania w ramach uprawnieñ przys³uguj¹cych NIK, udzielano skar¿¹cym wyjanieñ, które mog³y byæ pomocne przy za³atwianiu przedstawianych przez nich spraw (wskazywano kierunek dzia³añ w danej
sprawie, informowano o organach w³aciwych do rozpatrzenia przedstawianych problemów). W ten sposób
w 2003 r. za³atwiono 2.901 skarg (38% ogólnej ich liczby). Ponadto 42 skargi przekazano organom cigania,
uznaj¹c, ¿e opisane w nich fakty wskazuj¹ na du¿e prawdopodobieñstwo zaistnienia przestêpstwa.
Skargi i listy s¹ w miarê wiarygodnym ród³em informacji. W latach 2002-2003 wzros³a (z 39% do 49%)
potwierdzalnoæ zarzutów sygnalizowanych w skargach, co jednoczenie oznacza, ¿e proporcjonalnie zmniejszy³ siê odsetek skarg, w odniesieniu do których przeprowadzone badania nie potwierdzi³y stawianych w nich
zarzutów. Fakt ten ilustruj¹ dane zamieszczone w tabeli Nr 15.
Tabela 15
Zasadnoæ zarzutów zawartych w skargach, które zosta³y zbadane w toku kontroli
i postêpowañ przeprowadzonych przez NIK i inne organy kontroli w latach 2002-2003
2002 r.
Liczba
3

2003 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

Liczba
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

Lp.
1

Wyszczególnienie
2

1.

Skargi zbadane przez NIK i inne organy kontroli,
którym pisma skargowe zosta³y przekazane

722

100,0

550

100,0

2.

Skargi zbadane, w przypadku których postawione zarzuty
znalaz³y potwierdzenie w czêci lub ca³oci

279

38,6

268

48,7

3.

Skargi zbadane, w przypadku których postawione zarzuty
nie znalaz³y potwierdzenia

443

61,4

282

51,3

Wnioski wynikaj¹ce z bie¿¹cej analizy docieraj¹cych do Izby skarg, listów i wniosków s¹ cennym ród³em
informacji, wykorzystywanym  w szerokim zakresie  przy planowaniu tematyki nastêpnych kontroli oraz w procesie przygotowywania programów kontroli.

1/

W zwi¹zku z wp³ywaj¹cymi skargami i wnioskami NIK podejmowa³a g³ównie kontrole dorane - por. za³. Nr 4 do Sprawozdania.
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Za³atwianie
wniosków
o udostêpnienie
informacji
publicznej
6.

Ogólna
charakterystyka
wniosków
Sposób za³atwienia
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Zgodnie z rozwi¹zaniami przyjêtymi w ustawie o dostêpie do informacji
publicznej, ka¿demu przys³uguje – z ograniczeniami wynikaj¹cymi z niektórych innych przepisów – prawo dostêpu do informacji publicznej,
zaœ od osoby wykonuj¹cej to prawo nie wolno ¿¹daæ wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Wejœcie wspomnianej ustawy w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r. umo¿liwi³o wiêc skonkretyzowanie zapisanego w Konstytucji RP prawa obywatela do informacji na temat dzia³alnoœci organów w³adzy publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne. Prawo to obejmuje równie¿ uzyskiwanie informacji o dzia³alnoœci organów samorz¹du gospodarczego i zawodowego oraz innych
osób i jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonuj¹ one
zadania w³adzy publicznej i gospodaruj¹ mieniem komunalnym lub
maj¹tkiem Skarbu Pañstwa.

Wród zwracaj¹cych siê do NIK z wnioskami o udostêpnienie informacji publicznej, w trybie okrelonym
przepisami ustawy o dostêpie do informacji publicznej, wyró¿niæ mo¿na dwie grupy. Pierwsz¹ stanowi¹ osoby
fizyczne, którym ustawa zagwarantowa³a dostêp do informacji publicznej, natomiast drug¹ wnioskodawcy, którzy prawo do tego typu informacji  nie wnikaj¹c szerzej w jego zakres  maj¹ z mocy przepisów innych ustaw,
co dotyczy np. pos³ów na Sejm RP, prokuratorów, dziennikarzy, a tak¿e kierowników jednostek kontrolowanych
przez NIK i kierowników jednostek nadrzêdnych nad kontrolowanymi.
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Ogólna charakterystyka wniosków
W 2003 r. do NIK wp³ynê³o 219 wniosków o udostêpnienie informacji publicznej. W porównaniu z 2002 r., w
którym zarejestrowano 133 tego rodzaju wnioski, oznacza to wzrost o 65%.
Wród wnioskodawców wyodrêbniæ mo¿na zarówno osoby fizyczne, które skierowa³y do NIK 55 wniosków
(25% ogólnej ich liczby), jak te¿ przedstawicieli zak³adów pracy, organizacji zwi¹zkowych i samorz¹dowych,
stowarzyszeñ i grup zawodowych (ogó³em 38 wniosków, tj. 17%). W trybie przepisów ustawy o dostêpie do
informacji publicznej, do NIK zwracali siê tak¿e dziennikarze, którzy w 2003 r. z³o¿yli 54 wnioski (24%).
Wyniki analizy wniosków o udostêpnienie informacji publicznej, które wp³ynê³y w okresie sprawozdawczym,
wskazuj¹, ¿e najwiêksze zainteresowanie budzi³y materia³y z przeprowadzonych przez NIK kontroli w urzêdach
administracji samorz¹dowej (76 wniosków, tj. 34%). Interesowano siê w szczególnoci wynikami i wnioskami
kontroli przeprowadzonych w samorz¹dach województw: ³ódzkiego (20% wniosków w tej grupie) oraz mazowieckiego, wiêtokrzyskiego i wielkopolskiego (po oko³o 16%).
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê równie¿, bêd¹ce w posiadaniu Izby, materia³y z kontroli dotycz¹cych
dzia³alnoci ró¿nego rodzaju spó³ek prawa handlowego (32 wnioski, tj. 14% ogólnej ich liczby). Najwiêksze
zainteresowanie wzbudza³a dzia³alnoæ tego rodzaju spó³ek funkcjonuj¹cych w województwach mazowieckim
(50% w tej grupie) i ³ódzkim (ponad 18%).
Wród pozosta³ych wniosków o udostêpnienie informacji publicznej, zainteresowanie materia³ami z kontroli
dotyczy³o dzia³alnoci:
 publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, w tym zw³aszcza szpitali (32 wnioski, tj. 14% ogólnej ich liczby);
znaczna czêæ wniosków dotyczy³a placówek zlokalizowanych w województwach mazowieckim (22% w tej
grupie) i wiêtokrzyskim (28%)  wnioskowano m.in. o udzielenie informacji zwi¹zanych z kontrol¹ wykorzystania przyznanych szpitalom dotacji ze rodków publicznych, w tym g³ównie na finansowanie prac remontowych i modernizacyjnych wskazanych placówek;
 urzêdów administracji rz¹dowej (16 wniosków, tj. 7%); zainteresowanie budzi³y g³ównie ustalenia i wnioski
kontroli wykonania bud¿etu pañstwa;
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 fundacji i stowarzyszeñ (10 wniosków, tj. 5%) dzia³aj¹cych na terenie województw mazowieckiego i wielkopolskiego.
Ponadto wnioskuj¹cy wyra¿ali zainteresowanie informacjami maj¹cymi zwi¹zek z prowadzon¹  przez wskazane departamenty kontrolne i delegatury NIK  dzia³alnoci¹ kontroln¹, jak równie¿ obowi¹zuj¹cymi w Izbie
zasadami polityki kadrowej (mo¿liwoci¹ zatrudnienia, wysokoci¹ wynagrodzeñ). Z wnioskami o tego typu
informacje zwróci³o siê ponad 4% wszystkich wnioskodawców.

Sposób za³atwienia
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Ze wspomnianych wy¿ej 219 wniosków, 192 (87%) za³atwiono pozytywnie. Wnioskodawcom udostêpniono
interesuj¹ce ich informacje i materia³y w takiej formie, o jak¹ proszono we wniosku. Odmownie za³atwiono
natomiast 21 wniosków (10%), zawieraj¹cych m.in. proby o udostêpnienie informacji bêd¹cych jeszcze w fazie
opracowywania, materia³ów z kontroli, które nie zosta³y jeszcze zakoñczone, jak równie¿ udostêpnienia dokumentacji, która nie wystêpuje w zasobach Izby. W odniesieniu do pozosta³ych 6 wniosków (3%), ich odmowne
za³atwienie zakoñczone zosta³o wydaniem stosownej decyzji administracyjnej. W 2 wypadkach z³o¿ono odwo³ania od tej decyzji, które to odwo³ania nie zosta³y uwzglêdnione i decyzje odmowne utrzymano w mocy.
Dodaæ tak¿e nale¿y, ¿e 5 sporód 219 z³o¿onych wniosków (2%) zosta³o ostatecznie wycofanych przez
wnioskodawców.
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1. Strategia NIK i standardy
kontroli
Strategia NIK  misja i wizja
Usystematyzowane i pog³êbione prace o charakterze metodycznym zapocz¹tkowa³y przygotowanie dokumentu Strategia Najwy¿szej Izby Kontroli  misja i wizja, który zosta³ zatwierdzony przez
Prezesa NIK 7 lipca 2002 r. Strategia okreli³a cele,
kierunki i program dzia³ania w wype³nianiu przez
Izbê konstytucyjnych zadañ naczelnego organu
kontroli pañstwowej  wed³ug standardów europejskich. Jest wieloletnim programem rozwoju, okrelaj¹cym nadrzêdny cel i kierunki dzia³ania Izby, docelowe efekty, a tak¿e instrumentarium s³u¿¹ce realizacji postawionych celów. G³ównym przes³aniem
Strategii w realizacji celów i zadañ kierunkowych
jest doprowadzenie do unowoczenienia kontroli
pañstwowej, z wykorzystaniem standardów i dowiadczeñ zarówno w³asnych, jak i innych pañstw,
w tym dowiadczeñ najwy¿szych organów kontroli
pañstw Unii Europejskiej. Podstawowymi narzêdziami realizacji Strategii s¹ programy, standardy
kontroli oraz zasady postêpowania. Zawarty w dokumencie program rozwoju Najwy¿szej Izby Kon-

troli stanowi tak¿e realizacjê zobowi¹zañ Izby wobec Sejmu RP.1/
Za swój nadrzêdny cel  swoj¹ misjê  Izba przyjê³a wyzwanie: dba³oæ o gospodarnoæ i skutecznoæ
w s³u¿bie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej.
 NIK powinna zatem spe³niaæ najwy¿sze standardy jakoci. Kontrolerzy w swojej pracy powinni kierowaæ siê zasadami i wartociami, do których zaliczyæ nale¿y: s³u¿bê spo³eczeñstwu i pañstwu,
obiektywizm i bezstronnoæ, otwartoæ i sta³oæ
ocen, jak równie¿ etykê i perfekcjê zawodow¹. NIK
powinna wiêc stale d¹¿yæ do osi¹gania wiêkszej
skutecznoci ocen, uwag i wniosków. Prezentuj¹c wyniki kontroli i wskazuj¹c na nieprawid³owoci i zagro¿enia, w tym na zjawiska korupcji, NIK
przyczynia siê do udzielania organom w³adzy rzetelnych i obiektywnych informacji. Przez rzetelne
informowanie o tym, jak wykonywane s¹ ustawy

1/

Por. uchwa³ê Sejmu RP z 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia

kontroli pañstwowej prowadzonej przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli (M.P. Nr 2,
poz. 10). W lutym 2004 r. NIK przed³o¿y³a Sejmowi RP opracowanie nt.
realizacji wspomnianej uchwa³y oraz kolejne opracowanie, w którym
przedstawiono stan realizacji Strategii NIK.
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Rok 2003 by³ okresem wytê¿onej pracy ukierunkowanej na okreœlenie
i rozwijanie podstaw metodycznych dzia³alnoœci kontrolnej, s³u¿¹cych
jej unowoczeœnianiu, a tym samym zwiêkszeniu efektywnoœci pracy Izby.
Rezultatem tych dzia³añ, których podstawê stanowi³ przyjêty przez Kolegium NIK dokument pn. Strategia NIK – misja i wizja, by³ Podrêcznik
kontrolera przygotowany przez Departament Strategii Kontrolnej. Zakres wykonanych w 2003 r. przedsiêwziêæ zwi¹zanych z praktyczn¹ realizacj¹ idei i zasad okreœlonych w Strategii NIK upowa¿nia do stwierdzenia, ¿e Izba realizuje wszystkie cele wytyczone w tym dokumencie
– odpowiednie dzia³ania podjêto we wszystkich opisanych obszarach.
Zdecydowana wiêkszoœæ zadañ zosta³a ju¿ wykonana albo jest realizowana – jako przedsiêwziêcia d³ugofalowe. NIK jest wiêc nale¿ycie
przygotowana do wype³niania, wed³ug standardów europejskich, obowi¹zków i wymogów wynikaj¹cych z przynale¿nego jej statusu najwy¿szego organu kontroli. Dotyczy to zarówno miêdzynarodowych standardów w zakresie statusu prawnego, jak i – co jest nie mniej wa¿ne –
metodyki kontroli. Postêpy w rozwoju Izby, jej unowoczeœnianiu, dowodz¹ wykorzystania dokonanej samooceny, w³aœciwego okreœlenia
w Strategii celów i sposobów ich osi¹gania, a tak¿e determinacji w realizacji wytyczonych zamierzeñ.
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oraz w jaki sposób wykorzystywany jest maj¹tek
publiczny i pieni¹dze podatników, Izba wspiera
organy pañstwa w stanowieniu prawa i wyborze
dróg umo¿liwiaj¹cych trwa³y i zrównowa¿ony rozwój, a tak¿e mobilizuje w³adze publiczne do usuwania zagro¿eñ i likwidacji nieprawid³owoci w ich
dzia³aniach. NIK tym samym pozytywnie oddzia³uje na dzia³alnoæ organów pañstwa, wskazuj¹c
na nieprawid³owoci, piêtnuj¹c nierzetelnoæ, ale
te¿ propaguj¹c dba³oæ o porz¹dek prawny, odpowiedzialnoæ i najlepsze praktyki zarz¹dzania
maj¹tkiem pañstwowym i rodkami z danin publicznych.
 Wizj¹ Najwy¿szej Izby Kontroli jest ciesz¹cy siê
autorytetem organ kontroli pañstwowej, którego
raporty s¹ oczekiwanym i poszukiwanym ród³em
informacji dla organów w³adzy i spo³eczeñstwa.
St¹d te¿ jednym z celów Strategii jest d¹¿enie do
systematycznego podnoszenia poziomu i zwiêkszania przydatnoci informacji o wynikach kontroli
 jakoæ prowadzonych kontroli nie powinna budziæ jakichkolwiek w¹tpliwoci, za ich skutecznoæ oceniana powinna byæ m.in. przez pryzmat
wykorzystania postulowanych ocen, uwag i wniosków. Realizacja tego celu wymaga promowania
profesjonalizmu, osi¹ganego przez doskonalenie
wiedzy i d¹¿enie do perfekcjonizmu zawodowego, dba³oci o obiektywizm, czyli bezstronne ustalanie i uczciwe prezentowanie faktów, ocenianie
przy u¿yciu zdefiniowanych kryteriów, prezentowania stanowiska i wniosków jedynie na podstawie weryfikowalnych dowodów, zgodnie z najlepsz¹ wiedz¹ i dowiadczeniem, a tak¿e z uwzglêdnieniem w tych dzia³aniach zasady kolegialnoci.
Niezmiernie wa¿nym elementem kszta³towania
autorytetu NIK jest niezale¿noæ od organów w³adzy. Osi¹ganiu tych celów sprzyja przyjêcie i stosowanie kodeksu etyki, nowoczesnych metod planowania, programowania i przeprowadzania kontroli, opartych na jednolitych standardach i metodyce, z udzia³em technik informatycznych, a tak¿e sta³e doskonalenie metodycznych podstaw
kontroli. Efektywnie i oszczêdnie zorganizowana
Izba powinna przy tym optymalnie korzystaæ z potencja³u intelektualnego pracowników i gospodarnie wykorzystywaæ rodki finansowe  stosownie
do za³o¿onych celów i realizowanych zadañ. Po-
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winna byæ tak¿e miejscem pracy umo¿liwiaj¹cym
rozwój pracownikom wysoko wykwalifikowanym,
umotywowanym, wydajnym i maj¹cym wymagane predyspozycje.
 Kolejnym, podstawowym celem Strategii jest
kszta³towanie etosu s³u¿by publicznej oraz zapewnianie warunków indywidualnego rozwoju i zadowolenia z pracy. Zatrudnienie w NIK jest swoist¹
nobilitacj¹, wywo³uj¹c¹ u pracowników potrzebê
sta³ej poprawy jakoci wiadczonej pracy. Sprzyja temu identyfikacja z celami Izby, wskazywanie
perspektyw pe³nej i samodzielnej realizacji zadañ,
promowanie klimatu kreatywnoci i wymiany dowiadczeñ, postaw odpowiedzialnoci i gotowoci do poprawy jakoci pracy, rozwijanie i wykorzystywanie indywidualnych umiejêtnoci i zaanga¿owania pracowników, kumulowanie dowiadczeñ, uzupe³nianie i rozwijanie wiedzy, ci¹g³e doskonalenie sposobów przeprowadzania kontroli,
tworzenie klimatu zaufania i wzajemnego szacunku, rozwijanie pasji zawodowej i poczucia zadowolenia z wykonywanej pracy.
 Wa¿nym celem Strategii NIK jest tak¿e aktywne
oddzia³ywanie Izby na instytucje publiczne, m.in.
przez: propagowanie poszanowania prawa oraz
piêtnowanie jego naruszania i lekcewa¿enia,
w tym zjawisk korupcji, wspó³dzia³anie i udzielanie pomocy innym organom kontroli, wspieranie
idei sprawnie funkcjonuj¹cych i wiarygodnych
systemów audytu i kontroli wewnêtrznej w urzêdach administracji publicznej, otwartoæ w publicznym informowaniu o pozytywnych i negatywnych przejawach dzia³alnoci organów w³adzy
i podmiotów korzystaj¹cych ze rodków publicznych, a przede wszystkim  sta³e rozwijanie
wspó³pracy z Sejmem RP i rz¹dem, w celu lepszego wykorzystania wynikaj¹cych z kontroli
ocen, uwag i wniosków.

Standardy kontroli NIK
Równolegle z przygotowywaniem Strategii,
w Izbie trwa³y prace nad okreleniem standardów
kontroli. Wraz z dokumentem wytyczaj¹cym Strategiê NIK, 7 lipca 2002 r. Prezes NIK zatwierdzi³
Standardy kontroli NIK. W 2003 r., po rocznym okresie ich stosowania, zosta³y zweryfikowane i udoskonalone  na podstawie praktycznych dowiadczeñ

niu postêpowania kontrolnego. Udoskonalone Standardy, wraz z wytycznymi metodycznymi, zatwierdzone zosta³y przez Prezesa NIK do u¿ytku s³u¿bowego 25 czerwca 2003 r., tworz¹c Podrêcznik
kontrolera.
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pracowników wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne. Standardy, przez rozwiniêcie zawartych w nich idei, sta³y siê zaczynem dla przygotowania wytycznych metodycznych  szczegó³owych instrukcji pomocnych przy przeprowadza-
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Najwa¿niejszym zadaniem Izby w 2003 r., zwi¹zanym z realizacj¹ Strategii NIK, by³o opracowanie Podrêcznika kontrolera. Zawiera on omówienie Standardów kontroli NIK, szczegó³owe wytyczne ich stosowania
i zasady postêpowania. Dokument ten jednoczeœnie przek³ada idee,
wartoœci i zasady opisane w Strategii na jêzyk praktyki kontrolerskiej.
G³ówn¹ przes³ank¹ opracowania Podrêcznika, podobnie jak w najwy¿szych organach kontroli w innych krajach, by³o zebranie – w jednym
dokumencie – standardów i opisu procedur od strony metodycznej, aby
zapewniæ jednolit¹ praktykê ich stosowania przez kontrolerów. Zawarte w Podrêczniku treœci s¹ wykorzystywane nie tylko w procesie szkolenia kandydatów na kontrolerów, ale tak¿e w czasie przygotowywania
i realizacji kontroli. U³atwiaj¹ m.in. dobór optymalnych metod i technik
wykonywania zadañ kontrolnych, jak równie¿ praktyczne rozwi¹zywanie problemów i w¹tpliwoœci natury proceduralnej i metodycznej.
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2. Podrêcznik kontrolera
Podrêcznik jest tak¿e narzêdziem pomocnym
we wdro¿eniu systemu odpowiedniej jakoci pracy
 wymagania w nim okrelone stanowi¹ p³aszczyznê odniesienia do oceny jakoci prac zwi¹zanych
z przygotowywaniem, przeprowadzaniem i realizacj¹ wyników kontroli.
Prace nad Podrêcznikiem zapocz¹tkowane zosta³y w 2001 r. Pierwszym etapem by³o zebranie
i usystematyzowanie istniej¹cych ju¿ w formie pisemnej materia³ów maj¹cych zwi¹zek z metodyk¹
kontroli, jak równie¿ opracowanie ca³kowicie nowych dokumentów w dziedzinie metodycznego
wsparcia kontroli, w tym stosowanych w praktyce,
przez dowiadczonych i cenionych kontrolerów, niepisanych zasad i regu³ postêpowania uzupe³niaj¹cych normy prawne zakrelone w ustawie o NIK
i zarz¹dzeniu Prezesa NIK w sprawie postêpowania kontrolnego. Niezale¿nie od w³asnego dorobku
w sferze metodyki kontroli, w Podrêczniku wykorzystano tak¿e dowiadczenia innych organów kontroli,
m.in. Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego
oraz najwy¿szych organów kontroli Wielkiej Brytanii, Szwecji, Kanady i USA. Korzystano tak¿e bezporednio z pomocy zewnêtrznej: projekt Strategii
NIK zaopiniowa³a SIGMA2/, za projekt Standardów
kontroli NIK oraz czêæ wytycznych metodycznych
 Narodowy Urz¹d Kontroli Wielkiej Brytanii, g³ów-
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nie w ramach realizowanego programu wspó³pracy twinning light.3/
Przyjêto za³o¿enie, ¿e Podrêcznik kontrolera podlegaæ bêdzie okresowej aktualizacji, w celu uwzglêdniania dowiadczeñ Izby wynikaj¹cych z bie¿¹co prowadzonych kontroli, a tak¿e najnowszych osi¹gniêæ
wiatowych w sferze metodyki kontroli. Podrêcznik ma
wiêc formê dokumentu otwartego, stale uzupe³nianego i doskonalonego.
W 2003 r., w celu praktycznego przygotowania kontrolerów do korzystania z Podrêcznika, zorganizowano
seriê szkoleñ specjalistycznych przeznaczonych 
w pierwszej kolejnoci  dla koordynatorów kontroli
oraz kontrolerów z wiêkszym dowiadczeniem, zatrud2/

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
rodkowej i Wschodniej w reformie administracji publicznej. Program
obejmuje doradztwo w nastêpuj¹cych dziedzinach: reforma instytucji
publicznych, doskonalenie procesów podejmowania decyzji politycznych,
zarz¹dzanie wydatkami bud¿etowymi, funkcjonowanie administracji i jej
kontrola. rodki finansowe na dzia³alnoæ programu zapewniane s¹ g³ównie
przez Uniê Europejsk¹ (Program PHARE).
3/

Przedmiotem programu twinning light (wspó³pracy bliniaczej),

realizowanego w 2003 r. przez NIK i Narodowy Urz¹d Kontroli Wielkiej
Brytanii, by³o doskonalenie metodyki kontroli finansów publicznych, ze
szczególnym uwzglêdnieniem kontroli wykonania bud¿etu pañstwa (por.
tak¿e rozdzia³ IV.5 Sprawozdania pn. Program wspó³pracy bliniaczej).

Instrukcje i wytyczne metodyczne
W Podrêczniku wyodrêbniono dwie g³ówne czêci. W pierwszej z nich, zawieraj¹cej zasady dzia³alnoci kontrolnej, zamieszczono dokumenty okrelaj¹ce generalia prawne i metodyczne, odnosz¹ce siê
do wszystkich kontroli. S¹ to: Strategia NIK, Standardy kontroli, Kodeks etyki kontrolera NIK, s³owniczek
u¿ywanych pojêæ i terminów oraz 17 rozdzia³ów  wytycznych do stosowania poszczególnych grup standardów kontroli.
Na czêæ drug¹ Podrêcznika sk³adaj¹ siê wytyczne metodyczne pomocne przy okrelaniu tematyki
i metodyki kontroli w wa¿niejszych obszarach bêd¹cych przedmiotem kontroli NIK. S¹ to: wskazówki
metodyczne do kontroli wykonania bud¿etu pañstwa,
ramowe za³o¿enia przydatne przy opracowywaniu tematyki kontroli prywatyzacji bezporedniej, zasady
i metodyka przeprowadzania kontroli inwestycji informatycznych oraz za³o¿enia metodyczne u³atwiaj¹ce
przygotowanie i realizacjê kontroli, których przedmiotem jest identyfikowanie obszarów korupcji.
Planowanie i przygotowanie kontroli

G³ówn¹ przes³ank¹ metodyczn¹ w tej sferze jest
tworzenie warunków do koncentrowania dzia³alnoci
kontrolnej Izby na najwa¿niejszych zagadnieniach
zwi¹zanych z funkcjonowaniem pañstwa, przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu potencja³u kontrolnego. Proces planowania powinien zapewniæ:
 okrelenie propozycji tematów kontroli, a nastêpnie dokonanie wyboru tematów i przypisanie ich
departamentom kontrolnym i delegaturom, zgodnie z ich w³aciwoci¹ kontroln¹  rzeczow¹ i miejscow¹;
 okrelenie nak³adu pracy i rodków niezbêdnych
do terminowego wykonania zadañ, zgodnie z wymogami jakociowymi kontroli;
 równomierne zaanga¿owanie potencja³u kontrolnego w ci¹gu roku oraz oszczêdne, wydajne i skuteczne wykorzystanie dostêpnych rodków;
 zapobieganie nadmiernemu nak³adaniu siê, w tym
samym czasie, kontroli w okrelonych grupach
podmiotów przewidzianych do skontrolowania;

 skoordynowanie dzia³alnoci kontrolnej poszczególnych departamentów i delegatur.
Aby opisane zasady mog³y byæ efektywnie realizowane, w Podrêczniku zamieszczono m.in. wytyczne i wskazówki bezporednio odnosz¹ce siê do procedur i kryteriów w³¹czania tematów kontroli do planów pracy. Procedurê planowania kontroli okrelono
zarówno dla planów d³ugookresowych, jak i rocznych.
Planowanie dzia³alnoci kontrolnej jest powi¹zane z wieloma innymi czynnociami: ledzeniem, gromadzeniem danych i rozpoznawaniem istotnych
aspektów dotycz¹cych obszarów le¿¹cych we w³aciwoci kontrolnej poszczególnych departamentów i delegatur. Ich bie¿¹ce wykonywanie umo¿liwia aktualizowanie wiedzy o obszarach podlegaj¹cych kontroli,
zw³aszcza pod k¹tem ewentualnego wystêpowania
nieprawid³owoci.
Na podstawie wyników analizy sytuacji spo³eczno-gospodarczej pañstwa w d³u¿szym czasie realizowane jest w Izbie równie¿ planowanie d³ugookresowe. Wyniki wspomnianej analizy s³u¿¹ okrelaniu priorytetowych kierunków kontroli oraz priorytetów metodycznych przyjmowanych na okresy trzyletnie. Corocznie dokonywany jest wybór g³ównych obszarów badañ kontrolnych w ramach priorytetowych kierunków
kontroli. Umo¿liwia to skoncentrowanie dzia³alnoci na
wybranych dziedzinach, dokonywanie ustaleñ wed³ug
jednolitych kryteriów, a tym samym maksymalizacjê
efektów z przeprowadzonych kontroli. Priorytety kontroli stanowi¹ czêæ planu pracy Izby uchwalanego
przez Kolegium NIK.
W Podrêczniku, w rozdziale powiêconym przygotowaniu kontroli, uwzglêdnione zosta³o tak¿e inne
niezmiernie istotne zagadnienie  szacowanie pracoch³onnoci i kosztów kontroli. Pracoch³onnoæ jest
okrelana i analizowana z uwzglêdnieniem kolejnych
faz procesu kontrolnego: przygotowania kontroli, jej
przeprowadzenia, a nastêpnie opracowania wyników
(w podziale na jednostki organizacyjne w niej uczestnicz¹ce).
Dane z tego zakresu s¹ prezentowane i analizowane w toku prac nad planem w kontekcie optymalnego, a wiêc wydajnego, skutecznego i oszczêdnego
zaprogramowania procesu kontrolnego. Ma to przede
wszystkim istotne znaczenie w kontrolach koordynowanych, które s¹ wykonywane wed³ug jednolitego programu przez wiele jednostek organizacyjnych. Po za-
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nionych na wy¿szych stanowiskach. Ma to sprzyjaæ przekazywaniu  w codziennej pracy  wiedzy innym kontrolerom przez pracowników bardziej dowiadczonych.

koñczeniu kontroli, w trakcie opiniowania projektu informacji o jej wynikach, sprawdzane jest równie¿ wykonanie przyjêtych za³o¿eñ o pracoch³onnoci.

Metodyka kontroli  Podrêcznik kontrolera

Wzory dokumentów

Wprowadzenie, jako elementu pomocnego w codziennej pracy kontrolerów, wzorów typowych dokumentów opracowywanych w czasie prowadzonych
postêpowañ kontrolnych, ma istotne znaczenie nie
tylko dla optymalizacji procesu kontrolnego, ale tak¿e
dla ujednolicenia zakresu i podejcia do prezentacji
zawartych w nich treci. Prace w tej dziedzinie polega³y g³ównie na aktualizacji wykorzystywanych ju¿
wczeniej wzorców, w celu dostosowania ich do wymogów okrelonych w Standardach kontroli NIK, a ponadto na zamieszczeniu komentarzy u³atwiaj¹cych ich
praktyczne stosowanie.
W Podrêczniku s¹ schematy (szablony, wzory) typowych, a jednoczenie podstawowych dokumentów
tworzonych w procesie kontrolnym, takich jak: program
kontroli, protokó³ kontroli, stanowisko kontrolera
w sprawie zastrze¿eñ zg³oszonych przez kierownika
jednostki kontrolowanej do protoko³u kontroli, wyst¹pienie pokontrolne oraz informacja o wynikach kontroli. Podkrelenia wymaga  zw³aszcza z punktu widzenia zewnêtrznego odbiorcy materia³ów NIK  wprowadzenie elektronicznego szablonu informacji o wynikach kontroli. Ujednolica on formê i zakres prezentacji tego dokumentu (opracowywanego przez ró¿ne
jednostki organizacyjne Izby), a tym samym poprawia
jego czytelnoæ.
Dobór próby do kontroli

Opracowanie metodyki doboru próby do kontroli
by³o zadaniem o istotnym znaczeniu. Umo¿liwi³o stosowanie, w szerszym ni¿ dotychczas zakresie, statystycznych metod doboru, umo¿liwiaj¹cych uogólnianie wniosków wynikaj¹cych z badania próby  na ca³y
obszar objêty kontrol¹. Ze wzglêdu na szeroki zakres
podmiotowy i przedmiotowy przeprowadzanych kontroli przyjêto za³o¿enie, ¿e w ich toku powinny byæ wykorzystywane zarówno statystyczne, jak i niestatystyczne metody doboru próby.
W wytycznych metodycznych szczegó³owo omówiono metody i techniki doboru oraz poszczególne
etapy jego planowania, a tak¿e sposób interpretacji
wyników badañ. Zamieszczono w nich równie¿ przy-
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k³ady ilustruj¹ce zastosowanie wspomnianych metod i technik. Podczas prac nad metodyk¹ korzystano z pomocy ekspertów Narodowego Urzêdu Kontroli Wielkiej Brytanii. Umo¿liwi³o to zapoznanie siê
ze sposobem doboru próby oraz metodyk¹ rozwi¹zywania praktycznych problemów zwi¹zanych
z przeprowadzaniem doboru. Zebrane w ten sposób
dowiadczenia zosta³y wykorzystane w ostatecznej
wersji metodyki.
Znacz¹cym postêpem w praktycznym zastosowaniu statystycznych metod doboru próby by³o wykorzystanie narzêdzia informatycznego w kontroli wykonania bud¿etu pañstwa. Opracowany w Izbie specjalistyczny program umo¿liwia m.in. dokonanie wyboru
próby dowodów ksiêgowych do kontroli, udokumentowanie wyników badania tej próby oraz ekstrapolacjê wyników z zastosowaniem metod statystycznych.
Program zastosowano po raz pierwszy podczas kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2002 r. (w bezporednich badaniach oko³o 380 jednostek bud¿etowych). Obecnie wykorzystywana jest jego udoskonalona wersja. Omawiany program wzbudzi³ tak¿e zainteresowanie poza Izb¹.
Istotnoæ i ocena ryzyka kontroli

Odrêbne grupy standardów oraz wytycznych metodycznych zawartych w Podrêczniku powiêcono zagadnieniu istotnoci oraz ocenie ryzyka kontroli. Kontrolowana dzia³alnoæ bardzo rzadko jest bowiem ca³kowicie wolna od nieprawid³owoci i nie ka¿da stwierdzona nieprawid³owoæ uzasadnia dokonanie negatywnej oceny kontrolowanej dzia³alnoci. Pojêcie istotnoci okrela zatem poziom tolerancji kontrolera zewnêtrznego dla nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
W wytycznych omówiono pojêcie istotnoci i jej
rodzaje (ze wzglêdu na wartoæ, charakter i kontekst)
oraz sposoby okrelenia istotnoci na etapie przygotowania kontroli, oceny wyników kontroli, jak równie¿
zale¿noæ miêdzy istotnoci¹ a ryzykiem kontroli. Zawarto w nich równie¿ wskazówki dotycz¹ce odpowiedniego dokumentowania ustaleñ kontroli  w aspekcie
istotnoci.
Przedstawiono w nich tak¿e sposoby ustalania
progów istotnoci na ka¿dym etapie postêpowania
kontrolnego, zwracaj¹c w szczególnoci uwagê na
problematykê rozpatrywania istotnoci na etapie

oceny ryzyka. Wed³ug Standardów kontroli, w kontrolach przeprowadzanych przez NIK poziom ryzyka nie
powinien byæ wy¿szy ni¿ 5%. W kontrolach wykonania zadañ, w których nie jest mo¿liwe okrelenie procentowej wartoci tego ryzyka, nale¿y d¹¿yæ do zapewnienia jego odpowiednio niskiego poziomu, przez
w³aciwe przygotowanie i zaprojektowanie badañ oraz
zachowanie, podczas przeprowadzania kontroli, wymaganej dba³oci o jej jakoæ.
Badanie i ocena systemu kontroli wewnêtrznej

Dobrze funkcjonuj¹cy system kontroli wewnêtrznej sprawia, ¿e zmniejsza siê prawdopodobieñstwo
wyst¹pienia istotnych nieprawid³owoci w kontrolowanej dzia³alnoci. Zasadnicz¹ korzyci¹, jak¹ organ
kontroli zewnêtrznej odnosi z dobrego funkcjonowania systemów kontroli wewnêtrznej, jest mo¿liwoæ
zmniejszenia liczby badañ kontrolnych przeprowadzanych przez ten organ. Oznacza to równie¿ korzyæ
dla jednostki kontrolowanej, poniewa¿ kontrola trwa
krócej i jest mniej dla niej uci¹¿liwa. Do Podrêcznika
kontrolera w³¹czono wiêc odrêbn¹ grup¹ standardów
i wytycznych okrelaj¹cych metodykê badania i oceny systemu kontroli wewnêtrznej. Omówiono w nim
pojêcia i cel funkcjonowania systemu kontroli wewnêtrznej, rodzaje systemów kontroli i sposoby jej
badania.
Badanie systemów kontroli wewnêtrznej obejmuje:
 analizê dokumentacji dotycz¹cej funkcjonowania
tego systemu;
 identyfikacjê kluczowych elementów i ocenê organizacji systemu;
 przeprowadzenie testów systemu, których celem
jest sprawdzenie, czy odpowiednio funkcjonuje on
w praktyce;
 wypracowanie wniosków w przedmiocie skutecznoci funkcjonowania systemu;
 sprawdzenie realizacji wniosków oraz ich wp³ywu
na funkcjonowanie systemu w poszczególnych
obszarach (np. w wyniku kontroli sprawdzaj¹cej
realizacjê wniosków).
W wytycznych zamieszczono listê pytañ do badania systemu kontroli wewnêtrznej, przydatn¹
w praktyce kontrolnej. Nale¿y podkreliæ, ¿e jednym
z priorytetów metodycznych NIK, ustalonych na lata
2003-2005, jest analiza funkcjonowania kontroli wewnêtrznej.
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przygotowania kontroli, co ma zapewniæ:
 skuteczne i wydajne zaprojektowanie kontroli,
które umo¿liwi uzyskanie rozs¹dnej pewnoci, ¿e
wszystkie istotne nieprawid³owoci zosta³y wykryte (np. skoncentrowanie zakresu kontroli na
wa¿nych zagadnieniach, takie zaprojektowanie
procedur, aby uzyskaæ wystarczaj¹ce dowody
kontroli);
 ustalenie progu (progów) istotnoci w aspekcie
dokonywania oceny kontrolowanej dzia³alnoci
(zw³aszcza ma to znaczenie w kontrolach koordynowanych, w których sprzyja ujednoliceniu
i obiektywizacji ocen formu³owanych przez ró¿ne
ekipy kontrolne);
 unikniêcie zarzutów subiektywnego dopasowywania ocen po kontroli.
Je¿eli planowane jest wykorzystanie w kontroli statystycznych metod doboru próby, okrelenie wartoci
progu istotnoci jest konieczne dla ustalenia liczebnoci próby, która powinna zostaæ poddana kontroli.
W odrêbnych wytycznych metodycznych omówiono pojêcie ryzyka kontroli, tj. ryzyka wyci¹gniêcia przez kontrolera mylnych wniosków dotycz¹cych
kontrolowanej dzia³alnoci, oraz pojêcie poziomu ufnoci wyra¿aj¹cego pewnoæ, z jak¹ sformu³owane
przez kontrolera oceny, uwagi i wnioski bêd¹ prawid³owe. Wiele miejsca powiêcono tak¿e wskazówkom dotycz¹cym odpowiedniego zaprojektowania
badañ kontrolnych, pod wzglêdem ich charakteru,
zakresu i iloci. Przeprowadzenie analizy ryzyka
zwi¹zanego z dan¹ dzia³alnoci¹ lub jednostk¹ obejmuje zatem:
 zrozumienie danej dzia³alnoci, jej elementów lub
systemów;
 analizê ewentualnych nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanej jednostki;
 okrelenie kluczowych zagro¿eñ z punktu widzenia celów kontroli oraz ocenê ryzyka wyst¹pienia
tych zagro¿eñ;
 w³aciwe zaprojektowanie badañ kontrolnych,
umo¿liwiaj¹ce nadanie priorytetu obszarom nara¿onym na szczególne ryzyko;
 weryfikacjê zak³adanych pocz¹tkowo elementów
ryzyka podczas przeprowadzania kontroli.
Przedstawiono równie¿ wp³yw elementów ryzyka
kontroli na liczbê koniecznych do przeprowadzenia
badañ kontrolnych oraz zasady weryfikacji wstêpnej
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Wspó³dzia³anie z innymi organami kontroli

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne organy kontroli mog¹ byæ przez NIK wykorzystane jako
wskazówki przy wyborze tematów kontroli wprowadzanych do planu pracy, materia³ pomocniczy do opracowywania programów kontroli, a tak¿e jako materia³
dowodowy w prowadzonym postêpowaniu kontrolnym.
Celem opracowania standardów oraz wytycznych
metodycznych w tym zakresie by³o wiêc przedstawienie interpretacji przepisów prawnych reguluj¹cych
pozycjê NIK i jej uprawnienia wobec innych organów
kontroli funkcjonuj¹cych w Polsce, a tak¿e udzielenie
instrukcji i wytycznych dotycz¹cych praktycznych
aspektów podejmowanej wspó³pracy.
W wytycznych przedstawiono zakres podmiotowy i przedmiotowy tej wspó³pracy, jej formy i zasady.
Odniesiono siê równie¿ do problematyki wspó³pracy
z innymi organami kontroli, komórkami kontroli wewnêtrznej i audytorem wewnêtrznym jednostki kontrolowanej, a tak¿e prowadzenia wspólnych badañ z najwy¿szymi organami kontroli innych krajów. Zamieszczono ponadto, szczególnie przydatne kontrolerom,
wskazówki dotycz¹ce m.in. sposobu i zakresu wykorzystywania ustaleñ poczynionych przez inne organy
kontroli, ich prezentacji w dokumentach pokontrolnych
NIK, zasad dokumentowania takiej wspó³pracy itp.
Korzystanie z pomocy bieg³ych i specjalistów

Kontrola jest postêpowaniem, które zmierza do
ustalenia stanu faktycznego, dlatego w jej toku mo¿e
wyst¹piæ potrzeba badania zjawisk wymagaj¹cych
wiedzy specjalistycznej, której nie maj¹ kontrolerzy
NIK. W takiej sytuacji du¿e znaczenie dla jakoci kontroli ma niew¹tpliwie mo¿liwoæ przeprowadzenia dowodu na podstawie opinii bieg³ego lub powo³anie specjalisty. W zwi¹zku z tym równie¿ i w tej dziedzinie dostrze¿ono potrzebê ustalenia standardów i wytycznych
metodycznych okrelaj¹cych podstawê, potrzeby, zakres i sposób korzystania w procesie kontroli z pomocy
bieg³ych i specjalistów.
W wytycznych wiele miejsca powiêcono wiêc
praktycznym zagadnieniom zwi¹zanym ze wspó³prac¹ z powo³ywanymi ekspertami, w tym sprawom
o zasadniczym znaczeniu, takim jak uzyskanie pewnoci co do ich wiedzy i kompetencji zawodowych,
a tak¿e niezale¿noci i obiektywizmu. Aby praca bie-
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g³ego lub specjalisty mog³a s³u¿yæ jako dowód w postêpowaniu kontrolnym, konieczna jest równie¿ krytyczna ocena jej jakoci przez kontrolera. Wiele wskazówek sformu³owano równie¿ na ten temat.
Nadzór i zapewnienie jakoci kontroli

Znaczenia nadzoru w procesie kontroli, tak jak i w
przypadku ka¿dej zorganizowanej dzia³alnoci, nie
mo¿na przeceniæ. Zagadnienia dotycz¹ce zalecanych
technik i metod s³u¿¹cych zapewnieniu efektywnego
nadzoru nad przebiegiem postêpowania kontrolnego,
a tym samym s³u¿¹cych zapewnieniu jakoci kontroli,
uwzglêdnione zosta³y w Standardach oraz w rozdziale Podrêcznika kontrolera pn. Dba³oæ o jakoæ kontroli.
Za³o¿enia systemu dba³oci o jakoæ kontroli opracowano z wykorzystaniem niektórych rozwi¹zañ zawartych w normach ISO4/ 9000  Systemy zarz¹dzania jakoci¹, których celem jest wspomaganie organizacji we wdra¿aniu i skutecznym dzia³aniu systemów
zarz¹dzania jakoci¹. Dotyczy to m.in. okrelenia kluczowych  z punktu widzenia dba³oci o jakoæ  etapów w procesie kontroli, przypisania odpowiedzialnoci za dba³oæ o jakoæ na tych etapach, zapewnienia dokumentacji potwierdzaj¹cej w³aciwe wykorzystanie narzêdzi dba³oci o jakoæ, ustanowienia
procesu ci¹g³ego doskonalenia dzia³alnoci i oceny
prawid³owoci zrealizowanych dzia³añ.
Punktem wyjcia opracowania standardów i wytycznych w³¹czonych do omawianego rozdzia³u by³
jeden z piêciu celów zapisanych w Strategii, tj. wysoka jakoæ i przydatnoæ informacji o wynikach kontroli. Aby finalny produkt dzia³alnoci kontrolnej by³ najwy¿szej jakoci, konieczne jest przestrzeganie wymagañ dotycz¹cych dba³oci o jakoæ na wszystkich etapach  pocz¹wszy od zaplanowania i przygotowania
kontroli, przez wykonanie czynnoci kontrolnych,
a skoñczywszy na realizacji jej wyników.
Osi¹gniêcie wyznaczonego celu wymaga³o zatem
stworzenia systemu kompleksowego zarz¹dzania ja-
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ISO  International Organization for Standardization. Miêdzynarodowa

Organizacja Normalizacyjna jest ogólnowiatow¹ federacj¹ krajowych
jednostek normalizacyjnych (organizacji cz³onkowskich ISO). Norma ISO
9000 od wrzenia 2001 r., tj. od czasu jej publikacji przez Polski Komitet
Normalizacyjny, ma status normy krajowej (Nr PN-EN ISO 9000).

Badanie potencjalnych zjawisk korupcji

Badanie obszarów zagro¿onych korupcj¹ i mechanizmów korupcjogennych stanowi jeden z priorytetów
kontroli NIK ju¿ od 2000 r. Izba systematycznie analizuje ustalenia kontroli pod k¹tem wystêpowania i skali
tego zjawiska, co umo¿liwia pog³êbianie wiedzy i doskonalenie metodyki tych badañ.
Zalecenia metodyczne odnosz¹ce siê do kontroli
obszarów zagro¿onych korupcj¹ zosta³y w³¹czone do
drugiej czêci Podrêcznika. Okrelono m.in. mechanizmy korupcjogenne wraz z zestawem podstawowych pytañ wytyczaj¹cych g³ówne kierunki badañ
kontrolnych. Wskazano tak¿e najwa¿niejsze obszary zagro¿enia korupcj¹ w funkcjonowaniu instytucji
publicznych. Do obszarów szczególnego ryzyka zaliczono: udzielanie zamówieñ publicznych, dzia³alnoæ administracji skarbowej, s³u¿b celnych oraz
policji, ustanawianie kontyngentów i udzielanie koncesji, dzia³alnoæ funduszy celowych i agencji, a tak¿e funkcjonowanie s³u¿by zdrowia. Przy ustalaniu listy tych obszarów kierowano siê wystêpowaniem powa¿nych systemowych zagro¿eñ, stwierdzonych
podczas kontroli NIK.

Kodeks etyki kontrolerskiej

Niepodlegaj¹cy dyskusji jest wymóg etycznych zachowañ kontrolerów. Powinni oni kierowaæ siê przes³aniem, ¿e wykonywanie obowi¹zków wobec spo³eczeñstwa winno przewa¿aæ nad w³asnymi interesami. Opracowano zatem Kodeks etyki kontrolera NIK, który zosta³ w³¹czony do Podrêcznika.5/ Skodyfikowano w nim
najwy¿sze wymagane standardy, jakie powinni spe³niaæ
kontrolerzy, w tym dotycz¹ce prezentowania postawy
s³u¿by. Postawa ta oznacza, ¿e s¹ oni zobowi¹zani do
zachowania szczególnej starannoci, rozwagi i odpowiedzialnoci wobec obywateli oraz organów i podmiotów korzystaj¹cych z rezultatów pracy Izby. Daje temu
wyraz treæ lubowania sk³adanego przez kontrolera
NIK przy jego mianowaniu.6/ Postawa taka umo¿liwia
uzyskanie i ugruntowanie zaufania spo³ecznego, co jest
mo¿liwe jedynie przy zachowaniu profesjonalizmu,
a wraz z nim wysokiego poziomu etyki zawodowej.
Kontrolerzy powinni mieæ wiadomoæ, ¿e ich postawa
w czasie wykonywania obowi¹zków w jednostce kontrolowanej uto¿samiana jest niejednokrotnie z postaw¹
wszystkich pracowników najwy¿szego organu kontroli,
a przez ten pryzmat oceniana jest praca ca³ej Izby.
W wypadku prawid³owej postawy umacnia siê jej autorytet i wiarygodnoæ, a w konsekwencji budowany jest
wizerunek pañstwa pojmowanego jako dobro wspólne
wszystkich obywateli.
Kodeks etyki stanowi zbiór wartoci, zasad postêpowania, norm i zachowañ, którymi powinny kierowaæ
siê osoby wykonuj¹ce zawód kontrolera pañstwowego. Podstawowymi zasadami s¹: rzetelnoæ i uczciwoæ, niezale¿noæ, obiektywizm i bezstronnoæ, kompetencja i starannoæ, przestrzeganie tajemnicy kontrolerskiej i profesjonalne zachowanie. W Kodeksie nie
tylko zdefiniowano powy¿sze zasady, ale równie¿ je
rozwiniêto, zamieszczaj¹c wskazówki pomocne
w praktycznym rozstrzyganiu w¹tpliwoci zwi¹zanych
z jego stosowaniem.
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Przy opracowaniu Kodeksu uwzglêdniono postanowienia Kodeksu etyki

INTOSAI, przyjêtego przez Komitet Zarz¹dzaj¹cy INTOSAI 24 czerwca
1996 r.
6/

lubujê s³u¿yæ Pañstwu Polskiemu, przestrzegaæ porz¹dku prawnego,

wykonywaæ obowi¹zki pracownika Najwy¿szej Izby Kontroli sumiennie,
bezstronnie, zgodnie z najlepsz¹ wiedz¹ i wol¹  por. art. 70 ustawy o NIK.
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koci¹. W odró¿nieniu od tradycyjnego pojmowania
kontroli jakoci, system ten nie koncentruje siê na wyszukiwaniu i poprawianiu zaistnia³ych ju¿ b³êdów.
Kompleksowe zarz¹dzanie jakoci¹ pojmowane jest
jako dzia³anie wymagaj¹ce wspó³dzia³ania wszystkich
pracowników, prowadz¹ce do wykonania pracy dobrze
ju¿ za pierwszym razem.
Wytyczne zosta³y tak¿e wzbogacone wieloma
dokumentami, które po wype³nieniu s¹ swoist¹ histori¹ kontroli, tworz¹c cie¿kê kontroln¹ umo¿liwiaj¹c¹ przeledzenie ca³ego procesu postêpowania i
zidentyfikowania pope³nionych w nim b³êdów. System ten umo¿liwia jednoczenie wyszukiwanie, a nastêpnie propagowanie dobrych praktyk w dzia³alnoci kontrolnej.

#
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3. Standardy audytu
wewnêtrznego
W 2003 r. opracowano i wdro¿ono Standardy
audytu wewnêtrznego w NIK. Tym samym zrealizowano kolejne zadanie s³u¿¹ce w praktyce realizacji
idei i zasad okrelonych w Strategii NIK. Zauwa¿yæ
nale¿y, ¿e audyt wewnêtrzny w NIK to dzia³alnoæ
oceniaj¹ca, przeprowadzana w Izbie jako us³uga na
jej rzecz, obejmuj¹ca m.in. badanie, ocenê i monitorowanie skutecznoci systemów kontroli wewnêtrznej i systemów ksiêgowych.
Standardy audytu wewnêtrznego zosta³y podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje zasady postêpowania, jakimi powinni kierowaæ siê audytorzy (niezale¿noæ, obiektywizm, bezstronnoæ, rzetelnoæ i profesjonalizm) oraz metodykê oceny jakoci i efektywnoci ich pracy, druga za  standardy
realizacji audytu: jego planowanie i przeprowadzanie, dokumentowanie wyników oraz sporz¹dzanie
sprawozdañ.

Audytor w NIK jest niezale¿ny organizacyjnie 
podlega bezporednio Prezesowi NIK. Ponadto jest niezale¿ny w odniesieniu do planowania i przeprowadzania audytu oraz sk³adania sprawozdañ z jego realizacji, a tak¿e od kontrolowanych procedur lub dzia³añ.
Audytor wewnêtrzny ma program zapewnienia jakoci
i sta³ego doskonalenia, który obejmuje, wed³ug Standardów audytu, wszystkie aspekty czynnoci audytu
i umo¿liwia ci¹g³e monitorowanie jego efektywnoci.
Zgodnie ze Standardami, w sferze planowania
dzia³alnoci komórki audytu wewnêtrznego k³adzie siê
m.in. nacisk na potrzebê uwzglêdniania rozwoju zawodowego audytorów, w tym okrelanie potrzeb szkoleniowych. Regulowane s¹ ponadto procedury przygotowania i sporz¹dzania sprawozdañ, ze szczególnym
uwzglêdnieniem metodyki oceny obszarów ryzyka
i przygotowania programu zadania audytowego. Sprawozdania z audytu musz¹ odpowiadaæ okrelonym
standardom jakociowym, a zatem powinny byæ: dok³adne, obiektywne, przejrzyste, zwiêz³e, konstruktywne, kompletne i terminowe.
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Prezes NIK jest dysponentem œrodków bud¿etowych przeznaczanych
corocznie przez Sejm RP na sfinansowanie dzia³alnoœci Izby. W zwi¹zku
z tym Izba – tak jak ka¿da inna jednostka wykorzystuj¹ca œrodki publiczne – powinna mieæ zorganizowany i sprawnie funkcjonuj¹cy system audytu wewnêtrznego.
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W 2003 r. NIK intensywnie wspó³dzia³a³a z Narodowym Urzêdem Kontroli Wielkiej Brytanii w sferze metodyki kontroli. Wspó³praca realizowana by³a m.in. w ramach Programu twinning light.7/ Jego zakres merytoryczny koncentrowa³ siê, zgodnie z sugesti¹ NIK, na doskonaleniu metodyki kontroli finansów publicznych, z uwzglêdnieniem kontroli bud¿etu
pañstwa. Przewidywa³ tak¿e weryfikowanie, na podstawie doœwiadczeñ
partnera brytyjskiego, Standardów kontroli NIK, jak równie¿ poznanie
metodyki kontroli wykorzystania œrodków unijnych.

W realizacji programu twinning light wziê³o udzia³
oko³o 500 pracowników Izby.

Formy organizacyjne
i uczestnicy szkolenia
Program twinning light realizowano w zró¿nicowanych formach: warsztatów planowania strategicznego, zajêæ szkoleniowych i seminariów, bezporednich
konsultacji z ekspertami brytyjskimi, wizyt studyjnych.
Od lutego do padziernika 2003 r. brytyjscy eksperci
przeprowadzili w NIK 15 szkoleñ i seminariów, brali
udzia³ w konsultacjach dotycz¹cych Podrêcznika kontrolera. Mia³y te¿ miejsce 3 wizyty studyjne polskich
kontrolerów w NAO w Londynie. Kontrolerzy NIK przeszkoleni zostali w zakresie takich zagadnieñ, jak: kontrola finansowa, kontrola wykonania zadañ, zapewnienie jakoci w kontroli, kontrola wewnêtrzna i kontrola funduszy europejskich. Przeprowadzone zosta³y tak¿e dwie kontrole pilota¿owe, których przygotowanie i przebieg by³ konsultowany z przedstawicielami NAO. W pierwszej z nich pn. Realizacja zadania
Odnowa centrów ma³ych miast i wsi  CENTRA w ramach Kontraktu wojewódzkiego dla województwa
ma³opolskiego w latach 2001-2002 korzystano z zalecanych przez ekspertów brytyjskich takich narzêdzi, jak: grupy dyskusyjne, badanie kwestionariuszowe i techniki porównawcze danych. W drugiej z tych
kontroli pn. Rzetelnoæ sprawozdañ bud¿etowych sporz¹dzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
rodowiska w Warszawie w latach 2002-2003 (I kw.)
wykorzystano natomiast nowe metody i narzêdzia stosowane przez NIK w kontrolach bud¿etowych (m.in.
dobór próby, szacowanie ryzyka, kwestionariusze do
oceny systemu rachunkowoci itp.). Wspomniane
metody i narzêdzia uzyska³y pozytywn¹ ocenê ekspertów NAO.

Metodyka oceny przebiegu programu
i jego efekty
Po zakoñczeniu programu dokonano oceny jego
realizacji, m.in. wykorzystuj¹c w tym celu wyniki badañ ankietowych (kwestionariusze ankietowe mia³y
charakter anonimowy). Program by³ interesuj¹cym dowiadczeniem dla kontrolerów NIK. Umo¿liwi³ nie tylko poznanie nowoczesnych rozwi¹zañ i narzêdzi kontrolnych stosowanych w pracy najwy¿szego organu
kontroli Wielkiej Brytanii, ale spowodowa³ tak¿e chêæ
wykorzystania w polskich warunkach tych narzêdzi
i rozwi¹zañ, które uznano za najbardziej przydatne
w pracy Izby.
Cenne s¹ zw³aszcza te dowiadczenia, które na
przyk³adzie brytyjskiego NAO sk³aniaj¹ do zwrócenia
jeszcze wiêkszej ni¿ dotychczas uwagi na potrzebê
rozpoznawania obszarów przewidzianych do badañ
kontrolnych, co jest szczególnie efektywne na etapie
planowania kontroli. Nie do przecenienia jest tak¿e
potrzeba systematycznej analizy ryzyka kontrolowanej dzia³alnoci. Za wysoce przydatne uznano tak¿e
szkolenie z zakresu kontroli wykonania zadañ. Niektóre techniki prowadzenia badañ oraz sposób podejcia do tematów kontroli bêdzie mo¿na wykorzystaæ
w dzia³alnoci kontrolnej Izby. Uzyskano m.in. niezbêdne dane i informacje do opracowania w³asnych wskazówek metodycznych i zastosowania nowych narzêdzi do prowadzenia kontroli wykonania zadañ, w tym:
grup tematycznych, technik porównawczych i szerokiego wykorzystania ankiet. Za cenn¹ uznano równie¿
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Program wspó³pracy bliniaczej. Jego specyfika przewiduje przep³yw

wiedzy eksperckiej i dowiadczenia miêdzy instytucjami wspó³pracuj¹cymi.

#!

Metodyka kontroli  Podrêcznik kontrolera

4. Program wspó³pracy
bliniaczej

wspó³pracê w sferze metodyki kontroli  mo¿e ona byæ
w bliskiej ju¿ przysz³oci obszarem wspólnych przedsiêwziêæ obu instytucji. Konsultacje z ekspertami NAO
mia³y szczególnie du¿e znaczenie przy opracowywaniu rozdzia³u Podrêcznika kontrolera powiêconego
doborowi próby do kontroli. Wykorzystanie wieloletnich dowiadczeñ NAO umo¿liwi³o udoskonalenie tego
opracowania.
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Wnioski koñcowe
Postulowano zwrócenie wiêkszej ni¿ dotychczas
uwagi na wczeniejsze rozpoznanie dzia³alnoci kontrolowanej, zw³aszcza na etapie planowania kontroli
oraz wprowadzenie, jako zasady, analizy ryzyka kontrolowanej dzia³alnoci. Zalecono tak¿e szersze ni¿
dotychczas wykorzystanie procedur analitycznych
i metodyki doboru próby do kontroli. W zakresie procedur analitycznych zaproponowano kontynuacjê
wymiany i konsultacji opracowañ NIK i NAO, jak równie¿ zorganizowanie wspólnego seminarium powiêconego tym zagadnieniom. Ocena ryzyka kontroli jest
obecnie  zarówno w kontrolach finansowych, jak
i kontrolach wykonania zadañ  jednym z kluczowych
zagadnieñ w dziedzinie metodyki kontroli. Przyjêto
zatem, ¿e formy dalszej wspó³pracy mog¹ byæ analogiczne jak dla procedur analitycznych, z tym ¿e celowe by³oby, aby te dwa rodzaje kontroli potraktowaæ odrêbnie. Jednym z przyjêtych zaleceñ jest tak¿e stosowanie nowych dla NIK elementów metodyki
pozyskiwania danych do prowadzenia kontroli wykonania zadañ (np. grup tematycznych, technik porównawczych tzw. benchmarking, paneli ekspertów)
oraz korzystanie z dowiadczeñ NAO dotycz¹cych
sposobu prezentacji wyników kontroli, np. stosuj¹c ró¿nego typu formy wizualne (wykresy, zdjêcia,
mapy), które czyni¹ opracowania NAO bardziej przystêpnymi nie tylko dla ekspertów, ale tak¿e dla obywateli zainteresowanych sposobem korzystania ze

rodków publicznych. Ponadto dostrze¿ono potrzebê wykorzystania uzyskanej wiedzy na temat kontroli rodków pozyskiwanych z funduszy strukturalnych, w tym dotycz¹cej sporz¹dzania programów
kontroli tych rodków oraz technik kontrolnych. Rozwa¿ano równie¿ mo¿liwoæ dalszej wspó³pracy z brytyjskimi kontrolerami, m.in. w ramach wizyt studyjnych.
W sferze metodyki kontroli wykonania zadañ,
jako obszar do kontynuowania wspó³pracy wskazano temat przysz³ej kontroli pn. Realizacja wiadczeñ
zdrowotnych w zakresie wszczepiania endoprotez
stawu biodrowego.8/ Podkrelono, ¿e wspomniana
kontrola stworzy polskim kontrolerom sprzyjaj¹ce
warunki do zapoznania siê ze specyficzn¹ technik¹
i metodyk¹ pracy stosowan¹ w NAO przy tego typu
badaniach.
Za niezbêdne uznano równie¿ wprowadzenie nowych form dba³oci o jakoæ pracy NIK, m.in. indywidualnych cie¿ek rozwoju pracowników i okrelenie minimalnego czasu przeznaczonego na szkolenie zawodowe ka¿dego kontrolera, partnerskich przegl¹dów dokumentów sporz¹dzanych w jednym departamencie przez pracowników innego itd. Dostrze¿ono potrzebê dalszego doskonalenia warsztatu pracy, m.in. przez wykorzystanie stosowanych w NAO
technik przeprowadzania czynnoci kontrolnych i dokumentowania ich wyników oraz  w wiêkszym ni¿
dotychczas stopniu  narzêdzi wspomagaj¹cych proces kontrolny. Postanowiono równie¿ wdro¿yæ systematyczn¹ ocenê przygotowywanych w NIK dokumentów, wykorzystuj¹c w tym celu dokumenty uznane za wzorcowe (tzw. dobre praktyki) oraz korzystaæ
z dowiadczeñ partnera brytyjskiego w stosowaniu
narzêdzi informatycznych w kontroli wykonania bud¿etu pañstwa, m.in. przez opracowanie oprogramowania wspomagaj¹cego kontrolerów na ka¿dym etapie ich pracy.
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Kontrola zosta³a w³¹czona do uchwalonego przez Kolegium NIK Planu

pracy NIK na 2004 r.
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Uwagi ogólne
Zgodnie ze Standardami kontroli NIK, planowanie d³ugookresowe w NIK obejmuje trzy lata. Rok 2003 rozpocz¹³ kolejny taki okres. Obowi¹zuj¹ w nim nowe
podstawowe kierunki kontroli, zgodnie z którymi prowadzone bêd¹ badania
kontrolne w latach 2003-2005. Wœród tych priorytetów, czyli dziedzin dzia³alnoœci pañstwa, na których Izba postanowi³a skupiæ swoj¹ szczególn¹ uwagê, znajduj¹ siê nowe obszary. Widoczna jest jednak równie¿ kontynuacja badañ prowadzonych poprzednio. W ostatnim czasie niektóre tematy straci³y na znaczeniu, na pierwszy plan wysunê³y siê inne zagadnienia. Mimo to g³ówne pola
dzia³ania Izby nie zmieni³y siê, bowiem zaobserwowane poprzednio procesy,
tendencje i zjawiska zachodz¹ce w gospodarce i ¿yciu spo³ecznym nadal s¹
te same. W dalszym ci¹gu zatem w orbicie zainteresowañ Izby znajduj¹ siê
finanse publiczne, ale z ukierunkowaniem na deficyt bud¿etowy i d³ug publiczny, restrukturyzacja gospodarki i gospodarowanie maj¹tkiem publicznym, rozwi¹zywanie kwestii socjalnych i ochrona zdrowia, obronnoœæ i szeroko pojête
bezpieczeñstwo wewnêtrzne, oraz integracja z Uni¹ Europejsk¹.
Nie zmieni³y siê diametralnie równie¿ wnioski wyp³ywaj¹ce z zakoñczonych
w minionym roku kontroli. Tak wiêc 2003 r. nie stanowi³ punktu zwrotnego, jeœli
chodzi o pozyskiwanie dochodów dla bud¿etu pañstwa i bud¿etów jednostek
samorz¹dowych. Tak jak w latach poprzednich, naruszane by³y podstawowe
zasady gospodarowania maj¹tkiem publicznym. Nadal œrodki bud¿etowe nierzadko wydatkowano „lekk¹ rêk¹”, niegospodarnie, bez zachowania zgodnoœci z przepisami prawa, bez przygotowanego uprzednio planu i niezbêdnej
kontroli. O tym, ¿e tak jest w istocie, œwiadczy skala wykrytych przez NIK nieprawid³owoœci o charakterze finansowym. W 2003 r. Izba ujawni³a wydatkowanie z naruszeniem przepisów prawa przez podmioty funkcjonuj¹ce w sektorze
publicznym lub korzystaj¹ce ze œrodków publicznych ³¹cznie 1,4 mld z³. Uszczuplenia w dochodach bud¿etu pañstwa, bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego, pañstwowych i samorz¹dowych funduszów celowych, pañstwowych
osób prawnych i innych podmiotów wynios³y kolejne 1,7 mld z³, zaœ inne nieprawid³owoœci finansowe oceniono na 1,6 mld z³. Przytoczone dane wskazuj¹,
¿e w minionym roku ogólna kwota wykrytych przez NIK tego typu nieprawid³owoœci wynios³a 4,7 mld z³ i by³a wy¿sza ni¿ w roku poprzednim o 59%.1/
W wielu wypadkach, niezale¿nie od kierunku i tematu badañ, okazywa³o siê,
¿e jedn¹ z podstawowych przyczyn powstania ujawnionych nieprawid³owoœci
jest niewywi¹zywanie siê administracji publicznej jako ca³oœci, i poszczególnych jej organów, z na³o¿onych na ni¹ obowi¹zków. To niestety doœæ czêsto
spotykane zjawisko wynika z braku skutecznego nadzoru i kontroli nad dzia³alnoœci¹ podleg³ych urzêdów, instytucji, lub s³u¿b i nieegzekwowania rzetelnoœci, gospodarnoœci i oszczêdnoœci w dzia³aniach urzêdników. Konsekwencj¹ tego zaniechania jest poczucie bezkarnoœci, sk³aniaj¹ce do ³amania regulaminów i przyjêtych zasad postêpowania, a co najgorsze – tak¿e do zachowañ budz¹cych podejrzenie korupcji.
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Por. rozdzia³ V.7 Sprawozdania pn. Wybrane efekty kontroli.
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Czêœciej ni¿ w latach poprzednich wystêpowa³y uchybienia w dziedzinie rachunkowoœci, sprawozdawczoœci i ewidencji finansowo-ksiêgowej. Wprawdzie
by³y one nienajciê¿szego kalibru i jednostkowo nie poci¹ga³y za sob¹ powa¿nych skutków, ale ze wzglêdu na sw¹ powszechnoœæ mog³y stanowiæ swoist¹
„masê krytyczn¹”, a nastêpnie wywo³aæ reakcjê ³añcuchow¹, której uruchomienie mo¿e spowodowaæ niepowetowane szkody. Nierzetelne dane, kszta³tuj¹c nieprawdziwy obraz rzeczywistoœci, mog³y w niektórych wypadkach
wp³yn¹æ negatywnie na podejmowane na ich podstawie decyzje. Nieprawid³owoœci te z pewnoœci¹ stanowi³y równie¿ rezultat b³êdów wynikaj¹cych z niejasnoœci i zbytniego skomplikowania przepisów, co stwarza³o okreœlone problemy interpretacyjne u czêœci pracowników administracji publicznej. Sytuacji
w tym wzglêdzie nie u³atwia³a równie¿ koniecznoœæ zapoznania siê w przyspieszonym tempie z przepisami obowi¹zuj¹cymi cz³onków Unii Europejskiej.
Niepokoj¹ce przy tym jest to, ¿e nie widaæ tendencji do wygasania tego zjawiska.
Oszczêdne funkcjonowanie administracji publicznej, wykonywanie przez ni¹
zadañ w sposób wydajny i skuteczny, niestety w dalszym ci¹gu jest raczej postulatem, ni¿ faktem. Skutki jej niezadowalaj¹cej pracy s¹ widoczne w wielu
kontrolach. Szczególnie negatywnie nale¿y oceniæ te przypadki, które powoduj¹ dalekosiê¿ne, negatywne konsekwencje. Uwaga ta niew¹tpliwie dotyczy
wystêpuj¹cego nadal problemu niesprawnoœci procesów legislacyjnych wewn¹trz administracji rz¹dowej. Wielokrotnie, w informacjach o wynikach kontroli, Izba wskazywa³a na liczne przypadki niewydawania lub nieterminowego
wydawania przez ministrów aktów wykonawczych do ustaw, co ma niekorzystny wp³yw na funkcjonowanie pañstwa oraz podwa¿a zaufanie obywateli do
jego organów. Tymczasem kompetentna i sprawnie funkcjonuj¹ca administracja publiczna jest Polsce bardzo potrzebna, szczególnie dziœ, ze wzglêdu na
stoj¹ce przed naszym krajem wyzwania wynikaj¹ce z cz³onkostwa w Unii Europejskiej, zw³aszcza w sferze efektywnej obs³ugi i zagospodarowania œrodków
z funduszy unijnych. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ kieruj¹c siê ustaleniami jednej z przeprowadzonych ostatnio kontroli, której przedmiotem by³a ocena stanu przygotowania administracji publicznej do pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych, NIK jeszcze w marcu 2004 r., tj. przed przyst¹pieniem Polski do Wspólnot Europejskich, stwierdzi³a, ¿e administracja publiczna – mimo podjêtych dzia³añ – nie jest jeszcze nale¿ycie przygotowana do pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych. Izba wskaza³a podstawowe przyczyny tego stanu:
opóŸnienia w realizacji dzia³añ dostosowawczych przewidzianych w wewnêtrznych programach i harmonogramach oraz w przygotowaniu niezbêdnych regulacji prawnych. W konkluzji NIK stwierdzi³a, ¿e system zarz¹dzania funduszami strukturalnymi nie zosta³ w pe³ni wdro¿ony.
Bardzo niekorzystnie na wizerunek polskiej administracji publicznej wp³ywa
podatnoœæ na korupcjê oraz nieetyczne zachowania jej przedstawicieli. Prowadzone przez NIK analizy obszarów zagro¿onych korupcj¹ i mechanizmów
sprzyjaj¹cych jej powstawaniu w ostatnim okresie odnotowuj¹ wystêpowanie
z wiêksz¹ ni¿ poprzednio intensywnoœci¹ niebezpiecznego dla funkcjonowania pañstwa zjawiska konfliktu interesów. Powstaje on wówczas, gdy urzêdnik
uczestnicz¹cy w rozstrzygniêciu jakiejœ sprawy ma, lub mo¿e mieæ, osobisty
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interes w sposobie jej za³atwienia i to nie tylko wtedy, gdy dzia³a w osobistym
interesie, ale tak¿e wówczas, gdy istnieje choæby tylko teoretyczna mo¿liwoœæ,
¿e interes prywatny przewa¿y nad trosk¹ o wspólne dobro. Zjawisko to ma miejsce mimo istnienia norm prawnych, które maj¹ zapobiegaæ tego rodzaju konfliktom. Chodzi tu m.in. o zakaz ³¹czenia funkcji publicznych z dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹, zatrudniania siê u osób, w stosunku do których jako urzêdnicy
podejmowali jakieœ rozstrzygniêcia, zakaz podejmowania dodatkowych zajêæ, których wykonywanie mog³oby stwarzaæ konflikt interesów, a tak¿e prowadzenia spraw, w przypadku których wchodzi w grê osobisty interes danego
pracownika. Byæ mo¿e i te konstatacje stanowi¹, w jakiejœ mierze, odpowiedŸ
na pytanie o przyczyny, krytycznie ocenianego przez obywateli, stanu spraw
publicznych i pañstwa.
Oceny, uwagi i wnioski p³yn¹ce z zakoñczonych w 2003 r. kontroli sk³aniaj¹ do
jeszcze jednej refleksji. Wyniki czêsto kosztownych badañ, przeprowadzanych
z zaanga¿owaniem znacznej czêœci potencja³u kontrolnego Izby, nie s¹ w wystarczaj¹cym stopniu wykorzystywane przez organy w³adzy i administracji publicznej. Izba nie mo¿e aresztowaæ, na³o¿yæ grzywny lub mandatu, zmusiæ
metodami administracyjnymi adresatów wniosków pokontrolnych do ich realizacji, mo¿e jednak wnioskowaæ, zawiadamiaæ w³aœciwe organy pañstwa,
informowaæ opinie publiczn¹. Najwiêksza trudnoœæ polega jednak na tym, ¿e
je¿eli za dzia³anie skuteczne uznaæ naprawienie ujawnionych b³êdów, a przy
okazji ukaranie tego, kto na to zas³u¿y³, to na wnioski Izby musi zareagowaæ
konstruktywnie inny, w³aœciwy organ w³adzy lub administracji publicznej. Dopiero w³aœciwa reakcja tego organu mo¿e wywo³aæ wspomniany skutek. Je¿eli tak nie jest, oznacza to, ¿e pañstwo w tym obszarze dzia³ania jest niesprawne.
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1.

Wprowadzenie
Ka¿dego roku znaczna czêæ prac NIK skupia siê na badaniu wykonania bud¿etu pañstwa. Tak by³o i w roku
ubieg³ym. Wyniki tych kontroli omówione zosta³y szczegó³owo w opracowanej przez Izbê  równolegle ze sprawozdaniem z jej dzia³alnoci  Analizie wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w 2003 r.
Z ustaleñ kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2003 r. wynika, ¿e bud¿et pañstwa w 2003 r. zosta³
zrealizowany w podstawowych wielkociach zgodnie z ustaw¹ bud¿etow¹. Zarówno dochody jak i wydatki wykonano poni¿ej planu. W rezultacie deficyt bud¿etu pañstwa by³ o oko³o 1,7 mld z³ ni¿szy od limitu ustawowego.
W okresie 2002-2003 dochody bud¿etu pañstwa wzros³y realnie o oko³o 5%. W tym samym czasie wydatki
zwiêkszy³y siê realnie o oko³o 2,6%. Dynamiczny wzrost dochodów przy ni¿szej stopie wzrostu wydatków spowodowa³, i¿ deficyt bud¿etu pañstwa zmala³ o blisko 6%.
Deficyt bud¿etu pañstwa pozostawa³ w 2003 r. nadal na bardzo wysokim poziomie w relacji do PKB 
wskanik ten osi¹gn¹³ wartoæ 4,5%, tj. o ponad 0,5 punktu procentowego mniej ni¿ w 2002 r. W 2003 r. deficyt
ca³ego sektora publicznego nadal przekracza³ 5% PKB.
Drugim czynnikiem powoduj¹cym dynamiczny wzrost d³ugu publicznego i przekroczenie bariery 50% w relacji do PKB, by³a tzw. luka prywatyzacyjna. Przychody z prywatyzacji zosta³y ponownie zrealizowane znacznie
poni¿ej planu (w 2003 r.  40%, przy 30%  w 2002 r.). W rezultacie potrzeby po¿yczkowe musia³y byæ pokrywane zwiêkszon¹ emisj¹ skarbowych papierów wartociowych, co przyczyni³o siê do wzrostu wartoci d³ugu publicznego.
Wykonanie bud¿etu pañstwa, z wysokim deficytem sektora finansów publicznych i niskimi wp³ywami z prywatyzacji mimo jego realizacji zgodnie z planem, nie mo¿e byæ ocenione pozytywnie bez zastrze¿eñ.
Kontrola wykonania bud¿etu pañstwa w 2003 r. wykaza³a, ¿e mimo niewielkiej rozbie¿noci w makroekonomicznych warunkach w zakresie wzrostu gospodarczego na 2003 r., oszacowanie jego konsekwencji  szczególnie dla rynku pracy  by³o nietrafne. Przes¹dzi³a o tym odmienna od zak³adanej struktura wzrostu PKB. Prognozowano, ¿e g³ównym czynnikiem kreuj¹cym wzrost gospodarczy bêdzie popyt krajowy, a w obliczu ni¿szego wzrostu
akumulacji i dynamicznego wzrostu eksportu okaza³o siê, ¿e funkcjê tê pe³ni³ w 2003 r. eksport netto. Wzrost
gospodarczy nie wp³yn¹³ jednak na poprawê sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia utrzyma³a siê w 2003 r. na
bardzo wysokim poziomie z 2002 r. (20%, z uwzglêdnieniem wyników spisu powszechnego z 2002 r.), a przeciêtne
zatrudnienie w gospodarce narodowej zmniejszy³o siê o 200 tys. osób i wynios³o na koniec 2003 r.  8,5 mln osób.
Mimo ¿e równowaga zewnêtrzna  mierzona relacj¹ deficytu w obrotach bie¿¹cych do PKB  ulega stopniowej
poprawie w ostatnich latach i daje podstawy stabilnego wzrostu, to w wymiarze wewnêtrznym nierównowaga
finansów publicznych przyczynia siê do destabilizacji procesów wzrostowych w gospodarce.
W 2003 r., podobnie jak w latach poprzednich, nie wykonano planowanych dochodów podatkowych, mimo
to drugi rok z rzêdu nast¹pi³ znaczny wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego. W porównaniu z 2002 r.
dochody podatkowe by³y wy¿sze o 5%. Przyczyn¹ niewykonania planu dochodów podatkowych by³o zarówno
nietrafne oszacowanie przewidywanego wykonania dochodów w 2002 r., jak i nietrafne prognozowanie sytuacji
na rynku pracy oraz tempa wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych w 2003 r.
Zaleg³oci w dochodach bud¿etowych by³y o 11,5% wy¿sze ni¿ w 2002 r., w tym zaleg³oci podatkowe
wzros³y o 2,6% a zaleg³oci w pozosta³ych dochodach o 31,7%. Niezrealizowanie zak³adanego w projekcie
ustawy bud¿etowej na 2003 r. 46% zmniejszenia zaleg³oci podatkowych by³o rezultatem ni¿szych od przewidywanych w projekcie tej ustawy wp³ywów z op³at okrelonych przepisami ustawy o restrukturyzacji niektórych
nale¿noci publicznoprawnych od przedsiêbiorców. Wysoki poziom zaleg³oci podatkowych i pogarszanie siê
efektywnoci ich egzekucji wskazuj¹, ¿e wprowadzone w ostatnich latach zmiany organizacyjne i prawne, maj¹ce na celu zwiêkszenie skutecznoci poboru nale¿noci podatkowych, nie przynios³y w 2003 r. widocznych
efektów. Konieczne jest dalsze prowadzenie prac w tym kierunku oraz analizowanie i wykorzystywanie przez
Ministerstwo Finansów posiadanych informacji do bie¿¹cego zarz¹dzania. Potwierdzaj¹ to równie¿ nieprawid³owoci ujawnione przez NIK w kontrolach izb i urzêdów skarbowych.
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Wykonanie wydatków w stosunku do ustawy bud¿etowej by³o ni¿sze o 2,7%. W relacji do PKB wydatki
bud¿etu pañstwa stanowi³y 23,2%. Odnotowaæ zatem nale¿y  w sensie pozytywnym  obni¿enie siê tej relacji
o 0,2 punktu procentowego. Jednak¿e wobec narastaj¹cego d³ugu publicznego oraz przeniesienia czêci wydatków do pozosta³ych segmentów sektora finansów publicznych, postêp jest nieznaczny i mo¿e okazaæ siê
nietrwa³y. Rzeczywiste wydatki bud¿etu pañstwa by³y ni¿sze, gdy¿ na podstawie art. 102 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, Rada Ministrów przenios³a do wykorzystania w 2004 r. rodki w kwocie 1 mld z³, podczas gdy
rok wczeniej by³a to kwota 0,9 mld z³. Przenoszenie coraz wiêkszych kwot na wydatki niewygasaj¹ce z up³ywem roku zniekszta³ca obraz wykonania bud¿etu pañstwa.
Zwrócono uwagê na dynamiczny rozwój w ostatnich latach dzia³alnoci w formie rodków specjalnych.
Odrêbny problem stanowi¹ rodki specjalne funkcjonuj¹ce na podstawie ustaw. Na koniecznoæ likwidacji tych
rodków wskazuj¹ ustalenia kontroli NIK, które po raz kolejny potwierdzi³y wystêpowanie licznych nieprawid³owoci w tej sferze.
Pañstwowe fundusze celowe mia³y na koniec 2003 r. ujemny wynik finansowy. Przyczyni³y siê do tego fundusze celowe dotowane z bud¿etu pañstwa, które odnotowa³y deficyt o ³¹cznej wartoci 1,5 mld z³. Zasadnicz¹ czêæ
wydatków dotowanych z bud¿etu pañstwa funduszy celowych stanowi¹ wyp³aty ustawowo gwarantowanych wiadczeñ. Fakt, i¿ fundusze nie dysponowa³y w 2003 r., podobnie jak rok wczeniej, rodkami niezbêdnymi dla wyp³aty
tych wiadczeñ dowodzi, ¿e zosta³y zani¿one kwoty dotacji bud¿etowych. Tym samym zani¿ony zosta³  przez
przerzucenie niedoboru na fundusze celowe  deficyt bud¿etu pañstwa. O ujemnym wyniku funduszy dotowanych
zadecydowa³ Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Fundusz Pracy. Wród funduszy niedotowanych istotne nieprawid³owoci wyst¹pi³y w Narodowym Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Deficyt bud¿etu pañstwa na koniec 2003 r. zamkn¹³ siê kwot¹ 37 mld z³, a wiêc nadal by³ to poziom bardzo
wysoki. Chocia¿ relacja deficytu do PKB uleg³a nieznacznej poprawie w stosunku do poprzedniego roku, jest to
przede wszystkim skutek zbyt niskiego dotowania z bud¿etu pañstwa FUS i Funduszu Pracy. Ograniczenie tych
dotacji w istocie rzeczy przenios³o czêæ deficytu poza bud¿et pañstwa, zwiêkszaj¹c ujemny wynik funduszy
celowych.
Finansowanie deficytu bud¿etowego i pozosta³ych potrzeb po¿yczkowych bud¿etu pañstwa przebiega³o
odmiennie od za³o¿eñ przyjêtych w ustawie bud¿etowej. Zmiana róde³ finansowania wynika³a przede wszystkim z niewykonania przychodów z prywatyzacji. By³ to ju¿ trzeci rok, w którym przychody z tego tytu³u nie zosta³y
osi¹gniête w planowanej wysokoci. Struktura wp³ywów z prywatyzacji, w której dominowa³y wp³ywy ze sprzeda¿y akcji i udzia³ów spó³ek sprywatyzowanych do koñca 2002 r., wskazuje na marginalizacjê nowych projektów
prywatyzacyjnych i odst¹pienie od strategii poprawiania efektywnoci gospodarki przez prywatyzacjê przedsiêbiorstw i spó³ek nale¿¹cych do pañstwa.
Pañstwowy d³ug publiczny, powiêkszony o przewidywane wp³aty z tytu³u porêczeñ i gwarancji, osi¹gn¹³ na
koniec 2003 r. poziom 51,6% PKB. Tym samym w minionym roku relacja d³ugu publicznego do PKB przekroczy³a pierwszy z progów ostro¿nociowych okrelonych w ustawie o finansach publicznych. W zwi¹zku z tym,
w uchwalonym przez Radê Ministrów projekcie bud¿etu pañstwa na 2005 r., relacja deficytu do dochodów nie
mo¿e byæ wy¿sza ni¿ w 2004 r. Dalsze utrzymywanie wysokiego poziomu deficytu bud¿etowego, grozi przekroczeniem przez d³ug publiczny konstytucyjnego limitu zad³u¿enia pañstwa. Skutkiem tego w przysz³oci mo¿e
byæ nawet ca³kowity zakaz uchwalania deficytu bud¿etowego.
Deficyt ca³ego sektora finansów publicznych na koniec 2003 r. wyniós³ 43,8 mld z³ i w stosunku do wykonania w roku poprzednim by³ ni¿szy o 4,7%. Jego relacja do PKB wynios³a 5,4%. Najwiêkszy udzia³ w jego tworzeniu mia³ deficyt bud¿etowy (84,6%) i deficyt pañstwowych funduszy celowych (9,4%). Poziom tego deficytu
wiadczy o tym, ¿e w 2003 r. utrzymywa³a siê g³êboka nierównowaga w sektorze publicznym.
Badania te uzupe³niaj¹ kontrole powiêcone innym zagadnieniom zwi¹zanym z funkcjonowaniem sfery finansów publicznych. Podejmuj¹ one, najogólniej bior¹c, z jednej strony kwestiê pozyskiwania rodków dla bu-
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d¿etu pañstwa, z drugiej za  gospodarowania rodkami bud¿etowymi i prawid³owoci ich wydatkowania. Szczególnie dok³adnie badane s¹ te obszary, gdzie istnieje najwiêksze ryzyko wyst¹pienia nieprawid³owoci. Nale¿¹
do nich m.in.: wymierzanie i ci¹ganie nale¿noci podatkowych i celnych, udzielanie ulg i zwolnieñ, przekazywanie oraz wykorzystanie dotacji bud¿etowych, gospodarowanie publicznym maj¹tkiem, sprawowanie kontroli
i nadzoru nad gospodark¹ finansow¹ podleg³ych podmiotów, a tak¿e realizacja zamówieñ publicznych.
Jeli chodzi o tê pierwsz¹ grupê zagadnieñ  gromadzenie dochodów dla bud¿etu pañstwa oraz dochodów
w jednostkach samorz¹du terytorialnego  przeprowadzone kontrole wykaza³y niewystarczaj¹c¹ sprawnoæ
organów pañstwa w tej dziedzinie. Opiesza³oæ, brak starannoci i wnikliwoci, sz³y niejednokrotnie w parze
z utrzymuj¹c¹ siê tendencj¹ do zaniechañ poboru, pomniejszania dochodów przez ró¿ne umorzenia i ulgi. Po
raz kolejny ujawni³y siê liczne wady polskiego systemu podatkowego: niestabilnoæ, nieprzewidywalnoæ, nadmierny fiskalizm przynosz¹cy czêsto skutek wrêcz odwrotny do oczekiwanego, czy niejednoznacznoæ przepisów umo¿liwiaj¹ca odmienn¹ ich interpretacjê. D¹¿enie do poprawy tego stanu sk³oni³y Izbê do kierowania
licznych wniosków postuluj¹cych zmiany przepisów prawa  w szerszym lub wê¿szym zakresie.
Uwa¿aj¹c potrzebê doskonalenia prawa za pozostaj¹c¹ poza dyskusj¹, baczniejsz¹ uwagê nale¿a³oby jednak zwróciæ na praktyczne stosowanie przepisów obowi¹zuj¹cych w gospodarce finansowej. Przeprowadzone
kontrole dowiod³y bowiem, ¿e niektóre podmioty nie wykorzysta³y wszystkich posiadanych mo¿liwoci zwiêkszenia dochodów. Z przyczyn, które trudno zrozumieæ, szanse znacznego podreperowania swych bud¿etów
zaprzepaci³y liczne jednostki samorz¹du terytorialnego. Ich dzia³ania zwi¹zane z pozyskiwaniem dochodów
czêsto by³y sprzeczne z prawem, pozbawione elementarnej gospodarnoci, a niekiedy ociera³y siê wrêcz o korupcjê. W rezultacie uzasadnione niew¹tpliwie utyskiwania, i¿ rosn¹cym zadaniom samorz¹dów nie towarzysz¹
odpowiednio zwiêkszone rodki, nie brzmia³y w pe³ni przekonuj¹co.
Obok podatków, innym wa¿nym ród³em dochodów bud¿etu pañstwa s¹ przychody z ce³. Ich wysokoæ
zale¿y w znacznym stopniu od sprawnoci i sumiennoci aparatu celnego, jednak wp³ywa na ni¹ równie¿ organizacja pracy urzêdów celnych, sposób dokonywania odpraw, a tak¿e szczelnoæ systemu nadzoru i kontroli.
Niebagateln¹ rolê w zapewnieniu bud¿etowi pañstwa stosownych wp³ywów z op³at celnych odgrywa skutecznoæ dzia³añ maj¹cych ograniczyæ zwi¹zan¹ z tym przestêpczoæ. O ile w ostatnich latach poprawi³a siê organizacja samych odpraw i szczelnoæ stosowanych procedur, to w przeciwdzia³aniu przeró¿nym poczynaniom,
maj¹cym na celu unikniêcie lub uszczuplenie nale¿noci celnych, pozosta³o jeszcze wiele do zrobienia.
Jeszcze czêciej ni¿ na opiesza³oæ i brak starannoci w pozyskiwaniu dochodów dla bud¿etu, NIK wskazywa³a na naruszanie norm prawnych oraz zasad gospodarnoci przy wydatkowaniu rodków publicznych. Przetargi przebiega³y z pogwa³ceniem przyjêtych norm i procedur. Pieni¹dze wydawane by³y bardzo czêsto bez
wczeniej przygotowanej koncepcji i szczegó³owo opracowanego planu. Mia³o to miejsce tak w przypadku finansowania przedsiêwziêæ inwestycyjnych, jak i udzielania dotacji przeznaczonych na naukê, kulturê, owiatê
i ró¿ne inne cele. Ustalenia kontroli by³y równie¿ przyczyn¹ licznych w¹tpliwoci co do przejrzystoci gospodarowania rodkami publicznymi przez jednostki ze sfery bud¿etowej za porednictwem tworzonych w ró¿nych
celach gospodarstw pomocniczych oraz wyrazistoci wzajemnych rozliczeñ.
Nieprawid³owe planowanie i nieodpowiednie przygotowanie poszczególnych przedsiêwziêæ bardzo utrudnia³y, a niekiedy uniemo¿liwia³y pe³n¹ ich realizacjê. W rezultacie marnotrawiono czêæ otrzymanych rodków,
zak³adane efekty b¹d w ogóle nie zosta³y osi¹gniête, b¹d te¿ by³y one niewspó³mierne do poniesionych nak³adów. Dysponenci rodków publicznych niejednokrotnie swoje zadania uwa¿ali za zakoñczone w momencie ich
rozdzielenia, nie troszcz¹c siê o to, jak zosta³y wydatkowane, ani czy beneficjenci wywi¹zali siê ze swych powinnoci i zobowi¹zañ.
Dziedzin¹, w której w ostatnich latach mia³o miejsce szczególnie wiele zaniedbañ i opónieñ jest infrastruktura transportowa. Systematyczne pogarszanie siê sytuacji w tej sferze ju¿ w 1999 r. sk³oni³o Kolegium NIK do
podjêcia uchwa³y o przed³o¿eniu Sejmowi RP wniosku w sprawie rozpatrzenia problemów zwi¹zanych z sytuacj¹ w transporcie oraz dzia³alnoci¹ organów odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury transportowej. Potem
by³o ju¿ tylko gorzej. Najnowszy tego dowód stanowi¹ wyniki czterech sporód zakoñczonych w 2003 r. kontroli,
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których przedmiotem by³y ró¿ne kwestie zwi¹zane z budow¹ i utrzymaniem dróg publicznych w Polsce, szczególnie w aspekcie finansowym i organizacyjnym. Ich ustalenia wskazuj¹ z jednej strony na postêpuj¹c¹ degradacjê drogowego systemu transportowego kraju, z drugiej za  na niefrasobliwoæ, brak wyranej koncepcji
i woli zdecydowanego dzia³ania u osób odpowiedzialnych za taki stan rzeczy.
Efektywniej, w zdecydowanej wiêkszoci przypadków, wykorzystane zosta³y rodki publiczne przekazane
na cele o charakterze spo³ecznym  na wspieranie wychowania fizycznego i sportu, szczególnie wród m³odzie¿y, na dofinansowanie programów szkoleniowych, wychowawczych i integracyjnych. Ogólnie pozytywn¹ ocenê
takiej dzia³alnoci obni¿aj¹ jednak niedoci¹gniêcia i b³êdy, pope³nione g³ównie przez beneficjentów i jednostki
samorz¹du terytorialnego, najczêciej wprawdzie drobne, ale wystêpuj¹ce doæ nagminnie.
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Omówienie wyników wa¿niejszych
kontroli

1.

Po zbadaniu realizacji dochodów bud¿etu
pañstwa z podatku akcyzowego [por. za³. Nr 3, str.
13] NIK uzna³a funkcjonowanie samego systemu poboru tego podatku przez organy podatkowe i celne
w zasadzie za prawid³owe. Nie da siê jednak tego
samego powiedzieæ o skutecznoci tego instrumentu. Wysokoæ stawek obowi¹zuj¹cych w latach 19992002 mia³a m.in. zapewniæ wzrost dochodów bud¿etowych, spowodowaæ ograniczenie i zmianê struktury
spo¿ycia wyrobów alkoholowych, dostosowaæ stawki
opodatkowania wyrobów tytoniowych i paliw do zasad
obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej. Jednoczesne
osi¹gniêcie wszystkich tych celów okaza³o siê bardzo
trudne, za podwy¿ki stawek przyczyni³y siê do obni¿enia dochodów bud¿etu pañstwa, bowiem wzrost cen
wyrobów spirytusowych, w wiêkszoci krajów ociennych o po³owê tañszych, sprzyja³ przemytowi, nabieraj¹cemu wrêcz charakteru zorganizowanego procederu. Zwiêkszanie opodatkowania wp³ynê³o tak¿e na
wzmo¿enie przemytu oraz spadek legalnej sprzeda¿y papierosów. Zjawisku temu dodatkowo sprzyja³ fakt,
i¿ w niedostatecznym stopniu kontrolowane by³y bazary, targowiska oraz punkty handlowe i gastronomiczne, oferuj¹ce towary podlegaj¹ce oznaczeniu znakami skarbowymi akcyzy.
Do zmniejszenia dochodów przyczyni³y siê ponadto mankamenty w samym poborze podatku. W badanym okresie obni¿y³a siê jego ci¹galnoæ. Zaleg³oci, wynosz¹ce w 1999 r. ponad 281 mln z³, w 2001 r.
wzros³y do 786 mln z³, a na koniec I pó³rocza 2002 r.
przekroczy³y 943 mln z³. Efektywnej windykacji zaleg³oci nie sprzyja³a opiesza³oæ urzêdów skarbowych
i urzêdów celnych w wystawianiu tytu³ów wykonawczych, a ulgi w sp³acie podatku na kwotê 0,5 mld z³,
jakich w latach 1999-2002 udzieli³y skontrolowane
urzêdy, nie zawsze przynios³y spodziewane efekty
w postaci poprawy sytuacji finansowej podatników, nie
by³y te¿ dotrzymywane warunki sp³aty rat.
Wypadki, w których podatnikami akcyzy by³y osoby lub jednostki inne, ni¿ wymienione w ustawie o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym
(tj. producent lub importer wyrobów podlegaj¹cych
akcyzie), Minister Finansów okrela³ w rozporz¹dze-
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niach. Z tej przyczyny, w latach 2000-2002 NSA uchyla³ decyzje podatkowe w sprawach o ustalenie zobowi¹zañ podatkowych takich podmiotów, poniewa¿
nak³adanie podatków, okrelanie podmiotów, przedmiotu opodatkowania i stawek podatkowych powinno
nastêpowaæ wy³¹cznie w drodze ustawy. Moc¹ innych
rozporz¹dzeñ zwolniono od podatku akcyzowego
sprzeda¿ oleju napêdowego i opa³owego dokonywan¹ na zamówienie 4 wskazanych firm, zaopatruj¹cych
armatorów morskiego transportu oraz rybo³ówstwa.
W ocenie NIK, imienne ustalenie owych podmiotów
wykracza³o poza zakres ustawowego upowa¿nienia,
które dawa³o jedynie mo¿liwoæ udzielenia przedmiotowych zwolnieñ od akcyzy oraz wskazania grup beneficjentów tego zwolnienia.
Izba zwróci³a uwagê na zbyt póne przyst¹pienie
do zwalczania nadu¿yæ zwi¹zanych z obrotem paliwami opa³owymi. Pe³na regulacja tego obrotu nast¹pi³a dopiero w 2002 r., mimo ¿e ju¿ w 1999 r. s³u¿by
skarbowe postulowa³y objêcie szczególnym nadzorem
znakowania paliwa, upowa¿nienie policji do badania
paliwa pobranego ze zbiorników pojazdów oraz zastosowanie sankcji karnych w stosunku do osób u¿ywaj¹cych oleju opa³owego niezgodnie z przeznaczeniem. Warto zauwa¿yæ, i¿ pomimo uregulowania tych
zagadnieñ, kontrola paliwa nadal nie by³a przez policjê prowadzona, poniewa¿ w 2002 r. nie przewidziano zakupu urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pobierania i analizowania próbek paliwa.
NIK stwierdzi³a ponadto uszczuplenie dochodów
bud¿etowych w dwóch urzêdach skarbowych, które
bezpodstawnie zaliczy³y do dochodów rodków specjalnych, stanowi¹cych ród³o premii pracowników
organów skarbowych, kwotê 7,3 mln z³.

2. Podobnie nie mo¿na uznaæ za zadowalaj¹ce

efekty rozliczania siê podmiotów gospodarczych
ze zobowi¹zañ z tytu³u podatku dochodowego od
osób prawnych [por. za³. Nr 3, str. 95]. W badanych
latach 2000-2002 (I pó³r.), wed³ug NIK na ocenê pozytywn¹ zas³ugiwa³a realizacja zobowi¹zañ podmiotów gospodarczych z tytu³u podatku dochodowego od
osób prawnych w 2000 r. Uzyskane wtedy dochody
w wysokoci prawie 18 mld z³, stanowi³y oko³o 14%
³¹cznych dochodów podatkowych.
Realizacja wp³ywów z tego podatku zale¿a³a jednak w znacznym stopniu od zmieniaj¹cych siê wa-

runków prawno-ekonomicznych. Wp³ywa³ na ni¹
z jednej strony obowi¹zuj¹cy system prawa podatkowego, z drugiej za  ogólna sytuacja gospodarcza. Zmniejszenie siê wp³ywów z tego podatku by³o
g³ównie wynikiem pogorszenia siê kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, spowodowanego
spadkiem popytu krajowego oraz utrzymywaniem siê
mocnego kursu z³otego w stosunku do euro i dolara
amerykañskiego.
Istotny wp³yw na poziom dochodów mia³y tak¿e
systemowe ulgi podatkowe. Jakkolwiek skutki finansowe tych ulg wykazywa³y tendencjê malej¹c¹, tym
niemniej stanowi³y one wci¹¿ znacz¹c¹ czêæ kwoty
nale¿nego podatku. Innym czynnikiem oddzia³uj¹cym
na wysokoæ wp³ywów by³o zani¿anie podstawy opodatkowania przez podatników, przede wszystkim
w wyniku niezgodnego z przepisami zaliczania do
kosztów uzyskania przychodów wydatków, które nie
zosta³y poniesione w celu uzyskania przychodów, ani
nie stanowi³y kosztów ich uzyskania. Takim praktykom sprzyja³a relatywnie niewielka liczba kontroli dokonywanych przez urzêdy skarbowe  w 2000 r. skontrolowano 2,9% podatników, rok póniej  2,3%. Wspomniana tendencja by³a tym bardziej naganna, ¿e
w owym czasie udzia³ kontroli, których efektem by³
dodatkowy przypis podatku, zwiêkszy³ siê z 58%
w 2000 r. do 62%  w 2001 r.
Oceniaj¹c pozytywnie podjête przez Ministerstwo
Finansów dzia³ania, maj¹ce na celu zwalczanie praktyki przerzucania dochodów za granicê za porednictwem cen transferowych, Izba uzna³a jednak, ¿e zjawisko to nie zosta³o w pe³ni rozpoznane. Dotychczasowe nieliczne kontrole nie pozwoli³y okreliæ jego skali
i wskazaæ, na ile taki transfer zagra¿a³ skutecznoci
poboru podatku.
Jednym z mankamentów systemu podatkowego
w badanym okresie by³a jego niestabilnoæ. Czêste
zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (nowelizowana by³a 15-krotnie) i ustawy  Ordynacja podatkowa (nowelizowana 14-krotnie) nie sprzyja³y jasnoci i spójnoci tych aktów prawnych. Zbyt
ma³y by³ równie¿ stopieñ zaawansowania prac nad
ujednoliceniem zasad opodatkowania dochodów
z dzia³alnoci gospodarczej. Stan ten, z punktu widzenia potencjalnych podatników, niew¹tpliwie nie przyczynia³ siê do budowy zaufania do organów pañstwa.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych nie w pe³ni dostosowano równie¿ do dyrektyw Rady Unii Europejskiej.
Oceniaj¹c ca³okszta³t badanej dzia³alnoci, NIK
uzna³a, ¿e nie w pe³ni zadowalaj¹ca realizacja dochodów z tytu³u tego podatku by³a czêciowo konsekwencj¹ niestabilnoci systemu podatkowego, a tak¿e nastêpstwem fiskalizmu i restrykcyjnoci obowi¹zuj¹cych
przepisów podatkowych, co ogranicza³o aktywnoæ
gospodarcz¹ osób prawnych. Zdaniem NIK, w Polsce
konieczna jest kompleksowa reforma systemu, obejmuj¹ca wszystkie jego elementy  zasady opodatkowania, organizacjê i kontrolê wymiaru, poboru oraz
egzekucji podatków.

3.

Swoiste dope³nienie dwóch poprzednich kontroli stanowi³a kontrola sprawdzaj¹ca stosowanie ulg
podatkowych przez organy gmin województwa
wielkopolskiego oraz skutecznoæ egzekwowania
zaleg³oci podatkowych [por. za³. Nr 3, str. 86].
Wykaza³a ona, ¿e w porównaniu ze stanem zastanym
w czasie wczeniejszej kontroli koordynowanej, przeprowadzonej w 2000 r., w skontrolowanych jednostkach nie nast¹pi³a widoczna poprawa. Stwierdzono
wówczas, i¿ administracja samorz¹dowa nie by³a przygotowana do pe³nienia roli aparatu wspomagaj¹cego
organy podatkowe pierwszej instancji. Po zakoñczeniu badañ w 6 jednostkach, do prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin skierowano wówczas 31
wniosków, m.in. w sprawie bardziej rygorystycznego
nadzorowania przygotowania decyzji w sprawie ulg
podatkowych, uporz¹dkowania ewidencji, radykalnej
poprawy skutecznoci egzekwowania zobowi¹zañ
podatkowych, zwiêkszenia zakresu i liczby kontroli
podatkowych. W rezultacie kontroli sprawdzaj¹cej
stwierdzono, ¿e w pe³ni wykonanych zosta³o tylko 11
wniosków, czêciowo za  17. W ¿adnej gminie nie
zrealizowano wszystkich wniosków.
W poszczególnych gminach podatki lokalne2/ wynosi³y od 2,2 mln z³ do 33,7 mln z³ rocznie i stanowi³y
od 15% do 30% ich dochodów, w jednej siêgnê³y na-

2/

W ogólnych kwotach podatków lokalnych najwiêkszy udzia³ mia³ podatek

od nieruchomoci (od 67% do 96%). Na drugim miejscu znajdowa³ siê
podatek rolny  w granicach od ok. 1% do prawie 27%. Podatek od rodków
transportowych stanowi³ od 2% do 8%. Do 2% dochodów z podatków
lokalnych przynosi³y ³¹cznie podatki: leny i od posiadania psów.
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wet 47%, mia³y wiêc znacz¹cy wp³yw na sytuacjê finansow¹ gmin. W latach 2001-2002, we wszystkich
13 kontrolowanych gminach (w 6 objêtych kontrol¹
poprzedni¹ i w 7 kolejnych) udzielano ulg w postaci
odroczeñ p³atnoci, roz³o¿enia na raty albo umorzeñ,
na ³¹czne kwoty odpowiednio 11 mln z³ i 13 mln z³, co
stanowi³o nieco ponad 10% wp³ywów z podatków lokalnych w danym roku. W wyniku kontroli stwierdzono uszczuplenia w dochodach gmin przekraczaj¹ce
1 mln z³, na które sk³ada³y siê kwoty, które wskutek
niezgodnego z przepisami zaniechania poboru podatków nie wp³ynê³y do bud¿etów gmin oraz kwoty ulg
w podatkach przyznanych decyzjami wydanymi bez
wymaganych uzasadnieñ faktycznych lub prawnych.
Badaj¹c 1,6 tys. decyzji (ok. 27% decyzji dotycz¹cych ulg podatkowych) stwierdzono, ¿e niemal po³owa z nich nadal zawiera³a ró¿nego rodzaju nieprawid³owoci. Udzielanie ulg mimo braku stosownych przes³anek, a tak¿e liczne przypadki zaniechañ lub opiesza³oci w podejmowaniu czynnoci egzekucyjnych
w stosunku do podatników zalegaj¹cych z p³atnociami wskazywa³y, zdaniem NIK, na mo¿liwoæ zaistnienia korupcji.
Zaleg³oci z tytu³u podatków lokalnych, w badanych 13 gminach w latach 2001-2002 wynios³y odpowiednio 36 mln z³ i 46 mln z³, a wiêc w ci¹gu roku
nast¹pi³ znaczny ich wzrost. By³o to czêciowo efektem nieprawid³owoci w egzekwowaniu zaleg³oci.
Nieprawid³owoci takich nie stwierdzono jedynie
w dwóch gminach, natomiast w pozosta³ych 11 wystêpowa³y one w ró¿nej skali i zakresie. Ich przyczyn¹ by³y g³ównie: niew³aciwa organizacja pracy s³u¿b
finansowo-ksiêgowych w urzêdach gmin, ich niewystarczaj¹ca obsada kadrowa oraz brak odpowiedniego nadzoru nad tymi s³u¿bami. Tylko w dwóch gminach prawid³owo prowadzono i dokumentowano kontrole podatkowe; w pozosta³ych nie dokonywano takich kontroli w ogóle lub przeprowadzano je tylko
sporadycznie.

4.

Podobn¹ opiesza³oæ we wszczynaniu i prowadzeniu postêpowañ podatkowych przez urzêdy
skarbowe, a tak¿e wiele innych powa¿nych nieprawid³owoci ujawni³a kontrola realizacji przez urzêdy
skarbowe zadañ w zakresie prowadzenia postêpowañ w sprawach o wykroczenia i przestêpstwa
skarbowe oraz opodatkowania przychodów nie-
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znajduj¹cych pokrycia w ujawnionych ród³ach
[por. za³. Nr 3, str. 11].
W badanym okresie lat 2000-2002 (I pó³r.), 37
kontrolowanych urzêdów skarbowych nie podjê³o postêpowañ wyjaniaj¹cych, podatkowych oraz karnych
skarbowych w stosunku do nale¿noci i uszczupleñ
podatkowych przekraczaj¹cych 74 mln z³. Izba ustali³a, ¿e w 188 sprawach nie z³o¿ono wniosków o wszczêcie postêpowania karnego skarbowego, 177 postêpowañ nie zosta³o wszczêtych mimo z³o¿enia odpowiednich wniosków, postêpowaniem karnym skarbowym nie objêto zaleg³oci w odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokoci
ponad 14 mln z³. Sporód zbadanych prawie 2,2 tys.
przypadków naruszenia przepisów podatkowych, urzêdy skarbowe objê³y postêpowaniem karnym skarbowym tylko 525, tj. niespe³na 45% spraw, z tego 116
ze znacznym opónieniem. Przyczynami niepodjêcia
postêpowañ w 650 sprawach by³y g³ównie opónienia w przekazywaniu protoko³ów kontroli do komórek
organizacyjnych dokonuj¹cych wymiaru podatków
oraz zw³oka we wszczynaniu i powolne prowadzenie
postêpowañ.
Nawet ujawnienie przestêpstwa lub wykroczenia i powiadomienie o nim w³aciwej komórki nie
oznacza³o jednak, ¿e sprawca poniós³ odpowiedzialnoæ, w wielu przypadkach odstêpowano bowiem od wszczêcia postêpowañ, ze wzglêdu na
przedawnienie karalnoci czynów. Sporód 1,3 tys.
skontrolowanych spraw, w których dosz³o do
przedawnienia cigania, jedynie w 209 sta³o siê to
z przyczyn obiektywnych. Stwierdzone nieprawid³owoci wynika³y g³ównie ze z³ej organizacji pracy,
braku koordynacji dzia³añ ró¿nych komórek organizacyjnych oraz z niedostatecznego nadzoru i kontroli ze strony prze³o¿onych.
Jeli chodzi o prowadzenie postêpowañ w sprawach opodatkowania przychodów nieznajduj¹cych
pokrycia w ujawnionych ród³ach, zdaniem NIK organy skarbowe w niedostatecznym stopniu korzysta³y z mo¿liwoci porównania poziomu wydatków i dochodów podatników. W okresie, o którym mowa,
w 21 sporód 37 skontrolowanych urzêdów nie wydano ani jednej decyzji ustalaj¹cej podatek od nieujawnionych róde³ przychodów. Tymczasem na zbadanych ponad 2,1 tys. deklaracji z³o¿onych przez
podatników, którzy nabyli sk³adniki maj¹tkowe o war-

toci przekraczaj¹cej 50 tys. z³, lub deklarowali w zeznaniach rocznych znaczne kwoty odliczeñ na wydatki mieszkaniowe, urzêdy nie przeanalizowa³y ponad 1 tys., na kwotê 105 mln z³. NIK ustali³a, i¿
w sprawach tych zadeklarowane przez podatników
wydatki przewy¿sza³y ich ujawnione dochody o 41,4
mln z³.
W ocenie NIK, tylko w 10 skontrolowanych urzêdach postêpowania wyjaniaj¹ce prowadzono w sposób rzetelny, sprawdzaj¹c posiadane informacje,
a w wypadkach budz¹cych w¹tpliwoci ¿¹dano dowodów potwierdzaj¹cych przedstawione dane. W pozosta³ych 27 postêpowania te przebiega³y w wolnym tempie i ogranicza³y siê do przyjêcia od podatników ogólnikowych wyjanieñ, których prawdziwoæ nie by³a
weryfikowana. W 9 urzêdach w ogóle nie wszczynano postêpowañ, mimo ¿e istnia³y ku temu istotne przes³anki, za w 2 postêpowania wyjaniaj¹ce wszczynano z takim opónieniem, ¿e przeprowadzenie postêpowañ podatkowych nie by³o ju¿ mo¿liwe z uwagi
na przedawnienie.

5.

W wyniku kontroli zwalczania przestêpczoci i nadu¿yæ zwi¹zanych z obrotem towarowym
z zagranic¹ przez wyspecjalizowane komórki S³u¿by Celnej [por. za³. Nr 3, str. 19], NIK krytycznie oceni³a sposób, w jaki S³u¿ba Celna wykorzystywa³a najwa¿niejsze, s³u¿¹ce temu celowi instrumenty  powtórne kontrole celne i dzia³ania rozpoznawcze. W objêtych badaniami latach 1999-2002 (I pó³r.), efekty finansowe ich stosowania by³y niewielkie, S³u¿ba Celna nie osi¹gnê³a wyznaczonych celów strategicznych,
a przedstawianie przez ni¹ niepe³nych i nierzetelnych
danych utrudnia³o ocenê rzeczywistych rezultatów
wspomnianych dzia³añ.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e administracja celna nie dysponowa³a danymi niezbêdnymi do oceny
efektywnoci powtórnych kontroli celnych. Jeli takie kontrole ujawniaj¹ nieprawid³owoci, zgodnie
z przyjêtym trybem postêpowania komórka kontrolna ustala szacunkow¹ nale¿noæ, odpowiednia komórka urzêdu celnego przygotowuje tzw. decyzjê
wymiarow¹, a nastêpnie, po ewentualnym wykorzystaniu procedur odwo³awczych, importer wp³aca nale¿noæ na konto urzêdu. Prawdziwy obraz skutecznoci powtórnych kontroli celnych daje dopiero analiza i porównanie wszystkich tych trzech kwot. Tym-

czasem w statystyce S³u¿by Celnej wykazywane by³y
zazwyczaj tylko szacunkowe uszczuplenia nale¿noci Skarbu Pañstwa. Podobnie, przedstawiaj¹c efekty
dzia³añ rozpoznawczych, administracja celna najczêciej podawa³a wartoci szacunkowe zajêtych towarów. Dodatkow¹ przeszkod¹ w ocenie efektywnoci
powtórnych kontroli celnych oraz dzia³alnoci rozpoznawczej by³ brak informacji o kosztach funkcjonowania komórek odpowiedzialnych za zwalczanie
przestêpczoci i nadu¿yæ.
Przedstawione wy¿ej okolicznoci spowodowa³y,
¿e wbrew za³o¿eniom przyjêtej przez Radê Ministrów
Strategii dzia³ania polskiej administracji celnej do
2002 r., powtórn¹ kontrol¹ celn¹ nie zosta³ objêty ka¿dego roku co dziesi¹ty podmiot dokonuj¹cy obrotu towarowego z zagranic¹. W rezultacie nie osi¹gniêto
spodziewanych korzyci, konieczna okaza³a siê natomiast aktualizacja samej Strategii.
Ze wzglêdu na skalê rozstrzyganych spraw, Izba
za niedopuszczalny uzna³a brak w Ministerstwie Finansów analiz dotycz¹cych skutków finansowych decyzji klasyfikacyjnych, podejmowanych przez Komitet Systemu Zharmonizowanego wiatowej Organizacji Celnej. Jako przyk³ad Izba przytoczy³a spónion¹ analizê decyzji Komitetu w sprawie objêcia ni¿sz¹
stawk¹ celn¹ mieszanki tytoniowej, co spowodowa³o,
¿e Skarb Pañstwa straci³ ok. 0,6 mld z³. Analiz takich
nie sporz¹dzano równie¿ w GUC.
NIK zwróci³a tak¿e uwagê na niedostateczne wyposa¿enie techniczne komórek operacyjnych i powtórnej kontroli celnej, m.in. w wagi najazdowe, urz¹dzenia do przewijania tkanin i komputery. Np. w Izbie
Celnej w Gdyni trzy komputery przenone przypada³y na 60 osób, a w Izbie Celnej w Krakowie  dwa na
39 funkcjonariuszy.

6.

Nie lepiej przedstawia³ siê nadzór organów
administracji celnej nad dzia³alnoci¹ sk³adów
celnych i agencji celnych [por. za³. Nr 3, str. 84].
W ocenie NIK, opartej na wynikach kontroli przeprowadzonych w 7 izbach i 14 urzêdach celnych
oraz 34 sk³adach i 33 agencjach celnych, nadzór
celny nie zapewnia³ wystarczaj¹cej ochrony interesom finansowym pañstwa. Sk³ada³o siê na to kilka
powodów.
Nie by³y przestrzegane przepisy dotycz¹ce zabezpieczeñ maj¹tkowych. Organy celne ¿¹da³y od firm
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prowadz¹cych sk³ady celne z³o¿enia zabezpieczeñ
generalnych, gwarantuj¹cych pokrycie ewentualnego
d³ugu celnego, a od osób prowadz¹cych dzia³alnoæ
w formie agencji celnej  kaucji gwarancyjnych, jednak zabezpieczenia i kaucje przyjmowano, lub przed³u¿ano terminy ich wa¿noci, z naruszeniem przepisów. W 18 przypadkach na potwierdzeniach z³o¿enia
zabezpieczeñ generalnych nie odnotowano wykonania zobowi¹zañ, ani nie podano wysokoci obci¹¿enia zabezpieczeñ. Nie spowodowa³o to uszczupleñ
nale¿noci bud¿etu pañstwa, ale stwarza³o takie zagro¿enie.
Urzêdy celne dokonywa³y rewizji tylko niewielkiej czêci towarów obejmowanych procedur¹ sk³adu celnego. W 2 urzêdach rewizji celnych ca³kowitych nie prowadzono w ogóle, w 2 kolejnych objêto
nimi od 1% do 3,4% towarów. Odst¹pienie od takich
rewizji i dokonywanie ich g³ównie w wypadku w¹tpliwoci co do rodzaju towarów, ich wartoci i taryfikacji, uzasadniano du¿ym obci¹¿eniem prac¹ funkcjonariuszy celnych. Ograniczone by³y te¿ rewizje towarów objêtych procedur¹ dopuszczenia do obrotu.
W 6 urzêdach nie prowadzono takich rewizji, t³umacz¹c to faktem, ¿e towary zosta³y ju¿ odprawione
i znajdowa³y siê pod sta³¹ kontrol¹ w sk³adzie celnym. Tylko w 7 urzêdach zweryfikowano dokumentacjê wszystkich badanych zg³oszeñ. NIK zauwa¿y³a, ¿e wprawdzie przepisy nie nak³adaj¹ na organy
celne obligatoryjnego obowi¹zku dokonywania rewizji
celnych w ka¿dym zg³oszonym wypadku, jednak
ograniczenie liczby i zakresu rewizji sprzyjaæ mo¿e
niekontrolowanemu przep³ywowi towarów przez granicê i nieprawid³owociom w ustalaniu ich wartoci
celnej.
Izby celne nie przestrzega³y równie¿ wymogu
kontrolowania sk³adów i agencji z czêstotliwoci¹
okrelon¹ w przepisach. Nie dotrzymywa³y te¿ planowanych terminów kontroli. Spowodowane to by³o,
wed³ug z³o¿onych wyjanieñ, koniecznoci¹ prowadzenia kontroli doranych, czasoch³onnoci¹ badañ, brakami kadrowymi, a tak¿e ograniczeniem
wydatków na paliwo do samochodów s³u¿bowych.
Zakres wykonywanych kontroli pozostawa³ zgodny
z obowi¹zuj¹cymi wymogami, ale badania nie zawsze by³y prowadzone rzetelnie i  jak ustalono 
nie ujawnia³y wielu nieprawid³owoci w funkcjonowaniu sk³adów i agencji.
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Równie¿ i w tym wypadku niewystarczaj¹ce, zdaniem NIK, okaza³o siê wyposa¿enie urzêdów celnych
w specjalistyczny sprzêt do prowadzenia kontroli.

7.

O wp³ywy do swych bud¿etów nie zadba³y
z wystarczaj¹c¹ zapobiegliwoci¹ jednostki samorz¹du terytorialnego. W wyniku kontroli ustalania i egzekwowania przez gminy op³aty adiacenckiej [por.
za³. Nr 3, str. 83] stwierdzono, ¿e jednostki te w niewielkim stopniu korzysta³y z mo¿liwoci ustalania op³at
zwi¹zanych ze wzrostem wartoci nieruchomoci,
spowodowanym budow¹ urz¹dzeñ infrastruktury technicznej lub scaleniem i podzia³em nieruchomoci.
Wskutek tego nie pozyskiwa³y dodatkowych rodków
na realizacjê przypisanych im zadañ.
W badanych latach 1999-2002 (3 kw.), 32 skontrolowane gminy zrealizowa³y ogó³em prawie 1,3 tys.
inwestycji infrastrukturalnych o wartoci 484 mln z³,
finansuj¹c je w 85% ze rodków w³asnych. Mimo wydatkowania znacznych kwot, w po³owie kontrolowanych gmin ich organy stanowi¹ce nie podjê³y uchwa³y
w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej
op³at adiacenckich. Stanowi³o to naruszenie prawa,
bowiem nie do gmin nale¿y ocena potrzeby podjêcia
takiej uchwa³y. W 2 gminach przyjêto stawki zerowe.
Zdaniem NIK, dzia³anie to nie tylko pozbawi³o gminê
ewentualnych dochodów, ale stanowi³o naruszenie
okrelonego w ustawie o gospodarce nieruchomociami obowi¹zku uczestniczenia w³acicieli nieruchomoci w kosztach budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
W 16 skontrolowanych gminach, w których nie
podjêto uchwa³ ustalaj¹cych wysokoæ stawki procentowej op³at, nie dokonywano równie¿ wyceny wzrostu wartoci nieruchomoci, co praktycznie uniemo¿liwi³o okrelenie przez gminê zasadnoci wszczêcia
lub zaprzestania prowadzenia procedury ustalaj¹cej
op³aty adiacenckie. Zaniechanie uzasadniano g³ównie udzia³em w³acicieli nieruchomoci w kosztach
inwestycji infrastrukturalnych, nieznacznym wzrostem
wartoci nieruchomoci po ich zrealizowaniu, ograniczonymi rodkami finansowymi na wykonanie operatów szacunkowych, a tak¿e pracoch³onn¹ i kosztown¹ procedur¹ zwi¹zan¹ z ustalaniem op³aty. W ocenie NIK, dokonanie wyceny wzrostu wartoci nieruchomoci jest niezbêdne, poniewa¿ tylko w ten sposób mo¿na ustaliæ, czy faktycznie mia³ on miejsce.

W badanym okresie, w 24 gminach wydano ogó³em prawie 5,3 tys. decyzji ustalaj¹cych op³aty adiacenckie. Sporód nich, a¿ w 19 gminach kontrola ujawni³a istotne nieprawid³owoci i uchybienia. Decyzje
wydawano bez uprzedniego podjêcia przez rady gmin
uchwa³ w sprawie stawek op³at, wydawa³y je osoby
do tego nieupowa¿nione, stronom nie zapewniono
udzia³u w postêpowaniu, nie podawano uzasadnienia
faktycznego wzrostu wartoci nieruchomoci itp.
O skali nieprawid³owoci wiadczy równie¿ fakt, ¿e
sporód prawie 4,6 tys. zbadanych decyzji ustalaj¹cych op³aty, zaskar¿ono 766, z czego a¿ 500 uchylono w postêpowaniu odwo³awczym.
Jednoczenie w 5 skontrolowanych gminach zamierzano przymusiæ w³acicieli nieruchomoci do
uczestniczenia w kosztach inwestycji infrastrukturalnych. Organy stanowi¹ce tych gmin podjê³y bezpodstawnie uchwa³y okrelaj¹ce wysokoæ ich udzia³u
w wymiarze kwotowym lub procentowym, podczas gdy
by³y one uprawnione do ustalenia wy³¹cznie stawki
procentowej op³aty. Nale¿y podkreliæ, ¿e w ramach
nadzoru sprawowanego nad jednostkami samorz¹du
terytorialnego wojewodowie nie zakwestionowali wa¿noci wspomnianych uchwa³, mimo ¿e wydano je z naruszeniem przepisów prawa.

8.

Kontrola powiêcona kwestii zbywania nieruchomoci komunalnych przez gminy [por. za³.
Nr 3, str. 82] ujawni³a z kolei nieprawid³owoci w dysponowaniu nieruchomociami pañstwowymi i samorz¹dowymi, wskutek czego jednostki te utraci³y czêæ
mo¿liwych do uzyskania dochodów.
Wiêkszoæ gmin nie mia³a d³ugookresowej strategii wykorzystania zasobu nieruchomoci gruntowych
i budynków, która umo¿liwia³aby prowadzenie racjonalnej polityki w tej dziedzinie. W 16 sporód 26 skontrolowanych gmin nie sporz¹dzono planów wykorzystania gminnych zasobów nieruchomoci, opartych na
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zbywanie nieruchomoci
komunalnych przed uchwaleniem tych dokumentów
stwarza³o niebezpieczeñstwo wyzbycia siê nieruchomoci, które w przysz³oci mog³y okazaæ siê potrzebne do realizacji zadañ publicznych. Pospieszne pozbywanie siê nieruchomoci gruntowych i budynków
by³o czêsto konsekwencj¹ koniecznoci uzyskania
okrelonych wp³ywów do bud¿etu. Sk³ania³a ona bo-

wiem gminy do nieracjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami. Jeli brakowa³o nabywców, którzy zaoferowaliby ceny odpowiadaj¹ce wartoci rynkowej nieruchomoci, w celu uzyskania przynajmniej
czêci za³o¿onych dochodów zbywano je poza przetargami, w drodze rokowañ podejmowanych z wybranymi oferentami, po cenach znacz¹co ni¿szych od ich
wartoci.
Zbywanie nieruchomoci w drodze rokowañ, prowadzonych w nastêpstwie negatywnego rezultatu 2
kolejnych przetargów, mia³o miejsce w 24 sporód 26
kontrolowanych gmin. Ustalanie nabywców nieruchomoci i warunków cenowych transakcji w umowach
zawieranych w tym trybie stanowi³o, w ocenie NIK,
obszar w znacznym stopniu zagro¿ony korupcj¹,
szczególnie z uwagi na nieustalenie zasad i trybu zbywania nieruchomoci w drodze rokowañ, co pozwala³o urzêdnikom samorz¹dowym na zbyt du¿¹ dowolnoæ w dzia³aniach.
Zbadawszy w 26 gminach ponad 1,1 tys. procedur zbywania nieruchomoci gruntowych i budynków,
NIK stwierdzi³a w 4 gminach naruszenia przepisów
prawa oraz niegospodarne lub nierzetelne postêpowanie, za mniej istotne uchybienia  we wszystkich
pozosta³ych. Nieprawid³owoci mia³y miejsce przede
wszystkim przy zbywaniu nieruchomoci zlokalizowanych na terenach umo¿liwiaj¹cych prowadzenie dochodowej dzia³alnoci gospodarczej lub przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹. Nieruchomoci
zbywano bez uprzedniego oszacowania ich wartoci,
wyceny sporz¹dzano nierzetelnie, nie przestrzegano
obowi¹zuj¹cych procedur, w przetargach ograniczonych ustalano warunki, które móg³ spe³niæ tylko jeden
podmiot, nieruchomoci zbywano z pominiêciem trybu przetargowego w sytuacjach, gdy nie by³o do tego
podstawy.
W ocenie NIK, ustalenia kontroli wskazuj¹ m.in.
na koniecznoæ pe³niejszej realizacji zasady jawnoci
przy zbywaniu nieruchomoci publicznych, wyeliminowania rozbie¿noci interpretacyjnych, odpowiedniego unormowania zasad i szczegó³owego trybu wy³aniania nabywców w drodze rokowañ. W zwi¹zku z powy¿szym, a tak¿e maj¹c na uwadze fakt, i¿ postanowienia ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomociami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
nie obejmuj¹ ca³ego po¿¹danego zakresu zmian legislacyjnych, Izba zg³osi³a wnioski dotycz¹ce m.in. sko-
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dyfikowania w ustawie o gospodarce nieruchomociami zasad obowi¹zuj¹cych w postêpowaniu przetargowym i rokowaniach prowadzonych po 2 przetargach
zakoñczonych wynikiem negatywnym, oraz pe³nego
uregulowania prowadzonych w takiej sytuacji rokowañ.

9.

Inne przyk³ady dzia³añ bezprawnych, przynosz¹cych straty jednostkom samorz¹du terytorialnego,
a na dodatek mog¹cych budziæ w¹tpliwoci co do czystoci intencji bior¹cych w nich udzia³ osób, przynios³a kontrola powiêcona lokalizacji du¿ych obiektów handlowych (super- i hipermarketów) w województwie mazowieckim [por. za³. Nr 3, str. 93].
Wydaj¹c decyzje zwi¹zane z ich budow¹, organy samorz¹du terytorialnego w wielu wypadkach nie przestrzega³y przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa budowlanego, Kodeksu postêpowania administracyjnego. W rezultacie w latach 19982003 (I kw.), do naruszeñ przepisów prawa dosz³o
w trakcie postêpowañ zakoñczonych wydaniem 56
sporód 80 skontrolowanych decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, 29 sporód 54
pozwoleñ na budowê du¿ych obiektów handlowych,
oraz 21 z 58 pozwoleñ na u¿ytkowanie obiektów handlowych. Równie¿ postêpowanie skontrolowanych jednostek przy zbywaniu nieruchomoci gruntowych i egzekwowaniu zobowi¹zañ podatkowych uznane zosta³o
za nierzetelne b¹d niegospodarne.
Zdaniem NIK, tak czêste naruszanie obowi¹zuj¹cych procedur wskazywa³o nie tylko na nierzetelnoæ
postêpowania osób odpowiedzialnych za wydawanie
wspomnianych decyzji, ale tak¿e na mo¿liwoæ zaistnienia korupcji. Do wziêcia pod uwagê podobnej ewentualnoci sk³ania³y m.in. takie fakty, jak: wydawanie
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu sprzecznych z ustaleniami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, wydawanie ró¿nych rozstrzygniêæ w identycznej sprawie, czy kompletowanie niezbêdnej dokumentacji ju¿ po wydaniu
decyzji. Zastanawiaj¹ce by³o i to, ¿e brak inicjatywy
jednostek samorz¹dowych, które nie przewidzia³y
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod ewentualn¹ budowê du¿ych
obiektów handlowych, umo¿liwi³ innym podmiotom
zarobek na obrocie nieruchomociami stanowi¹cymi
ich w³asnoæ. Np. ustalono, ¿e nabywca nieruchomoci gruntowych nale¿¹cych do samorz¹du miasta
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Radomia po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uzyskaniu pozwolenia na
budowê obiektu handlowego, odsprzeda³ je za kwotê
ponad trzy razy wy¿sz¹ ni¿ zap³acona miastu. Podobnie by³o równie¿ w £omiankach i P³ocku. We wszystkich tych wypadkach cena jak¹ uzyskiwali porednicy
sprzedaj¹c nieruchomoci w³acicielom du¿ych sieci
handlowych, kilkakrotnie przekracza³a kwotê, za jak¹
zbywa³y je samorz¹dy.
Wejcie w ¿ycie 11 lipca 2003 r. przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a tak¿e przepisów nowelizuj¹cych Prawo budowlane spowodowa³o uchylenie lub zmianê wiêkszoci przepisów reguluj¹cych procedury wydawania decyzji administracyjnych dotycz¹cych budowy
du¿ych obiektów handlowych. W opinii NIK, zmiany
te nie rozwi¹zuj¹ jednak wszystkich problemów, jakie ujawni³a kontrola.

10. Inn¹ niepokoj¹c¹ tendencj¹ w gospodarce

finansowej samorz¹dów, poza brakiem gospodarnoci i niewykorzystywaniem mo¿liwoci wzbogacenia
bud¿etów, by³o rosn¹ce zad³u¿enie jednostek samorz¹du terytorialnego [por. za³. Nr 3, str. 3]. Jak
wykaza³y badania przeprowadzone przez NIK i regionalne izby obrachunkowe, którymi objêto 242 jednostki, w latach 2000-2002 (I pó³rocze) nast¹pi³ znaczny
wzrost zad³u¿enia kontrolowanych podmiotów.
Wprawdzie d³ug samorz¹dowy, bêd¹cy czêci¹ pañstwowego d³ugu publicznego, nie mia³ znacz¹cego
wp³ywu na jego wielkoæ (na koniec 2001 r. stanowi³
3,3% d³ugu ogó³em), uwagê zwraca³o wszak¿e szybkie tempo przyrostu zad³u¿enia.
Jego poziom by³ bardzo zró¿nicowany. Najbardziej
zad³u¿one by³y gminy wiejskie, najmniej  samorz¹dy
województw. Dopuszczony ustaw¹ o finansach publicznych poziom zad³u¿enia (60% dochodów) przekroczy³o w ró¿nych okresach kilka lub kilkanacie kontrolowanych jednostek. W badanym okresie wzros³a
jednak liczba jednostek, których d³ug przekroczy³ 50%
dochodów lub waha³ siê miêdzy 40% a 50% dochodów. W tym samym czasie zmala³a liczba jednostek
zad³u¿onych poni¿ej 20% dochodów.
Objête kontrol¹ jednostki zaci¹ga³y d³ugoterminowe zobowi¹zania przede wszystkim na finansowanie
inwestycji. Jednak w wielu wypadkach pozyskane
rodki przeznacza³y na wydatki bie¿¹ce lub sp³atê

wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ. Powodem takiego stanu rzeczy by³o to, i¿ zwiêkszeniu zakresu zadañ realizowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego nie towarzyszy³o odpowiednie zwiêkszenie
ich dochodów. Wskutek tego rodki na finansowanie
nowych zadañ, przekazywane w formie dotacji i subwencji, na ogó³ okazywa³y siê niewystarczaj¹ce.
Szczególnie wysokie okaza³o siê zad³u¿enie publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, dla których organami za³o¿ycielskimi by³y samorz¹dy. D³ug ten, który
w okresie objêtym kontrol¹ systematycznie wzrasta³,
stanowi³  zdaniem NIK  zagro¿enie dla prawid³owego funkcjonowania gospodarki finansowej samorz¹dów województw i powiatów, odpowiadaj¹cych za sytuacjê finansow¹ szpitali.
Trudnoci w sytuacji finansowej jednostek samorz¹du terytorialnego, przejawiaj¹ce siê m.in. w rosn¹cych kwotach zobowi¹zañ wymagalnych z tytu³u dostaw towarów i us³ug, sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i Fundusz Pracy, potêgowa³y dodatkowo wydatki na obs³ugê d³ugu i odsetki p³acone z powodu
nieterminowego regulowania zobowi¹zañ. W ocenie
Izby, utrzymywanie siê takiego stanu mo¿e mieæ dla
jednostek samorz¹du terytorialnego powa¿ne, wysoce negatywne skutki. Mo¿liwoæ korzystania przez nie
ze rodków pomocowych Unii Europejskiej uzale¿niona jest bowiem od tego, czy s¹ w stanie partycypowaæ w finansowaniu zamierzonych przedsiêwziêæ.
Systematyczny wzrost zad³u¿enia jednostek samorz¹dowych mo¿e pozbawiæ je tej szansy.

11.

Jednym z zadañ gmin i powiatów, w ramach prowadzonej gospodarki finansowej, by³o
udzielanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych [por. za³. Nr 3, str. 85]. Kontrola przeprowadzona w 33 jednostkach samorz¹dowych ujawni³a, ¿e w wielu wypadkach nie przestrzega³y one obowi¹zuj¹cych w tym zakresie zasad i procedur. Dotacji udziela³y ze rodków przewidzianych
na ten cel w ich bud¿etach, jednak oko³o 1% objêtych kontrol¹ rodków przeznaczonych na dotacje
celowe dla jednostek niepublicznych przekazano
podmiotom do tego nieuprawnionym, w tym jednostkom nale¿¹cym do sektora finansów publicznych.
W ponad po³owie skontrolowanych gmin i powiatów
w umowach z dotacjobiorcami nie zamieszczono
szczegó³owych opisów zlecanych zadañ, nie kontro-

lowano te¿ ich wykonania, ani rzetelnoci rozliczeñ
przyznanych rodków publicznych.
Ogólnikowe lub nieprecyzyjne okrelanie zakresów rzeczowych zadañ w umowach o dotacje stwarza³o beneficjentom mo¿liwoæ doæ swobodnego interpretowania ich treci, co utrudnia³o, a w skrajnych
wypadkach uniemo¿liwia³o, kontrolowanie wykonywania zadañ. Przede wszystkim za pozwala³o dotacjobiorcom na zaliczanie ró¿nych sk³adników kosztów swojej dzia³alnoci do wydatków objêtych dotacjami. Zlecanie zadañ bez precyzyjnego okrelenia
ich zakresów rzeczowych, nik³e zaanga¿owanie urzêdów samorz¹dowych w kontrolowanie wykonywania
zleconych zadañ, nierozliczanie dotacji, akceptowanie rozliczeñ niepe³nych lub niepozostawiaj¹cych
w¹tpliwoci, i¿ czêæ rodków publicznych wydatkowano niezgodne z przeznaczeniem, wiadcz¹  zdaniem NIK  o tym, ¿e jednostki samorz¹du terytorialnego traktowa³y czêciowo mo¿liwoæ udzielania
dotacji, jako formê pomocy finansowej dla dzia³aj¹cych na ich terenie jednostek niepublicznych. W ten
sposób zlecanie zadañ, np. z zakresu pomocy spo³ecznej czy kultury fizycznej, stawa³o siê instrumentem s³u¿¹cym dofinansowywaniu dzia³alnoci statutowej tych jednostek.
Dotacje udzielone przez skontrolowane jednostki
w latach 2001-2002, ³¹cznie 83 mln z³, stanowi³y nieznaczn¹ czêæ ich bud¿etów. Niewielkie w stosunku
do ca³oci wydatków gmin i powiatów rozmiary finansowe dotacji udzielanych jednostkom niepublicznym,
w opinii NIK, nie mog¹ jednak stanowiæ usprawiedliwienia dla niezgodnych z przepisami praktyk w tym
zakresie.

12.

Jednym z wa¿nych obszarów badañ w sferze finansów publicznych by³o funkcjonowanie systemu porêczeñ i gwarancji. NIK za prawid³ow¹ uzna³a
zdecydowan¹ wiêkszoæ dzia³añ zwi¹zanych z udzielaniem porêczeñ i gwarancji przez Skarb Pañstwa
oraz niektóre osoby prawne [por. za³. Nr 3, str. 12]
w latach 1999-2002 (I pó³r.). Decyzje w tym zakresie
podejmowane by³y w sposób w³aciwy, za skala zobowi¹zañ Skarbu Pañstwa z tytu³u udzielonych porêczeñ i gwarancji nie powodowa³a zagro¿enia dla stabilnoci finansów publicznych i bud¿etu pañstwa.
W opinii NIK, Ministerstwo Finansów rzetelnie rozpatrywa³o sk³adane wnioski, a decyzje w tej sprawie
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by³y podejmowane na zasadach zgodnych z ustaw¹
o porêczeniach i gwarancjach. W sposób prawid³owy
dokonywa³o tak¿e zabezpieczeñ interesu Skarbu Pañstwa w zwi¹zku z udzielanymi porêczeniami i gwarancjami oraz prowadzi³o windykacjê powsta³ych z tego
tytu³u nale¿noci.
Systemowym uzupe³nieniem porêczeñ i gwarancji udzielanych w imieniu Skarbu Pañstwa na finansowanie du¿ych przedsiêwziêæ gospodarczych by³y
porêczenia i gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Krajowego Funduszu Porêczeñ
Kredytowych. Mia³y one g³ównie wspieraæ ma³e i rednie przedsiêbiorstwa. Ustalono, ¿e w latach 1999-2001
BGK nie wykorzystywa³ w pe³ni limitu porêczeñ
z KFPK, g³ównie z powodu ustawowego ograniczenia
rodzajów kredytów objêtych porêczeniem.
NIK pozytywnie oceni³a udzielanie porêczeñ i gwarancji przez Agencjê Rozwoju Przemys³u SA, Agencjê Rynku Rolnego oraz Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stwierdzaj¹c w ich dzia³aniach
nieliczne nieprawid³owoci lub uchybienia. Izba zwróci³a uwagê na brak w Agencji Rozwoju Przemys³u SA
procedur wewnêtrznych, okrelaj¹cych zasady i tryb
udzielania porêczeñ i gwarancji, jednak jeszcze w trakcie trwania kontroli zarz¹d ARP SA procedury te zatwierdzi³. Z kolei Agencja Rynku Rolnego powinna,
zdaniem NIK, usprawniæ proces dochodzenia wierzytelnoci powsta³ych na skutek wyp³at porêczeñ udzielonych przed 1999 r. oraz wykorzystywaæ wszystkie
przewidziane prawem formy zabezpieczenia udzielonych porêczeñ, za Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  dok³adniej weryfikowaæ informacje przedstawiane w sprawozdaniach z dzia³alnoci
z odpowiednimi zapisami ewidencji ksiêgowej.

13. Jeli chodzi o agencje i fundusze, ma³o sku-

teczna okaza³a siê dzia³alnoæ interwencyjna
Agencji Rynku Rolnego na rynku produktów rolnych i artyku³ów ¿ywnociowych, prowadzona
w latach 2001-2002 [por. za³. Nr 3, str. 64]. Mimo
znacznych wydatków ze rodków publicznych i kredytów bankowych nie ustabilizowa³a ona relacji popytowo-poda¿owych na dwóch podstawowych rynkach, tj. zbó¿ i miêsa wieprzowego. Dzia³alnoæ
Agencji nie poprawi³a równie¿ sytuacji ekonomicznej producentów rolnych. Jej skala, terminy podejmowanych przedsiêwziêæ i ceny na poszczególnych

%$

rynkach determinowane by³y g³ównie zmianami programu interwencyjnego oraz kolejnymi uchwa³ami
Rady Ministrów. Kontrola wykaza³a, ¿e dzia³ania planowane by³y niew³aciwie, a ich realizacja nie odpowiada³a rzeczywistym tendencjom. Powodem tego
by³y g³ównie ma³o precyzyjne prognozy dotycz¹ce
sytuacji na rynku zbó¿ i miêsa. Ponadto dzia³ania
Agencji obejmowa³y ograniczon¹ liczbê podmiotów
i czêsto mia³y charakter dorany. Zdaniem NIK, system interwencji  zgodnie z którym pañstwo okrela
ceny produktów rolnych, zamiast stabilizowaæ ceny
ustalane przez rynek  oraz skala tej interwencji,
szczególnie na rynku zbó¿ w 2001 r. i miêsa wieprzowego w 2002 r., wskazywa³y, ¿e Agencja spe³nia³a
g³ównie rolê centralnej jednostki skupowej.
Od pocz¹tku niew³aciwie przebiega³ skup zbó¿,
szczególnie ze zbiorów 2001 r. Spowodowane to by³o
wysokim zaanga¿owaniem rodków Agencji, w tym
kredytów bankowych, perturbacjami z wyznaczeniem
ceny interwencyjnej i wy³onieniem podmiotów prowadz¹cych skup. Interwencja pañstwa na rynku zbó¿
obejmowa³a zaledwie 50-60 tys. rolników sporód ok.
1,9 mln prowadz¹cych indywidualne gospodarstwa
rolne. Czêæ skupowanego zbo¿a nie odpowiada³a
normom jakociowym, nie dotrzymywano 14-dniowych
terminów zap³aty producentom oraz terminów wyp³aty nale¿nych dop³at. Niew³aciwie dokumentowano
i rozliczano skup prowadzony przez przedsiêbiorców.
Sprzyja³y temu, ustalone przez Agencjê, nieprecyzyjne zasady dzia³ania. Nieefektywny i nieskuteczny okaza³ siê system nadzoru i kontroli, który nie stanowi³
pewnego zabezpieczenia przed wy³udzaniem dop³at
przez nieuczciwych producentów oraz pope³nianiem
nadu¿yæ przez podmioty skupuj¹ce.
Nie przynios³y oczekiwanych rezultatów równie¿
dzia³ania interwencyjne na rynku miêsa wieprzowego.
Od 2001 r. systematycznie wzrasta³o pog³owie trzody
chlewnej, mala³y natomiast rynkowe ceny skupu ¿ywca. Dzia³ania Agencji hamowa³y wprawdzie tempo spadku cen ¿ywca, ale nie zatrzyma³y tej tendencji. Jedn¹
z przyczyn nadpoda¿y miêsa wieprzowego oraz du¿ej
obni¿ki cen rynkowych by³o ustalenie w 2001 r. relatywnie wysokich cen skupu ¿ywca przeznaczonego na
rezerwy pañstwowe, co sta³o siê dla rolników zachêt¹
do zwiêkszania produkcji trzody chlewnej.
Kontrola wykaza³a, ¿e wprowadzanie w latach
2001-2002 nowych instrumentów interwencyjnych,

m.in. dop³at do przechowywania zbó¿, a tak¿e objêcie nimi coraz wiêkszej liczby produktów rolnych, nie
znajdowa³o pokrycia w dotacji zapisanej w ustawie
bud¿etowej. Zmusza³o to Agencjê do zaci¹gania kredytów bankowych. W miarê jak rós³ ich udzia³ w finansowaniu dzia³añ Agencji, wzrasta³a te¿ kwota p³aconych odsetek. Na koniec 2002 r. zad³u¿enie Agencji
z tytu³u kredytów zaci¹gniêtych na dzia³alnoæ interwencyjn¹ wynios³o prawie 1,3 mld z³ i by³o ponad czterokrotnie wy¿sze ni¿ w koñcu 2001 r. Z ustaleñ kontroli wynika, i¿ gwa³towny wzrost zad³u¿enia i ujemny
wynik finansowy dzia³alnoci interwencyjnej spowodowany by³ powierzeniem Agencji przez Radê Ministrów nowych zadañ, zwi¹zanych z organizowaniem
i funkcjonowaniem rynku produktów rolnych i ¿ywnociowych, bez zapewnienia jej na ten cel odpowiednich rodków. Zdaniem NIK, stosowanie takiej praktyki mo¿e stanowiæ istotne zagro¿enie dla skutecznoci dzia³añ Agencji w latach nastêpnych.

14.

Pozytywnie natomiast oceni³a NIK dzia³alnoæ wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej w latach 2000-2003 (I pó³r.) [por.
za³. Nr 3, str. 73]. Mimo stwierdzonych nieprawid³owoci i uchybieñ, gospodarowanie rodkami funduszy i ich
wykorzystanie na cele maj¹ce s³u¿yæ osi¹gniêciu priorytetów ekologicznych województw i pañstwa, by³o w³aciwe. Nie budzi³y zastrze¿eñ kierunki i formy finansowania ochrony rodowiska, NIK nie wnios³a te¿ uwag
co do kosztów funkcjonowania funduszy.
Jednoczenie kontrola wykaza³a, ¿e czêæ funduszy w planowaniu przychodów i wydatków nie opiera³a
siê na wiarygodnych prognozach. Mia³a te¿ niepe³ne
informacje o liczbie podmiotów korzystaj¹cych ze rodowiska i nale¿nych z tego tytu³u op³atach, co by³o g³ówn¹ przyczyn¹ niedoszacowania lub przeszacowania
wp³ywów i wydatków. Niektóre fundusze w sposób nieprawid³owy dofinansowywa³y przedsiêwziêcia proekologiczne. Wp³ywaj¹ce wnioski nie zawsze by³y ewidencjonowane rzetelnie. Rozpatrywano je zbyt d³ugo. Dofinansowania udzielano i rozliczano bez stosownych
weryfikacji. W sprawozdaniach podawano b³êdne dane
co do iloci i wartoci zawartych umów. Okaza³o siê
równie¿, ¿e nie wszystkie objête kontrol¹ przedsiêwziêcia finansowane przez fundusze przynios³y zak³adane
efekty ekologiczne. Czêæ rodków znajduj¹cych siê
w dyspozycji funduszy wykorzystywano na finansowa-

nie przedsiêwziêæ nie maj¹cych charakteru proekologicznego, bezporedniego zwi¹zku z ochron¹ rodowiska i gospodark¹ wodn¹, ani nie przynosz¹cych wymiernego efektu ekologicznego. Przeznaczano je m.in. na
zakup sprzêtu medycznego, zakup samochodów po¿arniczych dla jednostek stra¿y po¿arnej, zakup autobusów dla przedsiêbiorstw komunikacji miejskiej, ³odzi
motorowych dla policji, czy wydanie ksi¹¿ki beletrystycznej pt. Sekretne ¿ycie topików. W ka¿dym takim wypadku tzw. efekt ekologiczny okrelano ogólnikowo, np.:
potencjalne zmniejszenie spalin, zmniejszenie zu¿ycia paliwa, czy minimalizacja ryzyka rozprzestrzeniania siê chorób zakanych.
Niektóre fundusze utrzymywa³y wysoki stan rodków pieniê¿nych, przekraczaj¹cy poziom niezbêdny
do zachowania p³ynnoci finansowej, op³acaj¹c z nich
zakup papierów wartociowych lub lokaty bankowe.
W ocenie NIK, utrzymywanie wysokiego stanu wolnych rodków na rachunkach bankowych nie mia³o
uzasadnienia z punktu widzenia realizacji ustawowych
zadañ. Taka dzia³alnoæ kapita³owa nie tylko k³óci³a
siê niejednokrotnie z dzia³alnoci¹ statutow¹, ale nie
zawsze przynosi³a pozytywne efekty finansowe.
wiadczy³y o tym m.in. przyk³ady funduszu z Wroc³awia, który z tytu³u posiadania akcji i udzia³ów poniós³
koszty dwukrotnie wy¿sze od przychodów, funduszu
z Bia³egostoku, który kupi³ obligacje upadaj¹cej Stoczni Szczeciñskiej, a przede wszystkim funduszu ³ódzkiego, który w zwi¹zku z przecen¹ posiadanych akcji
poniós³ straty przekraczaj¹ce 17 mln z³.
W ocenie Izby, stwierdzone naruszenia przepisów
ustawy o zamówieniach publicznych oraz liczne przyk³ady nierzetelnoci przy wydatkowaniu rodków w ramach umów o dofinansowanie, mog¹ wiadczyæ o wystêpowaniu zjawisk korupcyjnych. Podstawowym instrumentem ograniczenia tych zagro¿eñ powinno byæ
intensyfikowanie i usprawnianie audytu i kontroli wewnêtrznej oraz stanowcze egzekwowanie odpowiedzialnoci od pracowników naruszaj¹cych przepisy
prawa lub nierzetelnie wykonuj¹cych swe obowi¹zki.

15. Istotne nieprawid³owoci wyst¹pi³y w finan-

sowaniu zadañ owiatowych jednostek samorz¹du terytorialnego [por. za³. Nr 3, str. 44]. W zasadach podzia³u czêci owiatowej subwencji ogólnej Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu nie uwzglêdni³o standardów zatrudnienia nauczycieli. Wiêkszoæ
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skontrolowanych gmin i powiatów w sposób nierzetelny planowa³a i realizowa³a bud¿ety, w podobny sposób prowadzona by³a sprawozdawczoæ, stanowi¹ca
podstawê do okrelenia wysokoci subwencji.
Brak standardów, na których mo¿na by³oby oprzeæ
kalkulacjê kosztów zadañ owiatowych, tj. zatrudnienia nauczycieli z uwzglêdnieniem liczby oddzia³ów,
uczniów oraz liczby obowi¹zkowych zajêæ w poszczególnych typach i rodzajach szkó³, utrudnia³ zobiektywizowanie zasad podzia³u subwencji. Przyznana jednostkom samorz¹du terytorialnego subwencja powinna z jednej strony uwzglêdniaæ rozmiar zadañ owiatowych wiadczonych zgodnie ze standardami i koszty
ich realizacji, z drugiej za  stymulowaæ tworzenie
racjonalnej sieci szkó³ i placówek owiatowych. W obowi¹zuj¹cym w 2002 r. algorytmie podzia³u subwencji
owiatowej brakowa³o korelacji nak³adów na realizacjê zadañ owiatowych z ich rzeczywistymi kosztami.
Za podstawowy wskanik przyjêto liczbê uczniów,
podczas gdy w rzeczywistoci koszty okrela g³ównie
liczba oddzia³ów oraz liczba godzin obowi¹zkowych
zajêæ w szkole i zwi¹zane z tym wynagrodzenia nauczycieli. Przyjête rozwi¹zanie nie doæ skutecznie
zachêca³o samorz¹dy do racjonalizacji sieci szkolnej,
st¹d w skali kraju tylko dwie trzecie uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów na wsi i w miastach do 5
tys. mieszkañców uczy³o siê w oddzia³ach licz¹cych
powy¿ej 18 i 24 uczniów.
Jedn¹ z istotnych przyczyn wyst¹pienia nieprawid³owoci by³ brak mechanizmu weryfikacji danych stanowi¹cych podstawê naliczania subwencji owiatowej. Dane
zawarte w sprawozdawczoci GUS, sporz¹dzanej przez
jednostki owiaty, w wielu wypadkach nie zgadza³y siê
z danymi, jakimi dysponowa³y samorz¹dy, wadliwa by³a
te¿ czêæ wyliczeñ dokonanych przez MENiS.
W ocenie Izby, do powstania opisanych wy¿ej nieprawid³owoci przyczyni³y siê wady przyjêtego sposobu naliczania czêci owiatowej subwencji ogólnej,
w szczególnoci brak przepisów zobowi¹zuj¹cych
dyrektorów szkó³ do przekazywania organowi dotuj¹cemu kopii sprawozdañ GUS, za w³aciwe organy
jednostek samorz¹dowych  do weryfikacji danych
stanowi¹cych podstawê wyliczenia subwencji.

16.

Kontrola prawid³owoci wykorzystania
dotacji bud¿etowych przyznawanych przez Komitet Badañ Naukowych szko³om wy¿szym na
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badania w³asne [por. za³. Nr 3, str. 41] wykaza³a, ¿e
zarówno przy dzieleniu, jak i korzystaniu z owych
rodków mia³y miejsce ró¿nego rodzaju uchybienia.
Przede wszystkim dotacje przydzielano z naruszeniem przepisów ustawy o KBN, zgodnie z którymi
nale¿a³o je dzieliæ miêdzy zespo³y Komitetu i dopiero one winny przedstawiæ wnioski w sprawie podzia³u rodków pomiêdzy poszczególne jednostki lub na
realizacjê okrelonych zadañ. W latach 2001-2002
w nieprawid³owy sposób podzielono a¿ 99,8% ogó³u rodków przeznaczanych przez KBN na badania
w³asne, brakowa³o te¿ jednoznacznych i obiektywnych kryteriów podzia³u.
Czêæ dotacji przekazana zosta³a uczelniom w terminach uniemo¿liwiaj¹cych ich prawid³owe wydatkowanie. W latach 1999, 2001 i 2002 KBN przyzna³ dodatkowe rodki na badania w³asne w ostatnich dniach
grudnia, a zgodnie z przepisami uczelnie mog³y wykorzystaæ je tylko do koñca danego roku bud¿etowego. W taki sposób przydzielono ponad 23% dotacji
przyznanych na badania w³asne, wskutek czego kontrolowane szko³y wykorzysta³y niespe³na 75% przekazanych kwot. Tak¿e dotacje przyznawane w normalnym trybie trafia³y na uczelnie z opónieniem.
W 1999 r. pierwsze transze rodków na badania w³asne dotar³y tam dopiero w maju, w 2000 r. i w 2001 r.
 w marcu, a w 2002 r.  w kwietniu. W tej sytuacji
niektóre uczelnie, naruszaj¹c obowi¹zuj¹ce przepisy
prawa, zatrzymywa³y czêæ dotacji, aby finansowaæ
z niej badania w³asne w pierwszych miesi¹cach nastêpnego roku.
Uchwa³y komisji KBN (w latach 1999-2000) i decyzje przewodnicz¹cego Komitetu (w latach 20012002) podejmowane by³y na podstawie wniosków ministrów nadzoruj¹cych szko³y wy¿sze, g³ównie Ministra Edukacji Narodowej (od 2001 r. Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu). Zg³aszane przez niego wnioski,
zawieraj¹ce propozycje podzia³u rodków przeznaczonych przez KBN na badania w³asne szkó³ wy¿szych,
formalnie ustalane by³y na podstawie algorytmów
maj¹cych zapewniæ równoæ kryteriów i obiektywnoæ
ocen. W rzeczywistoci jednak wiêkszoæ propozycji
ró¿ni³a siê znacznie od wyliczonych na tej podstawie
kwot. Mimo to, niezgodnie ze stanem faktycznym,
MENiS informowa³o KBN oraz Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego, ¿e podzia³u rodków dokonano
wed³ug algorytmu.

Przewodnicz¹cy KBN nie nadzorowa³ i nie kontrolowa³ w sposób w³aciwy wykorzystania dotacji.
W okresie objêtym badaniami NIK, Komitet przeprowadzi³ tylko dwie takie kontrole. O tym, ¿e by³y one
niezbêdne, wiadczyæ mo¿e fakt, i¿ w 17 sporód 35
skontrolowanych szkó³ wy¿szych ujawniono nieprawid³owoci w wydatkowaniu otrzymanych kwot. Ze
rodków dotacji finansowano m.in. koszty dzia³alnoci dydaktycznej uczelni, administracji i ponoszono
inne wydatki niezwi¹zane z prowadzonymi badaniami naukowymi.

17.

Kontrola pomocy materialnej dla studentów ze rodków przeznaczonych na ten cel w bud¿ecie pañstwa [por. za³. Nr 3, str. 43], a pozostaj¹cych w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu pozwoli³a ustaliæ, ¿e system ten nie funkcjonowa³
w sposób nale¿yty. Pomoc, bêd¹ca nieodzownym elementem systemu szkolnictwa wy¿szego, zatraci³a
w znacznej mierze sw¹ socjaln¹ funkcjê i nie stanowi³a powa¿niejszego wsparcia dla m³odzie¿y znajduj¹cej siê w trudnych warunkach materialnych.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, studentom
studiów dziennych przys³uguje prawo do: stypendium
socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepe³nosprawnych, stypendium za wyniki w nauce, zapomóg oraz dop³at do zakwaterowania i posi³ków, a tak¿e stypendium ministra za osi¹gniêcia w nauce. Przepisy prawne nie okrelaj¹ jednak warunków, jakie powinni spe³niæ studenci, by móc skorzystaæ z pomocy
materialnej. Podzia³ dotacji bud¿etowej dokonywany
jest w uczelniach uznaniowo, za rodzaje i wysokoæ
wiadczeñ ustalaj¹ rektorzy.
W latach 2000-2002 tempo wzrostu wysokoci
dotacji, przekazywanych przez MENiS nadzorowanym
szko³om na pomoc materialn¹ dla studentów, nie nad¹¿a³o za wzrostem liczby uprawnionych do ubiegania siê o tak¹ pomoc. Zmniejszy³o to szanse na jej
uzyskanie, co nie sprzyja³o podejmowaniu i kontynuowaniu studiów przez ubo¿sz¹ czêæ m³odzie¿y. Sytuacjê dodatkowo pogarsza³ fakt, i¿ ponad 60% ogó³u
rodków wyp³acanych w formie stypendiów przeznaczano na stypendia za wyniki w nauce, które w ogromnej wiêkszoci trafi³y do osób niewymagaj¹cych finansowego wsparcia.
Taka praktyka, zdaniem NIK, mia³a swoje ród³o
w budz¹cych w¹tpliwoci uregulowaniach, zawartych

w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wyp³acania oraz wysokoci wiadczeñ pomocy materialnej dla studentów
studiów dziennych, w którym jako formy pomocy
udzielanej studentom wymienione zosta³y m.in. stypendia za wyniki w nauce. Preferencje dla takich stypendiów mieszcz¹ siê wprawdzie w ramach obowi¹zuj¹cego stanu prawnego, ale jednak ograniczaj¹ konstytucyjne i ustawowe uprawnienia do powszechnego i równego dostêpu do wykszta³cenia oraz do pomocy materialnej, m.in. do stypendium socjalnego.
W opinii NIK, efektywne wykorzystanie rodków
wydzielonych w bud¿ecie pañstwa na pomoc materialn¹ dla studentów wymaga stworzenia prawnych
i organizacyjnych warunków, zapewniaj¹cych ich przep³yw do studentów faktycznie tej pomocy potrzebuj¹cych. Jest to niezbêdne nie tylko z powodu szczup³oci tych rodków, ale równie¿ ze wzglêdu na przewidywany dalszy wzrost liczby studentów oraz projektowane rozszerzenie uprawnieñ do ubiegania siê o pomoc materialn¹ tak¿e przez studentów studiów wieczorowych i zaocznych.

18. Trudno jednoznacznie oceniæ efekty funk-

cjonowania stacji zagranicznych Polskiej Akademii Nauk [por. za³. Nr 3, str. 49]. NIK nie zg³osi³a wiêkszych zastrze¿eñ do ich gospodarki finansowej, jednoczenie wskaza³a na wiele nieprawid³owoci w dzia³alnoci merytorycznej, do których zaliczy³a przede
wszystkim brak spójnego programu wspó³pracy naukowej i naukowo-technicznej oraz promocji polskiej
nauki i kultury. Powodowa³o to czêciow¹ tylko realizacjê na³o¿onych na nie zadañ oraz niepe³ne wykorzystanie powierzonego maj¹tku.
Stacje zagraniczne  zlokalizowane w Pary¿u,
Rzymie, Wiedniu i Berlinie  w wiêkszoci mia³y korzystne warunki lokalowe i techniczne do prowadzenia dzia³alnoci statutowej. Wszystkie dysponowa³y
salami konferencyjnymi, a stacje w Pary¿u i Wiedniu
 tak¿e znaczn¹ liczb¹ pokoi gocinnych. W okresie
objêtym kontrol¹ (lata 2001 - I pó³r. 2002) najwiêksz¹
aktywnoæ przejawia³a stacja w Pary¿u, od lat utrzymuj¹ca naukowe kontakty z licz¹cymi siê we Francji
i wiecie instytucjami naukowymi, wyró¿niaj¹ca siê
ponadto ró¿norodnoci¹ podejmowanych inicjatyw
naukowych i kulturalnych. Jeli chodzi o dzia³alnoæ
popularyzatorsk¹, uwagê zwraca³y du¿e ró¿nice w licz-
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bie imprez zorganizowanych przez poszczególne stacje  np. w ci¹gu 18 miesiêcy placówka w Pary¿u zorganizowa³a ³¹cznie 66 imprez, podczas gdy stacja
w Berlinie tylko 4.
W okresie, o którym mowa, stacje zagraniczne
PAN dysponowa³y bardzo szczup³¹, bo zaledwie 10osobow¹ kadr¹ pracowników merytorycznych, za
³¹czne zatrudnienie, wliczaj¹c pracowników obs³ugi
i zaplecza technicznego, wynosi³o 29 osób. ¯adna
z tych placówek nie realizowa³a w pe³nym zakresie
swych statutowych zadañ, na co wp³ynê³a zarówno
s³aba aktywnoæ samych stacji, jak i niedostosowanie zakresu zadañ do ich mo¿liwoci, zw³aszcza kadrowych. Obliguj¹c stacje do uczestniczenia w realizacji zawartych przez PAN porozumieñ, nie wziêto te¿
pod uwagê faktu, i¿ znaczna ich czêæ zdezaktualizowa³a siê i nie przynosi³a ¿adnych korzyci. Nale¿a³oby je wiêc zweryfikowaæ, a reprezentuj¹ce polsk¹ naukê stacje zagraniczne PAN nie zosta³y uprawnione
do wspó³pracy z krajowymi jednostkami naukowymi
i badawczymi, prowadzi³y zatem dzia³ania promocyjne nie znaj¹c ich propozycji i oczekiwañ.
Poniewa¿ stacje zagraniczne stanowi¹ istotne
ogniwo wspó³pracy naukowej i naukowo-technicznej
PAN z zagranic¹, w ocenie NIK, ich dzia³alnoæ
w wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu powinna s³u¿yæ
realizacji strategicznych zadañ i celów. Jest to potrzebne tym bardziej, ¿e w³adze PAN nosz¹ siê z zamiarem powo³ania kolejnych tego typu placówek.

19.

Lepsze praktyczne rezultaty ni¿ propagowanie w Europie osi¹gniêæ krajowej nauki przynosi³a promocja polskiej kultury za granic¹ [por. za³. Nr 3, str.
42], prowadzona przez Ministra Spraw Zagranicznych
i Ministra Kultury, jednostki samorz¹du terytorialnego,
organizacje pozarz¹dowe oraz wyspecjalizowane instytucje miêdzynarodowej wspó³pracy kulturalnej.
W szczególnoci dotyczy³o to przedsiêwziêæ podejmowanych w krajach Unii Europejskiej, s³u¿¹cych integracji
spo³eczeñstw i obiektywizacji wizerunku Polski za granic¹. Ale i tu nie oby³o siê bez nieprawid³owoci.
Placówki zagraniczne w szerokim zakresie wspomaga³o merytorycznie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort ten wspiera³ tworzenie audycji radiowych
i telewizyjnych przeznaczonych przede wszystkim dla
Polonii i Polaków mieszkaj¹cych poza granicami kraju, ale tak¿e dla obcokrajowców zainteresowanych
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Polsk¹ i jej kultur¹. Powa¿ne korzyci przynios³o promowanie polskiej kultury za granic¹ przy udziale rodków Miêdzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego,
przeznaczonych na wspieranie ponadnarodowych
projektów, m.in. kontaktów kulturalno-naukowych.
Tak¿e 19, dzia³aj¹cych w strukturze MSZ, instytutów
polskich, odpowiedzialnych za promocjê polskiej kultury za granic¹, mimo skromnych mo¿liwoci zorganizowa³o w badanych latach 2000-2002 (I pó³r.) znaczn¹ liczbê imprez kulturalnych. Jeli chodzi o wspomniane niedostatki, to polega³y one g³ównie na braku
efektywnej wspó³pracy miêdzy Ministerstwem Kultury
i Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz niew³aciwej koordynacji przyjêtych do realizacji zadañ, przede
wszystkim przez podleg³e resortowi kultury Centrum
Miêdzynarodowej Wspó³pracy Kulturalnej - Instytut A.
Mickiewicza w Warszawie.
NIK negatywnie oceni³a dzia³alnoæ Ministra Kultury w omawianej dziedzinie. Nie zosta³y m.in. zaplanowane zadania i rodki zapewniaj¹ce realizacjê rz¹dowych programów oraz nie podjêto skutecznych dzia³añ w celu pozyskania rodków pomocowych UE,
wspieraj¹cych wspó³pracê w dziedzinie kultury.
W Punkcie Kontaktowym ds. Kultury nie zosta³ opracowany system informacji o mo¿liwociach i warunkach korzystania ze róde³ unijnych. W¹tpliwoci budzi³ sposób zlecania przez Ministerstwo Kultury zadañ z zakresu promocji polskiej kultury za granic¹ oraz
nadzór nad ich realizacj¹. Na niedostateczne sprawowanie mecenatu pañstwa w tym zakresie wskazuje tak¿e wielkoæ rodków przekazanych przez Ministra Kultury jednostkom samorz¹du terytorialnego
i liczba finansowanych zadañ.
Na pozytywn¹ ocenê zas³u¿y³a sobie z kolei m.in.
dzia³alnoæ Miêdzynarodowego Centrum Kultury
w Krakowie i Stowarzyszenia Willa Decjusza  za
organizacjê polskiego wyst¹pienia w charakterze gocia honorowego Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿ki
we Frankfurcie w 2000 r. Z zadañ zleconych w zakresie wspierania kultury w polonijnych i polskich rodowiskach za granic¹ wywi¹za³o siê tak¿e Stowarzyszenie Wspólnota Polska. W znacznym stopniu wykorzystane zosta³y te¿ mo¿liwoci nawi¹zania kontaktów i wymiany dorobku kulturalnego z partnerami zagranicznymi oraz pozyskiwania dodatkowych rodków
przez jednostki samorz¹du terytorialnego. Ze wzglêdu na wartoci kulturowe regionów, zakres i skalê po-

dejmowanych dzia³añ, trudno je uznaæ, zdaniem NIK,
za wystarczaj¹ce. G³ówn¹ przyczyn¹ by³y ograniczone mo¿liwoci finansowe samorz¹dów.

20.

Drobne niedoci¹gniêcia i b³êdy, g³ównie natury formalnej, stwierdzono podczas kontroli finansowania ze rodków publicznych wybranych zadañ
w zakresie kultury fizycznej i sportu [por. za³. Nr 3,
str. 39]. Na dofinansowanie ró¿norodnych form wypoczynku sportowego dzieci i m³odzie¿y oraz szkolenie
m³odzie¿y uzdolnionej sportowo, z bud¿etu pañstwa
i rodka specjalnego, tworzonego z dop³at do stawek
w grach liczbowych, w badanych latach 2000-2002,
wyasygnowano 353 mln z³. Dotacje bud¿etowe udzielone przez MENiS podmiotom spoza sektora finansów
publicznych przeznaczone zosta³y na wypoczynek letni dzieci i m³odzie¿y w formie tzw. Sportowych wakacji,
a nastêpnie akcji Wypoczywam czynnie. Ze rodka
specjalnego finansowano programy Sport wszystkich
dzieci oraz Szkolenie m³odzie¿y uzdolnionej sportowo, prowadzone m.in. przez 16 wojewódzkich interdyscyplinarnych stowarzyszeñ. Umo¿liwi³o to zwiêkszenie w kolejnych latach liczby uczestników obozów sportowych oraz wojewódzkiego szkolenia sportowego.
W latach 2000-2002 (I pó³r.) w 16 skontrolowanych
gminach na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 195 mln z³, z tego ponad 34 mln z³ na
dofinansowanie zadañ zleconych stowarzyszeniom kultury fizycznej. Gminy te zdecydowan¹ wiêkszoæ rodków planowanych na kulturê fizyczn¹ przeznacza³y na
utrzymanie orodków sportu i rekreacji oraz dofinansowanie klubów sportowych. Tylko 10 gmin wspar³o szkolenie m³odzie¿y uzdolnionej sportowo, a 2 gminy dofinansowa³y Sportowe wakacje. Objête kontrol¹ samorz¹dy wojewódzkie wydatkowa³y w tym czasie na zadania, o których mowa, ponad 120 mln z³, z tego na dofinansowanie zadañ zleconych stowarzyszeniom  prawie 54 mln z³. Jednoczenie jednak czêæ gmin zaniecha³a finansowania zadañ z zakresu kultury fizycznej
i sportu, mimo i¿ nale¿a³o to do ich obowi¹zków. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, ¿e w latach 20002002 (I pó³r.) post¹pi³o tak 6% ogó³u gmin oraz 4% powiatów w kraju. Ponad po³owa gmin i powiatów nie zleca³a w tym okresie stowarzyszeniom kultury fizycznej
¿adnych zadañ z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, jak i b. UKFiS przestrzega³y przyjêtych zasad zle-

cania jednostkom spoza sektora finansów publicznych
zadañ pañstwowych w zakresie rozwoju sportu dzieci
i m³odzie¿y. Natomiast w niektórych objêtych kontrol¹ jednostkach samorz¹du terytorialnego wyst¹pi³y
nieprawid³owoci, wynikaj¹ce m.in. z nierzetelnoci
dysponentów, a tak¿e z braku kontroli rozliczeñ finansowych. Tak wiêc przyjmowano i rozpatrywano wnioski niekompletne, niezawieraj¹ce wymaganych informacji o zleceniobiorcy. W umowach brakowa³o niektórych uregulowañ, m.in. okrelenia miejsca lub terminu realizacji zadania, zasad zwrotu niewykorzystanej
dotacji, zapisów o obowi¹zku prowadzenia wyodrêbnionej ewidencji ksiêgowej. Utrudnieniem w realizacji
zadañ by³o nieterminowe ich finansowanie. Izba odnotowa³a wypadki przekazywania rodków po wykonaniu i rozliczeniu zadania, ale tak¿e dotowania zleceniobiorcy przed podpisaniem umowy, nawet z kilkumiesiêcznym wyprzedzeniem. Nie by³y dotrzymywane terminy z³o¿enia sprawozdañ i rozliczeñ finansowych, bêd¹cych podstaw¹ oceny wykonania zadañ.
Wiele sporód tych nieprawid³owoci mog³o zaistnieæ
tylko dlatego, ¿e Ministerstwo oraz jednostki samorz¹du
terytorialnego nie nadzorowa³y i nie kontrolowa³y wystarczaj¹co skutecznie wykorzystania dotacji. Podstawow¹
form¹ kontroli realizacji zadañ by³a analiza sprawozdañ
i rozliczeñ finansowych. Bezporednie kontrole u zleceniobiorcy prowadzone by³y tylko przez b. UKFiS (w I pó³roczu 2002 r. 3 kontrole, wczeniej kilkanacie w roku).

21. Z po¿ytkiem dla m³odzie¿y wykorzystane zo-

sta³y rodki przeznaczone na funkcjonowanie programów Animator sportu dzieci i m³odzie¿y
i Animator sportu osób niepe³nosprawnych
w 2002 r. i I pó³r. 2003 r. [por. za³. Nr 3, str. 45], m.in.
rodki specjalne pochodz¹ce z dop³at do stawek
w grach liczbowych.
Realizowany przez Szkolny Zwi¹zek Sportowy program Animator sportu dzieci i m³odzie¿y, w ramach którego pozalekcyjne i pozaszkolne zajêcia sportowo-rekreacyjne prowadzi³o ponad 2 tys. nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów pracuj¹cych
z dzieæmi i m³odzie¿¹ szkoln¹, pozwoli³ zwiêkszyæ aktywnoæ uczniowskich klubów sportowych. Jego koszty, wynosz¹ce w 2002 r. 10,4 mln z³, zosta³y sfinansowane ze rodka specjalnego i z innych róde³, m.in.
przez jednostki samorz¹du terytorialnego i kluby sportowe. Wspó³finansowanie wynagrodzeñ animatorów
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przez ró¿ne podmioty mia³o ten walor, ¿e poza umo¿liwieniem objêcia programem wiêkszej liczby uczestników przyczyni³o siê do zwiêkszenia zainteresowania
w³adz regionalnych i lokalnych problemami kultury fizycznej, w tym tak¿e warunkami pracy dzia³aczy i szkoleniowców z ma³ych klubów sportowych.
Kontrola wykaza³a w realizacji programu Animator sportu dzieci i m³odzie¿y równie¿ nieprawid³owoci, ale by³y one nieliczne i nie mia³y zasadniczego
wp³ywu na wykonanie jego za³o¿eñ.
W ocenie NIK, Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska wywi¹za³o siê nale¿ycie z obowi¹zków koordynatora i realizatora programu Animator sportu
osób niepe³nosprawnych. Tym niemniej nie uda³o siê
pozyskaæ odpowiedniej liczby nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów maj¹cych
uprawnienia do prowadzenia zajêæ z osobami niepe³nosprawnymi  g³ównie z powodu trudnoci z uzyskaniem w rodowiskach lokalnych rodków na czêciowe sfinansowanie ich wynagrodzeñ. W 2002 r. zdo³ano zebraæ na ten cel 105 tys. z³, za w roku nastêpnym  89 tys. z³. Zbli¿one kwoty wp³ynê³y ze rodka
specjalnego. W rezultacie w 2002 r., kiedy zak³adano
zatrudnienie 900 animatorów, program realizowa³o
tylko 101. Mimo to w zajêciach uczestniczy³o ponad 3
tys. osób z ró¿nymi rodzajami niepe³nosprawnoci, co
stanowi³o niezaprzeczalny sukces programu.

22.

W sposób w³aciwy zosta³y wykorzystane
rodki finansowe pochodz¹ce z dop³at do stawek
w grach liczbowych na dofinansowanie inwestycji sportowych w akademiach wychowania fizycznego [por. za³. Nr 3, str. 46], a przynajmniej zdecydowana ich wiêkszoæ.
W latach 1995-2003 (I pó³r.) kwota 166 mln z³, pochodz¹ca ze rodka specjalnego tworzonego z dop³at
do gier liczbowych, wydatkowana zosta³a na dofinansowanie 111 zadañ inwestycyjnych o szczególnym znaczeniu dla sportu  budowy 16 nowych obiektów, remontu, przebudowy b¹d modernizacji 88 ju¿ istniej¹cych, wykonania dokumentacji techniczno-budowlanej
dla 6 kolejnych obiektów, a tak¿e wyposa¿enia jednego z nich w sprzêt sportowy. Zastrze¿eñ kontroli nie
budzi³o 107 inwestycji. Istotne nieprawid³owoci stwierdzono natomiast w wykorzystaniu rodków przyznanych
na budowê boisk pi³karskich we Wroc³awiu oraz trasy
biegowej narciarstwa letniego, boiska do gier zespo³o-
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wych i hali sportowej wraz z p³ywalni¹ w Katowicach 
m.in. zawê¿ony zosta³ zakres rzeczowy inwestycji,
otrzymane rodki finansowe wykorzystano niezgodnie
z przeznaczeniem, umowy zawarte z wykonawcami
okaza³y siê niekorzystne dla uczelni, wykonawcy rozliczali roboty nierzetelnie, niew³aciwie funkcjonowa³y
s³u¿by inwestycyjne i nadzór inwestorski.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e zarówno niektóre
akademie wychowania fizycznego, jak i prezesi b.
UKFiT i b. UKFiS, a tak¿e Minister Edukacji Narodowej i Sportu nie przestrzegali zasady, aby dofinansowanie inwestycji rodkami z dop³at poprzedzone by³o
zg³oszeniem danej inwestycji do Planu inwestycji
o szczególnym znaczeniu dla sportu. Wspomniani
prezesi rozpatrywali niekompletne wnioski, niezawieraj¹ce informacji o wnioskodawcy lub bez wymaganych przepisami za³¹czników. Z kolei bank finansuj¹cy nie nadzorowa³ realizacji inwestycji na bie¿¹co.
Przedstawiciele banku nie uczestniczyli w odbiorach
koñcowych, co umo¿liwia³o przekazywanie bankowi
nieprawdziwych informacji o zakoñczeniu zadania,
mimo ¿e w protoko³ach znajdowa³a siê adnotacja o odmowie odbioru robót z powodu usterek. W 4 skontrolowanych akademiach wychowania fizycznego nie
dotrzymano terminu zakoñczenia 17 zadañ inwestycyjnych sporód 64 realizowanych, a opónienia siêga³y 17 miesiêcy.
Kontrola obiektów sportowych akademii wychowania fizycznego, powsta³ych lub zmodernizowanych
w wyniku dofinansowania inwestycji rodkami z dop³at
wykaza³a, ¿e wiêkszoæ z nich by³a wykorzystywana 
zgodnie z przeznaczeniem  na potrzeby sportu, tak¿e
wyczynowego. Niew³aciwie, w zbyt ma³ym stopniu lub
niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystywano 6
obiektów, jeden za zlikwidowano bez zgody b. UKFiT.

23.

W sposób zró¿nicowany oceniono wykorzystanie maj¹tku i rodków publicznych przez
centra kszta³cenia i wychowania Ochotniczych Hufców
Pracy [por. za³. Nr 3, str. 75]3/ oraz ich gospodarstwa
pomocnicze, a tak¿e przez Komendê G³ówn¹ i komendy wojewódzkie OHP. Maj¹tek trwa³y, którym admini-

3/

W myl ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu, Ochotnicze

Hufce Pracy s¹ pañstwow¹ jednostk¹ sektora finansów publicznych,
nadzorowan¹ przez ministra w³aciwego ds. pracy.

strowa³y komendy wojewódzkie OHP, wykorzystywany by³ w zadowalaj¹cym stopniu i w sposób w³aciwy
do prowadzenia ustawowej dzia³alnoci wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej (dzia³alnoci¹
t¹ objêto ponad 95% uczestników Hufców Pracy).
Jednoczenie wiêksz¹ czêci¹ maj¹tku OHP, czêsto
zlokalizowanego w zabytkowych pa³acach i dworkach,
administrowa³o 9 centrów kszta³cenia i wychowania.
Wykszta³cenie i kwalifikacje zawodowe zdobywa³o tu
zaledwie 4% m³odzie¿y ucz¹cej siê w OHP, a wykorzystanie miejsc w hotelach waha³o siê od 1% do 21%,
co mia³o istotny wp³yw na wyniki finansowe gospodarstw pomocniczych zarz¹dzaj¹cych tymi obiektami.
Gospodarstwa pomocnicze, utworzone przez jednostki bud¿etowe OHP  komendy wojewódzkie oraz
centra kszta³cenia i wychowania  w celu zapewnienia
m³odzie¿y zakwaterowania i wy¿ywienia, a tak¿e praktycznej nauki zawodu, zgodnie z za³o¿eniami winny
wiadczyæ us³ugi jednostkom macierzystym po kosztach
w³asnych. Jednak w 8 gospodarstwach pomocniczych
sporód 15 skontrolowanych, koszty takich us³ug by³y
czêciowo pokrywane z przychodów za us³ugi dla innych odbiorców. Takie dofinansowanie odbywa³o siê
pozornie bez udzia³u bud¿etu pañstwa, gdy¿ poziom
kosztów wp³ywa³ na wyniki finansowe gospodarstw pomocniczych i wielkoæ osi¹gniêtego przez nie zysku,
a wiêc i kwot odprowadzanych do bud¿etu. Badania
wykaza³y te¿, ¿e z powodu zaniedbañ organizacyjnych
tylko czêæ gospodarstw pomocniczych u¿ytkowa³a
maj¹tek przekazany im przez jednostki macierzyste
w sposób formalny, na podstawie umów lub protoko³ów.

24.

Podobnej natury zastrze¿enia mo¿na mieæ
do gospodarki finansowej Centralnego Zarz¹du
S³u¿by Wiêziennej oraz Zak³adu Bud¿etowego
Us³ug Wypoczynkowych Centralnego Zarz¹du
S³u¿by Wiêziennej i jego oddzia³ów [por. za³. Nr 3,
str. 6]. S³u¿ba ta dysponowa³a baz¹ szkoleniow¹ dla
prawie 2,1 tys. osób, co uwzglêdniaj¹c poziom zatrudnienia, umo¿liwia³o szkolenie ka¿dego pracownika
i funkcjonariusza S³u¿by Wiêziennej rednio przez 33
dni w roku. Tymczasem baza szkoleniowa 11 orodków doskonalenia kadr wykorzystywana by³a jedynie
w po³owie, przy czym na podstawow¹ dzia³alnoæ
szkoleniow¹ i doskonal¹c¹  tylko w 8%, a w pozosta³ej czêci na dzia³alnoæ wypoczynkow¹ i odp³atne
wiadczenie innych us³ug.

NIK stwierdzi³a, ¿e w rozliczeniach miêdzy orodkami doskonalenia kadr (jednostkami bud¿etowymi)
i oddzia³ami Zak³adu Bud¿etowego Us³ug Wypoczynkowych CZSW, które prowadzi³y dzia³alnoæ z wykorzystaniem maj¹tku orodków, nie zosta³a zrefundowana tym jednostkom znaczna czêæ wydatków poniesionych na rzecz oddzia³ów Zak³adu Bud¿etowego. Zdaniem NIK, w ten sposób Zak³ad ten nie spe³ni³
zasadniczego warunku samofinansowania okrelonego w ustawie o finansach publicznych, poniewa¿ koszty jego dzia³alnoci, takie jak wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych jednostek bud¿etowych, wyp³acane w zwi¹zku ze wiadczeniem przez
nich pracy na rzecz Zak³adu, nie by³y pokrywane z jego przychodów, lecz finansowane w ca³oci ze rodków jednostek bud¿etowych. Nieuzasadnione finansowanie ze rodków publicznych czêci kosztów funkcjonowania Zak³adu w konsekwencji spowodowa³o
równie¿, ¿e oferowa³ on us³ugi po cenach ni¿szych od
realnych kosztów, co zapewnia³o mu uprzywilejowan¹ pozycjê na rynku us³ug wypoczynkowych.
Odnosz¹c siê do przekazanych, w odpowiedzi na
wyst¹pienie pokontrolne, informacji Dyrektora Generalnego S³u¿by Wiêziennej o dzia³aniach podjêtych
w celu zmiany formy prowadzonej dzia³alnoci ubocznej z zak³adu bud¿etowego na dzia³alnoæ finansowan¹ z rachunku rodków specjalnych, NIK zauwa¿y³a,
¿e niezale¿nie od formy organizacyjno-prawnej, dzia³alnoæ ta powinna byæ prowadzona z zachowaniem
zasady pokrywania wszystkich jej kosztów z osi¹ganych z tej dzia³alnoci przychodów. Tworzenie w jednostkach bud¿etowych S³u¿by Wiêziennej rachunków
rodków specjalnych do prowadzenia ubocznej, odp³atnej dzia³alnoci us³ugowej, przy jednoczesnym jej
kontynuowaniu w formie zak³adu bud¿etowego, utrudnia, zdaniem Izby, precyzyjne rozliczanie kosztów tej
dzia³alnoci z jednostkami bud¿etowymi.

25.

O ile S³u¿ba Wiêzienna ze rodków bud¿etowych przeznaczonych na szkolenie wspiera³a dzia³alnoæ wypoczynkow¹, to kolej dofinansowywa³a swoich klientów. Ustalenia kontroli prawid³owoci rozliczeñ pomiêdzy kolej¹ a klientami z tytu³u us³ug
przewozowych [por. za³. Nr 3, str. 31] wskazuj¹, ¿e
zarówno by³e pañstwowe przedsiêbiorstwo PKP, jak
i PKP SA nie egzekwowa³y sumiennie nale¿noci za
przewóz towarów. W badanym okresie, miêdzy 1 pa-
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dziernika 2001 r. a 31 grudnia 2002 r., wskutek nierzetelnej windykacji nale¿noci likwidowanej Dyrekcji
Przewozów Towarowych Cargo oraz braku dba³oci
PKP Cargo SA o w³asne interesy ekonomiczne, podmioty te utraci³y wp³ywy przekraczaj¹ce 1,1 mld z³.
Do powstania tych strat przyczyni³y siê, w znacznej
mierze, b³êdy w likwidowaniu dyrekcji Cargo. Niew³aciwe zaprogramowanie czynnoci likwidacyjnych,
nieprzygotowanie kadrowe i organizacyjne spowodowa³y znaczne opónienia w realizacji dwóch kolejnych
harmonogramów postêpowania likwidacyjnego, a tak¿e niepowodzenie dzia³añ windykacyjnych.
Wa¿n¹ przyczyn¹ pomniejszenia wp³ywów kolei
by³a niegospodarnoæ. wiadczy³ o niej brak starannoci w zabezpieczeniu interesów PKP w umowach
cesji wierzytelnoci, brak nadzoru nad ich realizacj¹,
nieprzeprowadzanie rzetelnej oceny wiarygodnoci
finansowej klientów, nieegzekwowanie kaucji gwarancyjnych. W rezultacie umowy zawierano z podmiotami funkcjonuj¹cymi zaledwie od kilku tygodni, z kapita³em zak³adowym nieprzekraczaj¹cym 5 tys. z³, które wy³udza³y wiadczenia przewozowe, nieop³acaj¹c
faktur za wykonane us³ugi. Na takie praktyki s³u¿by
kolejowe czêsto nie reagowa³y, co wiêcej w wielu wypadkach przesy³ki niesolidnych klientów nadal by³y
ekspediowane. Niedba³oæ o przychody przejawia³a
siê te¿ w zani¿aniu op³at za pozostawianie wagonów
w dyspozycji klientów oraz w bezpodstawnym udzielaniu zni¿ek i bonifikat.

26.

Mimo zaanga¿owania znacznych rodków
publicznych, nie zosta³y zrealizowane podstawowe
za³o¿enia programów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz rz¹dowego programu budowy i rozwoju rynków hurtowych. Mia³y one doprowadziæ do zorganizowania nowoczesnej infrastruktury rynkowej,
umo¿liwiaj¹cej eliminacjê poredników miêdzy producentem i konsumentem oraz uporz¹dkowaæ obrót towarowy. Takie wnioski wynikaj¹ z kontroli wykorzystania rodków publicznych na tworzenie rynków
hurtowych i gie³d [por. za³. Nr 3, str. 70].
NIK zagadnienie powy¿sze bada³a po raz drugi (poprzednio w 2001 r.), tym razem w ramach kontroli doranej sprawdzaj¹cej. Kontrola ujawni³a, ¿e w dalszym
ci¹gu wystêpowa³y niekorzystne zjawiska w dzia³alnoci czêci rynków hurtowych. Dotychczasowa realizacja wspomnianych programów nie doprowadzi³a do
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powstania samodzielnych finansowo rynków hurtowych,
których g³ównymi akcjonariuszami byliby producenci
rolni, grupy producentów i ich zwi¹zki oraz podmioty
gospodarcze i organizacje ze rodowiska rolnego,
wspierane kapita³em jednostek samorz¹dowych. Nadal g³ównymi akcjonariuszami kontrolowanych spó³ek
pozostawa³y agencje rz¹dowe: Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rynku Rolnego, a tak¿e Skarb Pañstwa. Od nich s³absze ekonomicznie spó³ki, tworz¹ce rynki hurtowe, oczekiwa³y dalszej pomocy
finansowej dla podtrzymania swojej egzystencji.
W 2002 r. po³owa skontrolowanych spó³ek wykaza³a
wysokie straty, a zyski pozosta³ych mala³y.
W opinii NIK, niewystarczaj¹cy by³ w dzia³alnoci
rynków hurtowych udzia³ producentów rolnych, zbyt
wolno organizuj¹cych siê w formalne grupy. Od wrzenia 2001 r. do maja 2003 r. urzêdy wojewódzkie zarejestrowa³y jedynie 35 takich grup. Ustalenia kontroli
wskazuj¹ równie¿, ¿e nie zosta³a wykonana znaczna
czêæ wniosków sformu³owanych w wyniku poprzedniej kontroli, skierowanych pod adresem prezesów
i zarz¹dów spó³ek, w szczególnoci nie uporz¹dkowano statusu formalnoprawnego zajmowanych terenów
i nie zagospodarowano wolnych powierzchni handlowo-u¿ytkowych.
W ramach realizacji Rz¹dowego programu budowy i rozwoju rynków hurtowych  II etap, w latach
2000-2001 dofinansowano 8 rynków kwot¹ 68 mln z³.
Przyznane rodki  w ocenie NIK  nie przyczyni³y
siê jednak do trwa³ej poprawy ich sytuacji ekonomicznej, a jedynie stanowi³y doran¹ pomoc w wypadkach
braku p³ynnoci finansowej. Mimo przyjêtych w powy¿szym programie ustaleñ, ¿e finansowe zaanga¿owanie agencji rz¹dowych powinno byæ zakoñczone
31 grudnia 2002 r.  w przygotowanym przez Ministerstwo Projekcie resortowego programu budowy i rozwoju rynków hurtowych przewidziano w latach 20032004 kolejn¹ pomoc finansow¹ ze rodków ARiMR
dla 12 rynków hurtowych, w wysokoci 55 mln z³.

27.

Za szczególnie niepokoj¹ce uzna³a NIK ustalenia kontroli finansowania wydatków na drogi
publiczne w 2002 r. [por. za³. Nr 3, str. 29], z których
wynika, ¿e wszyscy ich zarz¹dcy  poczynaj¹c od
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
przez zarz¹dy województw, powiatów, miast, a na
wójtach gmin koñcz¹c  wydatkowali w tym okresie

na budowê, modernizacjê, utrzymanie i ochronê dróg
kwoty ni¿sze od planowanych.
Badania kontrolne wykaza³y, ¿e na wspomniane
cele Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
rozdysponowa³a 84% posiadanych rodków. W jeszcze mniejszym stopniu, bo w 77%, Generalna Dyrekcja wykona³a plan wydatków maj¹tkowych, nie wspominaj¹c ju¿ o wykorzystaniu rodków na inwestycje
z Banku wiatowego (65%), czy funduszu ISPA (17%).
Tak znaczna czêæ dostêpnych rodków pozosta³a
niewykorzystana w sytuacji, gdy prawie 30% dróg krajowych wymaga³o natychmiastowych remontów,
a w 2002 r. naprawiono tylko 47 mostów sporód 571
czekaj¹cych na naprawê. W opinii NIK wiadczy to
o nieprzygotowaniu organizacyjnym Generalnej Dyrekcji do wykonywania stoj¹cych przed ni¹ zadañ,
a tak¿e o niewystarczaj¹cym nadzorze ministra w³aciwego ds. transportu nad jej dzia³alnoci¹. Tylko nieco lepiej przedstawia³o siê wykorzystanie rodków
przez innych zarz¹dców dróg publicznych: zarz¹dy
dróg wojewódzkich, powiatowych, urzêdy miast na
prawach powiatu oraz urzêdy gmin.
W ocenie NIK g³ówn¹ przyczyn¹ takiej sytuacji by³y
uchybienia w dzia³alnoci zarz¹dów dróg publicznych.
Kontrola ujawni³a opónienia w przygotowaniu dokumentacji technicznej, uzyskiwaniu pozwoleñ budowlanych, a tak¿e nieprawid³owoci przy udzielaniu zamówieñ publicznych na wykonanie robót drogowych.
W wypadku Generalnej Dyrekcji nieprawid³owoci
wystêpowa³y na wszystkich etapach przygotowania
i realizacji inwestycji.
Nale¿y podkreliæ, ¿e skontrolowane samorz¹dy
wojewódzkie przekaza³y zarz¹dom dróg tylko 73,4%
otrzymanej subwencji drogowej, stanowi¹cej g³ówne
ród³o rodków bud¿etowych na finansowanie dróg
przez jednostki samorz¹du terytorialnego, za starostwa jeszcze mniej, bo 62,9% subwencji.
Mimo du¿ych potrzeb zwi¹zanych z utrzymaniem,
remontami, budow¹ i ochron¹ wszystkich rodzajów
dróg publicznych, znaczna czêæ skontrolowanych
zarz¹dów dróg, a tak¿e urzêdów gmin, nie korzysta³a
ze wszystkich mo¿liwoci zwiêkszenia rodków na ten
cel, takich jak: pobieranie op³at i kar pieniê¿nych za
przejazdy pojazdów nienormatywnych, parkowanie
pojazdów samochodowych oraz zajêcie pasa drogowego i umieszczenie na nim urz¹dzeñ niezwi¹zanych
z funkcjonowaniem dróg.

Kontrola wykaza³a, ¿e w 2002 r. tylko w niewielkim stopniu zaspokojono potrzeby wynikaj¹ce ze stanu technicznego dróg publicznych. Gdyby zastosowaæ unijne kryteria dopuszczania dróg do eksploatacji, np. okrelaj¹ce dopuszczaln¹ wysokoæ kolein,
to ponad po³owa wszystkich polskich dróg musia³aby
zostaæ zamkniêta.

28.

Ustalenia kontroli finansowania utrzymania dróg krajowych ze rodków specjalnych [por.
za³. Nr 3, str. 33] da³y podstawê do krytycznej oceny
dzia³añ, maj¹cych na celu pozyskiwanie rodków specjalnych na budowê i utrzymanie dróg krajowych.
rodki te, pochodz¹ce z op³at z tytu³u wykonywania
transportu drogowego4/, w badanych latach 2000-2003
(I kw.) wynosi³y ponad 1,3 mld z³. Jak ustali³a NIK,
mog³yby byæ one jednak znacznie wy¿sze, gdyby podmioty uczestnicz¹ce w ich pozyskiwaniu z wiêksz¹ starannoci¹ nalicza³y i egzekwowa³y nale¿ne op³aty,
a tak¿e mia³y do tego lepsze warunki techniczne, kadrowe i organizacyjno-prawne.
Do utraty czêci przychodów rodków specjalnych
przyczyni³y siê m.in. awarie wag samochodowych lub
ich brak na przejciach granicznych, co uniemo¿liwia³o
kontrolê pojazdów nienormatywnych i nak³adanie kar
za przekroczenie dopuszczalnych nacisków na o.
Akcyjnoæ kontroli pojazdów powodowa³a, ¿e czêæ
przewoników w ogóle nie ubiega³a siê o zezwolenia,
ryzykuj¹c zap³acenie kary. Zdarza³y siê wypadki zani¿ania op³aty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych, b¹d niew³aciwego sporz¹dzania
protoko³ów z kontroli takich pojazdów, co uniemo¿liwia³o na³o¿enie kary. Na skutek ró¿nego rodzaju nieprawid³owoci  przede wszystkim nierzetelnego wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych przez pracowników oraz nieprzestrzegania przepisów o postêpowa-
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ród³em rodków specjalnych s¹ op³aty: za przejazdy pojazdów po

drogach krajowych  pobierane od przedsiêbiorców wykonuj¹cych transport
drogowy lub przewozy na w³asne potrzeby, za wydanie licencji na
wykonywanie miêdzynarodowego transportu drogowego, zezwoleñ na
wykonywanie przewozów w miêdzynarodowym transporcie drogowym,
zezwoleñ na przejazdy pojazdów nienormatywnych, za zajêcie pasa drogi
krajowej (w dwóch ostatnich wypadkach równie¿ kary pieniê¿ne za brak
odpowiednich zezwoleñ lub nieprzestrzeganie okrelonych w nich
warunków).
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niu egzekucyjnym w administracji  w okresie objêtym kontrol¹, z 8,6 mln z³ na³o¿onych kar, na rachunek rodków specjalnych nie wp³ynê³o ponad 4,6 mln
z³, tj. 54,6% nale¿noci. Jeszcze gorsze rezultaty uzyskano w wypadku windykacji kar za zajêcie bez zezwolenia pasa drogowego  z 3,5 mln z³ kar wyegzekwowano niespe³na 1,2 mln z³. Na rachunek rodków
specjalnych nie wp³ynê³y te¿  m.in. z powodu zw³oki
w podejmowaniu dzia³añ windykacyjnych przez Biuro
Obs³ugi Transportu Miêdzynarodowego  nale¿noci
w wysokoci 1,4 mln z³ z tytu³u op³at za udzielone w latach 1993-1995 koncesje. Czêæ z tych nale¿noci
uleg³a przedawnieniu.

29.

Niekonsekwentnie realizowano programy
zwiêkszenia nonoci g³ównych dróg krajowych zarz¹dzanych przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych
i Autostrad, w tym tak¿e dróg le¿¹cych w transeuropejskich korytarzach transportowych, mimo ¿e by³y na
ten cel niezbêdne rodki. Takie wnioski wyp³ywaj¹
z kontroli ustalania i egzekwowania przez jednostki
zobowi¹zane do utrzymania dróg publicznych,
wymogów zabezpieczaj¹cych jakoæ i terminowoæ wykonania robót drogowych [por. za³. Nr 3,
str. 77]. Wobec dopuszczenia przez Polskê od 1 stycznia 2009 r. ruchu ciê¿kich pojazdów, prace budowlane i modernizacyjne, których efektem nie by³o osi¹gniêcie standardów unijnych (nonoæ 115 kN/o)
w znacznej mierze mija³y siê z celem, bowiem drogom
niespe³niaj¹cym powy¿szych wymogów grozi przyspieszona degradacja. Podniesienie nonoci dróg
krajowych jest konieczne tak¿e ze wzglêdu na istotny
wzrost natê¿enia ruchu pojazdów ciê¿arowych, który
przynosi wymierne straty  przejazd jednego kilometra przez samochód o nacisku 115 kN/o po drodze
o nonoci 100 kN/o powoduje szkodê w wysokoci
1,59 z³.
Jak ustali³a NIK, nie wyegzekwowano odpowiedniej jakoci i terminowoci wykonania robót projektowych i drogowych. Stwierdzono nastêpuj¹ce usterki:
koleiny, prze³omy, spêkania, ubytki nawierzchni, zapadniête lub le osadzone studzienki kanalizacyjne
itp. Roboty czêsto przeci¹ga³y siê poza ustalony termin, co spowodowane by³o m.in. nieza³atwieniem 
przed rozpoczêciem inwestycji  spraw w³asnociowych i pozwoleñ na budowê, wprowadzaniem do zakresu rzeczowego prac robót dodatkowych, a tak¿e
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nieegzekwowaniem terminów odbioru prac. Gwarancje udzielane przez wykonawców robót drogowych
by³y rzadko egzekwowane  na poddanych oglêdzinom 309 zadañ, usterki i wady ujawniono w 153 obiektach, w tym w 113, wobec których zarz¹dcy dróg nigdy nie próbowali wykorzystaæ przys³uguj¹cych im
uprawnieñ z tytu³u rêkojmi lub gwarancji.

30.

Kolejna w ci¹gu kilku ostatnich lat kontrola
powiêcona budowie autostrad w Polsce [por. za³.
Nr 3, str. 34] pozwoli³a skonstatowaæ, ¿e  jak dotychczas  administracja publiczna nie stworzy³a warunków do budowy krajowej sieci dróg tej kategorii.
Jej starania sprowadza³y siê g³ównie do tworzenia
nowych programów. W rezultacie w latach 20002003 oddano do eksploatacji zaledwie 136 km autostrad, wybudowanych za pieni¹dze podatników. Nie
powsta³ natomiast ¿aden odcinek autostrady na podstawie udzielonych jeszcze w 1997 r. koncesji, choæ
system koncesyjny mia³ byæ w³anie systemem podstawowym. Tempo prowadzonych prac dobrze ilustruj¹ starania o uzyskanie wskazañ lokalizacyjnych,
niezbêdnych do przygotowania budowy autostrady
A2 na odcinku od Strykowa k/£odzi do Warszawy.
W ci¹gu 6 lat, które up³ynê³y od z³o¿enia wniosku,
nie zdo³ano uzgodniæ z w³adzami miasta powi¹zania jego uk³adu komunikacyjnego z sieci¹ dróg krajowych. Dopiero w czasie trwania kontroli, w marcu
2003 r., Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wyst¹pi³ z wnioskiem o akceptacjê docelowego uk³adu dróg w rejonie Warszawy.
Jedn¹ z przyczyn niepowodzenia planów budowy
autostrad by³o niedopracowanie powsta³ych popiesznie rozwi¹zañ. Przyjêty przez Radê Ministrów w styczniu 2002 r. dokument pn. Infrastruktura  klucz do rozwoju, zak³adaj¹cy zwiêkszenie tempa budowy autostrad do 250 km rocznie, zawiera³ jedynie wstêpne
za³o¿enia. Podstawowe elementy  takie jak projekt
programu budowy dróg oraz propozycje rozwi¹zañ finansowych  zamierzano opracowaæ póniej. W rezultacie ten trzeci ju¿ od 1994 r. program poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej kraju równie¿ nie
nadawa³ siê do realizacji. Brak zapowiadanego w dokumentach rz¹dowych postêpu spowodowany zosta³
przede wszystkim nierozstrzygniêciem podstawowego problemu  finansowania budowy. Realizacjê programów opóni³o dodatkowo niezaakceptowanie przez

Sejm RP projektu, przewiduj¹cego m.in. wprowadzenie op³at winietowych, nie zosta³y równie¿ przyjête
koncepcje dotycz¹ce dywersyfikacji róde³ finansowania budowy.
Jak wynika z ustaleñ kontroli, nawet te dalece niewystarczaj¹ce zasoby finansowe, jakie uda³o siê zgromadziæ na budowê autostrad, nie zosta³y spo¿ytkowane w ca³oci. Ogó³em w 2002 r. nie wykorzystano
297 mln z³, tj. ok. 30% rodków przeznaczonych na
realizacjê wieloletnich inwestycji autostradowych. Nie
skorzystano równie¿ z mo¿liwoci zwiêkszenia funduszy na ten cel o oko³o 170 mln z³ rocznie, nie wybrano
bowiem koncesjonariusza, który przystosowa³by autostradê Wroc³aw  Katowice do wymogów autostrady p³atnej oraz j¹ eksploatowa³. Obecnie przejazd tym
odcinkiem autostrady jest bezp³atny, a kredyt zaci¹gniêty na jej budowê, zamiast z pobieranych op³at,
sp³acany jest ze rodków bud¿etu pañstwa.

31. Innych przyk³adów dzia³añ niegospodarnych,

prowadzonych w dodatku z powa¿nym naruszeniem
przepisów prawa, dostarczy³a kontrola przygotowania i realizacji przedsiêwziêcia pod nazw¹ Rozbudowa i modernizacja Miêdzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okêcie  Terminal 2 [por.
za³. Nr 3, str. 32]. W jej wyniku NIK ustali³a, i¿ jeden
z najwiêkszych przetargów w Polsce w ostatnich latach, którego celem by³o wy³onienie wykonawcy tego
przedsiêwziêcia, zosta³ przygotowany i przeprowadzony nieprawid³owo. Pope³nione przy tym b³êdy, ze
wzglêdu na ich skalê, stawia³y pod znakiem zapytania mo¿liwoæ wykonania w ca³oci planowanego zadania.
Ujemny wp³yw na przebieg przetargu mia³a b³êdna koncepcja objêcia jednym zamówieniem opracowania projektu rozbudowy portu lotniczego i jego realizacji. Przyjêcie takiego rozwi¹zania sprawi³o, ¿e kierownictwo PP Porty Lotnicze  jeszcze w chwili rozstrzygniêcia przetargu  nie zna³o rzeczywistych kosztów tego przedsiêwziêcia. Z powodu nieprecyzyjnego okrelenia warunków zamówienia, oferenci przedstawili oferty zawieraj¹ce krañcowo ró¿ne rozwi¹zania, zw³aszcza architektoniczne i urbanistyczne, co
znacznie utrudni³o komisji przetargowej ocenê ofert.
NIK stwierdzi³a, ¿e przetarg, w wyniku którego
wybrano wykonawcê rozbudowy portu i zawarto
kontrakt wartoci 200 mln USD, zosta³ przeprowa-

dzony nierzetelnie, z naruszeniem obowi¹zuj¹cych
w PP Porty Lotnicze przepisów reguluj¹cych postêpowanie przetargowe. Przede wszystkim, nie zosta³y precyzyjnie okrelone zasady postêpowania
cz³onków komisji przetargowej, a w toku przetargu
ulega³y one jeszcze zmianom. W rezultacie cz³onkowie komisji mieli du¿¹ dowolnoæ w ocenie z³o¿onych ofert. Sk³ad komisji zmienia³ siê siedmiokrotnie. Podczas przetargu, decyzjami kolejnych
naczelnych dyrektorów PP Porty Lotnicze, jej czynnoci by³y uniewa¿niane i powtarzane na zmienionych warunkach. Decyzje te by³y sprzeczne z obowi¹zuj¹cym trybem postêpowania, za ustalona
procedura postêpowania protestacyjnego ogranicza³a prawa jego uczestników, dopuszcza³a bowiem
jedynie mo¿liwoæ oprotestowania czynnoci dokonywanych przez komisjê, natomiast skargi na dzia³ania naczelnych dyrektorów PP Porty Lotnicze
w ogóle nie by³y rozpatrywane.
Na skutek przyjêcia ustalonych w trakcie przetargu warunków i zasad postêpowania, naczelny dyrektor PP Porty Lotnicze zaakceptowa³ ofertê, która nie
odpowiada³a w ca³oci stawianym wymaganiom, co
stwierdzi³a komisja w protokole z ostatniego posiedzenia. Tak wiêc nawet w dniu zawarcia kontraktu kierownictwo PP Porty Lotnicze nie zna³o ostatecznego
kszta³tu obiektu lotniskowego i warunków, jakie ma
spe³niaæ. Do czasu zakoñczenia kontroli PP Porty
Lotnicze nie mia³o równie¿ zapewnionych rodków na
sfinansowanie przedsiêwziêcia. W tej sytuacji zawarcie kontraktu z wybranym w drodze przetargu wykonawc¹ by³o  w ocenie Izby  dzia³aniem wysoce ryzykownym.
Niedostateczna synchronizacja organizacji finansowania inwestycji z dzia³aniami zmierzaj¹cymi do
wy³onienia wykonawcy i podpisania kontraktu spowodowa³a powa¿ne zagro¿enia prawid³owej jego realizacji. Nie rozstrzygniêto bowiem problemów zwi¹zanych z oko³olotniskowymi uk³adami komunikacyjnymi,
których koszt szacowany jest na oko³o 0,9 mld z³.
Rozpoczêcie inwestycji uniemo¿liwia³o równie¿ nieustalenie przez Wojewodê Mazowieckiego obszaru
ograniczonego u¿ytkowania wokó³ portu.
Skala nieprawid³owoci w przygotowaniu rozbudowy portu wskazywa³a, i¿ ministrowie w³aciwi ds.
transportu, tj. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, a od 23 padziernika 2001 r. Minister Infra-
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struktury, nierzetelnie i nieskutecznie nadzorowali
przygotowanie tej inwestycji. W opinii Izby, ze
wzglêdu na wspomniane zagro¿enia, a tak¿e na
rozmiary i znaczenie przedsiêwziêcia, Minister Infrastruktury powinien aktywnie w³¹czyæ siê tak¿e
w rozwi¹zanie problemów dotycz¹cych finansowania i rozbudowy uk³adów komunikacyjnych w okolicach lotniska.
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W zwi¹zku z utworzeniem, 19 lipca 2003 r., obszaru ograniczonego u¿ytkowania wokó³ portu, Izba
zaniecha³a skierowania do Wojewody Mazowieckiego wniosku o pilne wydanie stosownego rozporz¹dzenia. Wejcie w ¿ycie takiego rozporz¹dzenia, a tak¿e
zawarcie umów gwarancyjnych z bankami komercyjnymi, oznacza³o rozwi¹zanie najistotniejszych problemów warunkuj¹cych realizacjê inwestycji.

Restrukturyzacja
gospodarki
2.

Wprowadzenie
Omówienie
wyników
wa¿niejszych
kontroli
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2.

Podobnie jak kontrole dotycz¹ce finansów publicznych, równie¿ i ten kierunek badañ nie jest w pracach Izby
zagadnieniem nowym. W latach 2000-2002 zbli¿on¹ problematyk¹ Izba zajmowa³a siê w ramach priorytetowego kierunku Gospodarowanie maj¹tkiem publicznym, który obejmowa³ gospodarowanie maj¹tkiem pañstwowym i samorz¹dowym, prywatyzacjê przemys³u, sektorów bankowego i rolnego, a tak¿e restrukturyzacjê gospodarki. W obecnie realizowanym planie pracy NIK akcent k³adzie siê na to ostatnie zagadnienie. Izba bada
te¿ gospodarkê finansow¹ agencji, spó³ek i przedsiêbiorstw, w których udzia³y posiada Skarb Pañstwa, jak równie¿ system udzielania pomocy ze rodków publicznych  w wietle unormowañ obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej. Przedmiotem zainteresowania NIK nadal pozostaj¹ wiêc zarówno bie¿¹ce gospodarowanie mieniem
publicznym, jak i wszelkie zachodz¹ce w polskiej gospodarce zmiany w³asnociowe i strukturalne. Obydwie te
kwestie wi¹¿¹ siê zreszt¹ ze sob¹. Utrzymywanie przedsiêbiorstw w dobrej kondycji finansowej, lub skuteczne
dzia³ania naprawcze gdy wymaga ona uzdrowienia, niejednokrotnie stanowi¹ niezbêdny warunek przemian
w³asnociowych. Istniej¹ równie¿ sytuacje odwrotne  nieprzemylane dopuszczenie do zmiany stosunków
w³asnociowych niekiedy mo¿e utrudniæ lub nawet uniemo¿liwiæ w³aciwe zarz¹dzanie organizmami gospodarczymi, o czym wiadczy przyk³ad portów morskich.
Jak wykaza³y przeprowadzone kontrole, zarówno przedsiêbiorstwa jak i jednostki samorz¹du terytorialnego
w wielu przypadkach gospodarowa³y publicznym maj¹tkiem w sposób nieprzynosz¹cy nale¿nych korzyci bud¿etowi pañstwa. Na niegospodarnoæ nak³ada³y siê chaos organizacyjny, zaniedbania w rozwi¹zywaniu narastaj¹cych problemów finansowych, technicznych i kadrowych. Licznym uchybieniom, do których zaliczyæ nale¿y
przede wszystkim nienale¿yt¹ troskê o powierzone mienie oraz niestarannoæ i nierzetelnoæ w podejmowanych dzia³aniach i decyzjach, towarzyszy³a bierna postawa rad nadzorczych oraz organów za³o¿ycielskich, a tak¿e
organów administracji publicznej. Izba wielokrotnie zwraca³a uwagê na bagatelizowanie przez poszczególne
resorty wystêpuj¹cych nieprawid³owoci i przyzwalanie na poczynania niezgodne z prawem lub nara¿aj¹ce na
szwank interes Skarbu Pañstwa. Brak nale¿ytej troski o powierzone mienie rodzi³ podejrzenia, ¿e móg³ siê za
nim kryæ czyj prywatny interes. Okazje i mo¿liwoci o charakterze korupcjogennym stwarza³o w szczególnoci
wchodzenie podmiotów publicznych w ró¿norodne zwi¹zki z podmiotami niepublicznymi.
Od chwili rozpoczêcia przemian w polskiej gospodarce, Izba wiele uwagi powiêca restrukturyzacji i przemianom w³asnociowym. Procesy te ledzone s¹ szczególnie bacznie, poniewa¿ zmiany w³acicielskie  prze-
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prowadzone nierzetelnie lub choæby tylko nieudolnie  zamiast spodziewanych zysków przynieæ mog¹ straty
stanowi¹ce potencjalne zagro¿enie dla interesów Skarbu Pañstwa. Nios¹ te¿ ze sob¹ wysokie ryzyko wyst¹pienia korupcji. Wyniki kontroli obejmuj¹cych pojedyncze zak³ady, ca³e bran¿e lub ga³êzie przemys³u, potwierdzaj¹
w znacznym stopniu te obawy.
Badania zwi¹zane z przekszta³ceniami w³asnociowymi ujawni³y przede wszystkim trudnoci, na jakie napotyka³ ten proces od samego pocz¹tku transformacji ustrojowej i które spowodowa³y, w znacznej mierze, ¿e
restrukturyzacja i prywatyzacja nie przynosi³y zadowalaj¹cych efektów. Prowadzone by³y bez wyranego planu,
niekonsekwentnie, wed³ug zmieniaj¹cych siê koncepcji i za³o¿eñ, modyfikowanych niejednokrotnie ju¿ w trakcie
realizacji. Przed³u¿a³o to ca³¹ procedurê i niekorzystnie oddzia³ywa³o na sytuacjê finansow¹ restrukturyzowanych zak³adów. Izba wskazywa³a wielokrotnie na przewlek³oæ postêpowañ, spory i niejasnoci kompetencyjne,
brak koncepcji lub ich nadmiar, niekonsekwencjê, nieprzestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów, wysokie, a do
tego zbyteczne koszty prywatyzacji, np. niecelowe wydatki ponoszone na opracowanie zbêdnych analiz i ekspertyz. Wszystko to nie tylko spowolni³o i zak³óci³o sam proces restrukturyzacji, ale spowodowa³o te¿, ¿e nie
w pe³ni zosta³y osi¹gniête niektóre strategiczne cele prywatyzacji przedsiêbiorstw i spó³ek, takie jak unowoczenienie produkcji, dop³yw nowych technologii i rodków na inwestycje, zdobycie nowych odbiorców i rynków
zbytu. Nie bez znaczenia by³ równie¿ niezadowalaj¹cy w wielu wypadkach efekt finansowy prywatyzacji, szczególnie wówczas, gdy preferowanym celem przekszta³ceñ by³o utrzymanie miejsc pracy lub wynegocjowanie
korzystnego dla pracowników pakietu socjalnego.
Specyficzne problemy nios³a ze sob¹ restrukturyzacja sektora rolnego, obejmuj¹ca w praktyce ca³okszta³t
dzia³añ administracji publicznej prowadzonych w celu umo¿liwienia rolnictwu szybszego rozwoju, a mieszkañcom wsi  stworzenia szansy poprawy warunków ¿ycia i awansu cywilizacyjnego. Nie zawsze by³y to przedsiêwziêcia cile skonkretyzowane. Stanowi³y one raczej proces z³o¿ony z wielu poczynañ wp³ywaj¹cych na osi¹gniêcie spodziewanego efektu jedynie porednio. W tej sytuacji badania NIK sprowadza³y siê g³ównie do kontrolowania zgodnoci z prawem za³o¿eñ i przebiegu poszczególnych programów, jak równie¿ stosowania instrumentów polityki rolnej, ich efektywnoci, a tak¿e prawid³owoci wykorzystania zaanga¿owanych rodków
publicznych. Rezultaty realizacji poszczególnych projektów i gospodarowania powierzonymi rodkami by³y jednak zró¿nicowane.
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Omówienie wyników wa¿niejszych
kontroli

1. Nie wszystkie formy prywatyzacji by³y na tyle

2.

efektywne, by mo¿na by³o mówiæ o sukcesie. W czêci wypadków nie by³o to nawet win¹ przyjêtej metody, ale okolicznoci zewnêtrznych. W wyniku kontroli
zawierania i realizacji umów o oddanie przedsiêbiorstwa pañstwowego do odp³atnego korzystania [por. za³. Nr 3, str. 81] stwierdzono bowiem, ¿e
prywatyzacja bezporednia przedsiêbiorstw przez
oddanie ich do odp³atnego korzystania spó³kom utworzonym z udzia³em pracowników, jako dominuj¹ca forma prywatyzacji przedsiêbiorstw nadzorowanych
przez wojewodów, natrafi³a w latach 1999-2002 na
przeszkody wynik³e z za³amania koniunktury gospodarczej i pogarszania siê sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów przewidzianych do prywatyzacji.
Spowodowa³y one, i¿ organy za³o¿ycielskie przekazywa³y przedsiêbiorstwa w z³ej kondycji. Stanowi³o to
 zdaniem Izby  negatywn¹ przes³ankê do stosowania wspomnianej formy prywatyzacji. Odpowiedniejsza by³aby cie¿ka prywatyzacji bezporedniej, drog¹ wniesienia przedsiêbiorstwa do spó³ki z udzia³em
Skarbu Pañstwa, pracowników i inwestora zewnêtrznego.
W sytuacji recesji gospodarczej i trudnoci z pozyskaniem wiarygodnych inwestorów, od 2001 r. zdecydowanie zmniejszy³a siê liczba finalizowanych postêpowañ. Przebieg oraz stan zaawansowania, na
koniec czerwca 2002 r., prywatyzacji podmiotów, dla
których organami za³o¿ycielskimi s¹ wojewodowie, nie
gwarantowa³y zakoñczenia zamierzonej prywatyzacji
bezporedniej wszystkich ma³ych i rednich przedsiêbiorstw  najpóniej do czasu uzyskania przez Polskê cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Zdaniem NIK,
od realizacji ilociowych zamierzeñ prywatyzacyjnych
wa¿niejsze by³o jednak dobre przygotowanie projektów.
Warto podkreliæ, ¿e w wiêkszoci badanych
umów interesy Skarbu Pañstwa zosta³y zabezpieczone w sposób nale¿yty. Znalaz³y siê w nich m.in. postanowienia dotycz¹ce zap³aty uzgodnionej ceny, sposobu zabezpieczenia niesp³aconej czêci nale¿noci,
poniesienia przez spó³ki ustalonych nak³adów inwestycyjnych i zobowi¹zania o charakterze socjalnym.
Umowy zawiera³y ponadto klauzule umo¿liwiaj¹ce ich

'

rozwi¹zanie w wypadku niewywi¹zywania siê kontrahentów z przyjêtych zobowi¹zañ, za ustalenia dotycz¹ce kontroli spó³ek i wgl¹du do ich dokumentów
umo¿liwia³y Ministrowi Skarbu Pañstwa nadzór nad
ich realizacj¹.
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W wyniku kontroli likwidacji i gospodarowania mieniem polikwidacyjnym oraz mieniem przejêtym przez Skarb Pañstwa po rozwi¹zaniu umowy o oddanie przedsiêbiorstwa do odp³atnego
korzystania [por. za³. Nr 3, str. 22] NIK za ma³o efektywn¹ formê prywatyzacji uzna³a tak¿e likwidacjê
przedsiêbiorstw w trybie art. 19 ustawy o przedsiêbiorstwach pañstwowych, stanowi¹c¹ w latach 1997-2002
oko³o 1/3 ogó³u przekszta³ceñ. Czêciej ni¿ w co trzecim wypadku koñczy³a siê ona bowiem upad³oci¹ likwidowanych podmiotów, przy czym tylko czêciowo
uda³o siê zaspokoiæ roszczenia wierzycieli. W rezultacie 335 zakoñczonych likwidacji, do Skarbu Pañstwa
wp³ynê³o 134 mln z³, czyli zaledwie 30% wartoci ksiêgowej likwidowanego mienia.
Przyczyn¹ ma³ej skutecznoci tej metody by³o
podejmowanie likwidacji przedsiêbiorstw w sytuacji,
gdy ich maj¹tek nie wystarcza³ do zaspokojenia wierzycieli. Organy za³o¿ycielskie nie stara³y siê bowiem,
aby decyzje o likwidacji podejmowane by³y jedynie
w sytuacji dysponowania przez nie odpowiednim maj¹tkiem. Wiêkszoci badanych likwidacji nie uda³o siê
zakoñczyæ w planowanym terminie, co powodowa³o
wzrost ich kosztów. Sprzedaj¹c mienie przedsiêbiorstw
likwidatorzy dopuszczali siê praktyk nielegalnych i nierzetelnych, przy braku reakcji organów za³o¿ycielskich.
Izba krytycznie oceni³a przy tym stosowanie niejednolitych kryteriów i zasad wynagradzania likwidatorów,
m.in. w celu motywowania ich do terminowego i efektywnego przeprowadzenia likwidacji.
NIK nie wnios³a uwag do utworzenia Funduszu
Mienia Polikwidacyjnego i Funduszu Gospodarowania Mieniem, które w kwietniu 2002 r. po³¹czono
w Fundusz Skarbu Pañstwa. rodki funduszy, zgodnie z ich przeznaczeniem, wykorzystywano na dofinansowanie likwidacji przedsiêbiorstw i zagospodarowania mienia Skarbu Pañstwa. Zwrócono natomiast
uwagê na potrzebê wypracowania koncepcji efektywnego zagospodarowania mienia przedsiêbiorstw,
zwracanego po rozwi¹zaniu umów o odp³atne korzystanie. W badanym okresie, ze wzglêdu na niewywi¹-

zywanie siê kontrahentów z p³atnoci, rozwi¹zano 52
takie umowy, ale przejête mienie zagospodarowano
w ca³oci jedynie w 10 wypadkach.
Krytycznie oceniono zaniechanie aktualizacji przepisów reguluj¹cych kwestie likwidacji przedsiêbiorstw.
Obowi¹zuj¹ce w tej sferze normy prawne s¹, zdaniem
NIK, ma³o precyzyjne i nie przystaj¹ do realiów gospodarczych. Za konieczne uznano zw³aszcza unormowanie kwestii likwidacji przedsiêbiorstw nieposiadaj¹cych maj¹tku wystarczaj¹cego do przeprowadzenia postêpowania upad³ociowego, a tak¿e modyfikacjê przepisów rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie wykonania ustawy o przedsiêbiorstwach pañstwowych.

3. Krytyczne uwagi NIK dotyczy³y sposobu go-

spodarowania publicznym maj¹tkiem. Odnosi³y siê one
zarówno do decyzji podejmowanych na szczeblu
przedsiêbiorstw i bran¿, jak i do maj¹cych wymiar
ogólniejszy metod wykonywania nadzoru w³acicielskiego przez Ministra Skarbu Pañstwa. W tym ostatnim wypadku asumpt do krytycznych uwag da³a kontrola w podmiotach gospodarczych opisanych
w rz¹dowym Raporcie otwarcia z dnia 7 maja
2002 r. [por. za³. Nr 3, str. 21], która wykaza³a, ¿e informacja rz¹du o sytuacji w wybranych spó³kach Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorstwach pañstwowych przygotowana zosta³a w sposób nierzetelny.
W wyniku kontroli przeprowadzonych w 22 podmiotach gospodarczych i Ministerstwie Skarbu Pañstwa Izba stwierdzi³a, i¿ w 18 stan faktyczny odbiega³
od przedstawionego w Raporcie. Ró¿nice dotyczy³y
m.in. dzia³añ podejmowanych przez Ministerstwo,
poprzednie zarz¹dy spó³ek oraz sytuacji zastanej przez
nowe zarz¹dy. Opis pomija³ uwarunkowania wynikaj¹ce z realiów zewnêtrznych, a tak¿e istotne informacje wskazuj¹ce na pozytywne efekty zarz¹dzania lub
dobr¹ kondycjê finansow¹. W 7 skontrolowanych spó³kach odpowiedzialnoæ za nieprawid³owoci zosta³a
przypisana niew³aciwym osobom, za w 8 ich zarz¹dy kontynuowa³y dzia³ania, które w Raporcie zosta³y
poddane krytyce. Wskazywa³o to na brak nadzoru nad
spó³kami, do wykonywania którego jest zobowi¹zany
Minister Skarbu Pañstwa.
Do czasu zakoñczenia kontroli, wspomniany minister nie podj¹³ zasadniczych decyzji w zakresie
polityki nadzoru w³acicielskiego, o których by³a mowa

w Raporcie. Nie zrealizowano w pe³ni wielu wniosków
i zaleceñ w kwestii poprawy nadzoru w³acicielskiego i zarz¹dzania podmiotami pañstwowymi, m.in.
wniosku nr 1  nie przeprowadzono pe³nej analizy we
wszystkich spó³kach, która mia³a nast¹piæ w 2002 r.,
po przedstawieniu audytów i zamkniêciu roku obrotowego. Obok kolejnych kierownictw kontrolowanych
jednostek, odpowiedzialnoæ za nieprawid³owoci zaistnia³e w podmiotach objêtych Raportem ponosi³ równie¿ organ sprawuj¹cy nadzór w³acicielski, na ogó³
Minister Skarbu Pañstwa. NIK oceni³a krytycznie organizacjê i jakoæ tego nadzoru, zw³aszcza brak przejrzystych regu³, niejednolitoæ procedur stosowanych
wobec poszczególnych podmiotów oraz zak³ócenia
ci¹g³oci nadzoru w wyniku czêstych zmian organizacyjnych. Stwierdzono, ¿e organ ten w niewielkim
stopniu wykorzystywa³ swoje uprawnienia kontrolne,
nie realizowa³ nawet zaleceñ w³asnej kontroli wewnêtrznej.
Pozytywnym efektem ukazania siê Raportu i wywo³anej przez niego dyskusji by³o, zdaniem NIK, zwrócenie uwagi opinii publicznej na szkodliwoæ przydzielania stanowisk kierowniczych w podmiotach zale¿nych od Skarbu Pañstwa na podstawie decyzji politycznych, nie za wed³ug kryteriów profesjonalnych.
Za celowe uzna³a Izba, wprowadzone ju¿ po opublikowaniu Raportu, zmiany w ustawie o komercjalizacji
i prywatyzacji oraz w niektórych wewnêtrznych przepisach MSP. W rezultacie tych zmian zmodyfikowane
zosta³y zasady doboru cz³onków zarz¹dów i rad nadzorczych w spó³kach Skarbu Pañstwa. NIK wskaza³a
jednoczenie na zagro¿enia zwi¹zane z niewystarczaj¹c¹ przejrzystoci¹ przyjêtych procedur, szczególnie
w odniesieniu do decyzji kadrowych. O pilnej potrzebie zmian w tej dziedzinie wiadczy³y b³êdy pope³nione zarówno przez kierownictwa, opisanych w Raporcie, spó³ek i przedsiêbiorstw pañstwowych, jak i przez
ich poprzedników i nastêpców.

4. Niejednostkowy charakter mia³y te¿ niedoci¹-

gniêcia zwi¹zane z gospodarowaniem terenami i infrastruktur¹ portow¹ w portach morskich [por. za³.
Nr 3, str. 89], a dotycz¹ce g³ównie obrotu nieruchomociami gruntowymi. Ustalenia kontroli NIK wskazuj¹, ¿e organy administracji rz¹dowej i jednostki samorz¹du terytorialnego nie zapewni³y warunków do
pe³nej realizacji przepisów ustawy o portach i przysta-
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niach morskich, szczególnie tych, które dotycz¹ publicznego charakteru portów morskich.
Utworzone na podstawie tej ustawy podmioty zarz¹dzaj¹ce portami gospodarowa³y jedynie czêci¹
terenów i infrastruktury portowej, ich reszta znajdowa³a siê w u¿ytkowaniu wieczystym podmiotów niepublicznych. Pozostawa³o to w sprzecznoci z podstawowymi za³o¿eniami ustawy, w myl których ca³a
infrastruktura portów morskich powinna mieæ charakter u¿ytecznoci publicznej. Stan taki nie stwarza³ podmiotom zarz¹dzaj¹cym portami warunków
do w³aciwej realizacji ich podstawowych zadañ,
m.in. prognozowania i planowania rozwoju portu,
a tak¿e budowy, rozbudowy, utrzymania i modernizacji jego infrastruktury.
W okresie obowi¹zywania ustawy o portach, tj. od
sierpnia 1997 r., nast¹pi³a dalsza dezintegracja zarz¹dzania terenami portowymi, zwiêkszy³a siê bowiem
liczba podmiotów niepublicznych maj¹cych prawo
u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowych,
po³o¿onych w granicach portów. Sporód objêtych
kontrol¹ 197 decyzji wydanych w tej sprawie w latach
1997-2002  86 (w tym 83 pozytywne) dotyczy³o przeniesienia prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowych na rzecz podmiotów prywatnych,
g³ównie spó³ek prawa handlowego. Wyra¿anie takiej
zgody NIK oceni³a negatywnie, poniewa¿ sprzyja³o to
pog³êbieniu niekorzystnej sytuacji w³asnociowej.
W ustawie nie okrelono jednak kryteriów, jakie powinny byæ brane pod uwagê przy rozpatrywaniu tego
rodzaju wniosków. Zdaniem NIK stanowi³o to lukê
prawn¹, mog¹c¹ sprzyjaæ tak¿e dzia³aniom o pod³o¿u korupcyjnym, ze wzglêdu na znaczn¹ atrakcyjnoæ
gospodarcz¹ terenów portowych.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e Minister Skarbu Pañstwa nie doprowadzi³ do zbycia przez spó³ki akcyjne,
zarz¹dzaj¹ce portami o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej, posiadanych akcji i udzia³ów
w spó³kach eksploatacyjnych. Nie zosta³y zatem spe³nione wymogi umo¿liwiaj¹ce nadanie przedsiêbiorstwom wymienionych spó³ek charakteru u¿ytecznoci publicznej. Nie nast¹pi³o tak¿e oddzielenie zarz¹dzania portami od sfery eksploatacyjnej. Stan taki,
w zwi¹zku z pozostawaniem znacznej czêci terenów
i infrastruktury portowej poza gesti¹ podmiotów zarz¹dzaj¹cych portami, oznacza³  zdaniem Izby  niepe³ne dostosowane polskich portów do standardów unij-
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nych i mo¿e byæ czynnikiem utrudniaj¹cym w³¹czenie
ich do transeuropejskiej sieci transportowej.
NIK stwierdzi³a, ¿e gminy  miasta portowe dotychczas nie objê³y akcji w spó³kach zarz¹dzaj¹cych
portami i nie wnios³y do nich swoich nieruchomoci
gruntowych w portach. Przyczynami by³y m.in. przeci¹gaj¹ca siê inwentaryzacja, wycena i ustalanie stanu prawnego nieruchomoci. Jakkolwiek wiêkszoæ
skontrolowanych gmin dysponowa³a programami rozwoju portów i ich aktywizacji gospodarczej, jednak nie
by³y one realizowane lub wykorzystywano je wycinkowo. Czêæ gmin traktowa³a skomunalizowane nieruchomoci gruntowe w portach jako ród³o dochodów, zbywaj¹c je lub wydzier¿awiaj¹c. Nie zawsze
konsekwentnie egzekwowa³y jednak od dzier¿awców
wywi¹zywanie siê z obowi¹zku utrzymywania infrastruktury portowej, co powodowa³o jej dalsz¹ degradacjê.

5. Badania nad gospodark¹ finansow¹ przedsiê-

biorstw pañstwowych i zasadami ich funkcjonowania
sk³oni³y NIK do wyra¿enia w¹tpliwoci co do prawid³owoci organizacji procesu zaopatrzenia w pañstwowych podmiotach gospodarczych [por. za³.
Nr 3, str. 20]. Wykaza³y one, ¿e zaledwie w 11 sporód 24 skontrolowanych podmiotów (przedsiêbiorstw
pañstwowych i spó³ek Skarbu Pañstwa) istnia³y przepisy wewnêtrzne normuj¹ce organizacjê procesu zaopatrzenia. W 7 podmiotach nie wydano takich przepisów w ogóle, w 6 kolejnych zosta³y one sformu³owane ogólnikowo, b¹d regulowa³y tylko czêæ sfery
zaopatrzenia. Mimo braku ustawowego obowi¹zku
posiadania wspomnianych przepisów przez pañstwowych przedsiêbiorców, nale¿yte uregulowanie organizacji zaopatrzenia jest, zdaniem NIK, spraw¹ istotn¹, poniewa¿ wp³ywa na przejrzystoæ procedur, przeciwdzia³a korupcji i u³atwia dokonanie wyboru najlepszych dostawców i wykonawców.
Stwierdzono, ¿e dwoma istotnymi kryteriami wyboru kontrahenta by³y: d³ugi termin zap³aty i zgoda na
nienaliczanie odsetek za zw³okê. Preferencje te by³y
g³ównie spowodowane z³¹ sytuacj¹ finansow¹ kontrolowanych przedsiêbiorstw oraz ich znacznym zad³u¿eniem wobec dostawców, jednak¿e w konsekwencji
prowadzi³y one do zastêpowania tañszych kontrahentów dro¿szymi, a producentów  porednikami. Jeli
dotychczasowi dostawcy ¿¹dali uregulowania zale-

g³ych p³atnoci lub wniesienia przedp³at, odbiorcy zaopatrywali siê u innych, czêsto dro¿szych partnerów.
Obawa przed utrat¹ dostawców oferuj¹cych dogodne
terminy p³atnoci niejednokrotnie zniechêca³a ich równie¿ do reklamowania wadliwych dostaw. W ten sposób kontrolowane podmioty ponosi³y dodatkowe koszty, co prowadzi³o do dalszego pogorszenia ich rentownoci.
W polityce zaopatrzeniowej da³a siê ponadto zauwa¿yæ tendencja do korzystania, w miarê mo¿noci,
z us³ug stale tych samych dostawców i wykonawców.
Jednym z powodów by³o zaufanie do dotychczasowych kontrahentów, tak¿e trudna sytuacja finansowa
wielu przedsiêbiorstw uzasadnia³a ostro¿ne podejcie
do ofert niesprawdzonych dostawców. Jednak, w ocenie NIK, pomijanie nowych partnerów, spe³niaj¹cych
nie gorzej od dotychczasowych standardy jakociowe, a przy tym oferuj¹cych ni¿sze ceny, wynika³o czêciowo równie¿ z niedostatecznej aktywnoci w sferze zaopatrzenia oraz niechêci przedsiêbiorców do
podjêcia uzasadnionego ryzyka, bez którego niemo¿liwe jest znacz¹ce zmniejszenie kosztów produkcji.

noczesnym braku poparcia banków regionalnych dla
po³¹czenia siê z BG¯ SA, a tak¿e braku w tym czasie
stanowiska Ministra Skarbu Pañstwa co do dalszego
kierunku jego rozwoju, w sposób istotny wp³ynê³a na
zahamowanie prowadzonych prac. O rezygnacji z dotychczasowej koncepcji ostatecznie zadecydowa³a
zmiana strategii rz¹du. W rezultacie przyjêty zosta³
program rozwoju BG¯ SA, jako uniwersalnego banku
komercyjnego, co oznacza³o definitywne zaprzestanie jego uspó³dzielczania.
Izba pozytywnie oceni³a natomiast wykorzystanie
przez banki spó³dzielcze mo¿liwoci swobodniejszego, w relacji do wczeniej obowi¹zuj¹cych regulacji,
wyboru modelu funkcjonowania. £¹czenie i zrzeszanie siê banków umo¿liwia bowiem ich koncentracjê
i wzmocnienie konkurencyjnoci. Poprawa wskaników ekonomiczno-finansowych banków spó³dzielczych i postêpuj¹cy rozwój tego sektora bankowoci
uzasadnia równie¿, zdaniem NIK, rozwa¿enie mo¿liwoci rozszerzenia zakresu wykonywanych przez nie
czynnoci bankowych i zmniejszenia restrykcyjnoci
przepisów ograniczaj¹cych teren ich dzia³ania.

6. Wyniki kontroli realizacji ustawy o funkcjo-

7. Przyczyny fiaska dotychczasowych prób do-

nowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu
siê oraz bankach zrzeszaj¹cych [por. za³. Nr 3, str.
14] daj¹ podstawê do stwierdzenia, ¿e nie zosta³y
w pe³ni wykorzystane mo¿liwoci zmian w sektorze
banków spó³dzielczych, jakie stworzy³a wspomniana
ustawa. Niepowodzeniem zakoñczy³y siê prace prowadzone z myl¹ o realizacji tych jej postanowieñ,
które umo¿liwia³y przejêcie przez banki spó³dzielcze
kontroli nad BG¯ SA (tzw. strategia uspó³dzielczenia
BG¯ SA). Komisja Nadzoru Bankowego nie zatwierdzi³a bowiem, przed³o¿onego jej w maju 2001 r., projektu umowy zrzeszenia, przesuwaj¹c termin podjêcia decyzji o rok. Jako uzasadnienie poda³a, ¿e Bank
od 1995 r. realizowa³ program postêpowania naprawczego i mimo znacznej pomocy ze rodków publicznych nie osi¹gn¹³ zaplanowanego wzrostu funduszy
w³asnych oraz nie uzyska³ odpowiedniej struktury i jakoci aktywów. Komisja zaleci³a równie¿ podwy¿szenie w ci¹gu pó³tora roku funduszy w³asnych banku
o 1,6 mld z³. Nie neguj¹c zasadnoci wspomnianego
uzasadnienia, NIK uwa¿a, ¿e Bank nie mia³ realnych
mo¿liwoci spe³nienia tego wymogu w wyznaczonym
terminie. W ocenie Izby powy¿sza decyzja, przy jed-

koñczenia przekszta³ceñ w³asnociowych w PZU
ujawniono w wyniku kontroli stanu procesu prywatyzacji PZU SA [por. za³. Nr 3, str. 15]. By³y nimi przede
wszystkim czêste zmiany koncepcji, brak konsekwencji w ich realizacji, jak równie¿ b³êdy pope³nione na
ró¿nych etapach tego procesu. Jednym z powodów
trudnoci, na które napotyka³ proces prywatyzacji, by³o
zbycie w listopadzie 1999 r. pakietu 30% akcji Konsorcjum Eureko BV i BIG Banku Gdañskiego na zasadach zapewniaj¹cych inwestorom wiêkszy wp³yw
na zarz¹dzanie PZU SA, ni¿ wynika³o to z posiadanych udzia³ów. W rezultacie Skarb Pañstwa nie by³
w stanie, przez swych przedstawicieli, wp³ywaæ na
decyzje dotycz¹ce sk³adu w³adz spó³ki w stopniu proporcjonalnym do udzia³ów w kapitale akcyjnym.
Powsta³y na tym tle spór, a tak¿e ró¿nica zdañ co
do sposobu i terminów dalszej prywatyzacji, zak³óci³y
wspó³pracê miêdzy Ministrem Skarbu Pañstwa i cz³onkami Konsorcjum. Minister, który zgodnie z umow¹
powinien odsprzedaæ pozosta³e akcje PZU SA, m.in.
wprowadzaj¹c je do obrotu publicznego, celu tego nie
zrealizowa³. Równie¿ inwestorzy z opónieniem i w
bardzo ograniczonym zakresie wywi¹zywali siê ze
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swego zobowi¹zania do wspierania rozwoju PZU SA.
Wspó³pracy nie u³atwi³y dzia³ania trzech kolejnych
ministrów, którzy kilkakrotnie zmieniali zasady, na jakich zamierzali kontynuowaæ prywatyzacjê. Zmiany te,
dokonywane z naruszeniem warunków okrelonych
w umowie prywatyzacyjnej, a tak¿e naruszenie przez
ministra  w trakcie nadzwyczajnych walnych zgromadzeñ akcjonariuszy PZU SA  postanowieñ umowy i zawartych porozumieñ, by³y powodem przed³u¿ania siê konfliktu z inwestorami. W rezultacie przez
9 miesiêcy nie uda³o siê powo³aæ przewodnicz¹cego
Rady Nadzorczej. Od 8 stycznia 2001 r. do 3 kwietnia
2001 r. rada dzia³a³a w sk³adzie nieakceptowanym
przez Konsorcjum Eureko i BIG BG, za Minister Skarbu Pañstwa z³o¿y³ w s¹dzie pozew o uniewa¿nienie
umowy prywatyzacyjnej, zarzucaj¹c inwestorom wprowadzenie go w b³¹d co do rzeczywistych intencji zakupu akcji PZU SA.
W ocenie NIK, uzasadnienie pozwu budzi³o zastrze¿enia, za spory nie tylko opónia³y dalsz¹ prywatyzacjê spó³ki, ale mog³y zagroziæ jej rozwojowi
i interesom osób ubezpieczonych. Nale¿y podkreliæ,
¿e ju¿ w 2000 r., po zakoñczeniu kontroli pierwszego etapu prywatyzacji PZU SA, NIK wskaza³a na
potrzebê rzetelnej wspó³pracy miêdzy g³ównymi akcjonariuszami.
Powsta³ego impasu nie prze³ama³o równie¿ podpisanie w kwietniu 2001 r. umowy dodatkowej. Realizuj¹c jej postanowienia, kontrahenci m.in. potwierdzili wolê zrealizowania do koñca roku oferty publicznej akcji spó³ki, w ramach której Eureko mia³o nabyæ
21% akcji PZU SA. Transakcja, z powodu dekoniunktury na rynku papierów wartociowych, nie gwarantowa³a jednak osi¹gniêcia zak³adanej maksymalizacji przychodów oraz zainteresowania ofert¹ szerokiej grupy inwestorów i stworzenia uporz¹dkowanego rynku wtórnego akcji spó³ki. Bior¹c pod uwagê
ten fakt, a tak¿e z³o¿on¹ przez Eureko propozycjê
kupna 21% akcji w ofercie niepublicznej, Minister
Skarbu Pañstwa zawar³ z Eureko drug¹ umowê dodatkow¹, zobowi¹zuj¹c siê do sprzeda¿y pakietu
21% akcji PZU SA za 2,8 mld z³. Umowa nie zosta³a
jednak zrealizowana, poniewa¿ Eureko w ustalonym
terminie, tj. do 31 grudnia 2001 r., nie uzyska³o zgody Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji na
nabycie akcji. W ocenie NIK wykonanie wspomnianej umowy przynios³oby korzyæ g³ównie Eureko,
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które osi¹gaj¹c pozycjê akcjonariusza wiêkszociowego zabezpieczy³oby swoj¹ inwestycjê w PZU SA.
Za wadliwe uzna³a NIK równie¿ nastêpne z zaproponowanych rozwi¹zañ, czyli propozycjê zmiany
strategii prywatyzacji PZU SA, zak³adaj¹cej zachowanie przez Skarb Pañstwa pe³nej kontroli nad Grup¹
PZU. Poniewa¿ Konsorcjum nie zaakceptowa³o tej
propozycji wszczynaj¹c postêpowanie arbitra¿owe,
za Ministerstwo nie podjê³o decyzji o kontynuowaniu prac nad przygotowaniem do wprowadzenia akcji
PZU SA do obrotu publicznego  w praktyce nast¹pi³o zawieszenie prywatyzacji spó³ki.
Zdaniem Izby, w celu zakoñczenia procesu prywatyzacji PZU SA konieczne jest okrelenie, przy
wykorzystaniu dotychczasowych dowiadczeñ, nowej strategii prywatyzacji spó³ki oraz konsekwentna
realizacja przyjêtej koncepcji. Wskazane jest równie¿
osi¹gniêcie porozumienia z cz³onkami Konsorcjum
Eureko.
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Nie zosta³ dot¹d osi¹gniêty zasadniczy cel
restrukturyzacji sektora obronnego [por. za³. Nr 3,
str. 24], jakim by³o zapewnienie tej bran¿y stabilnoci
finansowej i perspektyw rozwoju. Podejmowane w latach 1996-2002 dzia³ania kolejnych rz¹dów, mimo
s³usznych za³o¿eñ, okaza³y siê kosztowne i nieskuteczne.
W latach 1996, 1999 i 2002 Rada Ministrów przyjê³a trzy programy restrukturyzacji przemys³u obronnego. Dwa pierwsze, choæ sformu³owane poprawnie,
nie zosta³y zrealizowane. O niepowodzeniu programu
z 1996 r. przes¹dzi³o odst¹pienie od utworzenia Funduszu Restrukturyzacji Sektora Przemys³u Obronnego i Lotniczego, reforma Centrum Gospodarczego
Rz¹du, a tak¿e brak d³ugofalowej koncepcji modernizacji Si³ Zbrojnych. Zasadniczymi przyczynami fiaska
drugiego z programów by³o natomiast przyjêcie
w ustawie o wspieraniu restrukturyzacji przemys³owego potencja³u obronnego i modernizacji technicznej Si³
Zbrojnych RP rygorystycznych warunków, m.in. koniecznoci terminowego regulowania bie¿¹cych
p³atnoci, co dla wielu spó³ek okaza³o siê trudne do
spe³nienia, a tak¿e nik³a skala prywatyzacji  z przewidzianych do sprywatyzowania 26 spó³ek sprzedano tylko dwie. Te nieudane próby kompleksowej restrukturyzacji, w opinii NIK, ka¿¹ ostro¿nie oceniaæ
szanse równie¿ obecnie wdra¿anego programu. Sk³a-

niaj¹ do tego choæby s³abe wyniki ekonomiczne spó³ek sektora obronnego w 2002 r. oraz fakt, ¿e niektóre
z przyjêtych za³o¿eñ  m.in. wzrost zamówieñ odbiorców specjalnych i eksportu  nie sprawdzi³y siê ju¿
w poprzednich programach.
W badanym okresie w 26 spó³kach tego sektora
zatrudnienie zmniejszy³o siê o 47%, a restrukturyzowane podmioty uzyska³y wsparcie w wysokoci ok. 7,7
mld z³. Jednak mimo wysokich kosztów spo³ecznych
i finansowych towarzysz¹cych restrukturyzacji nie
nast¹pi³o dostosowanie tego sektora do realiów rynku. Brak skutecznych rozwi¹zañ systemowych sprawia³, ¿e podejmowane dzia³ania mia³y g³ównie charakter dorany i koncentrowa³y siê na oddaleniu momentu utraty p³ynnoci finansowej, na dalszy plan
schodzi³o natomiast usuniêcie przyczyn strukturalnych.
Restrukturyzacja spó³ek sektora obronnego okaza³a siê nieskuteczna, zdaniem NIK, g³ównie z tego
powodu, ¿e znacznej redukcji zad³u¿enia nie towarzyszy³ wzrost rentownej sprzeda¿y. W konsekwencji
wynik finansowy 15 badanych spó³ek, po okresowej
poprawie w 1996 r., w kolejnych latach zamieni³ siê
w stratê, która na koniec 2002 r. wynosi³a ju¿ 330 mln
z³. Wynika³o to w du¿ej mierze ze specyfiki sektora,
charakteryzuj¹cego siê kapita³och³onnoci¹ produkcji, zbyt ma³ymi, w stosunku do posiadanych zdolnoci produkcyjnych, mo¿liwociami zbytu wyrobów,
wysokimi kosztami produkcji i nisk¹ rentownoci¹.
Poza tym realizowany przez MON system zamówieñ
i dostaw wyrobów specjalnych, opieraj¹cy siê na cyklach rocznych, nie zapewnia³ spó³kom przewidywalnych przychodów w d³u¿szej perspektywie. Tak¿e stosowane przez wiele lat zasady dotowania wydatków
na utrzymanie w gotowoci linii produkcyjnych na potrzeby obronnoci nie sprzyja³y dostosowywaniu potencja³u produkcyjnego do aktualnych potrzeb. Barierami utrudniaj¹cymi restrukturyzacjê okaza³o siê ponadto nik³e zainteresowanie inwestorów udzia³em
w prywatyzacji spó³ek, istnienie ograniczonego grona
firm doradczych maj¹cych wiadectwo bezpieczeñstwa przemys³owego, realizowanie przez zarz¹dy spó³ek pozornych programów naprawczych, maj¹cych na
celu przede wszystkim odd³u¿enie, wreszcie nieuregulowany stan prawny gruntów.
Szczególnie krytycznie oceniono niew³aciw¹
wspó³pracê miêdzy resortami Skarbu Pañstwa i gospodarki, polegaj¹c¹ m.in. na konflikcie dotycz¹cym

obsady stanowisk w radach nadzorczych. Izba zwróci³a na to uwagê w zwi¹zku z zak³adanym przyspieszeniem prywatyzacji, wymagaj¹cym aktywnej wspó³pracy obu resortów, poniewa¿ w 2004 r. w spó³kach
potencja³u obronnego kompetencje w³acicielskie od
ministra w³aciwego ds. gospodarki, przej¹³ ponownie Minister Skarbu Pañstwa.
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Jeli chodzi o zakoñczone ju¿ procesy prywatyzacyjne, NIK krytycznie oceni³a prywatyzacjê
Stoen SA [por. za³. Nr 3, str. 23]. W opinii Izby, mimo
uzyskania przez Ministra Skarbu Pañstwa znacz¹cego przychodu, sprzeda¿ spó³ki w d³u¿szej perspektywie mo¿e nie tylko okazaæ siê niekorzystna gospodarczo, ale równie¿ zagra¿aæ bezpieczeñstwu energetycznemu pañstwa. Naruszy³a ona przyjête przez
Radê Ministrów zasady polityki energetycznej, do których nale¿a³o m.in. zachowanie przez Skarb Pañstwa
kontroli nad sieciami elektroenergetycznymi, zapobieganie zastêpowania monopolu pañstwowego w sferze dystrybucji energii monopolem prywatnym, pierwszeñstwo prywatyzacji elektrowni przed zak³adami
energetycznymi, wreszcie prywatyzowanie przedsiêbiorstw na podstawie programu obejmuj¹cego ca³y
sektor. NIK negatywnie oceni³a równie¿ prowadzenie
procesu prywatyzacji, bez porozumienia z organami
w³aciwymi do ochrony interesów obronnoci i bezpieczeñstwa pañstwa.
Wed³ug Ministerstwa Skarbu Pañstwa u podstaw
decyzji leg³a g³ównie potrzeba zwiêkszenia przychodów
z prywatyzacji. W 2002 r. osi¹gnê³y one 43% planowanej wielkoci, w sytuacji niesprzedania Stoen SA stanowi³yby tylko 17%. Ministerstwo nie przewidywa³o jednak w tym roku przychodów ze sprzeda¿y zak³adów
energetycznych, zatem i z prywatyzacji Stoen SA. Chêæ
doranego zwiêkszania przychodów nie uzasadnia³a
wiêc, zdaniem NIK, podjêcia dzia³añ naruszaj¹cych d³ugofalow¹ strategiê energetyczn¹. Zwrócono te¿ uwagê, ¿e Minister Gospodarki, pocz¹tkowo opiniuj¹c krytycznie projekt sprzeda¿y akcji, m.in. ze wzglêdu na
wymogi bezpieczeñstwa publicznego, wskazywa³ na
inne ni¿ prywatyzacja zak³adów energetycznych mo¿liwoci zwiêkszenia przychodów ze sprzeda¿y akcji spó³ek sektora elektroenergetycznego.
Za 85% pakiet akcji Stoen SA inwestor zap³aci³
ponad 1,5 mld z³. NIK nie wnios³a uwag odnonie do
uzyskanej ceny za akcje. Zauwa¿y³a jednak, ¿e wp³yw
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na jej wysokoæ mia³a korzystna dla inwestora decyzja prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zezwalaj¹ca na wy¿szy od wskanika inflacji wzrost op³at za
przesy³anie i dystrybucjê energii w latach 2003-2005.
Zezwolenie takie oznacza³o zgodê na zwiêkszenie,
kosztem odbiorców energii, przysz³ych przychodów
spó³ki, co podnios³o jej wartoæ.
W efekcie poczynionych ustaleñ, Izba widzi potrzebê nowelizacji Prawa energetycznego i wprowadzenia zakazu ³¹czenia przez przedsiêbiorstwo energetyczne dzia³alnoci polegaj¹cej na obrocie energi¹
z jej przesy³aniem lub dystrybucj¹. £¹czenie obu tych
rodzajów dzia³alnoci przez jeden podmiot stwarza
warunki do manipulowania kosztami  podwy¿szania
op³aty za us³ugê przesy³ania sieci¹ dystrybucyjn¹ i obni¿ki ceny samej sprzedawanej energii, co mog³oby
ograniczyæ konkurencyjnoæ oferty innych sprzedawców energii, niedysponuj¹cych sieci¹ dystrybucyjn¹.
Równie¿ z dowiadczeñ unijnych wynika, ¿e tylko
uniemo¿liwienie jednemu podmiotowi prowadzenia
dzia³alnoci w dziedzinie obrotu i dystrybucji pozwala
stworzyæ w pe³ni konkurencyjny rynek energii elektrycznej. Izba wnioskowa³a tak¿e o wstrzymanie procesu prywatyzacji przedsiêbiorstw dystrybucyjnych
(w szczególnoci Grupy G-8)  do czasu zakoñczenia dzia³añ restrukturyzacyjnych w bran¿y elektroenergetycznej.
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Nie przebiega³a w sposób ca³kowicie zadowalaj¹cy realizacja Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich [por. za³. Nr 3, str. 66], finansowanego
m.in. z kredytu udzielonego w lipcu 2000 r. przez Bank
wiatowy. Program, którego celem by³o promowanie
zatrudnienia na obszarach wiejskich w zawodach pozarolniczych, umocnienie samorz¹dów i rozwój regionalny, a tak¿e pomoc w tworzeniu zdolnoci instytucjonalnej do zarz¹dzania rodkami przedakcesyjnymi i funduszami strukturalnymi, przyniós³ efekty jedynie po³owiczne. Do koñca 2002 r. m.in. wybudowano
lub zmodernizowano 500 km dróg, 500 km sieci kanalizacyjnych, ujêcia wody, oczyszczalnie cieków
i wysypiska mieci, wyremontowano i wyposa¿ono
wiele szkó³ i wietlic. W realizacji pozosta³ych zadañ
wyst¹pi³y jednak powa¿ne opónienia  w wypadku
komponentu okrelonego jako mikropo¿yczki pierwsze wnioski rozpatrzono dopiero w dwa i pó³ roku po
podpisaniu umowy. G³ównymi przyczynami tego sta-
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nu by³y przewlek³oæ postêpowania przetargowego
oraz niedopracowanie za³o¿eñ merytorycznych i organizacyjnych programu.
NIK ujawni³a, ¿e dokument bêd¹cy podstaw¹
umowy kredytowej, opracowany na potrzeby Banku
wiatowego przez jego pracowników (zdaniem NIK,
dokument ten strona polska mog³a opracowaæ sama),
nie uwzglêdnia³ wszystkich uwag zg³oszonych przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i nie mia³ formalnej akceptacji kredytobiorcy. Izba negatywnie oceni³a te¿ przyjêcie niekorzystnych zasad pozyskania
kredytu i ustalonego przez kredytodawcê systemu
zarz¹dzania programem. System ten wymaga³ utworzenia skomplikowanych struktur i stwarza³ zbêdne
zale¿noci miêdzy ju¿ istniej¹cymi i specjalnie powo³anymi jednostkami organizacyjnymi  w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa wydzielono m.in. jednostkê koordynacji programu z odrêbn¹ struktur¹ i bud¿etem, mimo ¿e zadania te mog³aby wykonywaæ
bezporednio Fundacja. System ten nie uwzglêdnia³
ponadto obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa reguluj¹cego dzia³alnoæ administracji publicznej oraz sfery zamówieñ i finansów publicznych.
rodki kredytu i towarzysz¹ce im rodki krajowe,
ogó³em 1,2 mld z³, przeznaczono na cele zgodne z programem. Zbyt ma³e by³o jednak ich 36% wykorzystanie  w stosunku do ponad 60% up³ywu czasu realizacji programu, a¿ do zamkniêcia kredytu. W konsekwencji powsta³a koniecznoæ zap³aty dodatkowej prowizji od niepobranych kwot kredytu w wysokoci 752
tys. euro.
W ocenie NIK zbyt wysokie, trzykrotnie wy¿sze
w stosunku do przewidywanych, by³y koszty funkcjonowania jednostki koordynacji programu, zw³aszcza
z tytu³u wyp³acanych wynagrodzeñ. Na wysokoæ
funduszu wynagrodzeñ istotny wp³yw mia³y relatywnie wysokie pobory dyrektora jednostki i g³ównego
koordynatora programu. Zatrudnienie by³o wy¿sze
od przewidzianego, ponadto dodatkowo anga¿owano personel na podstawie umów zleceñ i kontraktów. Skutkiem przyjêtego systemu zarz¹dzania by³o
tak¿e wydatkowanie 22,1 mln euro (19% kwoty kredytu) na us³ugi konsultingowe, w tym wiadczone
przez firmy zagraniczne.
Stwierdzono opónienia w opracowaniu dokumentów niezbêdnych do uruchomienia procedur naboru
i kwalifikacji wniosków oraz wy³aniania us³ugodawców.

Ponadto ustalono, ¿e jednostka koordynacji programu swój redniookresowy raport z monitoringu i oceny realizacji Programu przes³a³a, z naruszeniem ustalonych zasad, bezporednio Bankowi wiatowemu,
uniemo¿liwiaj¹c wczeniejsze zapoznanie siê z nim
przez Krajowy Komitet Steruj¹cy, a tym samym zg³oszenie uwag i podjêcie rodków naprawczych.
W ocenie misji nadzorczej Banku wiatowego
z czerwca 2002 r., realizacja programu i zarz¹dzanie
nim, a zw³aszcza zarz¹dzanie finansowe, otrzyma³y
oceny niezadowalaj¹ce. Kolejna misja z grudnia
2002 r. zmieni³a ogóln¹ ocenê na satysfakcjonuj¹c¹,
mimo ¿e nadal realizacjê komponentu mikropo¿yczki i niektóre elementy zarz¹dzania finansowego uznano za niezadowalaj¹ce.
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Mimo stwierdzonych nieprawid³owoci, Izba
pozytywnie oceni³a wykorzystanie rodków publicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dop³aty do oprocentowania kredytów bankowych na rzecz rolnictwa [por. za³. Nr
3, str. 65].
Na dop³aty do oprocentowania kredytów bankowych Agencja otrzyma³a w badanych latach 20002002 (3 kw.) rodki publiczne w wysokoci prawie
2,3 mld z³. Umo¿liwi³y one realizacjê dop³at do oprocentowania kredytów udzielonych przed 2000 r.,
a tak¿e przyznanie przez banki, ze rodków w³asnych, 52,4 tys. dalszych kredytów na sfinansowanie przedsiêwziêæ inwestycyjnych, zakup gruntów
rolnych, utworzenie lub urz¹dzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczy³y 40. roku
¿ycia oraz na przedsiêwziêcia w ramach tzw. programów bran¿owych.
W ocenie NIK, kierunki i zakres rzeczowy wspomagania finansowego rolnictwa w tej formie zosta³y
wytyczone w sposób w³aciwy. Ministerstwo opracowa³o, przy udziale Agencji, 6 sektorowych programów
rozwojowych, bêd¹cych podstaw¹ realizacji tzw. bran¿owych linii kredytowych, wspieraj¹cych m.in. restrukturyzacjê i modernizacjê mleczarstwa, przemys³u miêsnego, przetwórstwa ziemniaków na skrobiê, a tak¿e
rybo³ówstwa. W¹tpliwoci wzbudzi³o natomiast wstrzymanie prac nad bran¿owym programem rozwoju drobiarstwa i zawieszenie, bez szczegó³owej analizy kredytowania z dop³atami budowy nowych obiektów do
produkcji drobiu.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e podmioty uczestnicz¹ce w preferencyjnym kredytowaniu rolnictwa generalnie przestrzega³y obowi¹zuj¹cych przepisów i zawartych na ich podstawie umów. Nadzór nad wydatkowaniem rodków publicznych nie by³ jednak w pe³ni skuteczny. Ministerstwo nie kontrolowa³o pod tym
wzglêdem Agencji, ta za podejmowa³a wprawdzie
dzia³ania, dziêki którym prowadzony przez ni¹ nadzór
zosta³ w istotnej mierze udoskonalony, jednak w badanym okresie przeprowadzi³a jedynie 93 kontrole
maj¹ce zwi¹zek z dop³atami, obejmuj¹c nimi 140
umów, czyli oko³o 0,3% ogólnej ich liczby. Podobnie,
13 sporód 23 skontrolowanych banków, postêpuj¹c
niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi wymogami, nie kontrolowa³o przynajmniej raz w roku wszystkich kredytobiorców korzystaj¹cych z dop³at, w celu sprawdzenia,
w jaki sposób wype³niaj¹ postanowienia okrelone
w zawartych umowach.
Stwierdzono ponadto, ¿e nie funkcjonowa³ skuteczny system analizowania finansowych i rzeczowych
efektów inwestowania, wspomaganego dop³atami do
oprocentowania kredytów, co by³o istotne ze wzglêdu
na pojawiaj¹ce siê zagro¿enia dla niektórych bran¿
przetwórstwa rolno-spo¿ywczego. Okaza³o siê np., ¿e
znaczna czêæ ubojni i przetwórni miêsa, które nie
spe³nia³y wymagañ higienicznych i weterynaryjno-sanitarnych, zosta³a wybudowana w latach 90. Nale¿y
zatem przyj¹æ, ¿e wród tych stosunkowo nowych
obiektów by³y tak¿e powsta³e przy udziale kredytów
preferencyjnych. W opinii Izby brak cis³ego powi¹zania linii kredytowych i rodków na dop³aty z koniecznoci¹ osi¹gniêcia standardów unijnych, poddaje
w w¹tpliwoæ celowoæ wspomagania dop³atami czêci wspomnianych przedsiêwziêæ.

12. Nieprawid³owoci wyst¹pi³y w gospodaro-

waniu Funduszem Promocji Mleczarstwa [por. za³.
Nr 3, str. 68]. Podejmuj¹ca tê kwestiê kontrola dorana wykaza³a, ¿e w opracowaniu zasad gospodarowania Funduszem  utworzonym w 2001 r. m.in.
w celu: promowania spo¿ycia polskich artyku³ów mleczarskich, wspierania prac badawczo-rozwojowych
i poprawy jakoci produktów mleczarskich  mia³y
miejsce powa¿ne opónienia. Zasady gospodarowania oraz plan finansowy Funduszu na 2002 r. opracowane zosta³y dopiero pod koniec tego¿ roku. Komisja porozumiewawcza ds. mleka i przetworów
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mlecznych, reprezentuj¹ca interesy bran¿y mleczarskiej wobec administracji rz¹dowej nie okreli³a kryteriów przyznawania rodków Funduszu na realizowane cele, za prezes Agencji Rynku Rolnego, bêd¹cy dysponentem rodków, nie sprawowa³ dostatecznego nadzoru nad ich wydatkowaniem. Gospodarowanie rodkami Funduszu utrudnia³y trzykrotne,
w latach 2002-2003, zmiany regulaminu pracy Komisji oraz siedmiokrotne  szczegó³owych zasad
gospodarowania Funduszem.
W badanych latach 2002-2003 (do koñca III kw.),
Agencja zarejestrowa³a 127 wniosków o dofinansowanie ze rodków Funduszu, z czego do realizacji przyjêto 79. Sporód 8 przeanalizowanych wniosków przyjêtych do realizacji, wszystkie by³y niekompletne. Dodaæ nale¿y, i¿ jeden wniosek z³o¿ony zosta³ w 40 dni
po wyznaczonym terminie, dwa inne, o przyznanie
rodków na organizacjê szkoleñ dla dostawców mleka i podmiotów skupuj¹cych mleko, zaopiniowali pracownicy merytoryczni Agencji, którzy nastêpnie
uczestniczyli jako wyk³adowcy w szkoleniach zleconych im przez wy³onione firmy.
Ra¿¹c¹ niegospodarnoæ stwierdzono przy wydatkowaniu rodków Funduszu na szkolenia dla pro-



ducentów mleka i podmiotów skupuj¹cych mleko.
Do przeprowadzenia szkoleñ wytypowano firmy nieprowadz¹ce w tym czasie dzia³alnoci gospodarczej
i nieposiadaj¹ce dowiadczenia w realizacji podobnych przedsiêwziêæ. Ich statutowe kierunki prowadzonej dzia³alnoci okrelone zosta³y m.in. jako us³ugi stolarskie i wyposa¿enia wnêtrz, poligraficzne, organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych. Ustalono, ¿e wspomniane firmy zleci³y nastêpnie wykonanie zadañ szkoleniowych innym podmiotom, powi¹zanym z nimi personalnie i kapita³owo, na co uzyska³y zgodê Komisji porozumiewawczej i odpowiedzialnego za te sprawy zastêpcy prezesa Agencji.
Niektóre ze stwierdzonych nieprawid³owoci
wiadczy³y, w ocenie NIK, o mo¿liwoci zaistnienia
korupcji. Zaliczyæ do nich nale¿y przede wszystkim
opiniowanie wniosków o dofinansowanie przedsiêwziêæ z Funduszu przez tych pracowników Agencji,
którym  w rezultacie ich pozytywnej opinii  wnioskodawcy powierzali odp³atnie realizacjê czêci zadañ, a tak¿e przed³u¿anie terminów przyjmowania
wniosków o dofinansowanie, bez podawania tego
faktu do publicznej wiadomoci.
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Dzia³alnoæ pañstwa w sferze spo³ecznej ju¿ od d³u¿szego czasu stanowi jeden z priorytetowych
kierunków badañ kontrolnych Izby. W kolejnych latach, w zale¿noci od pojawiania siê lub narastania ró¿nych problemów, na pierwszy plan wysuwa³y siê kwestie najpilniej wymagaj¹ce rozwi¹zania lub o znacz¹cej
w danym momencie wadze spo³ecznej, ale g³ówne cele dzia³alnoci kontrolnej w tej sferze pozostaj¹ niezmienne. Izba bada, w jakim stopniu pañstwo wywi¹zuje siê ze swych obowi¹zków wobec obywateli, a szczególnie tej
niema³ej czêci spo³eczeñstwa, która z ró¿nych powodów potrzebuje pomocy w rozwi¹zywaniu swych ¿yciowych problemów, a tak¿e jakimi metodami i z jakim skutkiem administracja publiczna d¹¿y do zapewnienia tej
grupie osób elementarnego bezpieczeñstwa socjalnego, pracy i godnych warunków ¿ycia.
Badaj¹c praktyczne rezultaty kontrolowanej dzia³alnoci, Izba ogromn¹ wagê przywi¹zuje do efektywnego
wykorzystania rodków publicznych przeznaczonych na ochronê zdrowia, walkê z bezrobociem, pomoc dla
osób chorych i niepe³nosprawnych, niezaradnych ¿yciowo, na przeciwdzia³anie ró¿nego rodzaju patologiom,
u³atwienie ¿yciowego startu podopiecznym placówek opiekuñczo-wychowawczych, m³odzie¿y z domów dziecka, rodzin ubogich i niepe³nych, maj¹cej w przesz³oci konflikty z prawem. Poza dba³oci¹ o przestrzeganie
przyjêtych procedur i zachowanie zgodnoci z obowi¹zuj¹cymi przepisami chodzi równie¿ o to, by te niema³e
rodki spo¿ytkowano jak najlepiej i aby s³u¿y³y one jak najwiêkszej liczbie potrzebuj¹cych.
Ustalenia przeprowadzonych kontroli sk³aniaj¹ do wniosku, ¿e administracja publiczna czyni³a powa¿ne
wysi³ki, by zaspokoiæ przynajmniej najpilniejsze potrzeby w tej dziedzinie. Dotyczy³o to zarówno tworzenia podstaw prawnych, umo¿liwiaj¹cych udzielanie potrzebuj¹cym niezbêdnej pomocy, jak i planowania, przygotowywania i prowadzenia konkretnych dzia³añ. Z drugiej jednak strony efekty wszystkich tych starañ trudno uznaæ za
w pe³ni zadowalaj¹ce.
Wród powinnoci pañstwa w sferze spo³ecznej szczególnie wa¿ne miejsce zajmuje zorganizowanie sprawnego systemu opieki zdrowotnej. Z tego wzglêdu ochrona zdrowia, jako jeden z wa¿niejszych elementów sk³adaj¹cych siê na pojêcie bezpieczeñstwa socjalnego, stanowi przedmiot nieustannego zainteresowania Izby.
Liczne badania w tej dziedzinie prowadzone s¹ równie¿ z tego wzglêdu, ¿e w opiece zdrowotnej w ostatnich
latach zachodzi³y, i zachodz¹ nadal, fundamentalne zmiany. Jej model ewoluowa³ od s³u¿by zdrowia organizowanej bezporednio przez pañstwo i op³acanej z jego bud¿etu, przez kasy chorych finansuj¹ce us³ugi samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, do funkcjonuj¹cego obecnie Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak mimo tych zmian, ci¹gle nie uda³o siê rozwi¹zaæ podstawowych kwestii, decyduj¹cych o niewydolnoci kolejnych systemów. Nie uda³o siê mianowicie okreliæ zawartoci koszyka us³ug nale¿nych ka¿demu
ubezpieczonemu, zapewniæ równego i nieskrêpowanego dostêpu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
do lekarzy specjalistów, oraz do niezbêdnych badañ i analiz. Nie powiod³o siê równie¿ opracowanie i wdro¿enie
konsekwentnego systemu finansowania opieki zdrowotnej, stawiaj¹cego tamê marnotrawieniu spo³ecznych rodków, a jednoczenie umo¿liwiaj¹cego wybór lekarza, p³acenie za rzeczywicie wykonan¹ pracê, zapewniaj¹cego placówkom medycznym egzystencjê, a personelowi lekarskiemu, pielêgniarskiemu i pomocniczemu dobrze
wykonuj¹cemu swoj¹ pracê godziwe zarobki.



Omówienie wyników wa¿niejszych
kontroli

1. O tym, ¿e podejmowane dzia³ania nie przy-

nios³y, jak dot¹d, odczuwalnych rezultatów, wiadcz¹
wyniki kontroli wykonywania przez organy administracji publicznej zadañ w zakresie przeciwdzia³ania bezrobociu [por. za³. Nr 3, str. 51]. Stwierdzono, ¿e instrumenty ekonomiczne, prawno-organizacyjne i rodki finansowe, jakimi dysponowa³ Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej, nie by³y adekwatne do skali
i charakteru negatywnych procesów zachodz¹cych na
rynku pracy i w jego otoczeniu, do których zaliczyæ
nale¿y m.in. malej¹c¹ rentownoæ firm, zmniejszenie
zatrudnienia w restrukturyzowanych ga³êziach przemys³u, a tak¿e bardzo niski poziom optymizmu w ocenie sytuacji na rynku pracy, sprzyjaj¹cy kszta³towaniu
siê biernych postaw u znacznej czêci bezrobotnych.
Przede wszystkim jednak w stopniu odpowiadaj¹cym potrzebom nie zwiêksza³y siê rodki finansowe
na wspieranie aktywnych programów przeciwdzia³ania bezrobociu. Wydatki z Funduszu Pracy, mimo i¿
wzros³y z 7,2 mld z³ w 2000 r. do 9,8 mld z³  w 2002
r., by³y przeznaczone g³ównie na zasi³ki dla bezrobotnych i wiadczenia przedemerytalne. W rezultacie,
wydatki na programy aktywizuj¹ce bezrobotnych
zmniejszy³y siê z 910 mln z³ w 2000 r. do 500 mln z³
w 2001 r. i 530 mln z³  w 2002 r., co nie mog³o przyczyniæ siê do zahamowania wzrostu bezrobocia. Z tego w³anie powodu wojewódzkie urzêdy pracy nie
wprowadzi³y w ¿ycie w 2000 r. lokalnych programów
przeciwdzia³ania bezrobociu. W coraz trudniejszych
warunkach zmuszone by³y wype³niaæ swoje ustawowe powinnoci równie¿ powiatowe urzêdy pracy. Nie
by³y one wspierane, w sposób odczuwalny, przez starostów dysponuj¹cych bud¿etami opartymi g³ównie na
subwencjach i dotacjach celowych.
NIK pozytywnie oceni³a decyzje rz¹du w sprawie
wykorzystania rezerw celowych bud¿etu pañstwa na
finansowanie programów zwi¹zanych z rynkiem pracy, a tak¿e szerszego siêgniêcia do rodków pozabud¿etowych i róde³ zewnêtrznych. rodki te jednak
zosta³y wykorzystane w stopniu dalece niewystarczaj¹cym  dotacjê bud¿etow¹ na finansowanie programów inicjowanych przez samorz¹dy województw spo¿ytkowano w 74%, po¿yczkê Banku wiatowego na
mikropo¿yczki dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw

oraz na przekwalifikowanie i reorientacjê wydatkowano w 13%, za dotacja Unii Europejskiej na realizacjê
projektu pn. Rozwój zasobów ludzkich nie zosta³a
wykorzystana w ogóle.
Szanse przysz³ych pracowników mog³o zwiêkszyæ
lepsze dostosowanie profilów, kierunków i treci kszta³cenia m³odzie¿y do wymogów rynku pracy. W latach
2000-2002 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
podjê³o takie dzia³ania. Zosta³y wprowadzone nowe
modu³y szkoleniowe: w gimnazjach  Wychowanie do
aktywnego udzia³u w ¿yciu gospodarczym, w szko³ach
zawodowych  Zarys wiedzy o gospodarce, Przedsiêbiorczoæ w liceach technicznych. Nie uda³o siê natomiast stworzyæ jednolitego systemu kszta³cenia ustawicznego m³odzie¿y i doros³ych, umo¿liwiaj¹cego zdobycie odpowiedniego zawodu w systemie pozaszkolnym. Nie zosta³o tak¿e wydane, wymagane ustaw¹
o systemie owiaty, rozporz¹dzenie okrelaj¹ce organizacjê, podstawy programowe oraz sposób dzia³ania
placówek kszta³cenia ustawicznego i praktycznego.
Z ponadrocznym opónieniem rozpoczêto realizacjê
programu modernizacji i doposa¿enia szkó³ zawodowych oraz placówek kszta³cenia praktycznego, jak równie¿ przygotowanie potrzebnych kadr nauczycielskich.

2. Zak³adanych efektów nie uda³o siê osi¹gn¹æ

w pe³ni równie¿ Ochotniczym Hufcom Pracy. Organizacja ta, w której w latach 2001-2002 kwalifikacje zawodowe zdobywa³o ok. 31 tys. osób rocznie, powinna
wykonywaæ zadania zwi¹zane z kszta³ceniem, zatrudnianiem i wychowaniem, udzielaj¹c pomocy m³odzie¿y zagro¿onej bezrobociem oraz niedostosowanej
spo³ecznie.
Jak wykaza³a kontrola wykorzystania maj¹tku
i rodków publicznych przez Ochotnicze Hufce
Pracy [por. za³. Nr 3, str. 75], istotnym utrudnieniem
w realizacji wspomnianych zadañ by³o niedostosowanie zasad organizacji kszta³cenia m³odzie¿y w OHP
do obowi¹zuj¹cego modelu owiaty. Mimo up³ywu
czterech lat od wejcia w ¿ycie reformy, w wyniku której skrócono naukê w szko³ach podstawowych i wprowadzono trzyletnie gimnazjum, rokrocznie okrelano
tylko zasady przyjmowania m³odzie¿y powy¿ej piêtnastego roku ¿ycia do szkó³ dla doros³ych. W ocenie
NIK konieczne jest zatem wydanie przez Radê Ministrów rozporz¹dzenia w sprawie zasad organizacji
kszta³cenia m³odzie¿y w OHP, dostosowanego do
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obowi¹zuj¹cego modelu owiaty. Od 1999 r. mo¿liwoæ nauki w zasadniczych szko³ach zawodowych
maj¹ bowiem jedynie siedemnastoletni absolwenci
gimnazjów, natomiast uczestnicy OHP musz¹ ³¹czyæ
naukê i pracê ju¿ od piêtnastego roku ¿ycia.
Za porednictwem OHP w 2001 r. pracy poszukiwa³o 87 tys. osób, za rok póniej  108 tys. Trudno
oceniæ efekty tej dzia³alnoci, bowiem ani pracodawcy, ani bezrobotni, którym przedstawiono oferty, nie
mieli obowi¹zku powiadamiania komend wojewódzkich OHP o podjêciu lub niepodjêciu pracy. W tej sytuacji NIK za nierzetelne uzna³a przekazane Ministrowi Pracy i Polityki Spo³ecznej dane o liczbie osób, które
korzystaj¹c z pomocy OHP otrzyma³y pracê.

3. Wype³nianie powinnoci w dziedzinie pomo-

cy spo³ecznej równie¿ niejednokrotnie przerasta³o
mo¿liwoci administracji publicznej. Kontrola realizacji wybranych zadañ w zakresie pomocy spo³ecznej przez administracjê samorz¹dow¹ powiatów [por. za³. Nr 3, str. 53] ujawni³a, i¿ powiatowe
centra pomocy rodzinie oraz miejskie orodki pomocy rodzinie tylko w niewielkim stopniu wywi¹zywa³y
siê z na³o¿onych na nie funkcji kreatora polityki spo³ecznej. W zdecydowanej wiêkszoci skontrolowanych centrów opracowano wprawdzie powiatowe
strategie rozwi¹zywania problemów spo³ecznych,
jednak w czêci z nich nie okrelono zasad wspó³dzia³ania z lokalnymi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarz¹dowymi, potrzeb finansowych,
ani róde³ pozyskiwania niezbêdnych rodków. Ponad po³owa skontrolowanych jednostek nie realizowa³a takich ustawowych obowi¹zków, jak finansowanie powiatowych orodków wsparcia, organizowanie i prowadzenie orodków adopcyjno-opiekuñczych, orodków interwencji kryzysowej, ognisk wychowawczych, wietlic i klubów rodowiskowych dla
dzieci i m³odzie¿y.
Podstawow¹ tego przyczyn¹ by³y zbyt niskie,
w stosunku do zakresu zadañ powiatów okrelonych
w ustawie o pomocy spo³ecznej, kwoty dotacji z bud¿etu pañstwa przekazywane przez wojewodów i niewystarczaj¹ce rodki w³asne. Prawid³owe funkcjonowanie co pi¹tej sporód objêtych kontrol¹ jednostek
utrudnia³ brak odpowiedniej bazy lokalowej, niepe³na
obsada kadrowa oraz niedostateczne wyposa¿enie
w sprzêt techniczny.
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W tej sytuacji dzia³alnoæ merytoryczna centrów
koncentrowa³a siê g³ównie na organizowaniu us³ug
w domach pomocy spo³ecznej, prowadzeniu placówek
opiekuñczo-wychowawczych, organizowaniu opieki
w rodzinach zastêpczych oraz przyznawaniu pomocy
na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie osobom opuszczaj¹cym placówki opiekuñczo-wychowawcze i rodziny zastêpcze. Na te cele wydatkowano 98% posiadanych rodków. Jednak na ocenê nawet tak okrojonej dzia³alnoci, wp³yn¹æ musi fakt,
¿e w co trzeciej sporód skontrolowanych jednostek
nale¿ne rodzinom zastêpczym rodki finansowe wyp³acano z opónieniem lub zani¿ano wysokoæ wyp³acanych kwot. Podobna zw³oka mia³a miejsce przy udzielaniu pomocy pieniê¿nej i rzeczowej wychowankom
rodzin zastêpczych, a warunki w wiêkszoci domów
pomocy spo³ecznej oraz placówek opiekuñczo-wychowawczych odbiega³y od przyjêtych za standardowe.
Ustalenia kontroli okaza³y siê zbie¿ne z uwagami
Biura Rzecznika Praw Dziecka, wyra¿onymi na podstawie wizytacji przeprowadzonych w 2001 r. Wynika³o
z nich, ¿e relacje miêdzy administracj¹ rz¹dow¹ a jednostkami samorz¹du zak³óca³ brak jednoznacznie
okrelonych procedur i regu³ wspó³pracy oraz sta³ych
zasad finansowania zadañ na szczeblu powiatu. Równie¿ w opinii Biura, rozwi¹zywanie narastaj¹cych od
lat problemów spo³ecznych wymaga³o nadk³adów finansowych przekraczaj¹cych mo¿liwoci powiatu.

4. Krytyczne uwagi dotyczy³y gospodarki zaso-

bami mieszkaniowymi gmin [por. za³. Nr 3, str. 92],
wa¿nej z punktu widzenia przydatnoci wszelkich programów stawiaj¹cych sobie za cel ograniczanie obszarów ubóstwa i zapewnienie minimum godziwej
egzystencji ubo¿szej czêci spo³eczeñstwa. Kontrola, której celem by³o m.in. zbadanie stanu substancji
mieszkaniowej oraz sposobu zarz¹dzania zasobami
mieszkaniowymi wykaza³a, ¿e w latach 2000-2001
i pierwszej po³owie 2002 r. gminy nie wywi¹zywa³y siê
w sposób zadowalaj¹cy z na³o¿onych na nie obowi¹zków. Ustalono m.in., i¿ 14 sporód 20 skontrolowanych urzêdów miast i gmin nie mia³o wieloletniego
programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, za 2 urzêdy  uchwalonych zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad gminnej substancji
mieszkaniowej. Czêæ gmin nie zna³a nawet dok³adnej liczby w³asnych budynków i lokali mieszkalnych.

Zasoby mieszkaniowe skontrolowanych gmin, na
które sk³ada³o siê ponad 2,6 tys. budynków z 22,3 tys.
lokalami mieszkalnymi, w znacz¹cej czêci by³y obiektami starymi, wybudowanymi przed 1945 r., pozbawionymi niektórych instalacji, wyeksploatowanymi
i wymagaj¹cymi remontów. Bardzo skromne by³o ich
wyposa¿enie: gazu sieciowego nie mia³o 71% budynków, ciep³ej wody  87%, centralnego ogrzewania 
68%, bie¿¹cej wody  12,5%, a jeden budynek nie
mia³ równie¿ instalacji elektrycznej. Niedostateczne
w stosunku do wynikaj¹cych potrzeb by³o  zdaniem
NIK  zaanga¿owanie rodków bud¿etowych gmin
w finansowanie gospodarki mieszkaniowej, szczególnie w sytuacji, gdy obowi¹zuj¹ce stawki czynszu
kszta³towa³y siê znacznie poni¿ej 3% wartoci odtworzeniowej lokalu w stosunku rocznym, co dawa³oby
szanse na utrzymanie substancji mieszkaniowej przynajmniej w niepogorszonym stanie technicznym. Co
wiêcej, w bud¿etach 11 skontrolowanych gmin udzia³
wydatków ponoszonych na szeroko rozumian¹ sferê
mieszkaniow¹ by³ znacznie ni¿szy od udzia³u dochodów z tego tytu³u. Oznacza³o to, ¿e wp³ywami z czynszów finansowano inne potrzeby.
Wiêkszoæ zarz¹dców komunalnymi zasobami
mieszkaniowymi nie mia³a pe³nego rozeznania w ich
rzeczywistym stanie technicznym, nie dokonywano
bowiem obowi¹zkowych okresowych kontroli budynków mieszkalnych. Ich stan techniczny nie by³ przedstawiany w ksi¹¿kach obiektów budowlanych, które
czêsto prowadzone by³y nieprawid³owo lub nie by³o
ich w ogóle. Brak dok³adnej znajomoci stanu technicznego budynków i lokali nie pozwala³ z kolei na
okrelenie rzeczywistych potrzeb remontowych. Plany remontów by³y opracowywane przewa¿nie na podstawie zg³oszeñ i interwencji lokatorów, a ich zakres
zale¿a³ od posiadanych rodków.
Niekorzystnym zjawiskiem by³ tak¿e wzrost zaleg³oci czynszowych. Mimo spadku wp³ywów z tego
tytu³u, nale¿noci nie by³y egzekwowane wystarczaj¹co energicznie. W I pó³roczu 2002 r. z op³atami d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce zalega³o 3,8 tys. lokatorów. Przeciwko nim toczy³y siê tylko 82 postêpowania s¹dowe.

5. Podobne wnioski wyp³ywaj¹ z kontroli powiê-

conej wyp³acaniu przez gminy dodatków mieszkaniowych [por. za³. Nr 3, str. 67]. Potwierdzone zosta³y
sygna³y o ograniczaniu przez gminy wydatków na

utrzymanie zasobów komunalnych i znacznym wzrocie zad³u¿enia lokatorów, co spowodowa³o ubytek
rodków przeznaczonych na utrzymanie substancji
mieszkaniowej. Jednoczenie NIK zauwa¿y³a, i¿ wyp³ata dodatków mieszkaniowych nie wp³ynê³a w sposób istotny na wysokoæ czynszów i nie spowodowa³a ustalenia ich na poziomie zapobiegaj¹cym dekapitalizacji zasobów, chocia¿ w³anie zahamowanie dekapitalizacji by³o jedn¹ z istotnych przes³anek wprowadzenia takich dodatków dla rodzin o niskich dochodach. Okaza³o siê, ¿e ¿adna ze skontrolowanych gmin
nie skorzysta³a z mo¿liwoci ustalenia stawki czynszu
na poziomie 3% kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego  jego rednia
wysokoæ w stosunku rocznym by³a ponaddwukrotnie
ni¿sza.
Nie by³o wiêkszych uchybieñ w wyp³acaniu dodatków przez gminy. Prezes Urzêdu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast rozdziela³ rodki dotacji celowej dla
gmin na dofinansowanie wyp³at dodatków w sposób
w³aciwy. rodki na województwa dzielono proporcjonalnie do zapotrzebowania przedstawionego przez
wojewodów, ale po ich rozdzieleniu nie badano sposobu gospodarowania nimi w poszczególnych gminach. Równie¿ wojewodowie ograniczali siê do przekazania dotacji, nie sprawdzali natomiast prawid³owoci ich wykorzystania. O tym, ¿e kontrole by³y potrzebne wiadczy fakt, i¿ blisko po³owa gmin niew³aciwie
sporz¹dza³a zapotrzebowania na rodki dotacji i nieprawid³owo rozlicza³a siê z ich wydatkowania, za
w kilku gminach przeznaczano je najpierw na sp³atê
kredytów i po¿yczek oraz na pomoc spo³eczn¹. W co
trzeciej sporód skontrolowanych gmin naruszano
przepisy prawa przy przyznawaniu, ustalaniu wysokoci i wyp³acaniu dodatków, a tak¿e wstrzymywaniu
ich wyp³aty, kiedy osoby korzystaj¹ce z tej formy pomocy zaprzestawa³y op³acania czynszu; w 10 gminach
zarz¹dcy domów w ogóle nie powiadamiali o tym fakcie organu przyznaj¹cego dodatek.

6.

Rehabilitacja osób niepe³nosprawnych by³a
tematem dwóch sporód zakoñczonych w 2003 r. kontroli. Obydwie ujawni³y wiele uchybieñ i nieprawid³owoci. Wyniki kontroli organizacji i finansowania
turnusów rehabilitacyjnych przy udziale rodków
PFRON [por. za³. Nr 3, str. 76] wskazuj¹, ¿e turnusy
owe  bêd¹ce jedn¹ z podstawowych form rehabilita-
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cji spo³ecznej osób niepe³nosprawnych  w praktyce
nie ró¿ni³y siê od typowych, leczniczych turnusów
sanatoryjnych, b¹d te¿ przybiera³y formê pobytu wypoczynkowego. Sytuacjê tak¹ spowodowa³o z jednej
strony nazbyt komercyjne podejcie organizatorów
turnusów, z drugiej za pasywna postawa powiatowych centrów pomocy rodzinie, które, przekazuj¹c
organizatorom rodki PFRON na dofinansowanie pobytu na turnusie, nie wymaga³y od nich przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów. Nie zosta³ te¿ opracowany ramowy program turnusu rehabilitacyjnego,
uwzglêdniaj¹cy rodzaje dysfunkcji i schorzeñ osób
niepe³nosprawnych. Zadanie to scedowano na podmioty organizuj¹ce turnusy, co  zdaniem NIK  nie
gwarantowa³o odpowiedniego poziomu wiadczonych
us³ug.
Nierzetelne wywi¹zywanie siê samorz¹dów z obowi¹zków w tej sferze stwierdzono we wszystkich 17
skontrolowanych powiatowych centrach pomocy rodzinie. Wprawdzie osobom niepe³nosprawnym zapewniano dostêp do informacji o warunkach uczestnictwa
w turnusach i zasadach ubiegania siê o dofinansowanie, jednak braki w ofertach, przedstawianych przez
organizatorów, czêsto uniemo¿liwia³y wybór miejsca
i typu turnusu odpowiedniego do rodzaju dysfunkcji.
Przedstawiane oferty by³y czêsto niepe³ne, pozbawione podstawowych informacji o rodzajach organizowanych turnusów, schorzeniach kwalifikuj¹cych do wyboru odpowiedniego turnusu i jego kosztach, a tak¿e
o istniej¹cych w orodkach barierach architektonicznych.
Nale¿y podkreliæ, ¿e w badanych latach 2000-2002
(I pó³r.) ustawa o rehabilitacji... nie regulowa³a zasad
organizacji i przeprowadzania turnusów, za przepisy
ustalone uchwa³ami Zarz¹du PFRON oraz decyzjami
Pe³nomocnika Rz¹du ds. Osób Niepe³nosprawnych,
poniewa¿ nie by³y aktami prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, w zwi¹zku z tym nie mog³y byæ podstaw¹
wydania decyzji. Ogranicza³o to mo¿liwoæ dochodzenia od organizatora turnusów zwrotu rodków, jeli zosta³y one wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem. Powy¿szy stan zmieni³a dopiero nowelizacja ustawy o rehabilitacji ..., zgodnie z któr¹ minister w³aciwy
ds. zabezpieczenia spo³ecznego zosta³ upowa¿niony
do okrelenia warunków, jakie powinni spe³niaæ organizatorzy turnusów i orodki przyjmuj¹ce grupy turnusowe, form dokumentowania przebiegu turnusów, a tak-
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¿e zakresu, sposobu i trybu kontroli orodków i organizatorów turnusów. Ustawa ta w swej zasadniczej czêci wesz³a w ¿ycie 1 lutego 2003 r.

7.

Kontrola organizacji i finansowania kszta³cenia osób niepe³nosprawnych w szko³ach publicznych [por. za³. Nr 3, str. 97] ujawni³a liczne niedoskona³oci w systemie kszta³cenia specjalnego,
a tak¿e w gospodarowaniu rodkami przeznaczonymi na ten cel.
W roku szkolnym 2002-2003 w szko³ach podstawowych i gimnazjach kszta³ci³o siê 166,4 tys. uczniów
niepe³nosprawnych (3,6% ogó³u uczniów). rodki na
ich kszta³cenie, chocia¿ w latach 2001-2003 wzros³y
z 1,5 mld z³ do 1,8 mld z³, jednak nadal by³y niewystarczaj¹ce w stosunku do potrzeb. Mimo starañ dyrektorów i nauczycieli, a tak¿e organów prowadz¹cych
placówki owiatowe, uczniom niepe³nosprawnym nie
zdo³ano zapewniæ warunków uwzglêdniaj¹cych
wszystkie ich potrzeby. W 14, sporód 28 szkó³ prowadz¹cych klasy integracyjne lub specjalne, przekroczona zosta³a dopuszczalna liczba uczniów w klasie.
W czêci placówek nie przestrzegano obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin nauczania indywidualnego. W 18
sporód 19 szkó³ prowadz¹cych klasy integracyjne
nauczyciele wspomagaj¹cy  z powodu ograniczeñ
finansowych  nie byli obecni na wszystkich zajêciach,
co utrudnia³o nauczycielom przedmiotów realizacjê
programów nauczania. Czêæ nauczycieli nie mia³a
kwalifikacji do pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi.
W wiêkszoci kontrolowanych szkó³ brakowa³o podrêczników do kszta³cenia specjalnego.
W niewystarczaj¹cym zakresie prowadzona by³a
tak¿e rehabilitacja ruchowa, terapia zajêciowa, zajêcia reedukacyjne i logopedyczne. Zdaniem NIK, wynika³o to  obok ograniczeñ finansowych i kadrowych
 tak¿e z ogólnikowoci niektórych zaleceñ i braku
praktycznych wskazówek co do sposobu pracy
z dzieæmi niepe³nosprawnymi. Szko³y nie otrzymywa³y te¿ wystarczaj¹cej pomocy od poradni psychologiczno-pedagogicznych, które zajmowa³y siê g³ównie
badaniami diagnostycznymi, poradnictwem i konsultacjami, a w mniejszym stopniu profilaktyk¹ i udzielaniem pomocy bezporedniej. Dostêp do takiej pomocy utrudnia³ dodatkowo d³ugi okres oczekiwania na
badanie. W 2, sporód 7 kontrolowanych poradni,
dochodzi³ on nawet do roku. Z powodu d³ugiej listy

oczekuj¹cych, osobom ju¿ przyjêtym nie wyznaczano powtórnych terminów, by sprawdziæ trafnoæ postawionej diagnozy oraz skontrolowaæ efekty wykonywania zaleconych æwiczeñ.

8. Oczekiwanych efektów nie przynios³y restruk-

turyzacja i przekszta³cenia systemowe w ochronie zdrowia [por. za³. Nr 3, str. 55]. W ramach realizowanego od 1999 r. Programu dzia³añ wspieraj¹cych
dla pracowników zak³adów opieki zdrowotnej jako elementu restrukturyzacji zatrudnienia, kontynuowanego
w postaci przyjmowanych na poszczególne lata programów restrukturyzacji, sfinansowano czêæ odpraw
i odszkodowañ wyp³acanych zwalnianym pracownikom, zakup aparatury medycznej oraz niektóre prace
remontowe i modernizacyjne. Wydatki te mia³y zwiêkszyæ efektywnoæ funkcjonowania zak³adów i przyczyniæ siê do poprawy jakoci us³ug. W znacznej czêci
skontrolowanych placówek nie nast¹pi³o jednak zahamowanie procesu zad³u¿ania siê. Nie uleg³o te¿
poprawie gospodarowanie posiadanym maj¹tkiem.
Zdaniem NIK, mierne efekty realizacji programu
by³y konsekwencj¹ zarówno czynników zewnêtrznych,
oddzia³uj¹cych na sytuacjê finansow¹ zak³adów, jak
i metod dzia³ania Ministra Zdrowia. W 33 zak³adach,
sporód 46 objêtych kontrol¹, przychody z umów zawieranych z kasami chorych, a nastêpnie z Narodowym
Funduszem Zdrowia, przekracza³y 80% ich wp³ywów.
W tej sytuacji poszczególne placówki, maj¹c ograniczon¹ mo¿liwoæ zwiêkszania w³asnych przychodów, koncentrowa³y siê na optymalizacji kosztów. Minister Zdrowia nie ustali³ natomiast d³ugofalowych celów, które
zamierzano osi¹gn¹æ dziêki wprowadzeniu programu,
ani mierników pozwalaj¹cych na ocenê jego realizacji.
Minister nie okreli³ te¿ docelowej sieci publicznych
zak³adów opieki zdrowotnej, co w ocenie NIK by³o istotnym warunkiem skutecznej restrukturyzacji. Niepewnoæ co do ostatecznego kszta³tu i kryteriów tworzenia
sieci szpitali hamowa³a dzia³ania podejmowane zarówno przez jednostki samorz¹du terytorialnego, bêd¹ce
organami za³o¿ycielskimi zak³adów opieki zdrowotnej,
jak i przez kierownictwa samych zak³adów.
Powa¿n¹ wad¹ programów restrukturyzacji by³o
przydzielanie rodków bud¿etowych niezale¿nie od sytuacji finansowej zak³adów, lub sposobu realizowania
przez nie programów naprawczych. Umo¿liwia³o to
uzyskanie rodków tak¿e tym zak³adom, które utraci-

³y p³ynnoæ finansow¹, nie mia³y racjonalnych programów naprawczych, a nawet zosta³y postawione w stan
likwidacji. Minister Zdrowia nie uzale¿nia³ te¿ przyznania dotacji od wspó³finansowania zadañ inwestycyjnych przez jednostki samorz¹du terytorialnego, mimo
i¿ taki obowi¹zek wynika³ z regulacji prawnych. Stwierdzono, ¿e jednostki samorz¹dowe, bêd¹ce organami
za³o¿ycielskimi samodzielnych publicznych zak³adów
opieki zdrowotnej, nie forsowa³y z niezbêdn¹ energi¹
kompleksowej restrukturyzacji podleg³ych zak³adów,
lecz placówkom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji finansowej udziela³y wsparcia w postaci po¿yczek, porêczeñ i rodków pochodz¹cych z emisji obligacji.
Taka pomoc czêsto okazywa³a siê niewystarczaj¹ca,
a udzielone po¿yczki nie by³y sp³acane.
W wiêkszoci skontrolowanych podmiotów wielu
zaplanowanych przedsiêwziêæ nie zrealizowano g³ównie z braku wystarczaj¹cych rodków. S³abe efekty
dzia³añ by³y jednak, w wielu wypadkach, efektem b³êdów pope³nionych przez kierownictwa zak³adów.
Wdra¿anie programów rozpoczynano czêsto z opónieniem lub te¿ nie by³o ich w ogóle. Czêæ dzia³añ
podejmowano jedynie w celu pozyskania rodków
z Ministerstwa Zdrowia. Tworz¹c programy, nie analizowano mo¿liwoci ich realizacji, korzyci ekonomicznych, nie szukano te¿ róde³ finansowania. Niejednokrotnie te¿ rezygnowano z opracowanych projektów
lub realizowano przedsiêwziêcia nieop³acalne i niegwarantuj¹ce osi¹gniêcia zamierzonych celów. Prawid³ow¹ realizacjê programów utrudnia³y dodatkowo
czêste zmiany na kierowniczych stanowiskach.

9.

Na powa¿ne trudnoci napotyka³y nie tylko
niezbêdne w ochronie zdrowia przekszta³cenia, ale
tak¿e codzienna, bie¿¹ca dzia³alnoæ placówek opieki zdrowotnej. Pewne wyobra¿enie o skali wystêpuj¹cych problemów i okolicznociach, w jakich siê pojawia³y, daje gospodarka maj¹tkiem pozostaj¹cym
w dyspozycji samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, przejêtym od Skarbu Pañstwa przez jednostki samorz¹du terytorialnego,
w wyniku reformy administracji publicznej [por. za³.
Nr 3, str. 50].
Wskutek zmian systemowych dokonanych w koñcu lat 90., nowo utworzone jednostki samorz¹du terytorialnego uzyska³y prawo w³asnoci maj¹tku nieruchomego Skarbu Pañstwa bêd¹cego we w³adaniu
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publicznych zak³adów opieki zdrowotnej. Stosownie
do obowi¹zuj¹cych przepisów, mienie to powinno byæ
przekazane w nieodp³atne u¿ytkowanie tym zak³adom.
Nie zosta³y jednak zapewnione odpowiednie warunki
prawne, organizacyjne i finansowe, umo¿liwiaj¹ce
utrzymanie tego maj¹tku w nale¿ytym stanie technicznym i u¿ytkowym oraz powstrzymanie jego dekapitalizacji. By³o to spowodowane niedostatecznym przygotowaniem reform, a nastêpnie ich niew³aciwym
wdra¿aniem.
Stwierdzono, ¿e mimo up³ywu 4 lat od utworzenia
samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, wiêkszoæ zak³adów nie zosta³a wyposa¿ona
w maj¹tek trwa³y niezbêdny do prowadzenia statutowej dzia³alnoci. Znaczna czêæ tego maj¹tku w dalszym ci¹gu nie mia³a uregulowanego stanu prawnego. Skarb Pañstwa nie dysponowa³ bowiem, w wielu
przypadkach, udokumentowanym prawem w³asnoci.
Stan taki uniemo¿liwia³ okrelenie podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie wartoci u¿ytkowych
wspomnianego maj¹tku. Mimo ¿e jego w³acicielami,
z mocy ustawy, zosta³y jednostki samorz¹du terytorialnego, to jednak praktyczna realizacja ich prawa
w³asnoci mog³a nast¹piæ dopiero po potwierdzeniu
tego prawa decyzj¹ wojewody. Stwierdzenie prawa
w³asnoci jednostek samorz¹du terytorialnego do
przejêtych nieruchomoci, a nastêpnie ich przekazanie w u¿ytkowanie zak³adom opieki zdrowotnej, stanowi³o jednak d³ugotrwa³y proces. Do czasu jego zakoñczenia nikt nie ponosi³ odpowiedzialnoci za stan
tego maj¹tku.
NIK zwróci³a uwagê na fakt, i¿ jednostki samorz¹du terytorialnego, jako w³aciciele mienia oraz organy w³adzy publicznej, przejê³y wprawdzie od administracji rz¹dowej wiêksz¹ czêæ zadañ zwi¹zanych
z zaspokojeniem potrzeb zdrowotnych ludnoci, jednak rodki na realizacjê tych zadañ pozostawa³y
w dyspozycji kas chorych. Te za, nie doæ ¿e prowadzi³y konsekwentn¹ politykê ograniczania wydatków,
to nie uwzglêdnia³y w nich kosztów amortyzacji maj¹tku trwa³ego zak³adów, a w kontraktach zawieranych
ze wiadczeniodawcami zakaza³y wrêcz u¿ycia przekazanych rodków na odtwarzanie maj¹tku trwa³ego,
prowadzenie remontów kapitalnych i inwestycji. W rezultacie zak³ady opieki zdrowotnej usuwa³y jedynie
awarie, nie prowadzi³y natomiast systematycznych
remontów ani modernizacji. Nie mia³y na ten cel rów-
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nie¿ niezbêdnych rodków w³asnych, bowiem zdecydowana wiêkszoæ sporód 40 kontrolowanych jednostek, mimo ograniczenia kosztów dzia³alnoci, notowa³a postêpuj¹cy spadek rentownoci i narastanie
zobowi¹zañ wymagalnych. G³ówn¹ tego przyczyn¹
by³o niezrównowa¿enie kosztów i przychodów, powodowane zmniejszaniem liczby i cen wiadczeñ kontraktowanych przez kasy chorych, co wskazywa³o na
systemowy charakter ich trudnoci finansowych.

10.

Na dalsze pogarszanie siê sytuacji ekonomicznej zak³adów opieki zdrowotnej wskazuj¹ te¿
wyniki kontroli wykorzystania ³ó¿ek szpitalnych
w wietle prawid³owoci rozliczeñ kosztów dzia³alnoci placówek medycznych [por. za³. Nr 3, str.
96]. Sporód 21 skontrolowanych placówek, a¿ 15
odnotowa³o ujemne wyniki finansowe w badanym
okresie, obejmuj¹cym lata 2000-2002 (I pó³r.). Oznacza to, i¿ jednostki te nie zdo³a³y ograniczyæ kosztów,
ani przeprowadziæ restrukturyzacji posiadanej bazy
i dostosowaæ jej do istniej¹cych w danym rejonie potrzeb.
Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy by³ m.in. fakt, i¿
zmniejszano g³ównie zatrudnienie, co nie wp³ynê³o
w istotnym stopniu na poprawê ich sytuacji ekonomicznej, poniewa¿ wzros³y pozosta³e koszty dzia³alnoci,
za liczba ³ó¿ek nadal by³a zbyt du¿a. Nie decydowano siê natomiast na restrukturyzacjê zad³u¿enia i nie
analizowano we w³aciwy sposób ponoszonych kosztów. Znaczn¹ rolê odegra³o tak¿e nieprzystosowanie
zak³adów do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych, demograficznych i epidemiologicznych. Kontrolowane jednostki tylko czêciowo wykorzystywa³y
mo¿liwoci pozyskania dodatkowych przychodów lub
ograniczania kosztów. Kontrola wykaza³a np., ¿e w 6
zak³adach opieki zdrowotnej, podejmuj¹c decyzje o likwidacji w³asnej dzia³alnoci pomocniczo-obs³ugowej,
nie dokonano analizy op³acalnoci tego kroku, wskutek czego koszty zamiast zmaleæ  wzros³y. Nawet
dysponuj¹c woln¹ baz¹ ³ó¿ek, zak³ady nie realizowa³y wszystkich zakontraktowanych wiadczeñ zdrowotnych, przez co traci³y szansê poprawy swojej sytuacji
finansowej. Wynajmuj¹c wolne pomieszczenia, czêsto nie zastrzeg³y sobie mo¿liwoci waloryzacji stawek. Pomieszczenia wynajmowa³y po zani¿onych
cenach, nieskutecznie egzekwowa³y zaleg³e op³aty, nie
naliczy³y przy tym odsetek za zw³okê. W 7 zak³adach,

w momencie przekszta³cenia ich z jednostek bud¿etowych w samodzielne podmioty, nie zmieniono pracownikom umów o pracê, co poci¹gnê³o za sob¹ roszczenia o wyp³atê 10 mln z³ z tytu³u tzw. trzynastej pensji. W kilku placówkach bezzasadnie wydawano pracownikom medycznym bezp³atne posi³ki, w co drugiej
 nie rejestrowano kosztów dzia³alnoci w sposób
umo¿liwiaj¹cy ich analizê.
W zwi¹zku z likwidacj¹ kas chorych, powo³aniem
Narodowego Funduszu Zdrowia i zmianami w finansowaniu wiadczeñ zdrowotnych, formu³owanie wniosków usprawniaj¹cych by³o w wielu wypadkach bezprzedmiotowe. Niemniej jednak dla poprawy funkcjonowania samodzielnych publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej konieczne jest, zdaniem NIK, rozwi¹zanie
problemu ich zad³u¿enia i wstrzymanie postêpuj¹cego narastania zobowi¹zañ. Mog³oby siê do tego przyczyniæ m.in. opracowanie programu sekurytyzacji d³ugu placówek medycznych, tj. przekszta³cenie wierzytelnoci w papiery wartociowe, w celu pozyskania
rodków, sp³aty zobowi¹zañ i poprawy ich zdolnoci
p³atniczych. Powy¿sze rozwi¹zanie mog³oby znacznie ograniczyæ powstawanie nowej fali zobowi¹zañ,
zmniejszyæ koszty bie¿¹cej obs³ugi zad³u¿enia i wyeliminowaæ handel wierzytelnociami zak³adów.

11.

Nie lepiej ni¿ organizacja i sposób funkcjonowania s³u¿by zdrowia jako ca³oci, przedstawia³a
siê realizacja niektórych programów i poszczególnych
przedsiêwziêæ. Wyniki kontroli wdra¿ania systemu
ratownictwa medycznego w Polsce [por. za³. Nr 3,
str. 54] da³y podstawê do negatywnej oceny sposobu
wprowadzania programu pn. Zintegrowane ratownictwo medyczne na lata 1999-2003. Zdaniem NIK, winê
za zaistnia³e nieprawid³owoci ponosi³ przede wszystkim Minister Zdrowia, który nie realizowa³ za³o¿eñ programu w sposób konsekwentny i niew³aciwie nadzorowa³ wdra¿anie systemu.
Datê wejcia w ¿ycie ca³oci ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym zmieniano dwukrotnie  z 1 stycznia 2002 r. na 1 stycznia 2003 r., a nastêpnie na 1 stycznia 2005 r. W ocenie NIK, w³aciwa
realizacja zadañ okrelonych w programie dawa³a
szansê dotrzymania pierwszego z powy¿szych terminów, jednak Minister Zdrowia nie przygotowa³ na czas
formalnoprawnych podstaw systemu, co uniemo¿liwi³o
jego organizacjê i zarz¹dzanie nim w jednolity sposób.

Wbrew ustawowemu obowi¹zkowi, do 1 lipca 2002 r.
minister nie wyda³ 6 aktów prawnych, istotnych dla
okrelenia kszta³tu i parametrów systemu organizacji
ratownictwa medycznego, a ponadto nie skoordynowa³ tworzenia tego systemu. W konsekwencji poszczególne jednostki organizacyjne funkcjonowa³y niezale¿nie od siebie, np. wojewodowie, którzy powinni koordynowaæ wykorzystywanie sprzêtu i aparatury medycznej, nie mieli informacji o rodkach otrzymywanych z ró¿nych róde³ przez jednostki dzia³aj¹ce na
terenie ich województwa. Tak¿e Ministerstwo Zdrowia nie mia³o pe³nych informacji o stanie struktur systemu ratownictwa medycznego oraz o zaawansowaniu programu.
Czêci¹ winy za to, ¿e dzia³ania poszczególnych
jednostek charakteryzowa³y siê daleko id¹c¹ atomizacj¹, obarczyæ nale¿y tak¿e organy administracji
publicznej, odpowiedzialne bezporednio za sprawne funkcjonowanie systemu na swoim terenie. Ich
sytuacjê utrudnia³ wprawdzie brak niektórych przepisów wykonawczych do ustawy, z drugiej jednak strony wojewodowie nie przestrzegali obowi¹zku opracowania wojewódzkich programów w tej dziedzinie, starostowie za tworzyli centra powiadamiania ratunkowego wed³ug w³asnych koncepcji, ignoruj¹c propozycje Ministra Zdrowia i wytyczne wojewodów.
Kontrola ujawni³a ponadto wiele nieprawid³owoci w wykonywaniu umów o realizacjê zadañ okrelonych w programie oraz w wydatkowaniu i rozliczaniu
przekazanych na ten cel rodków. Nieprawid³owoci
takie mia³y miejsce zarówno na szczeblu Ministerstwa
Zdrowia, jak i w poszczególnych zak³adach, których
czêæ nie utworzy³a w ustalonych terminach szpitalnych oddzia³ów ratunkowych i centrów powiadamiania ratunkowego. Opónienia waha³y siê od kilku miesiêcy do 3 lat, niektóre placówki nie zosta³y uruchomione do chwili obecnej. Tymczasem, mimo opónieñ
w tworzeniu systemu, Ministerstwo sukcesywnie przekazywa³o szpitalom rodki na wyposa¿enie nieistniej¹cych jeszcze oddzia³ów. W sumie w latach 19992002 r. na realizacjê zadañ zwi¹zanych z ratownictwem medycznym Ministerstwo Zdrowia wydatkowa³o 373 mln z³.

12.

Nieco lepsz¹ sytuacjê odnotowano w dziedzinie kszta³cenia kadr medycznych. Kontrola organizacji i finansowania sta¿y podyplomowych oraz
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3.

specjalizacji fachowych pracowników ochrony
zdrowia [por. za³. Nr 3, str. 52] pozwoli³a stwierdziæ,
¿e organy w³adzy publicznej, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, zapewnia³y absolwentom szkó³ medycznych odbycie sta¿y podyplomowych, finansowanych ze rodków bud¿etowych. Do odbycia takich
sta¿y  stanowi¹cych jeden z warunków uzyskania
prawa wykonywania zawodu przez osoby, które
ukoñczy³y szko³y medyczne  zostali skierowani
wszyscy absolwenci deklaruj¹cy zamiar wykonywania zawodu. Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy stomatologów równie¿ finansowane by³o ze
rodków bud¿etowych. Pielêgniarki i po³o¿ne w okresie objêtym kontrol¹, czyli w latach 2001-2002,
kszta³cenie podyplomowe odbywa³y odp³atnie, jednak Minister Zdrowia stworzy³ mo¿liwoæ dofinansowania szkolenia specjalizacyjnego i innych form
kszta³cenia ze rodków bud¿etowych, pochodz¹cych
z rezerw celowych na restrukturyzacjê.
Dzia³ania te nie gwarantowa³y wszak¿e obywatelom równego w skali kraju dostêpu do us³ug zdrowotnych, wiadczonych przez wykwalifikowan¹ kadrê pracowników medycznych. Polityka pañstwa w tym wzglê-



dzie nie zosta³a sprecyzowana w formie dokumentu,
nie okrelono tak¿e kryteriów oceny równego dostêpu do poszczególnych kategorii us³ug. W konsekwencji
Minister Zdrowia nie dysponowa³ informacjami mog¹cymi stanowiæ podstawê do ustalania corocznie liczby miejsc szkoleniowych dla lekarzy, rozpoczynaj¹cych specjalizacjê. Kszta³cenie podyplomowe kadr
medycznych kreowane by³o doranymi potrzebami,
okrelanymi przez konsultantów nieznaj¹cych sytuacji
kadrowej na terenie regionu i kraju. Nie powsta³a tak¿e spójna koncepcja kszta³cenia podyplomowego,
odpowiadaj¹ca mo¿liwociom pañstwa i potrzebom
zdrowotnym ogó³u obywateli. Do jej opracowania zabrak³o m.in. niewydanych przez Ministra Zdrowia,
mimo up³ywu szeciu lat od uchwalenia ustawy o zawodzie lekarza, aktów wykonawczych dotycz¹cych
kszta³cenia podyplomowego.
W ocenie NIK istnieje potrzeba ustawowego
okrelenia zakresu wiadczeñ zdrowotnych finansowanych ze rodków publicznych oraz kryteriów oceny dostêpu do tych wiadczeñ. Przepisy te powinny
stanowiæ podstawê m.in. planowania kszta³cenia kadr
medycznych.
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Wprowadzenie

4.

Dzia³ania pañstwa prowadzone w celu zapewnienia krajowi szeroko pojêtego bezpieczeñstwa, a obywatelom spokojnego bytu, obejmuj¹ wiêksz¹ gamê zagadnieñ, ni¿ inne g³ówne kierunki badañ NIK. Sk³adaj¹ siê na
nie zarówno bezpieczeñstwo zewnêtrzne i wewnêtrzne, przeciwdzia³anie sytuacjom kryzysowym i klêskom ¿ywio³owym, zagro¿enia ekologiczne, komunikacyjne, sanitarne, a tak¿e bezpieczeñstwo w takich strategicznych
dziedzinach, jak energetyka, czy rynki finansowe.
Na pierwszym miejscu wymieniæ nale¿y kwestie dotycz¹ce obronnoci kraju, ochrony granic pañstwowych,
integracji polskich Si³ Zbrojnych ze strukturami wojskowymi NATO i przygotowania ich do wype³niania zwi¹zanych z tym zadañ. Dokonane badania wykaza³y, ¿e dzia³ania prowadzone z celu unowoczenienia armii przynosz¹ oczekiwane rezultaty, jednak znaczne koszty szkolenia ¿o³nierzy, a szczególnie modernizacji sprzêtu
i uzbrojenia, ka¿¹ stale pamiêtaæ o koniecznoci oszczêdnego gospodarowania rodkami publicznymi i przestrzegania przy ich wydatkowaniu obowi¹zuj¹cych zasad i procedur. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e niekorzystny
wp³yw na tempo realizacji prowadzonych w tej dziedzinie programów mo¿e mieæ trudna sytuacja, w jakiej znalaz³ siê polski przemys³ obronny i niepowodzenia jego dotychczasowej restrukturyzacji.
Jeli chodzi o utrzymanie w kraju ³adu i porz¹dku oraz zapewnienie bezpieczeñstwa, kolejne kontrole NIK pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e ci¹gle nie udaje siê osi¹gn¹æ w tej dziedzinie zdecydowanej poprawy. Dzia³ania administracji,
tak profilaktyczne jak i podejmowane w obliczu konkretnych zagro¿eñ, nie gwarantowa³y osi¹gniêcia w pe³ni pozytywnych rezultatów. Wrêcz przeciwnie. Niedomogi organizacyjne i legislacyjne, z³e przygotowanie nowych rozwi¹zañ, nieopracowanie na czas niezbêdnych programów i wytycznych, braki w koordynacji dzia³añ poszczególnych
s³u¿b, pozostawia³y zbyt szerokie pole przypadkowi i improwizacji, wiadcz¹c o nieprzygotowaniu w³aciwych organów do sprawnego reagowania w przemylany i z góry ustalony sposób w sytuacji rzeczywistego zagro¿enia.
W ostatnich latach NIK coraz wiêksz¹ wagê przyk³ada do kwestii bezpieczeñstwa sanitarnego. W wiadomoci spo³ecznej problem ten spotêgowa³o przede wszystkim pojawienie siê nowych, nieznanych dot¹d zagro¿eñ, a tak¿e perspektywa nap³ywu towarów, budz¹cych ró¿nego rodzaju opory i w¹tpliwoci, takich jak np.
¿ywnoæ zmodyfikowana genetycznie. Jednak g³ównym polem dzia³ania Izby w tej dziedzinie nadal pozostaje
produkcja tradycyjnej ¿ywnoci i przemys³ spo¿ywczy. Nale¿y stwierdziæ, ¿e sytuacja we wspomnianym sektorze w wietle prowadzonych kontroli rysuje siê doæ pesymistycznie. Znaczny odsetek zwierz¹t rzenych nie
jest poddawany badaniom weterynaryjnym. Nie poprawi³y siê w odczuwalny sposób warunki sanitarne w zak³adach miêsnych i na targowiskach. Nadzór weterynaryjny nad higien¹ produkcji oraz obrotem miêsem nale¿y
uznaæ w znacznym stopniu za iluzoryczny. Nie zosta³a rozwi¹zana kwestia utylizacji odpadów poubojowych
i pad³ych zwierz¹t. Wszystko to niesie ze sob¹ potencjalne zagro¿enia, których jak dotychczas nie uda³o siê
wyeliminowaæ, lub choæby przynajmniej zdecydowanie ograniczyæ.
Kontrole w dziedzinie ekologii wykazuj¹ pewn¹ prawid³owoæ. Rosn¹cej wiadomoci ekologicznej spo³eczeñstwa, coraz powszechniej wyra¿anej chêci utrzymania naturalnego rodowiska w mo¿liwie niepogorszonym stanie, rzadko towarzysz¹ spektakularne efekty. Proces jego rewaloryzacji jest zazwyczaj ¿mudny i kosztowny, na rezultaty trzeba poczekaæ, a organom i instytucjom mog¹cym wp³yn¹æ na stan rodowiska niejednokrotnie brakuje niezbêdnej wytrwa³oci. Nie zawsze te¿ ich dzia³alnoæ daje spodziewane rezultaty. Przeprowadzone kontrole wielokrotnie zdaj¹ siê potwierdzaæ pogl¹d, ¿e czêsto nie wystarcz¹ najlepsze chêci, nawet poparte znacznymi rodkami finansowymi, aby przywróciæ rodowisku raz utracone wartoci, nale¿y zatem wiêcej
uwagi powiêcaæ zapobieganiu nieprzemylanym przeobra¿eniom, bo powrót do stanu poprzedniego mo¿e byæ
trudny, drogi, a niekiedy po prostu niemo¿liwy.
Badaniom stanu bezpieczeñstwa energetycznego  na dwóch ró¿nych poziomach  Izba powiêci³a dwie
kontrole. Pierwsza z nich podejmowa³a zagadnienia o znaczeniu strategicznym, celem drugiej za by³o zbadanie sytuacji, w jakiej znajdowali siê odbiorcy energii. Kontrole te ujawni³y istnienie przes³anek, wskazuj¹cych na
mo¿liwoæ wyst¹pienia w niesprzyjaj¹cych okolicznociach konfliktu miêdzy interesami przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê produkcj¹ i obrotem nonikami energii, a racjami pañstwa i konsumentów.



Omówienie wyników wa¿niejszych
kontroli

1.

Kontrola wdra¿ania Programu przebudowy i modernizacji technicznej Si³ Zbrojnych RP
w latach 2001-2006 oraz planów dziedzinowych,
a tak¿e celowoci zakupu uzbrojenia, sprzêtu
i rodków bojowych oraz prac badawczo-rozwojowych i wdro¿eniowych [por. za³. Nr 3, str. 49], poza
umo¿liwieniem oceny realizacji wspomnianego programu, pozwoli³a stwierdziæ, ¿e na tempie technicznej modernizacji armii zawa¿y³y w znacznym stopniu
ograniczenia bud¿etowe.

2. W ramach badañ zwi¹zanych z utrzymaniem

w kraju ³adu i porz¹dku, NIK skontrolowa³a funkcjonowanie Komendy G³ównej Policji w nowych
uwarunkowaniach administracyjno-organizacyjnych [por. za³. Nr 3, str. 47] wynikaj¹cych z reformy
administracji publicznej. Kontrola ta wykaza³a, ¿e
zmiany organizacyjne sz³y wprawdzie w dobrym kierunku, nie zosta³y jednak zakoñczone i w przysz³oci
nale¿y je kontynuowaæ.

3. O tym, ¿e struktury pañstwa okaza³y siê nie-

przygotowane w stopniu zadowalaj¹cym do ró¿nego
rodzaju nadzwyczajnych zagro¿eñ, wiadcz¹ wyniki
kontroli obejmuj¹cej organizacyjne i techniczne przygotowanie administracji zespolonej do dzia³añ
w sytuacjach kryzysowych [por. za³. Nr 3, str. 48].
Ujawni³a ona, i¿ przedsiêwziêcia podejmowane przez
administracjê publiczn¹ nie gwarantowa³y ewentualnym dzia³aniom ratowniczym pe³nej skutecznoci.
Przede wszystkim w badanych latach 1999-2002
(I pó³r.) nie uregulowano w sposób kompleksowy organizacji i funkcjonowania zintegrowanego systemu
zarz¹dzania w sytuacjach kryzysowych. NIK ustali³a,
i¿ Komitet Rady Ministrów ds. Zarz¹dzania w Sytuacjach Kryzysowych, a nastêpnie Zespó³ ds. Kryzysowych koncentrowa³y siê na sprawach bie¿¹cych, nie
przygotowa³y natomiast projektów rozwi¹zañ legislacyjnych reguluj¹cych ca³okszta³t zagadnienia. Z kolei
Departament Bezpieczeñstwa Powszechnego i Departament Porz¹dku Publicznego MSWiA nie sporz¹dzi³y, chocia¿ nale¿a³o to do ich zadañ, analiz i prognoz mo¿liwoci wyst¹pienia zagro¿eñ bezpieczeñstwa powszechnego. Nie analizowa³y te¿ stanu przy-

gotowañ ani sprawnoci reagowania kryzysowego
Policji, Stra¿y Granicznej i Biura Ochrony Rz¹du.
Kontrolowani wojewodowie dysponowali, w ocenie NIK, aparatem wykonawczym zapewniaj¹cym odpowiednie wspó³dzia³anie jednostek organizacyjnych
administracji publicznej oraz sprawne kierowanie ich
dzia³alnoci¹ w sytuacjach nadzwyczajnych. Ustalono wszak¿e, i¿ plan reagowania kryzysowego 1 sporód 5 skontrolowanych województw by³ niekompletny, za w 2 innych województwach wdra¿anie owych
planów nastêpowa³o ze znacznymi opónieniami.
Stwierdzono ponadto, ¿e w 2 województwach systemy wczesnego ostrzegania nie mog³y funkcjonowaæ
w sposób w³aciwy, poniewa¿ brakowa³o wystarczaj¹cej iloci sprzêtu i spójnej sieci ³¹cznoci, nie przeprowadzono te¿ planowanych sprawdzianów. S³abo
przygotowane do dzia³ania w sytuacjach kryzysowych
by³y równie¿ organy administracji ni¿szych szczebli 
starostwa powiatowe i gminy.
Na wszystkich poziomach zarz¹dzania kryzysowego zak³adano udzia³ w dzia³aniach ratowniczych
podmiotów nale¿¹cych do krajowego systemu ratowniczo-ganiczego, utworzonego na podstawie struktur organizacyjnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Jednak w opinii zespo³u oceniaj¹cego æwiczenia zarz¹dzania kryzysowego NATO w 2000 r., Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludnoci KG
PSP nie by³o przygotowane, pod wzglêdem organizacyjnym i technicznym, do koordynacji dzia³añ antykryzysowych na szczeblu pañstwa. Równie¿ funkcjonariusze policji nie mieli specjalistycznego przeszkolenia w dziedzinie zarz¹dzania kryzysowego.
Po zakoñczeniu kontroli zosta³y podjête prace
zmierzaj¹ce do stworzenia podstaw prawnych organizacji krajowego systemu ratowniczego. W opinii NIK
dzia³ania te nadal nie s¹ jednak wystarczaj¹ce.

4. Za wysoce niezadowalaj¹cy uznany zosta³ stan

bezpieczeñstwa w portach lotniczych [por. za³. Nr
3, str. 30]. Do takiej oceny sk³oni³y Izbê badania przeprowadzone m.in. w Ministerstwie Infrastruktury, PP
Porty Lotnicze oraz 11 portach cywilnej komunikacji
lotniczej. Ujawni³y one elementarne zaniedbania
w tworzeniu prawa, zabezpieczeniu przeciwpo¿arowym, ratowniczym i antyterrorystycznym na lotniskach
komunikacyjnych oraz w utrzymywaniu porz¹dku
w portach lotniczych. Opónianie prac nad nowym
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prawem lotniczym, maj¹cym zast¹piæ dotychczasowe
przepisy, przyczyni³o siê do tworzenia rozwi¹zañ tymczasowych, niezgodnych z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym. Stan taki istnia³ mimo wyasygnowania na dzia³ania legislacyjne znacznych rodków publicznych.
Brak niezbêdnych aktów prawnych, programu
ochrony lotnictwa cywilnego, a tak¿e szczegó³owych
zasad wspó³pracy poszczególnych s³u¿b niezmiernie utrudnia³ kierownictwom portów lotniczych wykonywanie obowi¹zków zwi¹zanych z zapewnieniem
bezpieczeñstwa. Podstaw¹ dzia³ania by³y jedynie wewnêtrzne regulacje i robocze t³umaczenia przepisów
miêdzynarodowych. Mimo to, istniej¹ce zabezpieczenia by³y na ogó³ zgodne z miêdzynarodowymi  choæ
nieog³oszonymi w Polsce  standardami i normami.
Izba wskaza³a jednak liczne uchybienia, do których
powstania przyczyni³o siê przede wszystkim: niedbalstwo i nieprzestrzeganie regulaminowych wymogów
przez pracowników odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeñstwa. Zaliczyæ do nich trzeba przede wszystkim z³e zabezpieczenie ogrodzeñ i bram, nierespektowanie obowi¹zuj¹cych zasad przy korzystaniu
z przepustek i kontrolowaniu baga¿u, braki w programach bezpieczeñstwa, wreszcie niespe³nianie wymogów odnosz¹cych siê do kwalifikacji i liczebnoci
s³u¿b ochrony.
Maj¹c na uwadze powy¿sze ustalenia, Izba oceni³a krytycznie nadzór ministra w³aciwego ds. transportu nad wykonywaniem przez PP Porty Lotnicze
zadañ zleconych w zakresie zabezpieczenia przeciwpo¿arowego, ratowniczego i antyterrorystycznego, a w szczególnoci fakt, ¿e przedsiêbiorstwo to
zaniecha³o wype³niania wspomnianych zadañ w portach regionalnych. Nadzór ten nie poprawi³ siê równie¿ po wydarzeniach z 11 wrzenia 2001 r. NIK
stwierdzi³a, ¿e po raz ostatni analiza stanu bezpieczeñstwa we wszystkich wiêkszych portach lotniczych w Polsce przeprowadzona zosta³a we wrzeniu 1998 r. Ponowne badania, dokonane w dwa lata
póniej, objê³y tylko lotnisko w Warszawie. Opisane
zaniedbania zrekompensowa³y w pewnej mierze
kontrole przeprowadzone przez resort transportu,
który w latach 1999-2001 sprawdzi³ stan przygotowania omiu portów do wype³nienia zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z przyst¹pienia Polski do wspólnego
obszaru bezpieczeñstwa w Europie.
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Negatywna ocena rozwi¹zañ systemowych dotycz¹cych bezpieczeñstwa w polskim lotnictwie cywilnym i braku nadzoru nad wykonywaniem przez PP
Porty Lotnicze zadañ zleconych, przedstawiona przez
NIK, by³a zbie¿na z ocenami miêdzynarodowych organizacji lotnictwa cywilnego oraz zagranicznych
w³adz lotniczych. W opinii Izby, wskazane w toku kontroli nieprawid³owoci mog³y utrudniæ zaliczenie polskich portów lotniczych do lotnisk spe³niaj¹cych europejskie wymogi bezpieczeñstwa.

5. Ostatnio zakoñczone badania sk³aniaj¹ do

wniosku, ¿e nie poprawi³ siê w sposób odczuwalny
nadzór weterynaryjny nad higien¹ produkcji oraz
obrotem miêsem i jego przetworami [por. za³. Nr 3,
str. 60]. Nadal zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa sanitarnego ¿ywnoci oraz przeszkod¹ w zwalczaniu chorób zakanych jest wysoki odsetek zwierz¹t rzenych
niepoddanych obowi¹zkowym badaniom weterynaryjnym. Tak wynika z ustaleñ kontroli, której celem by³o
m.in. zbadanie, w jakim stopniu wykorzystano uwagi
i wnioski, sformu³owane w wyniku analogicznej kontroli przeprowadzonej w 2000 r.
Krytycznie oceniono wówczas sposób wykonywania nadzoru przez Inspekcjê Weterynaryjn¹. Wskutek
jej biernoci, na terenie skontrolowanych powiatowych
inspektoratów weterynarii dzia³a³y bez nadzoru liczne
podmioty skupuj¹ce i przewo¿¹ce zwierzêta rzene,
lokalne ubojnie i przetwórnie, zbyt s³aby by³ tak¿e nadzór nad sprzeda¿¹ miêsa na targowiskach. O rozmiarach problemu w skali kraju wiadczy³a 5,5-milionowa ró¿nica miêdzy liczb¹ zwierz¹t poddanych ubojowi wed³ug GUS, a liczb¹ sztuk zbadanych przez Inspekcjê Weterynaryjn¹.
Badania sprawdzaj¹ce wykaza³y, ¿e w porównaniu ze stanem stwierdzonym w toku poprzedniej kontroli zwiêkszy³a siê liczba skontrolowanych rzeni,
zak³adów rozbioru i przetwórni miêsa. Poprawi³o siê
te¿ wspó³dzia³anie Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
i Inspekcji Weterynaryjnej. Jednoczenie na rynku
miêsa w dalszym ci¹gu dzia³a³y podmioty nieobjête
nadzorem, zwiêkszy³ siê nawet odsetek rzeni o z³ym
stanie sanitarnym. Co pi¹te ze zwierz¹t poddanych
ubojowi nie by³o badane, a powiatowym lekarzom
weterynarii nie uda³o siê wyeliminowaæ nielegalnego
obrotu miêsem. Nie wyegzekwowano poprawy warunków sanitarno-weterynaryjnych na targowiskach

i w zak³adach miêsnych. Na spêdach skupowane by³y
zwierzêta nieoznakowane i bez wiadectw miejsca pochodzenia. Sporód 13 skontrolowanych punktów skupu i targowisk ani jeden nie spe³nia³ wszystkich okrelonych prawem wymogów, a znaczna czêæ nie mia³a
dokumentacji potwierdzaj¹cej objêcie ich nadzorem.
Na dodatek, sprawozdania z dzia³alnoci i stanu sanitarnego obiektów oraz z wyników urzêdowego badania zwierz¹t rzenych i miêsa w wielu wypadkach
zawiera³y dane niezgodne ze stanem faktycznym.
Stwierdzono te¿, ¿e nie zosta³y w pe³ni uwzglêdnione wnioski NIK w sprawie nadzoru sanitarnego
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
nad warunkami sprzeda¿y ¿ywnoci. Nie zrealizowano te¿ w ca³oci wniosków zaadresowanych do powiatowych lekarzy weterynarii.

6. Nie lepiej przedstawia³o siê funkcjonowanie

nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem rodków ¿ywienia zwierz¹t [por. za³. Nr 3, str.
71], stanowi¹cych pierwsze ogniwo w ³añcuchu bezpieczeñstwa sanitarnego ¿ywnoci. W¹tpliwoci budzi³a wiarygodnoæ ewidencji podmiotów zajmuj¹cych
siê wytwarzaniem rodków ¿ywienia zwierz¹t i obrotem tymi rodkami. Nie prowadzono rejestru gospodarstw, w których utrzymywane by³y zwierzêta gospodarskie. Wbrew przepisom ustawy o rodkach ¿ywienia zwierz¹t, dopuszczono do wytwarzania i wprowadzania do obrotu materia³y paszowe zawieraj¹ce bia³ko, pochodz¹ce z tkanek zwierzêcych. Leki weterynaryjne sprzedawano podmiotom nieuprawnionym, co
umo¿liwia³o niekontrolowane ich stosowanie. Na rynku pasz dzia³a³y podmioty nieobjête nadzorem.
Jedn¹ z przyczyn takiego stanu rzeczy by³o niewyposa¿enie Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakoci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych w instrumenty prawne, umo¿liwiaj¹ce efektywne nadzorowanie rodków ¿ywienia zwierz¹t, za obowi¹zuj¹ce w tej sferze przepisy ulega³y ci¹g³ym zmianom i by³y
niekompletne. Do czasu zakoñczenia kontroli Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyda³ oko³o po³owy aktów wykonawczych do ustawy o zwalczaniu chorób
zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, a tak¿e czwartej
czêci aktów wykonawczych do ustawy o rodkach
¿ywienia zwierz¹t. Nie stworzono te¿ systemu monitorowania produkcji pasz i surowców pochodzenia

zwierzêcego, m.in. rynku rodków ¿ywienia zwierz¹t,
obejmuj¹cego organizmy genetycznie zmodyfikowane, a importerzy i producenci nie przestrzegali obowi¹zku w³aciwego oznakowania takich produktów.
Kolejne zagro¿enia stwarza³y nieprawid³owoci
w kontroli granicznej rodków ¿ywienia zwierz¹t, do
wykonywania której zobowi¹zane s¹ organy Inspekcji
Weterynaryjnej i Inspekcji Jakoci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych. Nie obejmowa³a ona wszystkich rodków ¿ywienia zwierz¹t wwo¿onych na polski
obszar celny, a same przejcia nie by³y odpowiednio
wyposa¿one. W rezultacie, w ci¹gu I pó³rocza 2003 r.
do Polski wwieziono nielegalnie, bez weterynaryjnej
kontroli granicznej, 600 ton ruty sojowej i 297 ton ruty
s³onecznikowej, a tak¿e  wbrew przepisowi zabraniaj¹cemu wprowadzania do obrotu i stosowania w ¿ywieniu zwierz¹t gospodarskich materia³ów paszowych
zawieraj¹cych bia³ko pochodz¹ce z tkanek zwierz¹t 
37 ton m¹czki drobiowej.
Jeszcze inny aspekt tego samego zagadnienia
stanowi³ nierozstrzygniêty problem utylizacji odpadów
poubojowych i pad³ych zwierz¹t. W co trzecim skontrolowanym zak³adzie miêsnym postêpowanie z odpadami, w tym z materia³em szczególnego ryzyka,
sprzeczne by³o z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
Istotne zagro¿enie bezpieczeñstwa sanitarnego stanowi³y odpady powsta³e podczas uboju trzody chlewnej i byd³a niepoddanego badaniom weterynaryjnym.
W 2002 r. dotyczy³o to  wed³ug danych GUS  945
tys. sztuk byd³a i ok. 3,7 mln sztuk trzody niezg³oszonych do badañ lekarsko-weterynaryjnych i niezagospodarowanych pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.
Sytuacjê dodatkowo komplikowa³ fakt, i¿ wobec
utraty z koñcem 2002 r. mocy obowi¹zuj¹cej rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej w sprawie szczegó³owych warunków weterynaryjnych przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub
spalaniu zw³ok zwierzêcych i ich czêci oraz odpadów
poubojowych  brakowa³o szczegó³owych przepisów
okrelaj¹cych warunki prowadzenia zak³adów utylizacyjnych. W konsekwencji sporód 10 skontrolowanych
zak³adów, w 6 organizacja procesu produkcyjnego
by³a niezgodna z dobr¹ praktyk¹ weterynaryjn¹. W niektórych gospodarstwach i zak³adach rolnych pad³e
zwierzêta nie by³y odstawiane na grzebowisko, ani do
zak³adu utylizacyjnego.
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7. Ustalenia kontroli doranej sprawdzaj¹cej re-

4.

alizacjê przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej zadañ wynikaj¹cych z postanowieñ Konwencji o ochronie rodowiska morskiego obszaru Morza Ba³tyckiego (tzw. Konwencji helsiñskiej)
[por. za³. Nr 3, str. 62], w czasie której zbadane zosta³o m.in. wykonanie wniosków NIK sformu³owanych
w wyniku poprzedniej kontroli obejmuj¹cej lata 19961999, wskazywa³y na ogólnie niezadowalaj¹cy stan
realizacji przez Polskê postanowieñ Konwencji. W tym
czasie, mimo znacznego wysi³ku finansowego i szybkiego tempa realizacji inwestycji zwi¹zanych z ochron¹ wód oraz redukcji ³adunków zanieczyszczeñ odprowadzanych do wód powierzchniowych, czystoæ
polskich rzek nie poprawi³a siê, a iloæ zanieczyszczeñ
odprowadzanych do Morza Ba³tyckiego nawet wzros³a. Ustalenia kontroli wskazywa³y m.in. na niedostateczny nadzór i brak koordynacji dzia³añ w poszczególnych resortach oraz brak pe³nego rozeznania w stanie realizacji przez Polskê jej zobowi¹zañ.
W toku kontroli sprawdzaj¹cej ustalono, ¿e wnioski skierowane do G³ównego Inspektora Ochrony
rodowiska oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i jego jednostek organizacyjnych nie zosta³y w pe³ni wykonane. By³o to jedn¹ z przyczyn
powstawania w latach 2000-2001 kolejnych nieprawid³owoci i uchybieñ. Tak wiêc zbyt póno rozpoczêto badania monitoringowe, bowiem umowy na ich
realizacjê miêdzy G³ównym Inspektorem Ochrony
rodowiska a wspomnianym Instytutem nie zosta³y
zawarte na czas. W jednej z umów nie okrelono liczby przewidzianych do wykonania badañ, ani warunków ich przeprowadzenia. Nieprawid³owoci mia³y
miejsce równie¿ przy realizacji poszczególnych zadañ, m.in. nie wykonano pe³nego zakresu badañ i pomiarów we wszystkich objêtych programem stacjach
badawczych, co mog³o wp³yn¹æ na rzetelnoæ ocen,
z podwykonawcami nie zawsze zawierano pisemne
umowy, nieprawid³owo sporz¹dzano protoko³y odbioru wykonanych prac, przyjmowano budz¹ce w¹tpliwoci kalkulacje kosztów badañ. Okaza³o siê równie¿, i¿ wprowadzone zmiany w podziale kwoty wynagrodzenia miêdzy koordynuj¹c¹ badania Central¹ IMGW i bezporednimi wykonawcami, na niekorzyæ tych ostatnich, spowodowa³y ograniczenie iloci i zakresu badañ.

$

Kontrola ujawni³a istnienie obszarów korupcjogennych. Zaliczyæ do nich nale¿y m.in.: ³¹czenie funkcji
pe³nomocnika dyrektora Instytutu ds. Monitoringu Jakoci Wód i kierownika Orodka Monitorowania Jakoci Wód IMGW w Katowicach, ze stanowiskiem prezesa Narodowej Fundacji Gospodarki Wodnej, nierzetelne prowadzenie sprawozdawczoci, a tak¿e brak
w³aciwej kontroli wewnêtrznej.

8. NIK krytycznie oceni³a, z punktu widzenia bez-

pieczeñstwa energetycznego kraju, tworzenie obowi¹zkowych zapasów paliw w Polsce w latach
1998-2000 i gospodarowanie nimi [por. za³. Nr 3,
str. 25], zarówno jeli chodzi o obowi¹zuj¹ce zasady,
jak i stosowan¹ praktykê. W wypadku paliw sta³ych 
wêgla kamiennego i brunatnego  przedsiêbiorstwa
energetyczne w okresie letnim gromadzi³y zapasy
wysoko przekraczaj¹ce normatywny poziom, natomiast w miesi¹cach zimowych utrzymywa³y je poni¿ej tej wielkoci. Nowy system, wprowadzony
w 2003 r., usankcjonowa³ dzia³ania elektrowni i elektrociep³owni, d¹¿¹cych z przyczyn ekonomicznych do
obni¿enia wielkoci rezerw sk³adowanego paliwa.
Takie rozwi¹zanie, w opinii NIK, koliduje z pojêciem
bezpieczeñstwa energetycznego wynikaj¹cym z ustawy Prawo energetyczne. Nie zapewnia ono bowiem
odpowiednich zapasów na wypadek wydarzeñ nadzwyczajnych, takich jak katastrofy, klêski ¿ywio³owe,
awarie czy d³ugotrwa³e strajki w kopalniach lub na
kolei.
Zadanie monitorowania zu¿ycia i stanu zapasów
paliw w przedsiêbiorstwach energetycznych minister
w³aciwy ds. gospodarki na³o¿y³ na Polskie Sieci
Elektroenergetyczne SA. Sprywatyzowane przedsiêbiorstwa energetyczne odmówi³y jednak podawania
takich informacji, zas³aniaj¹c siê brakiem podstaw
prawnych. Zdaniem NIK, sytuacja ta, jeli bêdzie siê
powtarzaæ, mo¿e stanowiæ powa¿ne zagro¿enie dla
bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa, ze wzglêdu na planowan¹ dalsz¹ prywatyzacjê elektrowni
i elektrociep³owni.
Jeli chodzi o paliwa ciek³e (oleje napêdowe, ropa
naftowa), to krajowi producenci i importerzy, na których
spoczywa³ obowi¹zek tworzenia i utrzymywania zapasów, w latach 1998-2001 wywi¹zywali siê z tego zadania w sposób zadowalaj¹cy. Przestrzeganie wprowadzonej zasady corocznego przyrostu zapasów o 2%

powodowa³o sta³y ich wzrost, a ³¹czne zapasy paliw
ciek³ych zgromadzone na koniec 2002 r. pokrywa³y 46dniowe zu¿ycie w kraju. Jednak wadliwa koordynacja
pracy poszczególnych departamentów Ministerstwa
Gospodarki pozwoli³a na omijanie przez niektórych importerów obowi¹zku tworzenia rezerw. W ocenie NIK,
wnikliwe kontrolowanie podmiotów utrzymuj¹cych zapasy obowi¹zkowe paliw ciek³ych jest niezbêdne i nabiera szczególnego znaczenia ze wzglêdu wzrost ich
liczby. W latach 1998-2001 by³o jedynie 6 krajowych
rafinerii, a w 2002 r. ju¿ 50 producentów i importerów.
W wypadku gazu ziemnego, od 1 stycznia 2003 r.
 w zwi¹zku z nowelizacj¹ Prawa energetycznego,
dostosowuj¹cego krajowe uregulowania do unijnych
dyrektyw  podmioty zajmuj¹ce siê jego dystrybucj¹
nie maj¹ obowi¹zku utrzymywania zapasów tego surowca. Zapasy gazu ziemnego, zgromadzone przez
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA,
w 1998 r. stanowi³y 39%, a w 2002 r.  56% wielkoci
normatywnej. NIK zwróci³a wszak¿e uwagê na rozbie¿noæ terminów osi¹gniêcia poziomu zapasów
gazu odpowiadaj¹cego 90-dniowej sprzeda¿y, wymienionych w powy¿szym rozporz¹dzeniu (2008 r.) i przyjêtych przez Radê Ministrów Za³o¿eniach polityki
energetycznej Polski do 2020 r. (nie wczeniej ni¿
w 2010 r.).

9. Istnienie negatywnych zjawisk, stanowi¹cych

zagro¿enie dla odbiorców energii elektrycznej, wykaza³a kontrola obs³ugi odbiorców energii elektrycznej [por. za³. Nr 3, str. 18], obejmuj¹ca m.in. dzia³alnoæ 14 przedsiêbiorstw energetycznych w okresie od
pocz¹tku 1999 r. do 30 czerwca 2002 r.
Ustalono, ¿e wiêkszoæ przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê dystrybucj¹ i obrotem energi¹ elektryczn¹
narusza³a przepisy reguluj¹ce procedury przy³¹czania odbiorców do sieci elektroenergetycznych. W¹tpliwoci budzi³ proces tworzenia i zatwierdzania taryf
na energiê elektryczn¹. W 1999 r. przedsiêbiorstwa
dystrybucyjne nie zastosowa³y siê do obligatoryjnego
ograniczenia wzrostu cen do 13% oraz przyjê³y b³êdn¹ podstawê kalkulacji op³at za przy³¹czenie do sieci.
W 2000 r. zaplanowa³y wzrost cen na poziomie nieznajduj¹cym uzasadnienia w faktycznie ponoszonych

kosztach. W 9 sporód 14 kontrolowanych spó³ek do
umów sprzeda¿y energii wprowadzano postanowienia wiadcz¹ce o wykorzystywaniu pozycji monopolistycznej, w 11 nie dotrzymywano 14-dniowego terminu udzielenia odpowiedzi na reklamacjê w sprawach
op³at. Ponadto kontrolowane spó³ki ogranicza³y siê do
monitorowania poziomu napiêcia. Pozosta³e parametry jakociowe energii elektrycznej, takie jak np. czêstotliwoæ i jej odchylenia, nie by³y na bie¿¹co kontrolowane.
Parametrów jakociowych dostaw i obs³ugi odbiorców nie kontrolowa³ w sposób w³aciwy równie¿ prezes Urzêdu Regulacji Energetyki. Urz¹d prowadzi³
kontrole drog¹ korespondencyjn¹, najczêciej na wniosek z zewn¹trz. Zdaniem NIK, kontrole takie, zw³aszcza standardów obs³ugi odbiorców, s¹ konieczne,
bowiem klienci nie zawsze maj¹ zdolnoæ samodzielnej oceny jakoci dostaw oraz mo¿liwoæ dochodzenia roszczeñ.
Stwierdzono, ¿e nie poprawi³a siê wspó³praca zak³adów energetycznych z w³adzami samorz¹dowymi
przy uzgadnianiu planów rozwoju, maj¹cych zabezpieczyæ przysz³e potrzeby odbiorców na terenie gmin.
Na problem ten Izba zwraca³a uwagê ju¿ w 2000 r.,
wniosek o podjêcie niezbêdnych dzia³añ sformu³owa³a równie¿ w 2002 r. NIK z aprobat¹ przyjê³a dzia³ania prezesa URE, który w tej sytuacji wymaga³ od
przedsiêbiorstw energetycznych sporz¹dzania w³asnych planów rozwoju, co umo¿liwi³o organom samorz¹dów województw zapoznanie siê z projektowanymi przedsiêwziêciami inwestycyjnymi.
NIK jako niefortunne oceni³a przyzwolenie prezesa URE na zaliczanie przez spó³ki do kosztów uzasadnionych, na podstawie których kalkuluje siê taryfê
na energiê elektryczn¹, bonifikat w cenie energii z tytu³u tzw. taryfy pracowniczej, stanowi¹cej bran¿owy
przywilej pozap³acowy. W opinii NIK nie ma podstaw
prawnych do pokrywania kosztów takich bonifikat
przez ogó³ odbiorców. Izba, odnotowuj¹c deklaracjê
prezesa URE o zaprzestaniu wspomnianej praktyki,
wyrazi³a jednoczenie pogl¹d, i¿ istnieje koniecznoæ
generalnego rozwi¹zania problemu przenoszenia na
konsumentów kosztów gratyfikacji i przywilejów ustanawianych uk³adami zbiorowymi pracy.
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W dziedzinie integracji europejskiej NIK szczególn¹ uwagê powiêca trzem grupom zagadnieñ. Pierwsza
z nich, to stopieñ dostosowania polskiego prawa i funkcjonowania polskich instytucji do standardów unijnych.
Jest to problem niezmiernie istotny, bowiem od osi¹gniêcia niezbêdnego poziomu unifikacji bêdzie w du¿ej
mierze zale¿a³o, czy obowi¹zuj¹ce przepisy oka¿¹ siê w pe³ni kompatybilne, a integracja polskich struktur ze
strukturami unijnymi odbêdzie siê p³ynnie i bez zgrzytów. Nie mniej wa¿n¹ kwesti¹ jest sposób wykorzystania
rodków finansowych przeznaczonych na realizacjê programów pomocowych i procesów akcesyjnych. Umiejêtnoæ spe³nienia zwi¹zanych z tym wymogów ju¿ w niedalekiej przysz³oci bêdzie bowiem decydowaæ o tym,
jak¹ czêæ przeznaczonych dla nas rodków z bud¿etu unijnego bêdziemy w stanie efektywnie spo¿ytkowaæ.
Trzeciej wreszcie grupy spraw dotycz¹ badania, czy istniej¹ i jak sprawdzaj¹ siê w praktyce rozwi¹zania instytucjonalne gwarantuj¹ce administracji czynne uczestnictwo w pracach w ramach Unii Europejskiej, a polskim obywatelom korzystanie na równych z innymi z mo¿liwoci, jakie daje Unia. Istotn¹ rolê odgrywa równie¿ kwestia
zapewnienia Polakom rzeczowej, wszechstronnej informacji na temat akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej i wynikaj¹cych st¹d ró¿norakich implikacji.
Rezultaty tych, prowadzonych od d³u¿szego czasu badañ, niestety nie nastrajaj¹ optymistycznie, nie wró¿¹ te¿
zdecydowanej poprawy sytuacji w najbli¿szej przysz³oci. Nie odbiegaj¹ od nich równie¿ wyniki kontroli zakoñczonych w 2003 r., a jedynie potwierdzaj¹ wiele sporód sformu³owanych ju¿ wczeniej wniosków, uwag i refleksji.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e prace dostosowawcze przebiega³y zbyt wolno. Dotyczy³o to przede wszystkim
dostosowania polskiego prawa do porz¹dku prawnego Unii drog¹ uchwalania niezbêdnych ustaw oraz t³umaczenia acquis communautaire.5/ Wielomiesiêczne opónienia w tej dziedzinie wstrzymywa³y z kolei inne dzia³ania, dla
których wyniki prac legislacyjnych stanowi³y podstawê i punkt wyjcia. Podobnie parali¿uj¹cy skutek dla dalszych
prac mia³ brak aktów wykonawczych do ustaw. Powodowa³o to dezaktualizacjê przyjêtych harmonogramów i programów dzia³ania. Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy by³y opónienia stwarzaj¹ce, w ocenie NIK, grobê niedotrzymania ustalonego terminu osi¹gniêcia przez Polskê gotowoci do cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
Powa¿nym zaniedbaniem, co wytknê³a NIK, by³ brak koncepcji przygotowania kadr zajmuj¹cych siê sprawami integracji. Nie przeprowadzono nawet analizy, jak¹ liczb¹ pracowników wyspecjalizowanych w sprawach
unijnych powinna dysponowaæ administracja publiczna, ani jak winna byæ umiejscowiona ta kadra w strukturach
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organizacyjnych ministerstw i urzêdów centralnych. Analiza taka, w opinii Izby, powinna byæ niezbêdnym elementem oceny stanu przygotowania kadr administracji publicznej do cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej,
a jej brak uniemo¿liwia³ stwierdzenie, czy administracja rz¹dowa bêdzie mog³a w³aciwie reprezentowaæ interesy Polski w procesie akcesyjnym, a nastêpnie ju¿ jako pe³noprawnego cz³onka Unii.
Byæ mo¿e by³a to jedna z przyczyn niedostatecznego przygotowania administracji publicznej do inspirowania, organizowania i nadzorowania niezbêdnych dzia³añ, a szczególnie do pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania rodków finansowych pochodz¹cych z Unii Europejskiej. Powa¿ne niedoci¹gniêcia we wszystkich tych
dziedzinach, g³ównie natury organizacyjnej, zdaniem Izby mog³y spowodowaæ opónienia w przekazywaniu
Polsce unijnych funduszy pomocowych, a nawet utratê ich czêci, i tak siê w niektórych przypadkach sta³o
rzeczywicie. Poza doran¹ mniej lub bardziej dotkliw¹ strat¹, fakt ten stanowi niepokoj¹cy prognostyk na przysz³oæ, poniewa¿ brak zdolnoci absorbcji funduszy z Unii Europejskiej, wiadcz¹cy o niewydolnoci administracji publicznej, mo¿e zawa¿yæ na wykorzystaniu przez Polskê tych funduszy. Podobnie negatywne konsekwencje mo¿e mieæ brak skutecznego systemu kontroli finansowej rodków unijnych. Warto bowiem zauwa¿yæ,
¿e sprawnie funkcjonuj¹cy niezale¿ny audyt wewnêtrzny zapobiegaj¹cy niegospodarnoci, marnotrawstwu oraz
powstawaniu zjawisk korupcjogennych, stanowi³ jeden z podstawowych warunków decentralizacji zarz¹dzania
programami pomocowymi Unii. Braki w tym wzglêdzie oznaczaj¹ za, ¿e organy administracji nie s¹ przygotowane do przejêcia odpowiedzialnoci za w³aciwe gospodarowanie otrzymanymi rodkami.
Kolejne stwierdzone przez Izbê nieprawid³owoci, to zak³ócenia w koordynacji dzia³añ zwi¹zanych z przyst¹pieniem Polski do UE, nieprecyzyjne okrelanie zadañ nak³adanych na poszczególne organy i instytucje,
rozmywanie siê kompetencji i odpowiedzialnoci, czêste zmiany organizacyjne i kadrowe, niewypracowanie
systemu rozliczania jednostek z ich obowi¹zków, wreszcie nieskutecznie funkcjonuj¹cy nadzór nad rozdysponowaniem i wykorzystaniem rodków pomocowych.
Za nieco bardziej optymistyczny w tym kontekcie nale¿y uznaæ fakt, i¿ realizacja konkretnych projektów
i programów pomocowych przebiega³a szybciej, sprawniej i z mniejszymi perturbacjami ni¿ odbywa³o siê to
w przypadku tworzenia ogólnych warunków dla procesów integracyjnych i budowania ich legislacyjnej infrastruktury. Jednak i tu osi¹gniête efekty w wielu przypadkach okaza³y siê niezadowalaj¹ce.
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Omówienie wyników wa¿niejszych
kontroli

1. Do jednoznacznych ocen nie sk³aniaj¹ ustale-

5.

nia kontroli dzia³añ informacyjnych i edukacyjnych
administracji rz¹dowej w zakresie integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ [por. za³. Nr 3, str. 4], na które
to przedsiêwziêcia z³o¿y³y siê: realizowany przez
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Program informowania spo³eczeñstwa, prowadzona przez Pe³nomocnika Rz¹du ds. Informacji Europejskiej kampania
informacyjna Unia bez tajemnic oraz dzia³ania promocyjne i informacyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
UKIE finansowa³ liczne dzia³ania informacyjne,
edukacyjne i promocyjne, m.in. konferencje, szkolenia, druk wydawnictw, produkcjê audycji radiowych
i programów telewizyjnych. Dzia³a³y tak¿e regionalne
centra informacji europejskiej, jednak wspó³praca miêdzy nimi a Urzêdem nie przebiega³a bez zak³óceñ.
Program informowania spo³eczeñstwa zak³ada³ m.in.
koordynowanie przez UKIE dzia³añ integracyjnych
podejmowanych przez inne jednostki rz¹dowe.
W praktyce koordynacja ta ograniczy³a siê do powo³ania w 5 sporód 16 województw tzw. Regionalnych
zespo³ów dzia³aj¹cych na rzecz informacji i edukacji
w zakresie integracji europejskiej, które w przygotowaniu Polski do wejcia w struktury UE odegra³y znikom¹ rolê.
Kampania pn. Unia bez tajemnic, w opinii NIK,
przebiega³a zgodnie z za³o¿eniami zaakceptowanymi
przez Radê Ministrów. W jej ramach Pe³nomocnik
Rz¹du ds. Informacji Europejskiej zrealizowa³ m.in.
przedsiêwziêcie informacyjne pn. Eurobus, wyprodukowa³ krótkie programy (tzw. spoty) emitowane w stacjach radiowych i telewizyjnych, drukowa³ plakaty i foldery.
Dzia³ania prowadzone w krajach Unii przez MSZ
i polskie placówki dyplomatyczne okrela³ Program ramowy promocji zagranicznej procesu akcesji RP do
Unii Europejskiej. Sk³ada³y siê nañ teksty promocyjne
i informacyjne oraz prezentacje na stronach internetowych MSZ, udzia³ w festiwalu Europalia 2001-Polska w Brukseli, wydawanie magazynu promocyjnego
The Polish Voice, audycje radiowe dla zagranicy promuj¹ce cz³onkostwo Polski w Unii, wizyty studyjne
dziennikarzy, polityków i urzêdników zagranicznych

w Polsce. Zadania te, zdaniem NIK, realizowane by³y
zgodnie z wytycznymi Programu ramowego.
Chocia¿ wymienione dzia³ania administracji rz¹dowej przebiega³y w myl przyjêtych za³o¿eñ, to
w wietle badañ opinii publicznej w¹tpliwoci budziæ
mog³y ich efekty. Zdaniem 40% respondentów edukacyjna i informacyjna kampania rz¹du nie odpowiedzia³a na najwa¿niejsze pytania zwi¹zane z integracj¹: 30% ankietowanych wyrazi³o opiniê, ¿e dziêki
kampanii Polacy bêd¹ wiadomi kosztów i zysków
wynikaj¹cych z przyst¹pienia do Unii, odmienn¹ opiniê wyrazi³o za 56% badanych.

2. Przeprowadzone kontrole umo¿liwi³y stwier-

dzenie, ¿e tak¿e inne przygotowania do akcesji nie
w ka¿dym wypadku przebiega³y w sposób zadowalaj¹cy. Opónienia nast¹pi³y w realizacji zobowi¹zañ
negocjacyjnych rz¹du RP z Komisj¹ Europejsk¹
w obszarze ochrony rodowiska [por. za³. Nr 3, str.
74]. Obligowa³y one do wprowadzenia w ¿ycie, po
up³ywie okresów dostosowawczych (od 3 do 10 lat), 9
dyrektyw i jednego rozporz¹dzenia, dotycz¹cych m.in.
redukcji zawartoci siarki w paliwach p³ynnych, postêpowania z opakowaniami, gospodarki odpadami,
oczyszczania cieków komunalnych, ochrony przed
promieniowaniem jonizuj¹cym pochodz¹cym ze róde³ medycznych. Wykonanie zadañ, dla których Polska wynegocjowa³a przejciowe okresy dostosowawcze, poza inwestycjami szacowanymi na 31,5 mld
euro, wymaga³o dostosowania polskiego prawa
w dziedzinie ochrony rodowiska do standardów unijnych. Dzia³ania takie oczywicie by³y prowadzone,
przebiega³y jednak zbyt wolno.
Stwierdzono, ¿e prace legislacyjne, przewidziane
w Narodowym Programie Przygotowania do Cz³onkostwa w UE na 2001 r., w znacznej czêci wykonane
zosta³y dopiero w 2002 r., a niektóre zadania zaplanowane na 2002 r., do czasu zakoñczenia kontroli nie
zosta³y zrealizowane w ogóle. Sporód 11 rozporz¹dzeñ wydanych w 2002 r. i I kw. roku nastêpnego, 7
wydano z opónieniem 12 miesiêcy w stosunku do
terminów okrelonych w tym Programie. Opónienia
w dostosowywaniu krajowego prawa poci¹gnê³y za
sob¹ zw³okê w podejmowaniu przez administracjê
samorz¹dow¹ i podmioty gospodarcze niezbêdnych
zadañ inwestycyjnych. W rezultacie, jak ocenia NIK,
mog¹ nie zostaæ dotrzymane ustalone terminy wej-

cia w ¿ycie 2 dyrektyw, dla których Polska otrzyma³a
przejciowe okresy dostosowawcze: w sprawie redukcji zawartoci siarki w paliwach p³ynnych oraz opakowañ i odpadów opakowaniowych objêtych selektywn¹ zbiórk¹ odpadów.
Tak¿e i w tym wypadku w¹tpliwoci budziæ mog³y
efekty dzia³alnoci informacyjnej administracji rz¹dowej. Wprawdzie Ministerstwo rodowiska, Urz¹d
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej (wczeniej 
Ministerstwo Gospodarki), informowa³y w ró¿nej formie administracjê szczebla wojewódzkiego, przedstawicieli przemys³u, izby gospodarcze, organizacje pozarz¹dowe i inne instytucje o wynikach negocjacji i wynikaj¹cych st¹d zadaniach, jednak badania przeprowadzone w 42 urzêdach miast i gmin oraz w 11 podmiotach gospodarczych wykaza³y, i¿ informacje te nie
by³y wystarczaj¹ce.
Dzia³ania podejmowane w celu dostosowania
przepisów polskiego prawa do wymagañ unijnych na
ogó³ umo¿liwia³y dotrzymanie wynegocjowanych okresów dostosowawczych. Aby jednak sta³o siê tak rzeczywicie, konieczne jest przyspieszenie tempa wprowadzania w ¿ycie przepisów prawa Unii Europejskiej,
a przede wszystkim pilne zakoñczenie prac legislacyjnych, rozpoczêcie niezbêdnych inwestycji oraz
dopilnowanie ich realizacji.

3.

Za nienale¿yte NIK uzna³a przygotowanie
administracji publicznej do pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej [por. za³. Nr 3, str. 9]. Ocena ta mia³a przede
wszystkim zwi¹zek z opónieniami w negocjowaniu
z Komisj¹ Europejsk¹ treci dokumentów programowych dotycz¹cych funkcjonowania funduszy strukturalnych w Polsce oraz w opracowaniu niezbêdnych
regulacji prawnych (m.in. ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o partnerstwie publicznoprywatnym). Stwierdzono tak¿e kilkumiesiêczne opónienia w przygotowaniu i wdro¿eniu systemu monitorowania i kontroli funduszy strukturalnych oraz w rozpoczêciu procesu naboru i kwalifikowania projektów
do finansowania z tych funduszy.
Zdaniem NIK, opónienia w realizacji instytucjonalnych i legislacyjnych dzia³añ dostosowawczych
mog¹ stanowiæ powa¿ne zagro¿enie dla pe³nego wy-

korzystania przez Polskê funduszy strukturalnych
w pierwszych latach cz³onkostwa w Unii.
Zgodnie z zobowi¹zaniami przyjêtymi w Podstawach Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006,
na dzia³ania finansowane z funduszy strukturalnych
przewidziano ³¹cznie 8,3 mld euro. S¹ to rodki kilkakrotnie przekraczaj¹ce wysokoæ pomocy przedakcesyjnej, przekazanej dotychczas Polsce w ramach funduszy PHARE, ISPA i SAPARD. Jednak
stopieñ absorpcji funduszy strukturalnych bêdzie
uzale¿niony od skutecznoci przyjêtego przez administracjê publiczn¹ systemu zarz¹dzania i kontroli, umiejêtnoci przygotowania przez beneficjentów wniosków zgodnych z wymaganiami przepisów
prawa oraz zagwarantowania rodków krajowych
na prefinansowanie i wspó³finansowanie realizacji
projektów.
Polska zobowi¹za³a siê do przygotowania i wprowadzenia systemu zarz¹dzania funduszami strukturalnymi do 1 stycznia 2004 r. Zobowi¹zanie to nie zosta³o w pe³ni wykonane. Wiêkszoæ dzia³añ dostosowawczych zosta³a wprawdzie zrealizowana, jednak ze
znacznymi opónieniami spowodowanymi g³ównie
niewydolnoci¹ Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. NIK ustali³a, ¿e do czasu zakoñczenia kontroli nie przyst¹piono do zbierania i wyboru
projektów kwalifikuj¹cych siê do wspó³finansowania
z tych funduszy.
Powa¿n¹ przeszkodê w pe³nym wykorzystaniu
funduszy mo¿e stanowiæ brak rodków na wspó³finansowanie i prefinansowanie projektów przez samorz¹dy. W zwi¹zku z tym Izba jako celowe oceni³a utworzenie Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,
a tak¿e wprowadzenie do ustawy o finansach publicznych zmian umo¿liwiaj¹cych prefinansowanie ze rodków publicznych zadañ realizowanych z udzia³em
rodków unijnych, a tak¿e propozycjê utworzenia Funduszu Porêczeñ Unijnych.
Izba zwróci³a uwagê, ¿e zdolnoæ do absorpcji
funduszy strukturalnych w latach 2004- 2006 bêdzie
jednym z czynników wp³ywaj¹cych na wysokoæ tych
rodków zaplanowanych dla Polski w bud¿ecie
Wspólnoty na lata 2007-2013. Konieczne jest zatem
jak najszybsze dokonanie wyboru i oceny wniosków
przewidzianych do wspó³finansowania. Dalsze opónienia w tym wzglêdzie mog¹ bowiem spowodowaæ
powa¿ne trudnoci z wykorzystaniem wspomnianych

!
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funduszy, szczególnie wobec skróconego praktycznie do 2,5 roku okresu realizacji projektów.

4. Lepszy na ogó³ skutek  ni¿ prace nad two-
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rzeniem przepisów, systemów i regu³ dzia³ania  przynosi³o praktyczne funkcjonowanie konkretnych programów pomocowych. Jak wykaza³a kontrola pozyskiwania i wykorzystania rodków finansowych z funduszu PHARE [por. za³. Nr 3, str. 7], zdecydowanie
poprawi³y siê, w porównaniu z wczeniejszymi ustaleniami NIK, monitorowanie i kontrola wykorzystania
rodków PHARE, prowadzona przez Urz¹d Komitetu
Integracji Europejskiej. Równie¿ Ministerstwo Finansów zarz¹dza³o wspomnianymi rodkami w sposób
prawid³owy i skuteczny.
W ocenie NIK, tak¿e Krajowy Urzêdnik Zatwierdzaj¹cy, dzia³aj¹cy w strukturze Ministerstwa Finansów, na ogó³ nale¿ycie zarz¹dza³ rodkami PHARE.
Dziêki temu zosta³y osi¹gniête za³o¿one w projektach
efekty rzeczowe. Ministerstwo nie mia³o jednak bie¿¹cych informacji o wydatkach ponoszonych na wspó³finansowanie programów pomocowych, ani o ród³ach
pochodzenia rodków krajowych spoza bud¿etu. Brak
tych informacji utrudnia³ zapewnienie rodków na
wspó³finansowanie programów PHARE i by³ jedn¹
z przyczyn niedotrzymywania terminów sk³adania raportów. To z kolei opónia³o przekazywanie rodków
przez Komisjê Europejsk¹, a w konsekwencji powodowa³o zachwianie p³ynnoci finansowej programów
finansowanych ze rodków PHARE i zw³okê w realizacji poszczególnych projektów.
Wszystkie 4 badane jednostki wdra¿aj¹ce6/ nale¿ycie wype³nia³y obowi¹zki i zadania zwi¹zane z zarz¹dzaniem powierzonymi im programami PHARE.
W ocenie Izby, wypracowane systemy monitoringu
zapewni³y w³aciw¹ kontrolê postêpu realizacji badanych projektów i prawid³owoci wydatkowania rodków. Równie¿ beneficjenci wykorzystywali rodki PHARE zgodnie z celami okrelonymi w memorandach finansowych i zawartych umowach.

6/

By³y to: W³adza Wdra¿aj¹ca Program Wspó³pracy Przygranicznej PHARE

(jednostka podleg³a Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Administracji),

Kontrola ujawni³a opónienia w tworzeniu zdecentralizowanego systemu wdra¿ania programów pomocowych (tzw. EDIS). Dziêki jego uruchomieniu strona
polska mog³aby przej¹æ wszystkie zadania z zakresu
zarz¹dzania finansowego i kontroli, co powinno uprociæ i przyspieszyæ pozyskiwanie i wykorzystanie rodków pomocowych. Odpowiedzialnoci¹ za opónienia nale¿y obarczyæ zarówno Komisjê Europejsk¹,
która zbyt póno przedstawi³a szczegó³owe wymogi
dotycz¹ce tego systemu, jak i stronê polsk¹. Utworzenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej spowodowa³o bowiem koniecznoæ wprowadzenia zmian w dotychczasowych procedurach. NIK
zwróci³a jednak uwagê, i¿ bez wzglêdu na to kto ponosi winê za zaistnia³¹ sytuacjê, szybkie wdro¿enie
rozwi¹zañ EDIS jest niezbêdne do zapewnienia Polce pe³nego uczestnictwa we wspólnej polityce strukturalnej Unii Europejskiej.

5. Równie¿ zgodnie z przeznaczeniem wykorzy-

stane zosta³y rodki pomocowe PHARE CBC 7/ [por.
za³. Nr 3, str. 79] w wysokoci 4 mln euro, z których
czêciowo sfinansowano program wspó³pracy przygranicznej 2000 Polska-S³owacja. Spo¿ytkowano je
na realizacjê projektów infrastrukturalnych pn. Modernizacja drogi Radoszyce  granica pañstwa oraz Budowa mostu granicznego Leluchów  Èirè z drog¹
dojazdow¹, budowê Orodka Promocji i Wspó³pracy
Transgranicznej Polski i S³owacji w Nowym Targu,
a tak¿e na realizacjê 24 tzw. ma³ych projektów.
Wszystkie te przedsiêwziêcia spe³nia³y kryteria programu PHARE CBC: osi¹gniêty zosta³ efekt transgraniczny, by³y zgodne z priorytetami i celami programu,
nie mia³y komercyjnego charakteru, a minimalny wk³ad
beneficjentów wynosi³ 25% kosztów. Ponadto, ich
realizacjê popiera³y w³adze rz¹dowe i samorz¹dowe
po obu stronach granicy. Inicjatywa ta by³a bowiem
zgodna z umow¹ zawart¹ miêdzy rz¹dem RP a rz¹dem Republiki S³owackiej o przejciach granicznych,
zak³adaj¹c¹ poprawê funkcjonowania korytarzy transportowych na osi pó³noc  po³udnie.
NIK zauwa¿y³a, ¿e prace przygotowawcze programu PHARE CBC edycji 2001 uleg³y skróceniu w porównaniu z edycj¹ 2000 o prawie rok. Wskazywa³o to

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Polska Agencja Rozwoju
Przedsiêbiorczoci.

"
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CBC  skrót od Cross Border Cooperation (wspó³praca transgraniczna).

na lepsze organizacyjne przygotowanie beneficjentów
do korzystania ze rodków pomocowych. Kontrola
wykaza³a natomiast nieprawid³owoci w ksiêgowaniu
wydatków ze rodków pomocowych i prowadzeniu
ksi¹g rachunkowych. Nieprzejrzystoæ ewidencji ksiêgowej, nierejestrowanie na bie¿¹co zdarzeñ gospodarczych oraz brak wypracowanych procedur audytu
finansowego mog¹, w ocenie NIK, stanowiæ przeszkodê w korzystaniu z funduszy pomocowych UE w przysz³oci.
W opinii Izby, realizacja ma³ych projektów przez
jednostki samorz¹du terytorialnego odegra³a rolê wykraczaj¹c¹ poza dorane i bezporednie efekty. Przyczyni³a siê ona do poszerzenia znajomoci procedur
i przepisów zwi¹zanych z wykorzystaniem rodków
pomocowych. Zosta³y równie¿ osi¹gniête szersze cele
programu przyjête w wytycznych Funduszu Ma³ych
Projektów, o czym wiadczy³a rozwijaj¹ca siê wspó³praca spo³ecznoci lokalnych, g³ównie gospodarcza
i kulturalna, m.in. szkó³ i grup m³odzie¿owych.

6. Niestety, nie wszystkie programy by³y realizo-

wane tak sprawnie, a ich efekty by³y równie satysfakcjonuj¹ce. Kontrola przygotowania jednostek sektora publicznego do wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu
ISPA 8/ w obszarze ochrony rodowiska w latach
1999-2002 (I pó³rocze) [por. za³. Nr 3, str. 61] ujawni³a znaczne opónienia we wszystkich fazach wdra¿ania tego programu. Przyczyni³y siê one do niewykorzystania rodków z funduszu ISPA: z 575 mln euro
przyznanych Polsce przez Komisjê Europejsk¹ na
realizacjê 23 przedsiêwziêæ ekologicznych, co stanowi³o 60% ich ³¹cznych kosztów, spo¿ytkowano zaledwie 862 tys. euro, tj. 0,15%.
Taki stan rzeczy spowodowany zosta³ typowymi
dla wielu dzia³añ administracji publicznej s³abociami
jej struktur. Kontrola w Ministerstwach Finansów i rodowiska oraz NFOiGW wykaza³a roczne opónienia w przygotowaniu, a nastêpnie wdro¿eniu systemu
zarz¹dzania i kontroli przedsiêwziêæ wspó³finansowa-
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Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA)  program

finansowego wsparcia przedsiêwziêæ w sektorze ochrony rodowiska
i transportu, realizowanych w krajach kandyduj¹cych do Unii Europejskiej
w celu osi¹gniêcia przez nie standardów unijnych.

nych ze rodków ISPA. Zbyt póno utworzono komórki audytu wewnêtrznego i przyst¹piono do opracowania podrêczników stosowania procedur ISPA. Niezgodnie z przyjêtym regulaminem pracowa³ Komitet Steruj¹cy ds. Funduszu ISPA w Ministerstwie rodowiska. Brakowa³o procedur postêpowania z wnioskami
przed przed³o¿eniem ich Komisji Europejskiej. Zarz¹d
Funduszu akceptowa³ natomiast wnioski niekompletne, bez za³¹czników informuj¹cych m.in. o przewidywanych efektach ekologicznych i o spe³nieniu wymagañ zawartych w dyrektywach unijnych.
We wszystkich objêtych kontrol¹ 20 projektach
wyst¹pi³y du¿e opónienia na etapie przygotowania
i zatwierdzania dokumentacji przetargowej. Przyczyn¹ zw³oki by³o m.in. nieprzestrzeganie procedur, co
powodowa³o uniewa¿nianie przetargów, d³ugotrwa³e weryfikowanie przedk³adanych dokumentów
przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej oraz
NFOiGW, a tak¿e czêste zmiany organizacyjne i kadrowe w jednostkach odpowiedzialnych za wdro¿enie
programu ISPA. W badanym okresie w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej piêciokrotnie zmieniano
statut i organizacjê. Departament realizuj¹cy zadania
zwi¹zane z wdra¿aniem programu ISPA by³ reorganizowany trzy razy. W Ministerstwie rodowiska czterokrotnie zmieniano sektorowego Pe³nomocnika ds.
Realizacji Projektów ISPA. Czêste zmiany i okresowy
brak Pe³nomocnika by³y przyczyn¹ m.in. opónieñ
w zawieraniu umów, wystêpowaniu o zaliczki do Komisji Europejskiej i przekazywaniu ich benenficjentom.
W NFOiGW  jednostce wdra¿aj¹cej program ISPA
w sektorze rodowisko  ponad po³owa pracowników
odpowiedzialnych za jego realizacjê mia³a wykszta³cenie w kierunkach niezwi¹zanych z ochron¹ rodowiska.
Narodowy Koordynator ISPA w UKIE przekazywa³
do Ministerstw rodowiska i Finansów uwagi na temat nieprawid³owoci w realizacji projektów, wynikaj¹ce z wniosków i ustaleñ Komitetu Monitoruj¹cego
ISPA. Wskazywano w nich m.in. na opónienia transferu rodków, zw³okê w uruchamianiu procedur przetargowych, niepodpisywanie na czas umów finansowania. Ostrzegano, ¿e wskutek powsta³ych opónieñ,
spowodowanych brakiem zdolnoci administracyjnych
strony polskiej do wdra¿ania pomocy, mo¿e dojæ do
wstrzymania pomocy finansowej przekazywanej w ramach ISPA, a tak¿e do utraty rodków na ju¿ realizo-
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wane projekty. Równie¿, zdaniem NIK, dalsze utrzymywanie dotychczasowego tempa wdra¿ania Programu ISPA mo¿e spowodowaæ utracenie przez Polskê
znacznej czêci przyznanych rodków.

7. Du¿o powa¿niejsze, wrêcz trudne do przewi-

5.

dzenia konsekwencje, mog³yby mieæ opónienia
w uruchomieniu Systemu IACS. St¹d nie s³abnie zainteresowanie Izby wszelkimi aspektami i okolicznociami wp³ywaj¹cymi na terminow¹ realizacjê tego
projektu, czego przejawem by³a dorana kontrola dzia³añ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz utworzenia serwerowni Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania i Kontroli (ZSZiKIACS) oraz wyboru docelowej siedziby Centrali
ARiMR [por. za³. Nr 3, str. 69].
W 2002 r., po zakoñczeniu kontroli powiêconej
opracowaniu i wdra¿aniu systemu IACS, a tak¿e realizacji projektów pilota¿owych obejmuj¹cych stworzenie rejestru gospodarstw rolnych oraz systemu identyfikacji i rejestracji zwierz¹t, NIK wyrazi³a zaniepokojenie zarówno tempem, jak i przebiegiem prowadzonych prac. Brak sprawnie funkcjonuj¹cego systemu
zarz¹dzania i kontroli móg³ bowiem uniemo¿liwiæ polskim rolnikom korzystanie z dop³at bezporednich
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz z innych przywilejów p³yn¹cych z integracji. Jednoczenie Izba
wskaza³a zagro¿enia dla budowy ZSZiK-IACS. Aby
im zapobiec niezbêdne by³o, w ocenie Izby, cis³e
przestrzeganie harmonogramu budowy systemu,
stworzenie przejrzystych struktur instytucjonalnych,
opracowanie d³ugofalowego programu inwestycyjnego, a tak¿e wzmocnienie przez Agencjê nadzoru nad
realizacj¹ przez firmê Hewlett-Packard Polska Sp.
z o.o. informatycznej czêci systemu. Istnienie nieprawid³owoci i opónieñ w realizacji ZSZiK-IACS potwierdzi³a równie¿ kontrola wykonania planu finansowego Agencji w 2002 r.
Z ustaleñ kontroli doranej wynika niepokoj¹cy
wniosek, ¿e nadal nie zosta³y spe³nione warunki niezbêdne do uruchomienia systemu. Najwa¿niejsz¹
przyczyn¹ niezakoñczenia w przewidzianych terminach koniecznych do tego inwestycji by³y czêste zmiany koncepcji lokalizacji g³ównej i zapasowej serwerowni oraz siedziby centrali Agencji. Wypracowaniu jednolitej strategii w tej sprawie i dokonaniu przemylanego wyboru nie sprzyja³y te¿ kilkakrotne zmiany na
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stanowisku prezesa Agencji oraz koordynatorów projektu i dyrektorów zespo³ów.
Za niecelowe i nierzetelne uzna³a NIK dzia³ania
prezesa Agencji, zakoñczone w kwietniu 2002 r. decyzj¹ o zlokalizowaniu centralnej serwerowni i centrum
skanowania dokumentów w wydzier¿awionym budynku b. urzêdu wojewódzkiego w Radomiu. Nie zosta³y
one poprzedzone niezbêdnymi analizami ekonomicznymi, technicznymi, ani architektoniczno-budowlanymi. Nie okrelono równie¿ kosztów adaptacji budynku
i przewidywanego terminu zakoñczenia inwestycji.
Odst¹pienie w kwietniu 2003 r. od tej koncepcji i zlokalizowanie serwerowni w docelowej siedzibie centrali
Agencji w Warszawie, której to siedziby jeszcze ona
nie mia³a, spowodowa³o niedotrzymanie kolejnych terminów jej uruchomienia. Nale¿y dodaæ, i¿ tymczasowe jej ulokowanie w Centrum Przetwarzania Danych
firmy Hewlett-Packard w Sêkocinie poci¹gnê³o za sob¹
dodatkowe koszty w wysokoci prawie 0,7 mln z³ miesiêcznie.
Izba stwierdzi³a, ¿e trzy kolejne postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie
docelowej siedziby, trwaj¹ce ³¹cznie 9 miesiêcy, zosta³y z ró¿nych powodów uniewa¿nione. Jedno z nich
prowadzono z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. W innym wypadku, prezes
Agencji zatwierdzaj¹c rozstrzygniêcie postêpowania,
nie mia³ zapewnionych wystarczaj¹cych rodków finansowych na realizacjê zamówienia. Do czasu zakoñczenia kontroli nie okrelono tak¿e lokalizacji zapasowej serwerowni.
Na przewlek³oæ prowadzonych postêpowañ i niew³aciwy sposób wyboru trybu zamówienia wskaza³
równie¿ miêdzyresortowy Zespó³ do oceny dzia³añ
ARiMR zwi¹zanych z zakupem nieruchomoci na potrzeby centrali Agencji. Zespó³ ten pozytywnie odniós³
siê natomiast do oferty SGGW, w której zaproponowano wieloletni wynajem nieruchomoci przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, jako najlepiej spe³niaj¹cej
potrzeby Agencji.

8. Pewne wyobra¿enie o tym, jak sprawdzaj¹ siê

w polskiej rzeczywistoci szczegó³owe rozwi¹zania
funkcjonuj¹ce z powodzeniem w Unii Europejskiej,
da³a kontrola realizacji kontraktów wojewódzkich
[por. za³. Nr 3, str. 5]. Mimo niedopracowania niektórych szczegó³ów, próbê dostosowania zasad rozwoju

regionalnego do regu³ unijnych uznaæ nale¿y za udan¹. W ocenie NIK wiêkszoæ podmiotów uczestnicz¹cych w realizacji kontraktów, zawieranych miêdzy stron¹ rz¹dow¹ a samorz¹dami województw, wywi¹zywa³a siê ze swoich obowi¹zków w sposób w³aciwy. Beneficjenci bez wiêkszych trudnoci stosowali nowy
system programowania, wdra¿ania, finansowania
i monitorowania zadañ inwestycyjnych oraz oceniali
osi¹gniête efekty. Jednoczenie jednostki samorz¹du terytorialnego zapoznawa³y siê z unijnymi procedurami, zdobywaj¹c wiedzê i dowiadczenie pomocne przy realizowaniu programów rozwoju regionalnego, finansowanych z funduszy strukturalnych po przyst¹pieniu Polski do UE.
Negatywn¹ konsekwencj¹ przyjêtych rozwi¹zañ
by³o natomiast os³abienie pozycji samorz¹dów. Wprawdzie kontrakt stanowi dobrowoln¹ umowê cywiln¹ równoprawnych stron, w praktyce samorz¹dy województw
znalaz³y siê jednak w sytuacji przymusowej. Zgodnie
z ustaw¹ o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, dofinansowanie z bud¿etu pañstwa mog³y otrzymaæ tylko w wypadku objêcia ich w³asnych zadañ inwestycyjnych kontraktami, tymczasem wyboru zasadniczej czêci tych zadañ dokona³a strona rz¹dowa. Taki
sposób zaprogramowania zadañ realizowanych w ramach kontraktów uniemo¿liwia³ samorz¹dom pe³nienie
samodzielnej roli w regionie, sprowadzaj¹c j¹ do poredniczenia miêdzy administracj¹ rz¹dow¹ a jednostkami samorz¹dowymi ni¿szego szczebla.

rodki na dofinansowanie zadañ inwestycyjnych
zaplanowane zosta³y w kontraktach w uk³adzie wieloletnim. Tymczasem gospodarka finansowa pañstwa
i jednostek samorz¹du prowadzona jest na podstawie bud¿etu uchwalanego na jeden rok. Fakt ten mo¿e
stanowiæ powa¿n¹ przeszkodê w realizacji kontraktów,
gdy¿ wszelkie zmiany w bud¿ecie pañstwa, ograniczaj¹ce przewidziane wczeniej rodki finansowe,
bêd¹ rzutowaæ na terminowoæ i zakres realizacji inwestycji. Podobny wp³yw na wykonywanie zadañ mia³y
opónienia w przekazywaniu dotacji przez wojewodów. Jak ustalono, w 2001 r. sytuacja taka mia³a miejsce w wypadku 9% zbadanych wniosków, a w 2002 r.
 ju¿ w ponad 74%.
Kontrakty stanowi¹  w ocenie NIK  w³aciwy
instrument realizacji polityki rozwoju regionalnego.
Jednak¿e niektóre okrelone w nich mechanizmy
nie funkcjonowa³y prawid³owo. Aby realizacja zadañ w ramach kontraktów przynios³a pozytywne
efekty, to powinny one byæ ustalane w drodze autentycznych negocjacji z samorz¹dami, poprzedzonych wnikliw¹ analiz¹ potrzeb województw. Niezbêdne jest te¿ zagwarantowanie rodków umo¿liwiaj¹cych urzeczywistnienie programów wieloletnich, za podstaw¹ realizacji zadañ winna byæ starannie i rzetelnie przygotowana dokumentacja 
kontrakty niejednokrotnie zawiera³y b³êdy formalne i rachunkowe, spowodowane g³ównie popiechem w ich przygotowaniu.
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... Walka z korupcj¹ wymaga obecnie nowego podejœcia. Autonomiczne dzia³ania poszczególnych organów s¹ bowiem najwyraŸniej niewystarczaj¹ce.
Nale¿y wiêc stworzyæ system walki z korupcj¹. S³u¿yæ temu mo¿e opracowanie i wdro¿enie Narodowego systemu prawoœci ... Wywodzi siê on z jednoczesnego po³¹czenia dwóch funkcji: pierwszej – zwalczania korupcji przez wszystkie
powo³ane do tego organy pañstwa i jednostki dzia³aj¹ce wspólnie, w sposób
jednolity i skuteczny, oraz drugiej – wzmocnienia ca³ej struktury pañstwowej
i spo³ecznej w jej dzia³aniach na rzecz praworz¹dnego i etycznego funkcjonowania pañstwa i spo³eczeñstwa. Wywodzi siê on równie¿ z szerokiej definicji
polityki rozumianej jako roztropna praca dla dobra wspólnego. W realizacji
Narodowego systemu prawoœci musz¹ braæ udzia³ wszystkie organy pañstwa
i podmioty spo³eczne ...
... Uprawnienia NIK s¹ tak wkomponowane w system funkcjonowania pañstwa,
¿e jej skutecznoœæ uzale¿niona jest od prawid³owego wykonywania kompetencji przez inne elementy tego systemu. Dlatego nie ma innej drogi do ograniczenia poziomu korupcji, ni¿ budowa i umacnianie systemu prawoœci. Systemu, w którym ka¿da instytucja wykonuje skutecznie to, co nale¿y do jej ustawowych kompetencji, a suma tych dzia³añ, suma wzajemnie powi¹zanych strategii poszczególnych instytucji, tworzy oczekiwan¹ wartoœæ – tworzy warunki
do zrównowa¿onego rozwoju pañstwa. Wystêpowanie zagro¿eñ korupcyjnych
stwarza zaledwie warunki do korupcji, jednak aby do niej dosz³o, konieczne
jest dzia³anie cz³owieka ... Dlatego istot¹ walki z korupcj¹ jest zawsze utrwalanie, odnawianie i kultywowanie moralnych fundamentów pañstwa. Je¿eli bowiem funkcjonariusze systematycznie przedk³adaj¹ swe kariery nad dobro
publiczne, a ¿adne prawo im w tym nie przeszkodzi, nic nie funkcjonuje, jak
nale¿y ...
... Rola NIK w wype³nianiu zadañ Narodowego systemu prawoœci mo¿e byæ
rozpatrywana i oceniana wy³¹cznie w powi¹zaniu z kompetencjami i zadaniami organów i jednostek maj¹cych bezpoœredni wp³yw na naprawianie b³êdów i tworzenie warunków dla prawid³owego dzia³ania pañstwa w zakresie,
jaki podlega w³aœciwoœci Izby. Zakres i instrumenty tej reakcji s¹ niezwykle sze-
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rokie i zró¿nicowane, ale ³¹czy je wspólny mianownik – organy i jednostki, o których mowa, musz¹ chcieæ skorzystaæ z materia³ów i dokumentów opracowanych przez NIK. Ta gotowoœæ do korzystania z materia³ów NIK bywa nazywana
czasami wol¹ polityczn¹, jeœli dotyczy najwy¿szych organów pañstwa ...9/

9/

Wyst¹pienie Prezesa NIK na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP w dniu 28 lipca 2003 r. Debata plenarna powiêcona zosta³a

zwalczaniu korupcji w ¿yciu publicznym.

!

Wprowadzenie
Kontynuuj¹c strategiê dzia³ania przyjêt¹ przez Kolegium NIK jeszcze w 1999 r., NIK uzna³a badanie zagro¿enia korupcj¹ za jeden z priorytetów dzia³alnoci kontrolnej. Ustalenia kontroli s³u¿¹ wiêc okrelaniu róde³,
procedur i mechanizmów sprzyjaj¹cych rozwojowi tej patologii, wysoce szkodliwej dla pañstwa i obywateli. Koncentrowanie badañ kontrolnych na obszarach zagro¿onych korupcj¹ jest tak¿e jednym z priorytetów metodycznych na lata 2003-2005  przyjêtym w uchwale Kolegium NIK z 20 listopada 2002 r. Analizuj¹c wystêpuj¹ce
nieprawid³owoci i ustalaj¹c przyczyny ich powstawania, Izba ma mo¿liwoæ rozpoznania i okrelenia potencjalnych zagro¿eñ w tej sferze. Przez formu³owanie wniosków przekazywanych nastêpnie kierownikom skontrolowanych jednostek, w celu podjêcia przez nich dzia³añ ograniczaj¹cych ryzyko wyst¹pienia korupcji, wniosków
legislacyjnych pod adresem ustawodawcy, intencj¹ których jest zmiana z³ego prawa lub usuniêcie luk w prawie
sprzyjaj¹cych wystêpowaniu tego zjawiska, jak równie¿ przez upowszechnianie informacji o wynikach kontroli,
Izba dzia³a profilaktycznie i prewencyjnie. Bie¿¹co analizuje ustalenia kontroli tak¿e pod k¹tem rozpoznawania
nowych mechanizmów sprzyjaj¹cych wystêpowaniu zjawisk korupcyjnych. Wskazuj¹c te mechanizmy i przyczyny o charakterze systemowym organom w³adzy publicznej, Izba sugeruje jednoczenie potrzebê podjêcia
okrelonych dzia³añ zaradczych.
Podejcie NIK do problemu korupcji jest inne ni¿ organów cigania. Jest to zrozumia³e, poniewa¿ wynika
ono z jej konstytucyjnego usytuowania wród organów pañstwa. Izba nie koncentruje siê na wykrywaniu pojedynczych wypadków korupcji i cigania ich sprawców, nie dysponuje bowiem tak skutecznymi narzêdziami,
jakie maj¹ do dyspozycji organy powo³ane do cigania przestêpstw. Zajmuje siê natomiast rozpoznawaniem
tych obszarów funkcjonowania pañstwa, w których mog¹ wystêpowaæ typowe nieprawid³owoci sprzyjaj¹ce
korupcji. Wskazuje te¿ luki w przepisach prawa lub ich nieprecyzyjnoæ, niedomagania organizacyjne, s³aboæ
nadzoru, brak lub nieskutecznoæ kontroli. Po ustaleniu przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci i zidentyfikowaniu mechanizmów korupcjogennych, NIK przedstawia wnioski zmierzaj¹ce do ich wyeliminowania, proponuje niezbêdne rozwi¹zania prawne i organizacyjne.
Swymi dowiadczeniami w sferze badania zjawisk korupcyjnych Izba dzieli siê z najwy¿szymi organami
kontroli innych pañstw. Wspó³pracuje w tym zakresie równie¿ z organami w³adzy i administracji publicznej, m.in.
z Ministerstwem Finansów, Krajow¹ Rad¹ Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzêdem Zamówieñ Publicznych, a tak¿e organizacjami miêdzynarodowymi i pozarz¹dowymi. 10/ Jako naczelny organ kontroli pañstwowej,
NIK popiera tak¿e dzia³ania maj¹ce na celu tworzenie sprawnie funkcjonuj¹cego systemu kontroli wewnêtrznej,
w tym silnych komórek audytu wewnêtrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. W³aciwa organizacja i sprawnoæ dzia³ania wspomnianych komórek zmniejsza ryzyko powstania korupcji, a zarazem niecelowego i niegospodarnego wydatkowania rodków publicznych. Kwestia ta zyskuje now¹ jakoæ, w zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej.

10/

Np.: SIGMA/OECD, Bank wiatowy, UNDP, GRECO, Open Society Institute, Europejski Urz¹d ds. Zwalczania Nadu¿yæ i Korupcji (OLAF), polski oddzia³

Transparency International, Program Przeciw Korupcji przy Fundacji im. St. Batorego.
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Dotychczasowe dowiadczenia
i dzia³ania podejmowane w 2003 r.

6.

Dotychczasowe dowiadczenia Izby w badaniu
zjawiska korupcji przekazywane by³y regularnie Sejmowi RP i opinii publicznej w opracowaniach problemowych (Zagro¿enie korupcj¹ w wietle badañ kontrolnych NIK, z marca 2000 r., maja 2001 r. i marca
2003 r.). Wykorzystuj¹c wiedzê uzyskan¹ w trakcie
licznych kontroli wskazywano w nich najwa¿niejsze
obszary zagro¿one korupcj¹, a tak¿e mechanizmy
sprzyjaj¹ce tym patologicznym zachowaniom. NIK
przed³o¿y³a tak¿e Sejmowi RP opracowania pn. Funkcjonowanie ustawy o zamówieniach publicznych
w aspekcie zapobiegania korupcji (listopad 2002 r.)
oraz Stan realizacji najwa¿niejszych wniosków antykorupcyjnych NIK (wrzesieñ 2002 r.). Opracowane
w Izbie Zalecenia metodyczne dotycz¹ce kontroli obszarów zagro¿onych korupcj¹ (padziernik 2000 r.)
w³¹czone zosta³y do Podrêcznika kontrolera  jako
pomoc metodyczna dla kontrolerów. S¹ one wykorzystywane w bie¿¹cej dzia³alnoci kontrolnej.
W okresie sprawozdawczym Izba przed³o¿y³a
Sejmowi RP kolejne opracowania  analizê systemow¹ pn. Zagro¿enie korupcj¹ w systemie ochrony zdrowia w latach 1998-2002 (kwiecieñ 2003 r.), Informacjê na temat antykorupcyjnych wniosków NIK (marzec
2003 r.), a tak¿e kolejny, czwarty ju¿ tom analizy Zagro¿enie korupcj¹ w wietle badañ kontrolnych NIK
(marzec 2004 r.).
Debata w sprawie wprowadzenia systemowych rozwi¹zañ zapobiegaj¹cych korupcji oraz wykorzystania
w tym zakresie wniosków Izby odby³a siê tak¿e w czasie plenarnego posiedzenia Sejmu RP  na wniosek
Prezesa NIK zg³oszony w zwi¹zku z uchwa³¹ Kolegium
NIK w tej sprawie. W dniu 28 lipca 2003 r., na wspomnianym posiedzeniu, Prezes NIK przedstawi³ m.in. ideê
Narodowego systemu prawoci. Odby³o siê tak¿e pierwsze czytanie projektu uchwa³y Sejmu RP w sprawie intensyfikacji dzia³añ Pañstwa zapobiegaj¹cych korupcji,
w której wykorzystano uwagi, oceny i wnioski NIK odnosz¹ce siê do g³ównych obszarów zagro¿onych korupcj¹ i mechanizmów korupcjogennych.
Na seminaryjnym posiedzeniu Kolegium NIK w dniu
30 kwietnia 2003 r., powiêconym systemowym rozwi¹zaniom zapobiegaj¹cym korupcji, przedyskutowano m.in. ideê powo³ania Narodowego systemu prawo-
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ci. Wyg³oszone zosta³y tak¿e referaty omawiaj¹ce: rolê
aparatu pañstwowego i organizacji pozarz¹dowych
w zwalczaniu i zapobieganiu korupcji, zjawisko korupcji w krajach postkomunistycznych oraz rolê NIK w wype³nianiu Narodowego systemu prawoci. W dyskusji
podkrelano, ¿e zwalczanie korupcji wymaga systemowych rozwi¹zañ, które bêd¹ realizowane przez instytucje pañstwowe i organizacje pozarz¹dowe. Za niezbêdne uznano zw³aszcza poprawienie dzia³alnoci organów pañstwa, stanowienie dobrego prawa, jak równie¿
stwarzanie warunków do praworz¹dnego i etycznego
funkcjonowania pañstwa i jego funkcjonariuszy.11/
Przedstawione referaty i wyst¹pienia zosta³y opublikowane w Kontroli Pañstwowej.12/ Problematyce zwalczania korupcji powiêcony zosta³ tak¿e numer Biuletynu
Informacyjnego  zamieszczono w nim artyku³y ekspertów i omówienie strategii Programu Rozwoju ONZ13/ pn.
Zwalczanie korupcji w krajach postkomunistycznych 
wnioski z dowiadczeñ praktycznych.
W 2003 r. przedstawiciele NIK brali aktywny udzia³
w krajowych i miêdzynarodowych spotkaniach i konferencjach o tematyce antykorupcyjnej. Istot¹ tej wspó³pracy jest mo¿liwoæ wymiany dowiadczeñ miêdzy
najwy¿szymi organami kontroli innych krajów. Z du¿ym
zainteresowaniem spotka³o siê wyst¹pienie przedstawiciela NIK podczas miêdzynarodowej konferencji pn.
Rola najwy¿szych organów kontroli w walce z nadu¿yciami i korupcj¹ (Sofia, luty 2003 r.)  na probê prezesa Bu³garskiego Urzêdu Kontroli przedstawiciel NIK
przeprowadzi³ zajêcia warsztatowe dla kontrolerów bu³garskich z zakresu metodyki antykorupcyjnej.
Prezes NIK wyg³osi³ cykl wyk³adów o korupcji w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, m.in. w Wy¿szej
Szkole Informacji i Zarz¹dzania w Rzeszowie (listopad
2003 r.), Niepublicznym Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Wszechnica Zabrzañska (grudzieñ 2003 r.), Poli11/

Por. tak¿e rozdzia³ I.2. Sprawozdania pn. Dzia³alnoæ Kolegium

Najwy¿szej Izby Kontroli.
12/

Kontrola Pañstwowa, Nr specjalny 1/2003.

13/

W skrócie UNDP - United Nations Development Programme.

14/

Raport monitoruj¹cy w sprawie przygotowañ Polski do cz³onkostwa

w UE, t³umaczenie Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, str. 59 i 17.
15/

Por. opracowanie pn. Stan realizacji najwa¿niejszych wniosków

antykorupcyjnych NIK, NIK, kwiecieñ 2002 r.
16/

J. Kot³owska-Rudnik, Gdy z ustawy wypada s³owo. Rozmowa z M.

Seku³¹, prezesem NIK, Gazeta Prawna z 13 lutego 2004 r.

technice Warszawskiej (styczeñ 2004 r.), upowszechniaj¹c przy tej okazji zamys³ budowy Narodowego systemu prawoci. W grudniu 2003 r. Prezes NIK zaproponowa³ rektorom pañstwowych szkó³ wy¿szych udzielenie przez Izbê merytorycznej pomocy w trakcie przygotowywania konferencji naukowych i seminariów powiêconych problematyce zwalczania korupcji. Inicjatywa ta
spotka³a siê z pozytywn¹ reakcj¹ i zaowocowaæ mo¿e
w br. seri¹ przedsiêwziêæ maj¹cych na celu wiêksze
uwra¿liwienie m³odzie¿y akademickiej na ten wa¿ny
spo³ecznie i gospodarczo problem.
Komisja Europejska w swym ostatnim raporcie14/
oceni³a Izbê pozytywnie, jako ... niezale¿n¹ i wysoce
profesjonaln¹ organizacjê, której kontrola obejmuje
wszystkie fundusze unijne i rodki publiczne. Jednoczenie Komisja, podobnie jak to wielokrotnie wczeniej
czyni³a ju¿ NIK,15/ zwróci³a uwagê na zbyt s³ab¹ reakcjê
kontrolowanych podmiotów na wnioski pokontrolne. Prezes NIK w swych wyst¹pieniach publicznych wyra¿a³

wielokrotnie opiniê, ¿e skutecznoæ kontroli pañstwowej
mog³aby wzrosn¹æ, gdyby sejmowa Komisja ds. Kontroli Pañstwowej sprawdza³a, ... jak s¹ naprawiane b³êdy i uchybienia wskazane we wnioskach z kontroli.16/

Obszary korupcji i mechanizmy
korupcjogenne  zarys metodyczny
Procedura kontrolna okrelona w ustawie o NIK
umo¿liwia rozpoznawanie i okrelanie zagro¿eñ spowodowanych wystêpowaniem korupcji. Izba nie ma
jednak instrumentarium umo¿liwiaj¹cego procesowe
udokumentowanie takiego zjawiska  fakty tego rodzaju zdarzaj¹ siê w postêpowaniu kontrolnym jedynie sporadycznie. Podstawow¹ metod¹ rozpoznawania zagro¿enia korupcj¹ jest wiêc analiza nieprawid³owoci stwierdzonych podczas kontroli oraz uregulowañ prawnych w obszarach objêtych postêpowaniem kontrolnym. Dotychczasowe prace analityczne
prowadzone w Izbie umo¿liwi³y wyodrêbnienie 5 g³ów-

Tabela 1
G³ówne obszary dysfunkcjonalne, w których stwierdzane nieprawid³owoci
mog¹ byæ pod³o¿em zachowañ korupcyjnych
Lp.
1
1.

Wyszczególnienie
 obszar dysfunkcjonalny
2
Nieprzejrzystoæ prawa oraz jego zbytnia
zmiennoæ

Krótka charakterystyka
3
Nadmiernie skomplikowane prawo nie pozwala obywatelom i instytucjom czuæ
siê pewnie przy podejmowaniu dzia³añ oraz utrudnia lub wrêcz uniemo¿liwia ich
planowanie. Zwiêksza siê wtedy sk³onnoæ do kupowania sobie jasnych oraz
korzystnych decyzji i perspektyw

2.

Brak jasnych i przejrzystych kryteriów
wykonywania zadañ przez administracjê

M.in. brak zobiektywizowanych kryteriów przyznawania i korzystania ze rodków
publicznych. Rezultat  nadmierna dowolnoæ w dzia³aniach w³adzy wykonawczej
spowodowana niekompletnoci¹, niedostateczn¹ precyzj¹ sformu³owañ
i niespójnoci¹ przepisów prawa. Prowadzi to do uznaniowoci, zarówno
w obszarze interpretacji obowi¹zuj¹cego prawa, jak i zachowañ osób publicznych

3.

Niestosowanie zasady jawnoci oraz
przejrzystoci dzia³ania administracji

Dotyczy procedur decyzyjnych i sposobu wydatkowania rodków publicznych,
a tak¿e prawa do pe³nego dostêpu do informacji publicznej. Skutek 
nierównoæ dostêpu do dóbr, us³ug i zamówieñ publicznych, a co za tym idzie
naruszanie zasady równego traktowania obywateli i przedsiêbiorców przez
organy administracji publicznej i osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne

4.

Niestosowanie zasady odpowiedzialnoci urzêdniczej oraz pe³nej rozliczalnoci

Brak lub nieskutecznie funkcjonuj¹cy system kontroli wewnêtrznej administracji,
a w konsekwencji s³aba egzekucja osobistej odpowiedzialnoci urzêdników za
sposób dysponowania rodkami publicznymi. Zasada ta wymusza stosowanie
okrelonych standardów zachowañ, w tym nietolerowanie konfliktu interesów
w dzia³alnoci urzêdników oraz kumulowania nadmiaru kompetencji w rêku
jednego urzêdnika

5.

S³aboæ s³u¿by cywilnej

Uniemo¿liwia zbudowanie stabilnej administracji pañstwowej, niezale¿nej od
sfery polityki. O zatrudnieniu decyduj¹ czêsto tzw. uk³ady, co uniemo¿liwia
dop³yw najlepszych kadr i dzia³a antymotywacyjnie na ludzi najzdolniejszych,
lecz pozbawionych stosunków. Objêcie w³adzy oznacza zazwyczaj czystkê wród
urzêdników. Tymczasem urzêdnicy maj¹ s³u¿yæ spo³eczeñstwu, a nie w³adzy
politycznej i nie powinni byæ zwalniani w wypadku zmian politycznych
w pañstwie. S³u¿yæ temu ma praktyka zatrudniania na stanowiska merytoryczne
w urzêdach tylko w wyniku konkursu. Przebieg konkursu powinien byæ jawny,
a jego wynik wi¹¿¹cy dla zatrudniaj¹cego
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6.

nych dysfunkcjonalnych obszarów, których pod³o¿em
mog¹ byæ zachowania korupcyjne. Wspomniane obszary, wraz z ich charakterystyk¹, ilustruje opis zamieszczony w tabeli Nr 1.
Walka z korupcj¹ mo¿e byæ skuteczna jedynie
wtedy, gdy zostan¹ nale¿ycie rozpoznane i wyeliminowane okolicznoci, które korupcji sprzyjaj¹ lub na-

wet j¹ prowokuj¹. Wyniki analizy ustaleñ kontroli NIK
wskazuj¹ na wystêpowanie w funkcjonowaniu instytucji publicznych ci¹gle tych samych lub podobnych
nieprawid³owoci, stwarzaj¹cych podatny grunt dla
zachowañ korupcyjnych. Wspomniane nieprawid³owoci okrelane s¹ mianem mechanizmów korupcjogennych. Ich klasyfikacjê oraz opis zawiera tabela Nr 2.

Tabela 2
Wyszczególnienie i opis mechanizmów korupcjogennych
Lp.
1
1.

6.

Wyszczególnienie
 mechanizmy korupcjogenne
2
Nadmiar kompetencji w rêku jednego
urzêdnika

Opis tych mechanizmów
3
Skumulowanie kompetencji w rêku jednej osoby podejmuj¹cej decyzje,
zw³aszcza niestosowanie w procesie podejmowania decyzji tzw. zasady wielu
oczu, czyli rozdzielania czynnoci miêdzy ró¿nych urzêdników, dla zminimalizowania ryzyka przekupstwa

2.

Dowolnoæ w podejmowaniu decyzji

Dowolnoci tej sprzyja g³ównie brak jasnych i przejrzystych kryteriów trybu
za³atwiania sprawy, wskutek czego urzêdnicy maj¹ mo¿liwoæ dzia³ania nie
wed³ug ustalonych regu³, ale wed³ug w³asnego uznania

3.

Lekcewa¿enie dokumentacji i sprawozdawczoci

Polega na czêstym odstêpowaniu od wype³nienia wymaganych obowi¹zków
sprawozdawczych; równie¿ podejmowanie decyzji bez ich uzasadniania,
wskutek czego utrudnione jest kontrolowanie procedur decyzyjnych

4.

S³aboæ kontroli wewnêtrznej

Wyra¿a siê w organizacyjnej i kadrowej szczup³oci jednostek kontroli
wewnêtrznej oraz ich 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

5.

Nierównoæ w dostêpie do informacji

Mo¿liwoci uzyskania niektórych uznaniowych przywilejów lub 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

6.

Brak specjalnych rozwi¹zañ antykorupcyjnych

Wyra¿a 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

7.

Nadmierne korzystanie z us³ug
zewnêtrznych

Polega na korzystaniu przez administracjê publiczn¹, w szerokim zakresie,
z zewnêtrznych us³ug doradczych i eksperckich, którymi zastêpowane s¹
czynnoci nale¿¹ce do podstawowych obowi¹zków danej instytucji. Np.
zlecanie na zewn¹trz opracowania projektów aktów prawnych, a nawet
powierzanie tego zadania podmiotom, których te akty bezporednio dotycz¹,
stwarza grobê lobbingu za porednictwem zaanga¿owanych firm, czy wrêcz
przemycania korzystnych dla nich rozwi¹zañ

8.

Uchylanie siê przed kontrol¹ pañstwow¹

Rozmylne unikanie kontroli, np. przez kwestionowanie podstaw prawnych lub
zakresu kompetencji najwy¿szego organu kontroli, nasuwaj¹ce podejrzenia,
¿e dana osoba lub firma ma co do ukrycia

9.

Konflikt interesów

Wystêpuje wtedy, gdy urzêdnik podejmuj¹cy rozstrzygniêcie jakiej sprawy,
albo uczestnicz¹cy w przygotowaniu tego rozstrzygniêcia, ma lub mo¿e mieæ
osobisty interes (finansowy lub pozafinansowy) w sposobie za³atwienia tej
sprawy
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Mechanizmy te  doæ dobrze rozpoznane 
wskazywane s¹ w kolejnych kontrolach, a mimo to
istniej¹ nadal. Mechanizmem szczególnie niebezpiecznym, ze wzglêdu na potwierdzan¹ ustaleniami kontroli du¿¹ czêstotliwoæ jego wystêpowania
w ostatnim czasie, jest konflikt interesów. Nale¿y
podkreliæ, ¿e konflikt ten pojawia siê nie tylko wtedy, gdy urzêdnik w danej sprawie dzia³a w osobistym interesie, ale tak¿e gdy wchodzi w grê choæby tylko teoretyczna mo¿liwoæ, ¿e interes prywatny przewa¿y nad trosk¹ o interes publiczny.
Istniej¹ trzy podstawowe rodzaje zabezpieczeñ prawnych, zapobiegaj¹cych konfliktom interesów w sferze publicznej. Zabezpieczeniem
tym jest ustawa o ograniczeniu dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (potocznie zwana ustaw¹ antykorupcyjn¹), której przepisy zakazuj¹ m.in. ³¹czenia wa¿niejszych
funkcji publicznych z pe³nieniem innych, wymienionych w ustawie, a stwarzaj¹cych zagro¿enie
powstania konfliktu interesów. Przepisy ustawy
zabraniaj¹ te¿ osobom objêtym jej rygorami zatrudniania siê u pracodawców, co do których jako
urzêdnicy podejmowali rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach. Drugim zabezpieczeniem
jest, wynikaj¹cy z pragmatyki s³u¿bowej urzêdników, zakaz podejmowania przez nich zajêæ dodatkowych, których wykonywanie mog³oby stwarzaæ konflikt interesów. Pracowników administracji publicznej dotyczy te¿ ogólny, wynikaj¹cy
z przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego, zakaz prowadzenia spraw, w wypadku
których wchodzi w grê osobisty interes danego
pracownika (pracownik, a niekiedy nawet ca³y
urz¹d podlega wówczas wy³¹czeniu z prowadzenia sprawy). Mimo restrykcyjnych zabezpieczeñ
prawnych, przypadki pozostawania w konflikcie
interesów osób pe³ni¹cych funkcje publiczne s¹
doæ liczne.

Opis mechanizmów korupcjogennych
na przyk³adach konkretnych kontroli
Przegl¹d wyników kontroli podanych do publicznej wiadomoci w 2003 r. i I kwartale br. wskazuje,
¿e w dalszym ci¹gu w badanych obszarach funkcjonowania pañstwa dzia³aj¹ mechanizmy sprzyjaj¹ce korupcji:

Nadmiar kompetencji w rêku jednego
urzêdnika

Z ustaleñ kontroli lokalizacji du¿ych obiektów
handlowych (super- i hipermarketów) w woj. mazowieckim [por. za³. Nr 3, str. 93] wynika, ¿e ów nadmiar kompetencji by³ przyczyn¹ powstania wielu nieprawid³owoci: wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z naruszeniem ustaleñ planów zagospodarowania przestrzennego, kompletowania dokumentacji do wydania pozwolenia na
budowê dopiero po wydaniu decyzji, wydawania decyzji o pozwoleniu na u¿ytkowanie, mimo zg³oszonego sprzeciwu przez organy administracji rz¹dowej
w³aciwe w sprawach ochrony rodowiska. Zauwa¿yæ
nale¿y, ¿e decyzje te, zgodnie z przepisami prawa
obowi¹zuj¹cymi w badanym okresie, mog³y byæ wydawane przez ten sam organ (tj. wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta)  na podstawie porozumieñ
ze starost¹ podpisanych w trybie art. 82a Prawa budowlanego oraz zgodnie z kompetencjami organu
administracji architektoniczno-budowlanej (dotyczy
prezydentów miast na prawach powiatu). Jedynie
w 5 sporód 16 skontrolowanych samorz¹dów, wójt
(burmistrz), jako organ w³aciwy w tych sprawach
nie mia³ jednoczenie uprawnieñ do wydawania decyzji. Stwierdzony mechanizm korupcjogenny polega³ na tym, ¿e nabywcy nieruchomoci jednostek
samorz¹dowych uzyskiwali nastêpnie zmianê przeznaczenia tych nieruchomoci w planach zagospodarowania przestrzennego, co z kolei umo¿liwia³o
im sprzeda¿ gruntów za cenê znacznie wy¿sz¹ od
ceny ich nabycia. Np. sprzeda¿y gruntów bêd¹cych
w³asnoci¹ samorz¹du miasta Radomia dokonano
przed zmian¹ planu (mimo przygotowania wstêpnej koncepcji zmiany sposobu zagospodarowania
terenów), co mia³o niekorzystny wp³yw na wysokoæ
ceny. W og³oszeniach o przetargu podawano jedynie dotychczasowe przeznaczenie terenów, wykluczaj¹ce budowê du¿ych obiektów handlowych. Po
zmianie planu i uzyskaniu pozwolenia na budowê
obiektu, nabywca odsprzeda³ nieruchomoæ innemu podmiotowi za kwotê ponad trzy razy wiêksz¹
od zap³aconej miastu.
Istnienie korupcjogennego mechanizm nadmiaru
kompetencji ujawniono tak¿e w wyniku kontroli organizacji procesu zaopatrzenia w pañstwowych pod-
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6.

6.

miotach gospodarczych [por. za³. Nr 3, str. 20]. Brak
regu³ i naruszanie w³asnych przepisów reguluj¹cych
zaopatrzenie tych podmiotów przyczynia³o siê do zak³óceñ w ich funkcjonowaniu, prowadzi³o do nadmiernych wydatków i strat. Nieprzejrzystoæ dzia³añ towarzysz¹cych procesom zaopatrzenia sprzyja³a korupcji i zarazem ogranicza³a osi¹gane efekty. W badanym
okresie tylko 11 sporód 24 kontrolowanych podmiotów mia³o wewnêtrzne przepisy normuj¹ce w wystarczaj¹cy sposób organizacjê tego procesu. W 7 z nich
w ogóle nie wydano takich przepisów, a w 6 mia³y one
ogólnikowy charakter lub regulowa³y niewielki zakres
sfery zaopatrzenia.
W wiêkszoci podmiotów nie przestrzegano wewnêtrznych unormowañ: stosowano tryby wyboru inne
ni¿ okrelone w przepisach, nie by³y dope³niane wymogi proceduralne (sytuacja ta dotyczy³a przeciêtnie
co trzeciej z³otówki wydatkowanej na zaopatrzenie).
W praktyce znacz¹c¹ rolê odgrywa³ natomiast tryb
zaopatrzenia z wolnej rêki (36,4% globalnego zaopatrzenia). W 20 podmiotach stwierdzono nieprawid³owoci w zawartych umowach: zamieszczanie w nich
postanowieñ nieprecyzyjnych lub wzajemnie sprzecznych, niezgodnych z wewnêtrznymi lub ogólnie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, a tak¿e niezabezpieczaj¹cych w nale¿yty sposób interesy ekonomiczne.
Liczne by³y wypadki niew³aciwej realizacji umów
(stwierdzono je w 17 podmiotach), polegaj¹ce na: nieterminowym wykonywaniu zobowi¹zañ, tolerowaniu
wystawiania faktur na kwoty wy¿sze od umownych,
wyp³acaniu nale¿noci w terminach wczeniejszych od
okrelonych w umowach, a tak¿e na nieegzekwowaniu przewidzianych kar.
Sprawne funkcjonowanie systemu zaopatrzenia
zapewniaj¹ce minimalizacjê kosztów zakupu, przy zachowaniu po¿¹danej jakoci, wymaga  mimo braku
ustawowego obowi¹zku  istnienia przepisów wewnêtrznych normuj¹cych tê sferê, co przyczynia siê
do przejrzystoci procedur i utrudnia wyst¹pienie korupcji. Sprzyja tak¿e wyborowi najlepszych dostawców i wykonawców. Bior¹c powy¿sze pod uwagê, Izba
wnios³a o usprawnienie przez organy za³o¿ycielskie
przedsiêbiorstw (przedstawicieli organów reprezentuj¹cych Skarb Pañstwa w spó³kach) nadzoru nad procesami zaopatrzenia, zw³aszcza za nad porz¹dkowaniem kryteriów i trybów wyboru kontrahentów. NIK
uzna³a tak¿e za konieczne utworzenie skutecznego
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systemu nadzoru i kontroli nad dzia³alnoci¹ osób
pe³ni¹cych funkcje kierownicze w tych podmiotach.
Kieruj¹cy przedsiêbiorstwami (spó³kami) zawieraj¹
bowiem wielomilionowe kontrakty bez kontroli, co obci¹¿one jest powa¿nym ryzykiem tworzenia siê uk³adów korupcyjnych na styku interesu publicznego i prywatnego.
Dowolnoæ w podejmowaniu decyzji

Wyniki kontroli wykonania planu finansowego
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w 2002 r. potwierdzi³y istnienie znanych z wczeniejszych kontroli faktów wskazuj¹cych
na dowolne dysponowanie przez Zarz¹du Funduszu
rodkami na rzecz podmiotów gospodarczych korzystaj¹cych ze wsparcia PFRON. W uchwa³ach Rady
Nadzorczej i Zarz¹du nie by³y okrelane terminy sk³adania wniosków. Nie zdefiniowano tak¿e w sposób
precyzyjny szczególnych wzglêdów oraz kryteriów
ró¿nicowania pomocy. Sytuacja ta nie sprzyja³a rozpatrywaniu wniosków przez Zarz¹d PFRON w sposób gwarantuj¹cy równe traktowanie wszystkich podmiotów ubiegaj¹cych siê o przyznanie pomocy finansowej. Kryteria oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawców powinny wiêc byæ  zdaniem NIK  bezwzglêdnie przestrzegane. W przeciwnym razie rozdzia³ dotacji nastêpuje uznaniowo, co niew¹tpliwie
sprzyja korupcji.
Dowolnoæ oraz inne mechanizmy  nadmiar kompetencji, lekcewa¿enie dokumentacji, nadu¿ywanie
us³ug doradczych i eksperckich, ujawniono w wyniku
kontroli przygotowania i realizacji przedsiêwziêcia
pn. Rozbudowa i modernizacja Miêdzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okêcie Terminal2 [por. za³. Nr 3, str. 32]. Przeprowadzono przetarg i w
jego wyniku zawarto 12 listopada 2002 r. umowê na
prace o wartoci 200 mln dol. USA z Konsorcjum FBL,
mimo i¿ PP Porty Lotnicze nie mia³y zapewnionych
rodków na ten cel (rachunek symulacyjny do okrelenia skali niezbêdnych rodków przeprowadzono
dopiero po og³oszeniu przetargu). Umowê z bankiem
na finansowanie inwestycji zawarto natomiast w grudniu 2002 r., tj. po podpisaniu kontraktu z wybranym
wykonawc¹. Zamówieniem objêto zarówno opracowanie projektu rozbudowy portu, jak i realizacjê tego projektu, czyli wykonanie robót budowlanych. Przyjmuj¹c tak¹ opcjê, inwestor nie móg³ wiêc mieæ, do czasu

rozstrzygniêcia przetargu, wiedzy o faktycznych kosztach przedsiêwziêcia, a tak¿e o wielkoci zapotrzebowania na rodki zewnêtrzne. Ponadto og³oszono przetarg mimo nieustalenia przez w³aciwy organ obszaru
ograniczonego u¿ytkowania wokó³ portu. Nie sfinalizowano tak¿e porozumienia miêdzy PP Porty Lotnicze a w³aciwymi instytucjami w sprawie rozbudowy
uk³adów komunikacyjnych w rejonie lotniska. Z kwoty
16,7 mln z³ wydatków poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu, ponad 0,4 mln z³
wydatkowano niegospodarnie, m.in. na opracowanie
przez firmy zewnêtrzne nieprzydatnej dokumentacji,
opinii prawnych i ekspertyz.
Podczas przetargu mia³y miejsce praktyki sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi w PP Porty Lotnicze wewnêtrznymi uregulowaniami, np. siedmiokrotnie zmieniano
sk³ad komisji przetargowej, wymieniaj¹c wiêkszoæ jej
sk³adu i poszczególne osoby. Prace komisji przebiega³y przy znacznej absencji jej cz³onków (jedna osoba by³a nieobecna 23 razy na 25 posiedzeñ), za
w ostatniej fazie wyboru wykonawcy 2 osoby dzia³a³y
bez w³aciwego umocowania prawnego. Nieprecyzyjnie okrelono warunki zamówienia. Skutkiem by³o
przedstawienie ofert nieporównywalnych, zawieraj¹cych krañcowo ró¿ne rozwi¹zania, co znacznie utrudni³o komisji dokonanie ich oceny. Cz³onkowie komisji
mieli du¿¹ dowolnoæ w ocenie z³o¿onych ofert, poniewa¿ nie okrelono w sposób precyzyjny zasad jej
postêpowania. Co wiêcej, nawet te nieprecyzyjne zasady ulega³y zmianom w toku przetargu. Procedura
postêpowania protestacyjnego ogranicza³a prawa
uczestników przetargu  przyjête zasady dopuszcza³y jedynie mo¿liwoæ oprotestowania czynnoci dokonanych przez komisjê, natomiast skargi na dzia³ania
kolejnych naczelnych dyrektorów PP Porty Lotnicze
w ogóle nie by³y rozstrzygane. Ostatecznie naczelny
dyrektor zaakceptowa³ ofertê, która nie odpowiada³a
w ca³oci wymaganiom zamawiaj¹cego, co stwierdzi³a komisja w protokole z ostatniego posiedzenia.
Skala stwierdzonych nieprawid³owoci jest na tyle
powa¿na, ¿e wskazuje na zasadnoæ podejrzenia korupcji.
Ustalenia kontroli realizacji przez urzêdy skarbowe zadañ w zakresie prowadzenia postêpowañ
w sprawach o wykroczenia i przestêpstwa skarbowe oraz opodatkowania przychodów nie znajduj¹cych pokrycia w ujawnionych ród³ach [por.

za³. Nr 3, str. 32] dostarczy³y przyk³adów dowolnoci
postêpowania urzêdników skarbowych, spowodowanych m.in. brakiem nale¿ytej jasnoci przepisów prawa. Stwierdzone nieprawid³owoci by³y g³ównie skutkiem zaniedbañ w organizacji pracy urzêdów, ale tak¿e trudnoci w interpretacji przepisów. Nadzór naczelników urzêdów nad realizacj¹ zadañ zwi¹zanych
z ujawnianiem przestêpstw i wykroczeñ skarbowych
oraz nad wszczynaniem postêpowañ w tych sprawach
by³ zbyt s³aby, a czas trwania postêpowañ zbyt d³ugi,
co sprzyja³o unikaniu przez sprawców odpowiedzialnoci.
Urzêdy nie wykorzystywa³y w wystarczaj¹cym
stopniu informacji umo¿liwiaj¹cych porównanie wydatków i dochodów do ustalenia i opodatkowania dochodów nieznajduj¹cych pokrycia w ujawnionych ród³ach
(postêpowania wszczêto jedynie w 45% przypadków
ujawnionych w czasie kontroli skarbowej naruszeñ
przepisów podatkowych). Przyczynami by³y m.in. nieuzasadnione opónienia w przekazywaniu protoko³ów
kontroli do komórek dokonuj¹cych wymiaru podatku,
opiesza³oæ we wszczynaniu i prowadzeniu postêpowañ (264 wnioski o wszczêcie postêpowañ przekazano z du¿ym opónieniem, a w 188 sprawach, skutkuj¹cych uszczupleniami na kwotê 8,5 mln z³, w ogóle nie przekazano tego rodzaju wniosków). Nie wszczêto ponadto 177 postêpowañ (skutkuj¹cych uszczupleniami w wysokoci 4,4 mln z³), mimo z³o¿enia wniosków. W 9,9 tys. spraw odst¹piono od wszczêcia postêpowañ ze wzglêdu na przedawnienie przewa¿nie
z powodu opónieñ w przekazaniu wniosków o ukaranie i we wszczynaniu postêpowañ (75%). Tylko
w 25% badanych spraw przedawnienie cigania nast¹pi³o z obiektywnych przyczyn, np. w czasie prowadzonego postêpowania. Jedynie w 2 urzêdach nie by³o
przedawnieñ.
Stwierdzono, ¿e w 25 urzêdach wnioski o ukaranie p³atników podatku dochodowego od osób fizycznych, zalegaj¹cych (spóniaj¹cych siê) z wp³at¹ podatku na kwotê 14 mln z³, nie by³y w ogóle sporz¹dzane lub kierowano je z opónieniem, czego skutkiem by³o przedawnienie cigania czynów. Bezczynnoæ urzêdów powodowa³a u p³atników przekonanie
o bezkarnoci.
Dokumentacja w sprawach mandatowych oraz
dotycz¹ca odst¹pienia od wszczêcia postêpowania
by³a lakoniczna, co utrudnia³o merytoryczn¹ ocenê

!%

6.

podjêtych decyzji. W tych samych urzêdach i podobnych sprawach dochodzi³o do odmiennych rozstrzygniêæ, i to zarówno co do wysokoci wymierzonej kary,
jak i ukarania b¹d odst¹pienia od ukarania.
Stan, w którym urzêdnicy skarbowi egzekwuj¹
konsekwentnie nale¿noci podatkowe od jednych podatników, a nie czyni¹ tego wobec drugich, uzasadnia, w ocenie NIK, postulat objêcia prowadzonych
postêpowañ przynajmniej wyrywkow¹ kontrol¹ przez
naczelników urzêdów. System karania mandatami lub
odstêpowania od wszczynania postêpowañ mo¿e
bowiem stanowiæ potencjalny obszar zagro¿enia korupcj¹. Jest to zagro¿enie tym powa¿niejsze, ¿e dotyczy egzekwowania znacz¹cych kwotowo nale¿noci
podatkowych.
Lekcewa¿enie dokumentacji i sprawozdawczoci

6.

Na ten mechanizm (oraz dodatkowo  s³aboæ
kontroli wewnêtrznej) wskazuj¹ ustalenia kontroli prawid³owoci udzielania dotacji przez gminy i powiaty podmiotom spoza sektora finansów publicznych [por. za³. Nr 3, str. 85]. W wyniku 102 jednostkowych kontroli, przeprowadzonych w urzêdach gmin,
starostwach, centrach pomocy rodzinie i jednostkach
niepublicznych z terenu 10 województw, stwierdzono
liczne wypadki zlecania zadañ, których zakresy rzeczowe by³y ogólnikowe, czyli w istocie nieokrelone.
Stwarza³o to mo¿liwoæ swobodnego interpretowania
treci umów, w zwi¹zku z czym kontrolowanie wykonywania zadañ stawa³o siê utrudnione, a czasami
wrêcz bezprzedmiotowe. Przede wszystkim za umo¿liwia³o zaliczanie przez dotacjobiorców ró¿nych sk³adników kosztów swojej dzia³alnoci w ciê¿ar wydatków
objêtych dotacjami, bez mo¿liwoci ich zakwestionowania. Równie¿ niezgodne z zasadami ustawowymi
i nierzetelne by³o niezamieszczanie w umowach o dotacje postanowieñ o trybie kontroli wykonywania zadañ i sposobach rozliczania dotacji. Kontrolami wewnêtrznymi objêto niewielki odsetek przyznanych dotacji  jedynie 116 sporód 2.392 udzielonych, a wiêc
tylko 4,8%.
S³aboæ kontroli wewnêtrznej

Ustalenia kontroli dzia³alnoci administracji celnej w zakresie nadzoru nad sk³adami celnymi
i agencjami celnymi [por. za³. Nr 3, str. 84] oprócz
braku skutecznie funkcjonuj¹cej kontroli wewnêtrznej,
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wskaza³y tak¿e na dowolnoæ postêpowania urzêdników i lekcewa¿enie dokumentacji. Stwierdzono, ¿e nadzór administracji celnej nad dzia³alnoci¹ sk³adów oraz
osób prowadz¹cych agencje by³ niezadowalaj¹cy,
wskutek czego nie zosta³a zapewniona w tej sferze
wystarczaj¹ca ochrona finansowych interesów pañstwa.
Przejawia³o siê to w nieprzestrzeganiu przepisów odnosz¹cych siê do zabezpieczeñ maj¹tkowych, obejmowaniu rewizjami celnymi relatywnie niewielkiej czêci
towarów kierowanych do sk³adów i dopuszczanych do
obrotu. Rewizje celne towarów, przy obejmowaniu ich
procedur¹ sk³adu celnego, a nastêpnie procedur¹ dopuszczenia do obrotu, prowadzone by³y w ograniczonym zakresie. Adnotacje funkcjonariuszy celnych
o przeprowadzonych rewizjach by³y przy tym nieprecyzyjne i nie pozwala³y na okrelenie iloci rewidowanego towaru. Np. w Urzêdzie Celnym w Poznaniu wród
100 badanych zg³oszeñ o objêcie towarów procedur¹
sk³adu celnego nie stwierdzono ani jednego przypadku
wykonania ca³kowitej rewizji i pe³nego weryfikowania
dokumentacji. We wszystkich skontrolowanych urzêdach niewystarczaj¹ce by³o wyposa¿enie funkcjonariuszy w sprzêt do kontroli. By³ to istotny czynnik maj¹cy
wp³yw na liczbê, zakres i jakoæ rewizji celnych. Brakowa³o m.in. urz¹dzeñ rtg do kontroli towarów, wag najazdowo-przewonych, przyrz¹dów do obliczania
powierzchni przez obmiar, endoskopów i zestawów
narkotestów, a tak¿e przewijarek do mierzenia tkanin
w belach. Ostatniego z wymienionych urz¹dzeñ nie
mia³ nawet Urz¹d Celny w Kaliszu, mimo i¿ wyznaczony zosta³ do odprawy materia³ów w³ókienniczych.
Nierównoæ w dostêpie do informacji

Z ustaleñ kontroli dzia³añ informacyjnych i edukacyjnych administracji rz¹dowej w zakresie integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ [por. za³. Nr 3, str. 4]
wynika, ¿e Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej nie
opracowa³ i nie udostêpni³ do publicznej wiadomoci
informacji o mo¿liwoci ubiegania siê o dofinansowanie zadañ zwi¹zanych z informowaniem o integracji
Polski z Uni¹ Europejsk¹ w drodze pozakonkursowej,
tj. bezporednio na podstawie decyzji Sekretarza KIE.
Nieokrelenie kryteriów przyznawania dotacji i nierównoæ w dostêpie do informacji o mo¿liwoci ubiegania
siê o ni¹ s¹ sprzeczne z zasadami jawnoci i przejrzystoci dzia³ania administracji publicznej. Sprawiaj¹, ¿e
informacje staj¹ siê dostêpne jedynie dla ograniczone-

go krêgu podmiotów. Sekretarz KIE, udzielaj¹c dotacji
celowych bez okrelenia i upowszechnienia kryteriów
oraz zasad ubiegania siê o ww. rodki, naruszy³ art. 25
ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten stanowi, ¿e prawo do realizacji zadañ finansowanych ze
rodków publicznych przys³uguje ogó³owi podmiotów,
chyba ¿e przepisy ustawy stanowi¹ inaczej. Kontrola
odnios³a skutek  UKIE opracowa³ zasady i kryteria
udzielania dotacji celowych na dzia³ania informacyjne
i edukacyjne zwi¹zane z integracj¹ i umieci³ ich tekst
na stronie internetowej Urzêdu.
Brak specjalnych rozwi¹zañ antykorupcyjnych

Ustalenia kontroli przestrzegania przepisów
ustawy o ograniczeniu dzia³alnoci gospodarczej
osób pe³ni¹cych funkcje publiczne, przeprowadzonej w jednostkach ³ódzkiego samorz¹du terytorialnego, wskazywa³y na nieznaczny postêp w respektowaniu postanowieñ wspomnianej ustawy (analogiczna
kontrola z 2000 r. ujawni³a nagminnoæ praktyki ³amania lub obchodzenia jej przepisów). Stwierdzono
wprawdzie wypadki niez³o¿enia b¹d zw³oki w z³o¿eniu owiadczeñ maj¹tkowych, ale stanowi³y one margines. Na skontrolowanych 198 funkcjonariuszy samorz¹dowych (wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów miast) zdecydowana wiêkszoæ nie dopuci³a siê uchybieñ w sk³adaniu owiadczeñ, ujawniono jednak 24 wypadki niedozwolonego ³¹czenia zatrudnienia w administracji samorz¹dowej z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, a w 2 owiadczeniach
zatajone zosta³o posiadanie udzia³ów w spó³kach prawa handlowego przez osoby objête zakazem ich posiadania. Zwrócono ponadto uwagê na nie doæ precyzyjne przepisy, które utrudniaj¹ interpretacjê ograniczeñ wynikaj¹cych z ustawy. Np. dotyczy to w¹tpliwoci co do sposobu traktowania praktyki lekarskiej,
prowadzonej przez lekarzy pe³ni¹cych funkcje samorz¹dowe objête zakazem dzia³alnoci gospodarczej.
Konflikt interesów

W wyniku kontroli wykorzystania rodków publicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dop³aty do oprocentowania kredytów bankowych na rzecz rolnictwa [por. za³. Nr
3, str. 65] stwierdzono, ¿e pracownicy skontrolowanych 8 orodków doradztwa rolniczego wykonywali
odp³atnie plany przedsiêwziêæ finansowanych z kre-

dytów objêtych dop³atami, a nastêpnie ju¿ nieodp³atnie, w ramach zatrudnienia w ODR, opiniowali te plany. Jest to przejaw doæ oczywistego konfliktu interesów, niew¹tpliwie sprzyjaj¹cego korupcji. Ustalone
stawki dla pracowników za wykonanie planu by³y zró¿nicowane i waha³y siê, w zale¿noci od Orodka i rodzaju sporz¹dzanego planu, od 30% do 70% wartoci zlecenia. Udzia³ planów sporz¹dzanych przez pracowników ODR, w relacji do liczby sporz¹dzonych planów z³o¿onych do zaopiniowania, wynosi³ w badanym
okresie rednio od 36% do 93%. Mimo obowi¹zywania przepisów zakazuj¹cych konkurencji (Kodeks pracy  art. 101 § 1 oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  art. 18 ust. 1 pkt. 1), jedynie w ODR
w Lublinie wprowadzono uregulowania wewnêtrzne
zakazuj¹ce tego rodzaju praktyk. Kontrola odnios³a
skutek. Wed³ug informacji otrzymanej od Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dzia³ania podjête przez kierowników orodków polegaj¹ m.in. na wprowadzeniu
do wewnêtrznych procedur zasady, ¿e osoba sporz¹dzaj¹ca plan przedsiêwziêcia nie mo¿e go jednoczenie opiniowaæ.
W wyniku kontroli ³¹czenia zatrudnienia w wybranych urzêdach administracji publicznej z wykonywaniem dzia³alnoci us³ugowej ujawniono, ¿e pracownicy urzêdów administracji samorz¹dowej w woj. kujawsko-pomorskim wykonywali pracê pozostaj¹c¹ w kolizji z pe³nionymi funkcjami. Stwierdzono m.in. wystêpowanie zjawiska ³¹czenia zatrudnienia w dziedzinie nadzoru budowlanego, geodezji i kartografii, tj. dzia³alnoci
us³ugowej, z prac¹ w komórce nadzoru na szczeblu wojewódzkim lub powiatowym. Pracownicy urzêdów naruszali tym samym przepisy ustawy o pracownikach samorz¹dowych, które stanowi¹, ¿e pracownik samorz¹dowy nie mo¿e wykonywaæ zajêæ, które pozostawa³yby
w sprzecznoci z jego obowi¹zkami albo mog³yby wywo³aæ podejrzenie o stronniczoæ lub interesownoæ. Wykorzystywano tak¿e do celów prywatnych sprzêt s³u¿bowy (np. w Starostwie w Rypinie). Mia³y miejsce wysoce korupcjogenne powi¹zania miêdzy urzêdnikami,
a podmiotami wykonuj¹cymi zadania inwestycyjne na
rzecz tych urzêdów (np. w Urzêdzie Miasta w Rypinie).
Z ustaleñ podobnej kontroli przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Mylenicach wynika,
¿e tolerowano wykonywanie przez pracowników
us³ug z zakresu zadañ komórek i jednostek, w których byli zatrudnieni (dotyczy Wydzia³ów Architek-
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tury i Budownictwa, Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomoci oraz Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). Zezwolono tak¿e na prowadzenie przez cz³onków rodzin
osób zajmuj¹cych stanowiska kierownicze dzia³alnoci gospodarczej z tego zakresu, mimo i¿ mo¿e
to wywo³aæ podejrzenie o stronniczoæ lub interesownoæ. Z liczby 5,3 tys. operatów geodezyjnych
wykonanych przez 135 firm i geodetów, przyjêtych
przez Orodek Dokumentacji do powiatowego zasobu, w badanym okresie, ponad 1,4 tys. (26%)
zosta³o sporz¹dzonych przez 7 pracowników oraz
cz³onków ich rodzin, po uprzednim otwarciu
w Orodku zlecenia na te prace i dokonaniu stosownej op³aty. Np. przewodnicz¹cy Zespo³u Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wykona³ 118 operatów, a cz³onkowie rodzin kierownika Orodka Dokumentacji i jego zastêpcy byli autorami 1,2 tys.
operatów. W wietle powy¿szych ustaleñ kontroli
uzasadnione jest podejrzenie o stronniczoæ lub interesownoæ. Zjawisko to mo¿e sprzyjaæ równie¿
korupcji. Istotny wp³yw na powstanie opisanych nieprawid³owoci mia³o nieprzeprowadzenie w latach
2002-2003, przez podleg³e starocie s³u¿by, ani jednej kontroli dotycz¹cej tego problemu.
W wyniku kontroli zawierania i realizacji umów
o oddanie przedsiêbiorstwa pañstwowego do
odp³atnego korzystania w latach 1999-2002 (I pó³rocze) [por. za³. Nr 3, str. 81], w zwi¹zku z praktykami
stwierdzonymi w 9 sporód 11 skontrolowanych urzêdów wojewódzkich, Izba krytycznie oceni³a wprowadzanie do umów prywatyzacyjnych klauzul gwarantuj¹cych Ministrowi Skarbu Pañstwa i wojewodom prawo desygnowania swoich przedstawicieli do rad nadzorczych spó³ek pracowniczych (stosowanie tej praktyki zaleci³ Minister Skarbu Pañstwa w czerwcu
1999 r.). Zdaniem NIK sytuacje, w których osoby dzia³aj¹ce w imieniu organu za³o¿ycielskiego prywatyzowanego przedsiêbiorstwa proponuj¹ zarz¹dom tych
spó³ek przyjêcie wspomnianych zobowi¹zañ w imieniu spó³ki prowadzi do sytuacji korupcjogennej. Urzêdnicy s¹ bowiem zainteresowani tworzeniem mo¿liwoci przydzielania wybranym osobom p³atnych, nieabsorbuj¹cych czasowo zajêæ w radach nadzorczych,
a spó³ki oczekuj¹ ustêpstw ze strony Skarbu Pañstwa,
w postaci korzystniejszych warunków cenowych lub
pozacenowych transakcji prywatyzacyjnej.
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Nadmierne korzystanie z us³ug zewnêtrznych

Tego rodzaju nieprawid³owoci ujawniono w wyniku kontroli realizacji programu budowy autostrad [por. za³. Nr 3, str. 34]. Stwierdzono, ¿e udzielaj¹c zamówieñ na us³ugi doradcze, w Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Sporód zawartych w badanym okresie 10 umów na
us³ugi doradcze na kwotê 56 mln z³, tylko jedna podpisana zosta³a z us³ugobiorc¹ wy³onionym w wyniku
przetargu nieograniczonego. Pozostali kontrahenci
wybrani zostali z wolnej rêki. Zamawiaj¹cy, aczkolwiek formalnie rzecz bior¹c uzyskiwali zezwolenie
prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych, w rzeczywistoci nie spe³niali warunków niezbêdnych do przyjêcia tego trybu, nie wystêpowa³y bowiem szczególne okolicznoci uzasadniaj¹ce jego zastosowanie.
Praktyki te spowodowa³y, ¿e dwie firmy uzyska³y
dominuj¹c¹ pozycjê w zakresie wiadczenia us³ug
doradczych w tym sektorze. Uwagê zwraca³y koszty
doradztwa, niewspó³miernie wysokie w relacji do
efektów, czy raczej braku efektów rzeczowych. Umowy nie zabezpiecza³y ponadto nale¿ycie interesów
zamawiaj¹cego (wynagrodzenie doradcy ustalono
np. wed³ug stawek godzinowych, niezale¿nie od efektów pracy). Jedno z kosztownych opracowañ doradczych (408 tys. z³ i 45 tys. euro), zamówione 12
czerwca 2002 r., zosta³o popiesznie sporz¹dzone
21 czerwca tego roku, nie zawiera³o przydatnych rekomendacji i nie zosta³o wykorzystane. Ten przyk³ad
wskazuje, jak wielkie potencjalne mo¿liwoci korupcji tkwi¹ w tym obszarze.
Uchylanie siê od kontroli pañstwowej

Tego rodzaju sytuacja mia³a miejsce w czasie kontroli dotycz¹cej podmiotów gospodarczych, opisanych w rz¹dowym Raporcie otwarcia z 7 maja
2002 r. [por. za³. Nr 3, str. 21]. Zarz¹d KGHM Polska
Mied SA pocz¹tkowo usi³owa³ nie dopuciæ do kontroli NIK w spó³ce, nastêpnie podda³ siê kontroli, ale nie
udostêpni³ kontrolerom czêci dokumentów, m.in.
dwóch umów dotycz¹cych inwestycji zagranicznej
w Kongo. Wystêpowa³y te¿ utrudnienia i opónienia
w dostarczaniu niezbêdnych dokumentów przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa. Tego rodzaju utrudnienia
nale¿y oceniæ jako naganne. Powstaj¹ na ich tle podej-

rzenia, ¿e niechêæ do kontroli mo¿e siê braæ z chêci
ukrycia nieprawid³owoci, a mo¿e te¿ i korupcji.
Uwagi koñcowe i wnioski

1) Kontrole prowadzone w 2003 r. ujawni³y wiele
przyk³dów korupcjogennego mechanizmu konfliktu interesów. Wynika z nich generalna konstatacja, ¿e choæ przepisy prawa doæ jednoznacznie zakazuj¹ funkcjonariuszom publicznym podejmowania czynnoci urzêdowych w warunkach
konfliktu interesów, gdy wchodzi w grê podejrzenie o stronniczoæ b¹d interesownoæ, to w praktyce wspomniane zakazy s¹ nagminnie ³amane
lub omijane. Doæ powszechna sta³a siê praktyka
³¹czenia zatrudnienia na stanowiskach urzêdniczych i jednoczesnego prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie objêtym w³aciwoci¹
sprawowanego urzêdu. Obszarem tego rodzaju
patologii mo¿e byæ sfera wykonywania nadzoru
budowlanego, którego pracownicy masowo prowadz¹ w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ poddan¹
temu nadzorowi. Taki stan rzeczy jest doæ powszechnie niedostrzegany lub wrêcz tolerowany
przez w³adze zwierzchnie, w tym wypadku starostów. Niezbêdne jest wiêksze uwra¿liwienie na zachowania urzêdników i dokonywanie sta³ej, bie¿¹cej kontroli. Nie wolno wiêc dopuszczaæ do sytuacji, aby urzêdnicy wystêpowali w roli swych
petentów oraz narzucali interesantom korzystanie
z w³asnych us³ug. Takie zachowanie jest oczywicie naganne i nawet jeli nie wi¹¿e siê wprost
z korupcj¹, to niew¹tpliwie mo¿e stanowiæ zachêtê do uczestnictwa w tym procederze.
2) W dalszym ci¹gu obserwuje siê negatywny wp³yw
mechanizmu dowolnoci w postêpowaniu
urzêdników. Zdecydowanie zbyt wolno nastêpuje poddawanie urzêdników wiêkszym rygorom
prawnym czy organizacyjnym. Przepisy prawa
i wewnêtrzne procedury urzêdowe nadal dopuszczaj¹ takie sytuacje, w których urzêdnik stawiany
jest w uprzywilejowanej roli w stosunku do obywatela, mo¿e mu sprawê za³atwiæ lub odmówiæ
jej za³atwienia, maj¹c woln¹ rêkê co do sposobu
postêpowania. Ta dowolnoæ najbardziej jest widoczna w dzia³alnoci aparatu skarbowego, który
ma wielk¹ w³adzê w stosunku do przedsiêbiorców
i mo¿e z tej w³adzy korzystaæ ze znaczn¹ dowol-

noci¹. Ustawodawstwo, zw³aszcza Ordynacja
podatkowa i ustawy podatkowe, nie zawiera bowiem dostatecznie jasnych regu³ i czêsto pozostawia urzêdnikowi swobodê decyzji bez okrelenia jasnych kryteriów jej podjêcia. Powstaje wiêc
motywacja, a w ka¿dym razie okazja, do zachowañ korupcyjnych.
3) Na dzia³alnoæ instytucji w³adzy publicznej niekorzystnie wp³ywa te¿ brak sprawnie funkcjonuj¹cego systemu kontroli wewnêtrznej. Prawid³owoæ decyzji urzêdników czy funkcjonariuszy pañstwowych w administracji i w gospodarce na ogó³
nie jest na bie¿¹co i systematycznie kontrolowana. Nieuczciwi urzêdnicy, dopuszczaj¹cy siê nadu¿yæ, mog¹ wiêc liczyæ, ¿e nikt tego nie odkryje.
W dalszym ci¹gu do wielu instytucjach, poza kontrolerami NIK, nie zawita³ ¿aden inny kontroler. Kierownicy urzêdów pañstwowych i instytucji publicznych nie przywi¹zuj¹ znaczenia do kontroli, a komórki kontroli wewnêtrznej tworz¹ niechêtnie,
b¹d nie tworz¹ ich wcale. St¹d wniosek  stosunek do tej sprawy musi siê diametralnie zmieniæ.
Usprawnienie systemu kontroli wewnêtrznej powinno nast¹piæ jak najszybciej, aby zminimalizowaæ ryzyko wystêpowania korupcji.
4) Szczególnym przedmiotem zainteresowania powinno byæ korzystanie przez instytucje publiczne,
finansowane z bud¿etu b¹d nale¿¹ce do Skarbu
Pañstwa, z us³ug doradczych i eksperckich.
Tryb zawierania umów, ich znaczna liczba, coraz
wy¿sze koszty oraz czêsto zupe³na nieprzydatnoæ zamawianych prac wskazuj¹, ¿e w tym obszarze mo¿e wystêpowaæ korupcja na wielk¹ skalê. Zbêdne, mimo i¿ bardzo kosztowne, kontrakty
mog¹ byæ bowiem znakomitym sposobem na
transferowanie publicznych pieniêdzy do prywatnych firm. Dlatego te¿ dzia³alnoæ w zakresie zlecania us³ug doradczych i eksperckich powinna
znajdowaæ siê pod cis³ym nadzorem organów
za³o¿ycielskich i jednostek zwierzchnich oraz byæ
przedmiotem aktywnego zainteresowania organów kontroli wewnêtrznej.
5) Pozosta³e mechanizmy korupcjogenne, jak nadmierne skumulowanie kompetencji w jednym
rêku, czy te¿ nierównoæ w dostêpie do informacji, choæ nadal by³y identyfikowane w kontrolach z 2003 r., jednak wystêpowa³y rzadziej ni¿
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poprzednio. Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e sytuacja w tym zakresie siê poprawia, aczkolwiek
dopiero nastêpne kontrole pozwol¹ stwierdziæ, czy
tak jest w rzeczywistoci.
W Planie pracy NIK na 2004 r. przewidziano kontynuowanie badañ obszarów zagro¿onych korupcj¹
i mechanizmów korupcjogennych w ramach ka¿dej
przeprowadzanej kontroli. Badane bêd¹ takie obszary potencjalnego zagro¿enia korupcj¹, jak: operacje
sprzeda¿y i zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomoci stanowi¹cych mienie Skarbu Pañstwa, realizacja inwestycji na terenach o wysokich walorach turystycznych, funkcjonowanie nadzoru samorz¹du terytorialnego nad dzia³alnoci¹ spó³ek powo³anych dla
zaspokajania potrzeb wspólnoty w sferze gospodarki
komunalnej. Z myl¹ o zwiêkszaniu przejrzystoci
¿ycia publicznego planuje siê tak¿e kontrole wywi¹zywania siê administracji publicznej z obowi¹zku udostêpniania informacji publicznych.

Opracowanie pn. Zagro¿enie korupcj¹
w systemie ochrony zdrowia
Wprowadzenie

6.

Jak ju¿ wczeniej wspomniano, w 2003 r. w Izbie
przygotowane zosta³o systemowe opracowanie pn.
Zagro¿enia korupcj¹ w systemie ochrony zdrowia 
w latach 1998-2002. W dniu 16 kwietnia 2003 r. Prezes NIK przekaza³ je Marsza³kowi Sejmu RP. W opracowaniu, które jest efektem nowej jakociowo metodologii prac prowadzonych w zwi¹zku z realizowan¹
strategi¹ ograniczania zjawiska korupcji, przedstawiono wyniki  dokonanej pod tym k¹tem  analizy 20
postêpowañ kontrolnych przeprowadzonych w sferze
ochrony zdrowia. Badaniami objêto najwa¿niejsze
aspekty funkcjonowania systemu, m.in. dzia³alnoæ
organów administracji publicznej w zakresie przygotowania do wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i jego funkcjonowania w okresie
pierwszych trzech lat. Nowe podejcie w pracach analitycznych nad wspomnianym problemem umo¿liwi³o
sformu³owanie wniosków systemowych, których realizacja sprzyjaæ bêdzie  w ocenie NIK  ograniczeniu
skali zjawiska korupcji w publicznej s³u¿bie zdrowia.
Zainicjowana w 1999 r. reforma systemu ochrony
zdrowia przybli¿y³a wprowadzenie nowoczesnych
i skutecznych metod zarz¹dzania i finansowania pu-
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blicznej opieki zdrowotnej. Poprzedni system by³ bowiem nieefektywny. Jego zasadnicz¹ wad¹ by³o finansowanie przez pañstwo kosztów utrzymania zasobów
materialnych, a nie realnych kosztów wiadczeñ zdrowotnych. Nowy system, z wyodrêbnion¹ funkcj¹ p³atnika (kas chorych, a nastêpnie Narodowego Funduszu Zdrowia), po usuniêciu wad ma wszelkie dane ku
temu, aby skutecznie usprawniæ funkcjonowanie sfery ochrony zdrowia.
Metodyka prac analitycznych

W wyniku analizy ustaleñ kontroli z lat 1998-2002
zidentyfikowano mechanizmy i obszary dysfunkcjonalne, które mog¹ byæ przyczyn¹ wystêpowania nieprawid³owoci (istnienie wspomnianych obszarów jest
zachêt¹ do zachowañ korupcyjnych). Nastêpnie wyodrêbniono te sporód regu³ systemu, które s¹ przyczyn¹ wystêpowania nieprawid³owych mechanizmów.
Kolejnym krokiem by³a analiza unormowañ prawnych
i podstaw organizacji nowego systemu, a tak¿e zmiany dokonane w latach 1999-2002.
G³ównym problemem w systemie ochrony zdrowia jest brak precyzyjnie okrelonej granicy uprawnieñ do wiadczeñ publicznych, co powoduje nierównowagê finansow¹ i jest  obok regulowanego rynku,
wraz z w¹tpliwej jakoci regulacjami  systemow¹ praprzyczyn¹ nieprawid³owoci wywo³ywanych korupcyjnymi zachowaniami wynikaj¹cymi z u¿ywania zasobów publicznych sektora do osi¹gania nienale¿nych
korzyci.
Sta³ej nierównowadze finansowej towarzyszy
dzia³alnoæ monopolistycznego p³atnika, a tak¿e istnienie prawa nieprecyzyjnie reguluj¹cego standardy
systemu. Niezdefiniowanie, w sposób jednoznaczny, zasad podzia³u rodków publicznych miêdzy potencjalnych wiadczeniodawców wymusza mechanizmy ustalania dla czêci z nich arbitralnie wyznaczonych stawek op³at za us³ugi. Prawo to  nie okrelaj¹c jednoznacznie struktury systemu, z nieprecyzyjnie lub le ustalonymi regu³ami  jest wiêc ród³em nieprawid³owoci i stanowi znacz¹cy bodziec
korupcyjny. Mo¿e bowiem powodowaæ zachowania
polegaj¹ce na osi¹ganiu nienale¿nych korzyci zarówno przez jednostki z sektora publicznego i prywatnego, jak i pracowników s³u¿by zdrowia nieformalnie pobieraj¹cych od pacjentów op³aty za wiadczone us³ugi.

System ochrony zdrowia jest niesprawny tak¿e ze
wzglêdu na metody zarz¹dzania nim, jak równie¿
z uwagi na s³aboæ kontroli wewnêtrznej w poszczególnych jego jednostkach. Nieskutecznoæ dzia³añ
nadzorczo-kontrolnych i koordynacyjnych jest rezultatem istnienia nieprecyzyjnego i wieloznacznego prawa oraz braku rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych skuteczne
dyscyplinowanie elementów systemu. S³aboæ finansowa lub administracyjna podmiotu, który powinien
koordynowaæ i nadzorowaæ okrelon¹ czêæ systemu,
mo¿e równie¿ prowokowaæ okrelone zachowania
korupcyjne.
Uwagi koñcowe i wnioski

Oceniaj¹c system funkcjonuj¹cy po 1 stycznia
1999 r. zwrócono uwagê na koniecznoæ poprawy jego
sterownoci i eliminowania wszystkich bodców korupcyjnych. Aby to osi¹gn¹æ, oprócz oczywistej potrzeby usuwania niecis³oci i b³êdów, powinny byæ
tak¿e doskonalone rozwi¹zania legislacyjne i podjête
dzia³ania zmierzaj¹ce do:
1) Stworzenia regulacji, które okrel¹ minimalne standardy wiadczeñ, stawki za wiadczenia, koszyk
(katalog) wiadczeñ, instrumenty interwencji pañstwa, zw³aszcza na rynku leków, oraz zbuduj¹
skuteczne metody oceny jakoci i ewaluacji realizowanych kontraktów. Za nieodzowne uznano tak¿e zbudowanie w centralnej rz¹dowej administracji, w³aciwej w sprawach ochrony zdrowia, systemu monitoruj¹cego rynek us³ug publicznych.
2) Mo¿liwie precyzyjnego okrelenia popytu na
wiadczenia zdrowotne oraz po¿¹danej skali wydatków publicznych na ochronê zdrowia. Problem
ten ma dwa aspekty, pierwszy dotyczy mo¿liwoci bud¿etu pañstwa, a co za tym idzie odnosi siê
bezporednio do problemu jakoci rz¹dzenia rozumianego jako umiejêtnoci racjonalnego zarz¹dzania instytucjami wiadcz¹cymi us³ugi publiczne. Drugi dotyczy natomiast mo¿liwych konsekwencji zani¿ania skali wydatków publicznych na

ten sektor. Konsekwencje s¹ dwie: wzrost udzia³u
wydatków prywatnych w wyniku przesuniêcia czêci us³ug i pacjentów do prywatnego sektora medycznego, przy czym czêæ rodków zasila sektor publiczny przez zachowania korupcyjne. Drug¹ konsekwencj¹ jest zablokowanie swobodnego
dostêpu do us³ug przez d³u¿szy czas, co mo¿e
skutkowaæ obni¿eniem poziomu zdrowotnoci
obywateli. Nastêpuje wówczas tzw. sprzê¿enie
zwrotne, zwiêksza siê liczba pacjentów usi³uj¹cych
bezskutecznie wejæ do systemu, co stymuluje
korupcyjne zachowania wewn¹trz systemu spowodowane zdecydowan¹ przewag¹ popytu nad
poda¿¹ us³ug.
3) Wprowadzenia mechanizmów wewnêtrznego rynku, w którym istniej¹ elementy konkurencyjnoci
miêdzy podmiotami wiadcz¹cymi us³ugi zdrowotne i pacjentami, np. przez zmianê zasad finansowania systemu. Najprostsz¹, ale zarazem najmniej
skuteczn¹ drog¹, jest sta³e podnoszenie poziomu
opodatkowania obywateli. Taki wybór nie wp³ynie
jednak znacz¹co na wzrost efektywnoci i jakoci
wiadczonych us³ug, a tym bardziej na poprawê
dostêpnoci wiadczeñ. Optymalny sposób postêpowania wiedzie przez opracowanie koszyka
wiadczeñ gwarantowanych, wprowadzenie systemu rycza³towego, niewygórowanego wspó³p³acenia przez pacjentów za us³ugi w³¹czone do koszyka. Umo¿liwi to, oprócz wprowadzenia elementów konkurencyjnoci, budowanie statystyki
medycznej opartej nie tylko na sprawozdaniach,
ale tak¿e na mo¿liwoci analizy rzeczywistych rozliczeñ finansowych miêdzy stronami.
Wyniki analizy opisane w opracowaniu pn. Zagro¿enie korupcj¹ w systemie ochrony zdrowia wskazuj¹, ¿e wprowadzenie w systemie opieki zdrowotnej
w³aciwych regulacji prawnych, okrelenie popytu na
wiadczenia i wprowadzenie mechanizmów rynkowych powinno skutecznie usprawniæ jego funkcjonowanie.
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Efektywnoæ postêpowania kontrolnego jest czêsto uto¿samiana ze skal¹ ujawnionych nieprawid³owoci
finansowych, zw³aszcza z wysokoci¹ kwot odzyskanych w wyniku dzia³añ podjêtych w zwi¹zku z kontrol¹ 
w czasie jej trwania lub po jej zakoñczeniu. Wielkoæ tych kwot, które mo¿na uznaæ za wymierny efekt dzia³alnoci kontrolnej, mo¿e byæ skutecznym miernikiem oceny funkcjonowania ka¿dego organu kontroli, którego przedmiotem dzia³ania jest kontrola finansowa lub skarbowa. Ukazuj¹ one w wymiarze pieniê¿nym, a wiêc w kontekcie zrozumia³ym dla ka¿dego obywatela, skalê ujawnionych dzia³añ prowadzonych z naruszeniem przepisów
prawa, albo wynikaj¹cych z zaniechania dzia³añ prawem nakazanych, wzglêdnie bêd¹cych skutkiem prowadzenia w sektorze publicznym gospodarki finansowej w sposób niecelowy, nierzetelny lub niegospodarny.
Efekty finansowe, w tym kwoty odzyskane, nie s¹ jedynymi ani najwa¿niejszymi rezultatami dzia³añ kontrolnych. Istotne znaczenie maj¹ dzia³ania podejmowane w nastêpstwie realizacji wniosków pokontrolnych. Przyczyniaj¹ siê one do poprawy efektywnoci i skutecznoci funkcjonowania nie tylko podmiotów kontrolowanych,
ale tak¿e  co jest szczególnie istotne  okrelonych sfer aktywnoci pañstwa. Izba przyk³ada du¿¹ wagê do
realizacji tego rodzaju wniosków, co znalaz³o swoje odzwierciedlenie tak¿e w konstrukcji Planu pracy NIK na
2003 r. Zawarto w nim dyspozycjê obliguj¹c¹ wszystkie jednostki organizacyjne Izby do sprawdzania, w ka¿dym kontrolowanym podmiocie, sposobu wykorzystania wniosków z poprzednich kontroli. Sprawdzana jest równie¿ realizacja wniosków formu³owanych przez inne uprawnione organy kontroli, a tak¿e przez komórki audytu
i kontroli wewnêtrznej. Skutecznoæ i rzetelnoæ wykonania wniosków pokontrolnych jest niezmiennie jednym
z podstawowych tematów badanych w czasie prowadzonych corocznie kontroli wykonania bud¿etu pañstwa 
w ka¿dym kontrolowanym podmiocie. Ustalenia dokonane w tej sferze s¹ istotnym elementem przy formu³owaniu ogólnej oceny dzia³alnoci tej jednostki. Narzêdziem systemowego sprawdzania efektów dzia³alnoci kontrolnej Izby s¹ tak¿e dorane kontrole sprawdzaj¹ce.
Oceny kontrolowanej dzia³alnoci, a tak¿e uwagi odnosz¹ce siê do stwierdzonych nieprawid³owoci oraz
wnioski w sprawie ich usuniêcia prezentowane s¹ w wyst¹pieniach pokontrolnych przekazywanych kierownikom skontrolowanych jednostek. Wskazuj¹ one na potrzebê podjêcia przez nich okrelonych dzia³añ, maj¹cych
na celu wyeliminowanie nieprawid³owoci oraz poprawê efektywnoci i skutecznoci dzia³ania.
Czêæ wniosków dotycz¹cych spraw natury ogólnej prezentowana jest g³ównie w informacjach o wynikach
kontroli. Sugeruj¹ one koniecznoæ podjêcia przez w³aciwe organy i instytucje dzia³añ porz¹dkuj¹cych okrelone procedury postêpowania, maj¹ce zwi¹zek z realizacj¹ dochodów i wydatków bud¿etowych, racjonalizacj¹
gospodarki maj¹tkiem publicznym, zapewnieniem skutecznie funkcjonuj¹cego systemu nadzoru i kontroli. Wnioski
te, jak wskazuje praktyka, jeli s¹ konsekwentnie realizowane, przyczyniaj¹ siê do oszczêdnego, wydajnego
i efektywnego wykorzystywania posiadanego maj¹tku i zasobów lub przyznanych rodków publicznych.
Szczególne miejsce wród efektów kontroli zajmuj¹ wnioski legislacyjne (de lege ferenda). S¹ to najczêciej
adresowane przez Izbê do ustawodawcy i rz¹du, uzasadnione konkretnymi ustaleniami kontroli, propozycje
zmierzaj¹ce do usuniêcia luk lub sprzecznoci w systemie prawa. W 2003 r., na podstawie ustaleñ opisanych
w 48 informacjach o wynikach kontroli, NIK przedstawi³a 108 wniosków de lege ferenda, z których 57 postulowa³o zmiany w treci ustaw, za 51  zmiany w aktach wykonawczych do ustaw.

"$

Efekty finansowe kontroli  metodyka
ustalania ich wysokoci
Jak ju¿ wspomniano, wielkoæ kwot odzyskanych
w wyniku kontroli mo¿e s³u¿yæ jako miernik oceny
efektywnoci dzia³alnoci kontrolnej. Korzystanie
w analizie z tego rodzaju mierników wymaga jednak
objanienia. Ustalonych kwot nieprawid³owoci finansowych nie mo¿na, we wszystkich wypadkach, automatycznie ³¹czyæ z ¿¹daniem ich zwrotu, np. do bud¿etu pañstwa lub bud¿etów jednostek samorz¹du
terytorialnego. Stwierdzenie uszczupleñ, np. w dochodach bud¿etu pañstwa, z powodu niepobrania
w nale¿nej wysokoci danin publicznych (podatków
lub innych wiadczeñ pieniê¿nych, których obowi¹zek ponoszenia na rzecz pañstwa wynika z ustawy),
w sposób oczywisty powoduje koniecznoæ dzia³ania w³aciwego organu w celu wyegzekwowania tych
danin w przewidzianej prawem wysokoci, musz¹
temu towarzyszyæ wnioski skierowane do w³aciwego adresata. Odmiennego rodzaju sytuacja wystê-

puje, gdy w wyniku kontroli ujawnione zostanie przyk³adowo wydatkowanie w jednostce sektora finansów
publicznych rodków pozostaj¹cych w dyspozycji tej
jednostki z naruszeniem zasad, formy lub trybu postêpowania przy udzielaniu zamówienia publicznego. Kwota zamówienia udzielonego niezgodnie
z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych
w ca³oci, lub jego czêci, czyli faktycznie zrealizowanego z naruszeniem przepisów tego prawa, informuje w tym wypadku, przez zaliczenie jej do efektów finansowych, o skali stwierdzonych nieprawid³owoci, a nie o kwotach, które musz¹ powróciæ, np.
do bud¿etu pañstwa. W podobny, je¿eli nie identyczny sposób, obliczane i oceniane s¹ efekty finansowe kontroli prowadzonych przez najwy¿sze organy
kontroli w innych krajach, z którymi NIK wspó³pracuje w ramach organizacji EUROSAI i INTOSAI.
W klasyfikacji kwot zaliczanych do efektów finansowych stosuje siê w NIK okrelon¹ metodykê. W tabeli Nr 3 scharakteryzowano wa¿niejsze pojêcia i definicje z tego zakresu.

Tabela 3
Pojêcia i kategorie stosowane przy zaliczaniu ujawnionych w wymiarze pieniê¿nym
nieprawid³owoci do efektów finansowych kontroli
Lp.
1
1.

Wyszczególnienie
 rodzaj efektu finansowego kontroli
2
Kwoty wydatkowane z naruszeniem
przepisów prawa

Opis
3
Kwoty wydatkowane w nastêpstwie dzia³añ niezgodnych z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa, decyzj¹ w³aciwego organu lub umow¹

2.

Uszczuplenia w dochodach

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

3.

Inne nieprawid³owoci finansowe

Kwoty odpowiadaj¹ce wielkoci poniesionych wydatków lub strat powsta³ych
wskutek dzia³añ niegospodarnych, niecelowych lub nierzetelnych

4.

Kwoty odzyskane

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
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W ka¿dym wypadku, gdy jest to mo¿liwe, Izba formu³uje stosowne wnioski o podjêcie konkretnych dzia³añ w celu wyegzekwowania nale¿nych kwot oraz
wystêpuje z nimi do organów w³aciwych do podjêcia

dzia³añ w okrelonych obszarach kontrolowanej dzia³alnoci. Skalê nieprawid³owoci ujawnionych w ostatnich dwóch latach i wysokoæ kwot odzyskanych ilustruj¹ dane zawarte w tabeli Nr 4.

Tabela 4
Efekty finansowe kontroli NIK w latach 2002-2003
Kwota efektów finansowych (w mln z³)
Lp.
1

Wyszczególnienie
2

1.

Kwoty wydatkowane z naruszeniem przepisów prawa

915,3

1.419,6

2.

Uszczuplenia w dochodach

923,3

1.697,4

183,8

3.

Inne nieprawid³owoci finansowe

1.108,5

1.559,4

140,7

2.947,1

4.676,4

158,7

Razem

2003 r.
4

155,1

4.

Kwoty, w stosunku do których podjêto dzia³ania
w celu ich odzyskania

511,5

449,5

87,9

5.

Kwoty odzyskane

335,8

300,8

89,6

Wskanik % (wiersz 5:4)

65,6

66,9

x

Z przedstawionych danych wynika, ¿e w ostatnich
dwóch latach wskanik kwot odzyskanych, dziêki dzia³aniom podjêtym przez NIK, kszta³towa³ siê w granicach 66%  67%. Kwota ta w 2003 r. o 92 mln z³
przewy¿sza bud¿et NIK po stronie wydatków.

Prezentacja niektórych efektów
kontroli

1.

7.

2002 r.
3

Wskanik
w procentach
(4:3)
5

Wnioski de lege ferenda, wskazuj¹ce na potrzebê 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 czy grupowych, jest ród³em patologii. Nie sprzyja poszanowaniu przez obywateli, utrudnia prawid³ow¹ dzia³alnoæ wielu podmiotom, a przede
wszystkim  generuje korupcjê.
W wyniku kontroli zad³u¿enia jednostek samorz¹du terytorialnego stwierdzono systematyczny
wzrost zad³u¿enia tych jednostek, bêd¹cego czêci¹
d³ugu publicznego. Rosn¹ kwoty zobowi¹zañ wymagalnych, którym nie towarzyszy odpowiednie
zwiêkszenie ich dochodów. Samorz¹dy korzystaj¹
wiêc z d³ugoterminowych kredytów i po¿yczek zabezpieczanych czêsto przez udzielanie kredytodawcom

"&

nieodwo³alnych pe³nomocnictw do dysponowania ich
rachunkami bankowymi. Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e
skorzystanie przez kredytodawcê z tego prawa mog³oby uniemo¿liwiæ samorz¹dom wykonywanie bud¿etu w sposób zgodny z ustaw¹ o finansach publicznych oraz doprowadziæ do utraty przez nie mo¿liwoci realizacji zadañ w³asnych, jak te¿ i zadañ zleconych, na które jednostka otrzyma³a rodki wydzielone z bud¿etu pañstwa. NIK wnios³a wiêc o podjêcie przez Radê Ministrów inicjatywy ustawodawczej,
w celu wprowadzenia do ustawy o finansach publicznych przepisu zobowi¹zuj¹cego jednostki samorz¹du terytorialnego zamierzaj¹ce zaci¹gn¹æ kredyt,
po¿yczkê albo wyemitowaæ papiery wartociowe, do
uzyskania od regionalnej izby obrachunkowej opinii
w tej sprawie, a tak¿e przepisu zakazuj¹cego udzielania kredytodawcy pe³nomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi, jako sposobu zabezpieczenia sp³aty kredytów. Zdaniem Izby niezbêdna jest
tak¿e zmiana zasad okrelania limitów zad³u¿enia
i sp³aty zaci¹gniêtych przez samorz¹dy d³ugoterminowych zobowi¹zañ.
Z ustaleñ kontroli wykonania bud¿etu pañstwa
w 2002 r., w cz. 36  Skarb Pañstwa wynika, ¿e
z odpisów z przychodów prywatyzacyjnych na rodki
specjalne funkcjonuj¹ce w Ministerstwie Skarbu Pañstwa, mimo niepe³nej realizacji planu przychodów

z prywatyzacji, wp³ynê³o blisko trzykrotnie wiêcej rodków, ni¿ wstêpnie zak³adano. Ministerstwo finansowa³o z nich m.in. w³asne wydatki, w tym dzia³alnoæ
bie¿¹c¹, inwestycyjn¹, remontow¹, zakupy rodków
trwa³ych i materia³ów, chocia¿ wydatki te powinny byæ
pokrywane ze rodków bud¿etowych, natomiast przychody z prywatyzacji powinny byæ, w pierwszej kolejnoci, przeznaczane na restrukturyzacjê przedsiêbiorstw. NIK wnios³a o dokonanie zmian w ustawie
o komercjalizacji i prywatyzacji, aby zredukowaæ wielkoæ pozostaj¹cych poza bud¿etem pañstwa rodków
uzyskanych ze sprzeda¿y maj¹tku Skarbu Pañstwa,
a tak¿e by precyzyjnie okreliæ katalog zadañ, na które mog¹ byæ wydatkowane rodki Funduszu Skarbu
Pañstwa.
Izba, w zwi¹zku z kontrol¹ wykonania bud¿etu
pañstwa w 2002 r. przez Urz¹d Regulacji Energetyki, oceni³a jako dzia³anie nielegalne wyp³acanie dodatku regulacyjnego doradcom prezesa URE
(w wysokoci dwukrotnego przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze paliwowo-energetycznym). Wyp³aty dodatku dokonywano na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez prezesa Rady
Ministrów. Przepisy ustawy o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz o zmianie niektórych ustaw nie przewidywa³y wyp³at z tego
tytu³u (przewidywa³y mo¿liwoæ przyznania dodatków
specjalnych, jednak wyp³acanych w znacznie ni¿szej
kwocie). Prezes Rady Ministrów nie okreli³, zgodnie z upowa¿nieniem zawartym w art. 92 Konstytucji RP, wytycznych w sprawie zasad wynagradzania
pracowników URE niebêd¹cych cz³onkami korpusu
s³u¿by cywilnej, na podstawie których mo¿na by by³o
wprowadziæ do Prawa energetycznego prawid³owe
regulacje omawianej kwestii. NIK wnios³a wiêc do
prezesa Rady Ministrów o podjêcie inicjatywy ustawodawczej w celu okrelenia w art. 29 Prawa energetycznego tych wytycznych, a nastêpnie wydanie
rozporz¹dzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników URE na podstawie zasad wynagradzania
w pañstwowej sferze bud¿etowej, a nie w sektorze
paliwowo-energetycznym.
Ustalenia kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2002 r. przez Kasê Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego oraz planów finansowych
Funduszów Emerytalno-Rentowego, Prewencji
i Rehabilitacji oraz Administracyjnego zaowo-

cowa³y wnioskiem skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nowelizacji ustawy
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, w sposób
umo¿liwiaj¹cy wydanie rozporz¹dzenia reguluj¹cego zasady prowadzenia gospodarki finansowej
KRUS. Stosowane w tym celu zarz¹dzenie Ministra
Finansów, Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie szczegó³owych zasad prowadzenia gospodarki finansowej KRUS ... nie spe³nia³o norm
konstytucyjnych (zarz¹dzenia nie mog¹ stanowiæ
podstawy wydawania decyzji wobec obywateli, osób
prawnych i innych podmiotów). Zarz¹dzenie to nie
spe³nia równie¿ wymogów ustawy o finansach publicznych, stanowi¹cych, ¿e szczegó³owe zasady
gospodarki finansowej pañstwowego funduszu celowego okrela aktem prawnym, w randze rozporz¹dzenia, minister nadzoruj¹cy ten fundusz w porozumieniu z Ministrem Finansów. Dodaæ tak¿e
nale¿y, ¿e wspomniane zarz¹dzenie utraci³o moc
30 marca 2001 r. Fakty te wskazuj¹, ¿e gospodarka finansowa KRUS prowadzona by³a bez wymaganego umocowania prawnego.
Postulat podjêcia przez Ministra Zdrowia inicjatywy legislacyjnej maj¹cej na celu sprecyzowanie
w ustawie o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym
jednolitych kryteriów i zasad tworzenia Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz zasad postêpowania
w wypadku ju¿ utworzonych centrów w powiatach, ale
niespe³niaj¹cych ustalonych kryteriów ustawowych,
a tak¿e wydania brakuj¹cych rozporz¹dzeñ wykonawczych do tej ustawy, Izba zawar³a we wnioskach po
kontroli wdra¿ania systemu ratownictwa medycznego w Polsce. Minister Zdrowia nie przygotowa³ nale¿ycie procesu wdra¿ania systemu od strony formalnoprawnej, uniemo¿liwiaj¹c m.in. organizacjê i zarz¹dzanie systemem w jednolity sposób na ró¿nych
szczeblach. Wobec braku przepisów wykonawczych,
okrelaj¹cych kryteria tworzenia i dzia³ania jednostek
ratownictwa medycznego, czynnoci podejmowane
przez organy administracji publicznej nie doprowadzi³y
do stworzenia spójnego systemu organizacyjnego ratownictwa. Z tych samych powodów wiele zak³adów
opieki zdrowotnej nie wywi¹zywa³o siê z obowi¹zku
utworzenia szpitalnych oddzia³ów ratunkowych i centrów powiadamiania ratunkowego. Utworzone oddzia³y
najczêciej nie podejmowa³y w³aciwej dzia³alnoci
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w ramach systemu, ze wzglêdu na nieuregulowany
formalnie sposób finansowania wiadczonych przez
nie us³ug. Ponadto stwierdzono przypadki, ¿e oddzia³y te  mimo uznania ich przez dyrekcjê szpitala za
utworzone  nie spe³nia³y obowi¹zuj¹cych wymagañ
w zakresie ich organizacji i wyposa¿enia w sprzêt
medyczny.
O celowoci nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw, zw³aszcza przepisów dotycz¹cych wydatkowania rodków z op³at i kar
za zajêcie pasa drogowego, przekonuj¹ ustalenia kontroli realizacji op³at za zajêcie pasa drogowego.
Nale¿a³oby rozstrzygn¹æ, czy ze rodków tych mo¿na
finansowaæ zakupy maszyn i urz¹dzeñ do budowy,
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz
drogowych obiektów in¿ynierskich i przepraw promowych.
Wyniki kontroli dotycz¹cej pomocy materialnej
dla studentów ze rodków przeznaczonych na ten
cel w bud¿ecie pañstwa w latach 2000-2003 wskazuj¹ na potrzebê podjêcia przez Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu prac nad nowelizacj¹ przepisów
dotycz¹cych tej sfery. Obowi¹zuj¹ce ustawodawstwo
przewiduje wprawdzie udzielanie studentom pomocy
materialnej ze rodków przeznaczonych na ten cel
w bud¿ecie, jednak nie okrela kategorii studentów
mog¹cych korzystaæ z poszczególnych form pomocy
ani te¿ warunków, których spe³nienie jest podstaw¹
do ubiegania siê o pomoc. Stwierdzono sta³y wzrost
kwot przeznaczanych na stypendia za wyniki w nauce kosztem stypendiów socjalnych, przy czym stypendia za wyniki w nauce przyznawane by³y na ogó³
w pierwszej kolejnoci. Wnioski o przyznanie ró¿nych
form stypendiów socjalnych nie by³y nale¿ycie udokumentowane, co sprzyja³o przyznawaniu tych wiadczeñ osobom nieuprawnionym, zamiast studentom
rzeczywicie potrzebuj¹cym takiej pomocy, b¹d te¿
ustalaniu bardzo niskich kwotowo stypendiów socjalnych. NIK wnioskowa³a o wprowadzenie do przepisów
prawa rangi ustawowej zmian polegaj¹cych na zdefiniowaniu okreleñ: student bêd¹cy w trudnej sytuacji
materialnej i student uprawniony do zakwaterowania w domu studenckim, wyodrêbnieniu wiadczeñ
o charakterze socjalnym od wiadczeñ za dobre wyniki w nauce, a tak¿e ustaleniu ogólnie obowi¹zuj¹cych wymagañ w zakresie dokumentowania przez studentów ich sytuacji materialnej.
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2. Czêæ wniosków pokontrolnych dotyczy po-

trzeby podjêcia przez kontrolowane jednostki takich
dzia³añ, które bez koniecznoci dokonywania zmian
w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa przyczyni³yby siê
do usprawnienia funkcjonowania tych podmiotów,
zw³aszcza w zakresie planowania i monitorowania procesów stanowi¹cych istotê ich dzia³alnoci, a tak¿e
przez zwiêkszenie skutecznoci oddzia³ywania nadzoru i funkcjonowania kontroli wewnêtrznej.
W wyniku kontroli obs³ugi odbiorców energii
elektrycznej stwierdzono, ¿e wiêkszoæ badanych
spó³ek dystrybucyjnych nie przestrzega³a przepisów
reguluj¹cych procedury przy³¹czania odbiorców do
sieci. Wskazywa³y na to liczne wypadki znacznego
wyd³u¿ania obowi¹zuj¹cych terminów okrelania warunków przy³¹czeñ, a tak¿e zawy¿ania op³at za wykonanie przy³¹czenia. Blisko 90% umów sprzeda¿y energii zawartych przed wejciem w ¿ycie Prawa energetycznego nie zosta³o zaktualizowanych, a czêæ spó³ek wykorzystywa³a pozycjê monopolistyczn¹ i wprowadza³a do umów postanowienia niedozwolone w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W wiêkszoci skontrolowanych zak³adów energetycznych nie
wdro¿ono systemów rejestracji przerw w dostawie
pr¹du, co uniemo¿liwia³o odbiorcom dochodzenie upustów w op³atach wtedy, gdy przerwy te przekracza³y
ustawowo okrelone terminy. Nie monitorowano, poza
poziomem napiêcia, innych parametrów jakociowych
dostarczanej energii. Wnioski Izby dotyczy³y zapewnienia prawid³owego dokumentowania przy³¹czania
odbiorców do sieci i sprzeda¿y energii, jak równie¿
dokoñczenia procesu aktualizacji umów ju¿ zawartych.
Za niezbêdne Izba tak¿e uzna³a zapewnienie pe³nej
kontroli parametrów jakociowych dostarczanej odbiorcom energii, rejestrowanie czasu przerw w dostawach
pr¹du, a tak¿e odst¹pienie od praktyki uzale¿niania
udzielenia bonifikaty lub upustu za niedotrzymanie
standardów jakociowych dostaw energii od obowi¹zku zg³aszania przez odbiorcê wniosku w tej sprawie.
Ustalenia kontroli przygotowania jednostek sektora publicznego do wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach programu ISPA
w obszarze ochrony rodowiska wskazuj¹ na
znaczne opónienia i nisk¹ efektywnoæ we wdra¿aniu tego programu. Czêste zmiany organizacyjne i kadrowe w jednostkach odpowiedzialnych za jego wdro-

¿enie, a tak¿e przewlek³e i wielokrotne weryfikowanie
dokumentacji przetargowej spowodowa³y, ¿e z przyznanych przez Komisjê Europejsk¹ 575 mln euro na
sfinansowanie 23 projektów wykorzystano zaledwie
862 tys. euro. Nie by³y tak¿e przestrzegane zasady
i kryteria ocen przedk³adanych wniosków oraz harmonogramy postêpowania z nimi. Brakowa³o tak¿e stosownych procedur postêpowania z wnioskami, przed
przed³o¿eniem ich w Komisji Europejskiej. Odnotowano liczne przyk³ady opónieñ w podpisywaniu umów
finansowania oraz zbyt d³ugie terminy na zawieranie
porozumieñ w sprawie realizacji poszczególnych projektów, co warunkowa³o uruchomienie p³atnoci ze
rodków programu ISPA. Ministerstwo rodowiska
oraz NFOiGW nierzetelnie wype³nia³y obowi¹zki
nadzoru nad stanem przygotowañ i realizacji przedsiêwziêæ dofinansowywanych z tych rodków. Z opónieniem utworzono komórki audytu wewnêtrznego
i opracowano podrêczniki wdra¿ania procedur ISPA.
Nie podjêto tak¿e audytu wewnêtrznego finansowania przedsiêwziêæ ochrony rodowiska i nie przeprowadzono kontroli u beneficjentów koñcowych. Ustalenia te stanowi³y podstawê wniosków o: pilne zakoñczenie prac zwi¹zanych z opracowaniem i zatwierdzaniem procedur wykonywania kontroli wydatków z programu ISPA, przyspieszenie realizacji procedur przetargowych przez powierzenie beneficjentom koñcowym, b¹d osobom trzecim, organizacji i przeprowadzania przetargów. Wyst¹piono tak¿e z wnioskiem
o zwiêkszenie skutecznoci nadzoru nad funkcjonowaniem NFOiGW, w zakresie dotycz¹cym wykonywania przez Fundusz zadañ zwi¹zanych z wdra¿aniem programu ISPA, a tak¿e o podjêcie audytu wewnêtrznego, zw³aszcza w zakresie prawid³owoci zarz¹dzania rodkami ISPA.
Istotne nieprawid³owoci przy wydawaniu decyzji
administracyjnych ujawnione zosta³y w czasie kontroli
dotycz¹cej lokalizacji du¿ych obiektów handlowych
(super- i hipermarketów) w woj. mazowieckim.
Stwierdzono przypadki wydawania decyzji na podstawie niekompletnej dokumentacji, bez wymaganych
uzgodnieñ i zezwoleñ okrelonych ustaw¹ o zagospodarowaniu przestrzennym, ustaw¹ Prawo budowlane
oraz przepisami szczegó³owymi, a nawet wydawanie
odmiennych rozstrzygniêæ w identycznych sprawach,
co uznano za niedopuszczalny element uznaniowoci w procesie podejmowania decyzji. Nieprawid³owo-

ciom tym sprzyja³ fakt, ¿e przepisy prawa pozwala³y
na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a nastêpnie decyzji o pozwoleniu na budowê przez ten sam organ, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta. W wielu sprawach o ustalenie
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono siê naruszenia postanowieñ Kodeksu postêpowania administracyjnego okrelaj¹cych uprawnienia stron do udzia³u w tych postêpowaniach, nie
dotrzymywano ustawowych terminów za³atwiania
spraw, a wnioskodawców nie informowano o przyczynach zw³oki. Brak aktywnej dzia³alnoci samorz¹dów
w sprawach okrelania w planach zagospodarowania
przestrzennego terenów pod zabudowê du¿ych obiektów handlowych umo¿liwia³ innym podmiotom uzyskiwanie znacznych dochodów z porednictwa w obrocie nieruchomociami gminnymi. Samorz¹dy traci³y
tak¿e prawo do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci spowodowanej uchwaleniem lub
zmian¹ tego planu. Dopiero po wejciu w ¿ycie znowelizowanych przepisów ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, samorz¹dy, przy rozpatrywaniu wniosków inwestorów o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, zaczê³y analizowaæ wp³yw budowy du¿ych obiektów handlowych na
lokalny rynek pracy, czy te¿ infrastrukturê komunikacyjn¹. NIK postulowa³a m.in. podjêcie przez organy
samorz¹dowe skutecznych dzia³añ zapewniaj¹cych
prawid³owe wydawanie decyzji administracyjnych,
bezporedni¹ sprzeda¿ nieruchomoci oraz egzekwowanie podatku od nieruchomoci, zwiêkszenie nadzoru przez prawid³owe zorganizowanie kontroli wewnêtrznej realizacji tych zadañ. Wyst¹piono tak¿e
z wnioskiem o uchwalenie nowych, zaktualizowanych
planów zagospodarowania przestrzennego, jako podstawowego instrumentu samorz¹dów gminnych w zakresie kszta³towania lokalnej polityki przestrzennej.
Istotne nieprawid³owoci stwierdzono tak¿e podczas kontroli dzia³alnoci wojewódzkich funduszy
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w latach
2000-2002 (I pó³rocze). Wyst¹pi³y one zw³aszcza przy
stanowieniu wewnêtrznych regulacji dotycz¹cych dzia³alnoci funduszów i udzielania pomocy finansowej
oraz przy postêpowaniu z wnioskami o po¿yczki i przy
zawieraniu umów o wykonanie wnioskowanych zadañ.
Nie dokonywano m.in. aktualizacji dokumentów okrelaj¹cych zasady dzia³alnoci funduszów i nie uchwa-
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lano kryteriów wyboru przedsiêwziêæ na lata 20022003. Nie ustalono zasad udzielania dop³at do oprocentowania preferencyjnych po¿yczek i kredytów,
a tak¿e procedur postêpowania z wnioskami o dotacje i po¿yczki. Do inwestycji proekologicznych bezprawnie zaliczono m.in. zakup ³odzi motorowych dla
policji, organizacjê kolonii zdrowotnych, zakupy sprzêtu medycznego, wozów stra¿ackich, autobusów dla
komunikacji miejskiej oraz wydawanie ksi¹¿ek niemaj¹cych zwi¹zku z ochron¹ rodowiska i gospodark¹
wodn¹. Dzia³ania takie narusza³y postanowienia ustaw
o ochronie i kszta³towaniu rodowiska oraz Prawo
ochrony rodowiska. Czêæ wojewódzkich funduszy
nieprawid³owo planowa³a swoje przychody i wydatki.
Nieprawid³owo te¿ wykonywa³a plany finansowe.
Ujawniono, ¿e dokonywanie zakupów i finansowanie
inwestycji czêsto odbywa³o siê z naruszeniem postanowieñ ustawy o zamówieniach publicznych. Ustawy
tej nie przestrzegano tak¿e przy wyborze dostawców
i wykonawców us³ug dofinansowywanych ze rodków
funduszy. W nastêpstwie opisanych ustaleñ NIK wnioskowa³a o zintensyfikowanie oraz usprawnienie audytu
i kontroli wewnêtrznej w wojewódzkich funduszach
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej dotycz¹cych
procesu zawierania i realizacji umów o dofinansowanie proekologicznych przedsiêwziêæ, o zaktualizowanie uregulowañ wewnêtrznych w dziedzinie kryteriów
wyboru tych przedsiêwziêæ do wspó³finansowania,
ustalanie list przedsiêwziêæ priorytetowych i zasad ich
dofinansowania, a tak¿e o precyzyjne definiowanie
zak³adanych efektów ekologicznych dofinansowywanych inwestycji oraz ich póniejsze kontrolowanie.
Ustalenia kontroli dotycz¹cej bezpieczeñstwa
w portach lotniczych wskazuj¹, ¿e nie stworzono
systemowych warunków zwiêkszonego bezpieczeñstwa w tym zakresie. Nie opracowano m.in. Krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego i Krajowego programu szkolenia, mimo i¿ wymaga tego ratyfikowana przez Polskê Konwencja chicagowska. Nie
zadbano te¿ o bezpieczeñstwo lotnisk  nie okrelono szczegó³owych regulacji precyzuj¹cych zasady
wspó³pracy s³u¿b ochrony portów lotniczych z funkcjonariuszami Policji, Stra¿y Granicznej, S³u¿by Ochrony Lotnisk i Urzêdu Celnego. Minister w³aciwy ds.
transportu lotniczego nie egzekwowa³ od spó³ek zarz¹dzaj¹cych portami lotniczymi wywi¹zywania siê
z tych obowi¹zków, mimo uprawnieñ okrelonych
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w koncesjach wydanych podmiotom prowadz¹cym
porty lotnicze. Nie nadzorowa³ te¿ sposobu, w jaki PP
Porty Lotnicze wykonywa³o zlecone mu zadania polegaj¹ce na zapewnieniu bezpieczeñstwa w portach. Nie
przeprowadzono ani jednej kompleksowej analizy zagro¿eñ wystêpuj¹cych na lotniskach, nie kontrolowano te¿ stanu zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych i antyterrorystycznych. Tereny portów lotniczych nie by³y
nale¿ycie ogrodzone i zabezpieczone przed ingerencj¹ z zewn¹trz, nie respektowano zasad obowi¹zuj¹cych przy wydawaniu i korzystaniu z przepustek.
Stwierdzono braki w oznakowaniu portów, niedoci¹gniêcia w kontroli baga¿u, wady monitorowania dostêpu do poszczególnych stref. S³u¿by wewnêtrznej
ochrony lotnisk nie mia³y pe³nych obsad, a czêæ pracowników  wymaganych kwalifikacji. Niedostateczne przygotowanie i wyposa¿enie lotniskowych s³u¿b
ochrony i przeciwpo¿arowych ogranicza³o ich zdolnoæ
do szybkiego reagowania w momentach zagro¿eñ.
Krytyczna ocena NIK jest zbie¿na z ocenami dokonanymi w poprzednich latach przez miêdzynarodowe
organizacje lotnictwa cywilnego. Dlatego Izba wnioskowa³a m.in. o przyjêcie przez Radê Ministrów Krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego, a tak¿e o uznanie bezpieczeñstwa w portach lotniczych za
priorytet przy okrelaniu i rozliczaniu zadañ w³aciwych ministrów. Postulowa³a tak¿e rozwa¿enie przez
Ministra Infrastruktury i prezesa Urzêdu Lotnictwa
Cywilnego mo¿liwoci dofinansowywania ze rodków
Urzêdu zadañ zwi¹zanych ze zwiêkszeniem bezpieczeñstwa w portach lotniczych bêd¹cych w trudnej
sytuacji ekonomicznej, a których funkcjonowanie jest
wa¿ne dla miasta lub regionu.
Podobnie krytycznie oceni³a Izba dzia³alnoæ S³u¿by Celnej w kontroli dotycz¹cej zwalczania przestêpczoci i nadu¿yæ w obrocie towarowym z zagranic¹ przez wyspecjalizowane komórki s³u¿by celnej. Prowadzone przez administracjê celn¹ tzw. powtórne kontrole celne oraz dzia³ania rozpoznawcze
do zwalczania przestêpczoci i nadu¿yæ w obrocie
towarowym z zagranic¹ przynios³y znikome efekty. Nie
uda³o siê, zgodnie ze Strategi¹ dzia³ania polskiej administracji celnej do 2002 r., obj¹æ powtórn¹ kontrol¹
celn¹  w skali roku  10% ogólnej liczby podmiotów
dokonuj¹cych obrotu towarowego z zagranic¹. Brak
by³o informacji o kosztach funkcjonowania komórek
powo³anych do zwalczania przestêpczoci i nadu¿yæ,

co wynika³o z niewprowadzenia obowi¹zku wykazywania przez nie takich danych. Nast¹pi³o os³abienie
organizacyjne kontroli wewnêtrznej S³u¿by Celnej.
W administracji celnej brakowa³o w³aciwego powi¹zania kontroli wewnêtrznej z wszelkimi innymi formami kontroli i audytu. Nie dokonywano szacunków ogólnego wskanika przestêpstw i nadu¿yæ w obrocie towarowym z zagranic¹ (zarówno wykrytych jak i niewykrytych). Na podstawie ustaleñ kontroli Izba wnioskowa³a o dokonywanie analizy kosztów funkcjonowania komórek odpowiedzialnych za zwalczanie przestêpczoci i nadu¿yæ, wzmocnienie kontroli wewnêtrznej sprawowanej przez szefa S³u¿by Celnej, a tak¿e
o rozwa¿enie mo¿liwoci wykorzystania brytyjskich
dowiadczeñ dotycz¹cych metodologii szacunku wielkoci przemytu.

3. Zdecydowana wiêkszoæ wniosków pokontrol-

nych NIK dotyczy³a potrzeby podjêcia dzia³añ, w tym
organizacyjnych, które bez koniecznoci dokonywania zmian w obowi¹zuj¹cym prawie pozwoli³yby nie
tylko na usuniêcie stwierdzonych nieprawid³owoci, ale
tak¿e zapobieg³yby powstawaniu podobnych nieprawid³owoci w przysz³oci.
Ustalenia kontroli budowy autostrad w Polsce
wskazuj¹, ¿e administracja publiczna nie stworzy³a
warunków do realizacji tego zadania, a nieskutecznoæ
dzia³ania wskazuje wrêcz na niemoc pañstwa w rozwi¹zywaniu tego problemu. Nie ustalono zasad finansowania budowy autostrad, nie utworzono przewidzianego ustaw¹ o autostradach p³atnych Krajowego Funduszu Autostradowego, zasilanego m.in. z bud¿etu
pañstwa w wysokoci stanowi¹cej czêæ planowanych
dochodów z tytu³u akcyzy od samochodów. Po odrzuceniu przez Sejm tzw. ustawy winietowej okaza³o siê,
¿e nie ma innej koncepcji skutecznego finansowania
budowy autostrad poza rodkami z bud¿etu ministra
w³aciwego ds. transportu, mimo i¿ podstawowym
sposobem finansowania mia³ byæ system koncesyjny.
Za³o¿enia zmienionego Programu budowy autostrad
i dróg ekspresowych mia³y zaledwie wstêpny charakter, a podstawowe jego elementy nie zosta³y formalnie zatwierdzone. Na terenach planowanego przebiegu autostrad prowadzone by³y ratownicze badania
archeologiczne. Uznaniowy wybór ich wykonawców,
dokonywany w trybie z wolnej rêki, nie sprzyja³ ustalaniu cen zamówieñ na zasadzie konkurencji. W tej

sytuacji NIK wnioskowa³a o zapewnienie w³aciwego
poziomu wydatków na przygotowanie priorytetowych
inwestycji autostradowych, w³¹czenie w przygotowywanie budów autostrad krajowych jednostek naukowo-badawczych bran¿y drogowej, kontrolê zgodnoci podejmowanych dzia³añ z warunkami umów dotycz¹cych realizacji koncesyjnych inwestycji autostradowych, a tak¿e o dokonywanie wyboru wykonawców
badañ archeologicznych z zachowaniem zasad konkurencyjnoci.
Doceniaj¹c problematykê zwi¹zan¹ z bezpieczeñstwem energetycznym kraju, Izba bada³a i negatywnie
oceni³a funkcjonowanie systemu tworzenia obowi¹zkowych zapasów paliw w Polsce w latach
1998-2002 i jego modyfikacji. Do kwietnia 2003 r.
przedsiêbiorstwa energetyczne w okresie letnim gromadzi³y zapasy paliw sta³ych znacznie przekraczaj¹ce
ich normatywny poziom, natomiast w miesi¹cach zimowych utrzymywa³y je poni¿ej tej wielkoci. Nowy system, przez odniesienie normatywnego poziomu zapasów do rzeczywistego zu¿ycia z lat ubieg³ych, sankcjonuje wczeniejsze dzia³ania elektrowni i elektrociep³owni zainteresowanych, z przyczyn ekonomicznych, obni¿eniem wielkoci rezerw sk³adowanego paliwa. Jest
to sprzeczne z pojêciem bezpieczeñstwa energetycznego, zdefiniowanego w ustawie Prawo energetyczne,
gdy¿ nie zapewnia odpowiednich zapasów w sytuacjach
nadzwyczajnych, np. przerw w dostawach, klêsk ¿ywio³owych, rozleg³ych awarii lub d³ugotrwa³ych strajków.
Nie zagwarantowano poziomu zapasów paliw ciek³ych
w wysokoci przewidzianej harmonogramem dojcia do
wielkoci wymaganych przez Uniê Europejsk¹, za
w rezultacie nowelizacji Prawa energetycznego dostosowuj¹cej krajowe uregulowania do unijnych dyrektyw,
przedsiêbiorstwa energetyczne zajmuj¹ce siê dystrybucj¹ paliw gazowych zwolniono z obowi¹zku utrzymywania zapasów wspomnianego surowca. Znalezienie
równowagi miêdzy wymogami bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa, interesami ekonomicznymi wytwórców i odbiorców energii elektrycznej i cieplnej,
a tak¿e dostawców paliw do elektrowni i elektrociep³owni wynikaæ powinno  zdaniem NIK  z rzetelnie przeprowadzonych analiz i ekspertyz. Chodzi zw³aszcza
o analizê skutków funkcjonowania systemu tworzenia
obowi¹zkowych zapasów paliw sta³ych w przedsiêbiorstwach energetycznych, wprowadzonego rozporz¹dzeniem MGPiPS w sprawie zapasów paliw w przedsiê-
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biorstwach energetycznych oraz ocenê wp³ywu zaproponowanych w nim rozwi¹zañ na bezpieczeñstwo kraju w sytuacjach awaryjnych. Konieczne jest dokonanie
przegl¹du systemu tworzenia obowi¹zkowych zapasów,
z uwzglêdnieniem realnoci osi¹gniêcia w 2008 r. wymaganego przez UE poziomu odpowiadaj¹cego 90dniowej konsumpcji. NIK uzna³a tak¿e za niezbêdne
wprowadzenie rozwi¹zañ systemowych stwarzaj¹cych
korzystne warunki do budowy podziemnych magazynów paliw gazowych.
W czasie kontroli funkcjonowania nadzoru nad
wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem rodków
¿ywienia zwierz¹t NIK ocenia³a stan bezpieczeñstwa
sanitarnego rodków ¿ywienia zwierz¹t oraz materia³ów i dodatków paszowych, m.in. pod k¹tem dostosowania przepisów prawa polskiego do przepisów UE.
Ustalono, ¿e wytwarzanie i obrót rodkami ¿ywienia
zwierz¹t nie by³y w ca³oci objête nadzorem Inspekcji
Weterynaryjnej oraz Inspekcji Jakoci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych. Mimo kilkukrotnej nowelizacji ustawy weterynaryjnej, jej postanowienia nie s¹
w pe³ni dostosowane do uregulowañ obowi¹zuj¹cych
w Unii. Wbrew przepisom ustawy o rodkach ¿ywienia
zwierz¹t, dopuszczono do wytwarzania, wprowadzania
do obrotu i stosowania w ¿ywieniu zwierz¹t materia³ów
paszowych zawieraj¹cych bia³ko pochodz¹ce z tkanek
zwierz¹t. Nie rozwi¹zano kompleksowo problemów
zwi¹zanych z utylizacj¹ odpadów poubojowych i pad³ych zwierz¹t, co stanowi potencjalne ród³o zagro¿enia dla bezpieczeñstwa sanitarnego. Tak¿e zabezpieczenie przed chorob¹ BSE nie funkcjonowa³o w sposób nale¿yty. Na przejciach granicznych nie objêto
kontrol¹ wszystkich rodków ¿ywienia zwierz¹t wwo¿onych na polski obszar celny, za ewidencja odpraw
weterynaryjnych nie zgadza³a siê z ewidencj¹ odpraw
celnych. rodki PHARE na realizacjê projektu dostosowania systemu nadzoru i kontroli nad rodkami ¿ywienia zwierz¹t do wymogów unijnych wykorzystane
zosta³y jedynie w 10%. NIK wnioskowa³a o przyspieszenie prac nad dostosowaniem polskich przepisów do
unormowañ obowi¹zuj¹cych w Unii, rzetelne prowadzenie przez jednostki Inspekcji Weterynaryjnej dokumentacji, sprawozdawczoci i rejestracji podmiotów podlegaj¹cych nadzorowi weterynaryjnemu, zapewnienie
skutecznego nadzoru nad postêpowaniem z odpadami poubojowymi. Realizacji tych wniosków powinno
sprzyjaæ pe³ne wykorzystanie rodków z programów
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UE, przeznaczonych na usprawnienie systemu nadzoru i kontroli nad rodkami ¿ywienia zwierz¹t.
Z ustaleñ kontroli przygotowania administracji
zespolonej do dzia³añ w sytuacjach kryzysowych
wynika, i¿ mimo wielu przedsiêwziêæ podejmowanych
przez organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, ich
przygotowanie organizacyjne i techniczne do dzia³añ
w sytuacjach kryzysowych nie jest zadowalaj¹ce. Nie
uregulowano kompleksowo organizacji i funkcjonowania zintegrowanego systemu zarz¹dzania w sytuacjach
kryzysowych, choæ Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji powo³a³ wystarczaj¹ce struktury wykonawcze
do realizacji tych zadañ. Nie sporz¹dzano jednak analiz
i prognoz stanu bezpieczeñstwa powszechnego, nie
przygotowano koncepcji integracji systemów ratownictwa, nie dokonywano analiz stanu przygotowania oraz
sprawnoci funkcjonowania struktur Policji, Stra¿y Granicznej i Ochrony Rz¹du, pod k¹tem zdolnoci do reagowania w sytuacjach kryzysowych. W strukturach
wojewódzkich brakowa³o spójnej sieci ³¹cznoci radiowej. Z powodu niewystarczaj¹cych rodków finansowych
utworzono tylko 4 powiatowe centra zarz¹dzania kryzysowego, a ich wyposa¿enie techniczne nie zapewnia³o
mo¿liwoci korzystania z dostêpnych na obszarze powiatu baz danych o potencjalnych zagro¿eniach. Jednostki ratowniczo-ganicze PSP nie by³y w wystarczaj¹cym stopniu wyposa¿one w sprzêt do ewakuacji i ratownictwa ludzi, likwidacji skutków wypadków (awarii)
w transporcie drogowym i kolejowym oraz w pianotwórcze rodki ganicze. Komendant G³ówny Policji okreli³
zadania dla jednostek organizacyjnych tej formacji w wypadku katastrof, zagro¿enia ¿ycia i zdrowia ludzi, bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, zorganizowa³ struktury wykonawcze do realizacji zadañ KGP w sytuacjach
kryzysowych, jednak w kilku województwach nie utworzono merytorycznych komórek odpowiedzialnych za
realizacjê tych zadañ. Zdaniem Izby, niezbêdne jest,
poza usuniêciem stwierdzonych niedoci¹gniêæ, dokonanie przegl¹du obowi¹zuj¹cych przepisów prawa w zakresie reagowania kryzysowego oraz podjêcie inicjatyw
zmierzaj¹cych do przyjêcia spójnego pakietu ustaw i aktów wykonawczych reguluj¹cych funkcjonowanie zintegrowanego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych, a nastêpnie zorganizowanie tego systemu zgodnie z przyjêtymi uregulowaniami prawnymi. Realizacja
tego zadania wymaga zapewnienia niezbêdnych rodków finansowych.

Trudnoci w zobiektywizowaniu zasad podzia³u
subwencji owiatowej, w zwi¹zku z nieuwzglêdnieniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
standardów zatrudnienia nauczycieli, a tak¿e niew³aciwe planowanie i wykonywanie bud¿etów przez
wiêkszoæ skontrolowanych gmin i powiatów oraz nierzetelnie prowadzon¹ sprawozdawczoæ, stwierdzono badaj¹c finansowanie zadañ owiatowych jednostek samorz¹du terytorialnego. W obowi¹zuj¹cym algorytmie podzia³u subwencji owiatowych utrzymana zosta³a zasada, wed³ug której podstawowym
wskanikiem przy ustalaniu kwot subwencji jest liczba uczniów, podczas gdy rzeczywiste koszty zwi¹zane s¹ w najwiêkszym stopniu z liczb¹ oddzia³ów oraz
liczb¹ godzin obowi¹zkowych zajêæ w szkole i wynikaj¹cych st¹d kosztów wynagrodzeñ nauczycieli. Przyjête rozwi¹zanie nie zachêca organów samorz¹dowych do racjonalizacji sieci szkolnej. Ujawniono tak¿e nieterminowe przedk³adanie przez samorz¹dy projektów uchwa³ bud¿etowych organom stanowi¹cym
oraz RIO. Czêæ z nich nie dysponowa³a dokumentami, na podstawie których mo¿na by³oby dokonaæ weryfikacji danych przyjêtych przez MENiS do wyliczenia nale¿nej tym jednostkom subwencji owiatowej.
Przy wdra¿aniu przez MENiS III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli pos³ugiwano siê nierzetelnymi danymi, dotycz¹cymi ogólnej liczby nauczycieli, co powodowa³o zawy¿anie kwot planowanych
podwy¿ek. NIK wnioskowa³a, by w celu usuniêcia
stwierdzonych nieprawid³owoci okrelone zosta³y,
w drodze rozporz¹dzenia, standardy zatrudnienia nauczycieli uwzglêdniaj¹ce liczbê nauczycieli w przeliczeniu na oddzia³, liczbê uczniów w oddziale oraz liczbê obowi¹zkowych zajêæ dla uczniów i wychowanków
w poszczególnych typach i rodzajach szkó³, zgodnie
z upowa¿nieniem zawartym w Karcie Nauczyciela. Za
niezbêdne uznano dostosowanie systemu naliczania
ogólnej subwencji owiatowej oraz zasady jej podzia³u do przyjêtych standardów zatrudniania nauczycieli.
Wnioskowano tak¿e o dalsze doskonalenie sieci szkolnej, w celu racjonalizacji wydatków ponoszonych na
realizacjê zadañ owiatowych.

4. Odrêbn¹ kategoriê wyników kontroli stanowi¹

efekty finansowe, jako rezultat dokonanych przez Izbê
ustaleñ oraz formu³owanych w zwi¹zku z nimi ocen,
uwag i wniosków maj¹cych wymiar finansowy. Na

podstawie przeprowadzanych badañ kontrolnych niejednokrotnie ujawniane s¹ fakty wskazuj¹ce na wydatkowanie rodków publicznych z naruszeniem obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. Stwierdzane s¹ tak¿e
nielegalne dzia³ania prowadz¹ce do powstawania
uszczupleñ w dochodach lub strat, jak równie¿ inne
nieprawid³owoci finansowe wynikaj¹ce z dzia³añ,
wprawdzie legalnych, lecz niecelowych, nierzetelnych
lub niegospodarnych. Nieprawid³owoci te s¹ czêsto
rezultatem z³ej organizacji pracy w podmiotach objêtych badaniami, zatrudnieniem w nich pracowników
niemaj¹cych wystarczaj¹cych kwalifikacji zawodowych. S¹ tak¿e skutkiem braku lub niew³aciwie funkcjonuj¹cego systemu nadzoru i kontroli, a czasami
nale¿y je wprost wi¹zaæ ze z³¹ wol¹ ich sprawców,
a zw³aszcza z mo¿liwoci¹ wystêpowania zjawisk
o charakterze korupcyjnym.
Wród naruszeñ przepisów prawa w wydatkowaniu publicznych rodków finansowych w dalszym ci¹gu powa¿ny udzia³ mia³o nieprzestrzeganie form, trybu i zasad ustalonych ustaw¹ o zamówieniach publicznych. Czêst¹ praktyk¹, stosowan¹ w celu ominiêcia
ustanowionych rygorów, by³o uciekanie siê do stosowania niew³aciwego trybu zamówienia, dzielenia go
na czêci, by unikn¹æ ograniczeñ dla zamówieñ o wy¿szej wartoci. W wielu wypadkach naruszano zasadê jawnoci postêpowania i informowania, a zatem
i obowi¹zek zapewnienia wszystkim podmiotom w nim
uczestnicz¹cym równych warunków konkurencji.
Podczas kontroli budowy falochronu w Ko³obrzegu, przeprowadzonej w Urzêdzie Morskim
w S³upsku ustalono, ¿e inwestycjê tê przygotowano
i prowadzono niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. W trakcie przetargu, bez uzasadnienia, wybrano
dro¿sz¹ ofertê. Wyniki prac komisji przetargowej i protokó³ z przeprowadzonego postêpowania zatwierdzi³,
nie posiadaj¹c do tego stosownych uprawnieñ, zastêpca dyrektora Urzêdu, bêd¹cy jednoczenie przewodnicz¹cym komisji. Roboty prowadzono bez projektu
wykonawczego i bez badañ uzasadniaj¹cych rozpoczêcie realizacji inwestycji, co narazi³o inwestora na
zbêdne koszty zwi¹zane z wykonaniem dodatkowej
dokumentacji i prowadzeniem badañ, zleconych zreszt¹ z pominiêciem ustawy o zamówieniach publicznych.
Dokumentowanie realizacji inwestycji by³o nieprawid³owe. Zapisy w dziennikach budowy nie okrela³y
technologii wykonania robót, nierzetelnie prowadzo-
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no ksiêgi obmiarów oraz dokumentacjê powykonawcz¹. Stwierdzono niepe³ne wykonanie robót objêtych
umow¹ przy równoczesnym wykonaniu robót dodatkowych, wykraczaj¹cych poza zakres umowy i nieobjêtych postêpowaniem przetargowym. Ustalono, ¿e
inwestor p³aci³ tak¿e za roboty niewykonane i za prace wycenione bez kosztorysów powykonawczych.
W wyniku opisanych nieprawid³owoci inwestor z naruszeniem przepisów prawa wydatkowa³ ok. 7 mln z³.
W wyniku przeprowadzonej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  Oddzia³ w Poznaniu
kontroli budowy obwodnicy Poznania w ci¹gu autostrady A-2, stwierdzono, ¿e bez przetargu i zgody
prezesa UZP na zastosowanie zamówienia w trybie
z wolnej rêki, zmieniono warunki umowy z wykonawc¹ robót, rozszerzaj¹c jej zakres o wykonanie robót
na ujêciu wody Dêbina. Wartoæ wspomnianych, dodatkowych robót wynosi³a oko³o 35 mln z³. Wybór wykonawcy nadzoru budowlanego o wartoci kontraktowej oko³o15 mln z³ nast¹pi³ tak¿e bez postêpowania
przetargowego.
Z ustaleñ kontroli restrukturyzacji i przekszta³ceñ systemowych w ochronie zdrowia wynika, ¿e
zarówno Minister Zdrowia, jak i skontrolowane jednostki samorz¹du terytorialnego wszystkich szczebli oraz
publiczne zoz wydatkowa³y z naruszeniem przepisów
prawa oko³o 45 mln z³. Jedn¹ z przyczyn by³a wadliwa konstrukcja programu restrukturyzacji s³u¿by zdrowia przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Nie
zosta³ bowiem ustanowiony w nim wymóg ³¹cz¹cy
mo¿liwoæ uzyskania rodków z sytuacj¹ finansow¹
uczestnicz¹cych w nim publicznych zoz oraz ze sposobem realizacji przez nie programów naprawczych.
Dotacje otrzymywa³y tak¿e zak³ady, które w przesz³oci wydatkowa³y otrzymane rodki niezgodnie z ich
przeznaczeniem. O tym, jak wa¿ne by³o niewyeliminowanie nierzetelnych podmiotów ze starañ o przyznanie dotacji wiadczy³y ustalenia kontroli wskazuj¹ce, ¿e rodki przyznane na realizacjê programu wydatkowane by³y niezgodnie z ich przeznaczeniem,
m.in. na odprawy i odszkodowania dla zwalnianych
pracowników, których nastêpnie  po up³ywie krótkiego czasu  ponownie zatrudniano w tych samych jednostkach, a tak¿e na sp³atê bie¿¹cych zobowi¹zañ.
Sprzyja³ temu brak nadzoru nad realizacj¹ programu
ze strony jednostek samorz¹du terytorialnego, bêd¹cych organami za³o¿ycielskimi publicznych zoz. Po-
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wszechn¹ praktyk¹ by³y zakupy aparatury medycznej, realizacja inwestycji oraz zawieranie umów na
dostawy i us³ugi, z pominiêciem zasad okrelonych
w ustawie o zamówieniach publicznych. Opónienia
w regulowaniu przez samodzielne publiczne zoz w³asnych zobowi¹zañ skutkowa³o koniecznoci¹ p³acenia znacznych odsetek za zw³okê.
Wydatkowanie przez Ministerstwo Zdrowia ponad
113 mln z³ z naruszeniem prawa ujawniono tak¿e we
wspomnianej ju¿ kontroli wdra¿ania systemu ratownictwa medycznego w Polsce. Z naruszeniem ustawy o finansach publicznych i bez zgody Ministra Finansów Ministerstwo przekaza³o na realizacjê programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne 65 mln z³
z rezerwy celowej, przeznaczonej na finansowanie
dzia³añ os³onowych i restrukturyzacyjnych w ochronie
zdrowia. Bez upowa¿nienia ustawowego Ministerstwo
przydzieli³o 35 mln z³ wojewódzkim kolumnom transportu sanitarnego. Z naruszeniem przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych wydatkowano ponad 7
mln z³ na remonty oraz na zakupy sprzêtu i wyposa¿enia dla podleg³ych jednostek pogotowia ratunkowego.
W kontroli prawid³owoci udzielania dotacji
przez gminy i powiaty podmiotom spoza sektora
finansów publicznych stwierdzono wiele wypadków
nielegalnego przekazywania przez jednostki samorz¹du terytorialnego tym podmiotom rodków z bud¿etu, w ³¹cznej wysokoci 10,5 mln z³. Z naruszeniem
postanowieñ ustawy o finansach publicznych organy
gmin i powiatów przyznawa³y dotacje celowe beneficjentom, mimo niepodjêcia stosownych uchwa³ przez
rady gmin. Wiele umów o wykonanie zadañ op³acanych rodkami z dotacji celowych nie spe³nia³o dyspozycji wynikaj¹cych ze wskazanej ustawy, zw³aszcza przy okrelaniu szczegó³owego zakresu rzeczowego tych zadañ. Ponad 20% dotacji przedmiotowych
przyznano nie okrelaj¹c stawek jednostkowych dla
poszczególnych rodzajów us³ug. Czêæ rodków
z otrzymanych dotacji celowych jednostek samorz¹du terytorialnego beneficjenci wykorzystali niezgodnie z przeznaczeniem, m.in. na pokrycie w³asnych
kosztów dzia³alnoci statutowej lub kosztów bie¿¹cej
dzia³alnoci.
Stwierdzone w wyniku kontroli NIK uszczuplenia
w dochodach lub przychodach wynika³y najczêciej
z podejmowania dzia³añ niezgodnych z obowi¹zuj¹-

cym prawem, b¹d te¿ zaniechania dzia³añ okrelonych przepisami prawa.
Uszczuplenia na kwotê prawie 1,4 mld z³ ujawniono w kontroli prawid³owoci rozliczeñ pomiêdzy
kolej¹ a klientami z tytu³u us³ug przewozowych.
PKP Cargo SA wykonywa³o przewozy bez rzetelnej
oceny wiarygodnoci finansowej klientów i przy braku
zabezpieczenia terminowych p³atnoci. Nie egzekwowano obowi¹zku wp³at kaucji gwarancyjnych w wymaganych wysokociach, a us³ugi wykonywano nawet,
gdy brakowa³o danych o deklarowanej wielkoci przewozów, co uniemo¿liwia³o prawid³owe ustalenie wysokoci kaucji na poczet nale¿noci przewozowych.
W rezultacie dochodzi³o do licznych wy³udzeñ wiadczeñ przewozowych, tak¿e przez firmy specjalnie
w tym celu zak³adane. Brak reakcji s³u¿b kolei na ten
stan rzeczy powodowa³ wzrost nale¿noci poszczególnych klientów oraz niemo¿noæ ich windykacji, gdy¿
firmy te ulega³y likwidacji po wykonaniu przez PKP
us³ug. Mimo wprowadzenia przez kolej ograniczeñ
przewozowych na³o¿onych na niesolidnych klientów,
nadal przewo¿ono wiele przesy³ek, co w konsekwencji doprowadzi³o do powstania nieci¹galnych nale¿noci, które wynios³y co najmniej 1 mld z³. B³êdy i odstêpstwa od obowi¹zuj¹cych w PKP Cargo SA procedur przy ustalaniu wysokoci przewonego, zani¿anie op³at lub udzielanie bezpodstawnych bonifikat
uszczupli³o przychody PKP o ponad 48 mln z³. Powy¿sze nieprawid³owoci mog¹ wiadczyæ tak¿e o wystêpowaniu zjawisk korupcyjnych, o czym NIK powiadomi³a w³aciwe organy cigania. PKP nienale¿ycie
zabezpieczy³y interesy prawne i ekonomiczne w zawieranych umowach, dopuci³y do przedawnienia
nale¿noci wskutek niezapewnienia obs³ugi prawnej ,
przegra³y tocz¹ce siê przed s¹dami postêpowania
oraz zrezygnowa³y z dochodzenia nale¿nych im odsetek. W konsekwencji tych nieprawid³owoci wp³ywy
PKP pomniejszone zosta³y o 82 mln z³.
W wyniku kontroli realizacji dochodów bud¿etu
pañstwa z podatku akcyzowego ujawniono uszczuplenia w wysokoci 44,5 mln z³. Np. Urz¹d Skarbowy
Warszawa  Praga nie podejmowa³ czynnoci windykacyjnych wobec zaleg³oci podatkowych firmy Koneser i rozk³ada³ je na raty, mimo niewywi¹zywania
siê tej firmy z obowi¹zków wynikaj¹cych z wczeniejszych decyzji o udzieleniu ulg. Zaniechania te skutkowa³y uszczupleniem dochodów bud¿etowych o 32

mln z³. W Urzêdach Skarbowych w Bia³ymstoku i w Lublinie z ra¿¹cym naruszeniem przepisów prawa wydano decyzje okrelaj¹ce zaleg³oci podatkowe w wysokoci 36,5 mln z³, bezpodstawnie uznaj¹c tê kwotê
za dodatkowe wp³ywy bud¿etowe uzyskane w wyniku
dzia³añ tych urzêdów. Z kwoty tej 20% (tj. 7,3 mln z³)
odpisano na rodki specjalne stanowi¹ce ród³o premii pracowników organów skarbowych, uszczuplaj¹c
w ten sposób dochody bud¿etu pañstwa. Ujawniono
tak¿e wypadki umorzenia zaleg³oci podatkowych oraz
odsetek od tych zaleg³oci, a tak¿e zaniechania ustalania i poboru podatku akcyzowego na podstawie
wewnêtrznych wytycznych niemaj¹cych prawnego
umocowania w przepisach Ordynacji podatkowej, co
skutkowa³o uszczupleniem dochodów bud¿etu pañstwa na kwotê 3,3 mln z³.
Uszczuplenia dochodów w kwocie ponad 13 mln
z³ ujawniono w wyniku wczeniej przywo³anej kontroli
restrukturyzacji i przekszta³ceñ systemowych
w ochronie zdrowia. W wiêkszoci wypadków zosta³y
one spowodowane zaniechaniem dzia³añ zmierzaj¹cych do dochodzenia i egzekucji przez publiczne zoz
w³asnych nale¿noci, a tak¿e nienaliczaniem i nieegzekwowaniem przez nie odsetek od p³atnoci dokonanych po terminie wynikaj¹cym z zawartych umów
najmu i dzier¿awy. Sk³adanie nierzetelnych deklaracji
podatkowych skutkowa³o z kolei uszczupleniami dochodów bud¿etowych z tytu³u nale¿nych podatków,
zw³aszcza od nieruchomoci.
W kontroli ustalania i egzekwowania przez
gminy op³aty adiacenckiej ujawniono uszczuplenia
w dochodach urzêdów gmin na kwotê 2,9 mln z³.
Powsta³y one w wyniku niepodejmowania dzia³añ
zmierzaj¹cych do ustalania op³at adiacenckich zwi¹zanych z budow¹ urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
egzekucji zaleg³ych op³at, nieprawid³owego wydawania decyzji administracyjnych ustalaj¹cych te op³aty.
Windykacj¹ nie obejmowano wszystkich nale¿noci
z tego tytu³u, a powszechn¹ praktyk¹ by³o nienaliczanie lub zani¿anie kwot nale¿nych odsetek za zw³okê,
a tak¿e zani¿anie oprocentowania w wypadkach rozk³adania zaleg³ych op³at na raty.
W kontroli dotycz¹cej rozliczania siê podmiotów gospodarczych z zobowi¹zañ z tytu³u podatku dochodowego od osób prawnych ujawniono,
¿e w latach 2000-2002 jedna ze skontrolowanych jednostek zani¿y³a kwotê dochodów stanowi¹cych pod-

#%

7.

7.

stawê opodatkowania, w zwi¹zku z czym nie uici³a
nale¿nego podatku dochodowego w wysokoci 6,1
mln z³. Inne podmioty objête t¹ kontrol¹, w wyniku
dzia³añ niezgodnych z prawem, spowodowa³y natomiast zani¿enie nale¿noci bud¿etowych z tytu³u tego
podatku o ok. 0,4 mln z³. Z naruszeniem zasad gospodarnoci wydatkowa³y one tak¿e kwotê ok. 0,5 mln
z³. Dziêki dzia³aniom podjêtym przez NIK, odzyskano
ok. 9 mln z³ z tytu³u uregulowania nale¿nych podatków oraz uiszczenia odsetek za zw³okê od ujawnionych zaleg³oci podatkowych.
Ponadto Izba w toku prowadzonych kontroli ujawni³a tak¿e inne nieprawid³owoci finansowe, skutkuj¹ce niew³aciwymi wydatkami lub stratami powsta³ymi
w wyniku niegospodarnych, niecelowych lub nierzetelnych dzia³añ kontrolowanych jednostek.
Po raz kolejny nale¿y przytoczyæ ustalenia kontroli
restrukturyzacji i przekszta³ceñ systemowych
w ochronie zdrowia. Wynika z nich, ¿e w trakcie likwidacji zak³adów opieki zdrowotnej i sprzeda¿y ich
maj¹tku innym podmiotom celowo zani¿ano jego wartoæ, co skutkowa³o stratami organów za³o¿ycielskich
tych zoz. Ujawniono tak¿e liczne wypadki nieprzekazywania przez jednostki samorz¹du terytorialnego rodków na wspó³finansowanie zadañ inwestycyjnych realizowanych w podleg³ych zak³adach, mimo obowi¹zku wynikaj¹cego z ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2003. £¹czna
kwota tych nieprawid³owoci przekroczy³a 42 mln z³.
Wykonuj¹c wnioski po kontroli realizacji inwestycji wieloletniej pn. Wodoci¹g Dzieækowice, budowa 3-go ci¹gu technologicznego z ruroci¹gami, przeprowadzonej w Górnol¹skim Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów w Katowicach, zaniechano realizacji tego etapu inwestycji jako niecelowej. Uzyskano
w ten sposób oszczêdnoci w postaci niewydatkowania rodków finansowych w wysokoci 56,8 mln z³.
Ponadto na rachunek dochodów bud¿etu pañstwa
przekazano ok. 1,6 mln z³, na co sk³ada³y siê kwoty
odsetek bankowych od niewykorzystanych wczeniej
rodków bud¿etu pañstwa, wp³ywy z tytu³u sprzeda¿y
zbêdnego maj¹tku inwestycyjnego oraz zwrot rodków inwestycyjnych nieprawid³owo wykorzystanych
w latach 1999  2001 na sfinansowanie badañ potrzebnych do celów eksploatacyjnych.
Negatywnie, pod wzglêdem gospodarnoci, oceni³a Izba skutki zwlekania z podjêciem decyzji rozstrzy-
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gaj¹cych o losach FSM WWR SA w Bielsku-Bia³ej.
W wyniku kontroli dzia³alnoci Spó³ki w latach 19962002 stwierdzono, ¿e praktycznie nie prowadzi³a ona
ju¿ dzia³alnoci gospodarczej, a wiêkszoæ sk³adników
maj¹tkowych przekaza³a w formie udzia³ów podmiotom zale¿nym. W badanym okresie ich wartoæ systematycznie mala³a. Np. wartoæ bilansowa udzia³ów
Zak³adów Kuniczych w Skoczowie obni¿y³a siê o 20
mln z³. Utracono udzia³y w Fabryce Rowerów APOLLO o wartoci 6,5 mln z³, wobec og³oszenia przez tê
fabrykê upad³oci, a udzia³y w Bielskiej Fabryce Obrabiarek sprzedano ze strat¹ ponad 1 mln z³. £¹czne
straty poniesione przez spó³kê wskutek niegospodarnoci wynios³y 28 mln z³.
Dzia³aniem niecelowym, co potwierdzi³y ustalenia kontroli sprzeda¿y nieruchomoci gruntowych
na podstawie umów  zleceñ, by³o zlecenie przez
Agencjê W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa  Oddzia³ Terenowy w Poznaniu sprzeda¿y po³o¿onych
w granicach administracyjnych miasta Poznania
atrakcyjnych inwestycyjnie nieruchomoci rolnych
o pow. 187 ha  Towarzystwu Obrotu Nieruchomociami Agro-Wielkopolska, sp. z o.o. Spó³ka ta nie
wywi¹za³a siê z obowi¹zku podejmowania dzia³añ
maj¹cych na celu uzyskanie korzystnej ceny sprzeda¿y, m.in. nie opracowano w terminie koncepcji
zagospodarowania przestrzennego terenu oraz nie
sk³adano wniosków o zmianê planów zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze, mimo i¿
taki obowi¹zek nak³ada³a na spó³kê umowa zawarta
w 1998 r. Agencja nie egzekwowa³a wykonania przez
spó³kê tych obowi¹zków. Stwierdzono, ¿e w rezultacie takiego dzia³ania spó³ka sprzeda³a 187 ha gruntów rednio za cenê ok. 9 z³ za 1 m2, w sytuacji gdy
ceny dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê, w tym
samym rejonie miasta, kszta³towa³y siê na poziomie
50 z³ za 1 m2. Ponadto, z naruszeniem zasad gospodarnoci, bez przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej, Agencja ustali³a w umowach ze
spó³k¹ prowizjê w wysokoci 10%, nastêpnie podwy¿szon¹ do 15% wartoci sprzedawanych nieruchomoci, przy jednoczesnym zmniejszeniu zakresu formalnych obowi¹zków, w sytuacji gdy stosowane na lokalnym rynku prowizje za wiadczenie analogicznych us³ug porednictwa w sprzeda¿y kszta³towa³y siê na poziomie 5%. Ró¿nica miêdzy wyp³acon¹ spó³ce prowizj¹, a prowizj¹ wyliczon¹ wed³ug

stawek pobieranych przez innych poredników komercyjnych wynios³a 1 mln z³.
W wyniku kontroli dzia³alnoci Wroc³awskiego
Przedsiêbiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we
Wroc³awiu w latach 1999-2001 stwierdzono, ¿e zarz¹d Spó³ki nie dope³nia³ obowi¹zku racjonalnego gospodarowania maj¹tkiem. Umowy dzier¿awy maj¹tku
Spó³ki zawiera³y stawki op³at ustalone poni¿ej ponoszonych kosztów w³asnych. Zani¿ano stawki wynagrodzenia za wynajem miejsc na reklamy. Bezp³atnie lub po
zani¿onych cenach udostêpniano pomieszczenia hali
Klubowi l¹sk Wroc³aw SA oraz Zespo³owi Pieni i Tañca Wroc³aw. Na niekorzystnych warunkach zawarto
tak¿e umowê o wspó³organizacji targów w Hali Ludowej z PPUH AB s.c. we Wroc³awiu, co skutkowa³o pozbawieniem Spó³ki czêci zysku. W wyniku tych dzia³añ
Spó³ka ponios³a straty przekraczaj¹ce 3,6 mln z³.

W toku kontroli wybranych elementów dzia³alnoci Fabryki Cukru Pastuchów SA ustalono, ¿e w latach 2000-2002 Zarz¹d Fabryki nie
z³o¿y³ w s¹dzie wniosku o og³oszenie upad³oci
(w terminie 2 tygodni, licz¹c od dnia zaprzestania
p³acenia d³ugów, jak i od dnia, w którym wysokoæ
d³ugów przekroczy³a wartoæ maj¹tku), do czego
by³ prawnie zobowi¹zany. Uchylenie siê od wspomnianego obowi¹zku spowodowa³o narastanie zobowi¹zañ wymagalnych, które w 2002 r. wynios³y
18 mln z³ i przewy¿szy³y wartoæ maj¹tku spó³ki
o 14 mln z³. Poniewa¿ stwierdzona sytuacja uniemo¿liwia³a zaspokojenie wierzytelnoci Fabryki
w postêpowaniu likwidacyjnym, NIK o tym fakcie
zawiadomi³a w³aciwy s¹d, co stanowiæ mo¿e podstawê do wszczêcia postêpowania przeciwko kierownictwu Fabryki.
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Wykaz informacji o wynikach kontroli wys³anych
do Sejmu RP w okresie
od 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2004 r.

Lp.


Tytu³ kontroli

Jednostka
organizacyjna
!

Data wysy³ki
do Sejmu RP
"

Nr str.
za³. Nr 3
#

1

Gospodarka bud¿etowa wybranych placówek zagranicznych

Dep.
Admin. Publ.

19 marca
2003 r.

2

2

Zad³u¿enie jednostek samorz¹du terytorialnego

Dep.
Admin. Publ.

15 kwietnia
2003 r.

3

3

Dzia³ania informacyjne i edukacyjne administracji rz¹dowej
w zakresie integracji z Uni¹ Europejsk¹

Dep.
Admin. Publ.

16 kwietnia
2003 r.

4

4

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r. przez jednostki samorz¹du
terytorialnego; powi¹zania bud¿etów samorz¹du terytorialnego
z bud¿etem pañstwa i wykorzystanie przez jednostki
samorz¹du terytorialnego dotacji celowych

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2003 r.

5

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 86  samorz¹dowe kolegia odwo³awcze

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2003 r.

6

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 80  regionalne izby obrachunkowe

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2003 r.

7

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 34  rozwój regionalny

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2003 r.

8

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 06  Trybuna³ Konstytucyjny

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2003 r.

9

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 04  S¹d Najwy¿szy

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2003 r.

10

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 05  Naczelny S¹d Administracyjny

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2003 r.

11

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 45  sprawy zagraniczne

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2003 r.

12

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 43  wyznania religijne

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2003 r.

13

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 17  administracja publiczna

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2003 r.

14

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 58  G³ówny Urz¹d Statystyczny

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2003 r.

15

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 49  Urz¹d Zamówieñ Publicznych

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2003 r.

16

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 51  Urz¹d S³u¿by Cywilnej

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2003 r.

17

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 75  Rz¹dowe Centrum Legislacji

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2003 r.

18

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 37  sprawiedliwoæ

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2003 r.

19

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 23  integracja europejska

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2003 r.

20

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 16  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2003 r.

21

Realizacja kontraktów wojewódzkich

Dep.
Admin. Publ.

3 lipca
2003 r.

5

22

Gospodarka finansowa Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej
oraz Zak³adu Bud¿etowego Us³ug Wypoczynkowych CZSW i jego oddzia³ów

Dep.
Admin. Publ.

18 listopada
2003 r.

6

23

Pozyskiwanie i wykorzystanie rodków finansowych z funduszu PHARE

Dep.
Admin. Publ.

13 stycznia
2004 r.

7
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24

Przygotowanie i produkcja dowodów osobistych

Dep.
Admin. Publ.

17 marca
2004 r.

8

25

Przygotowanie administracji publicznej do pozyskiwania
i wykorzystania funduszy strukturalnych

Dep.
Admin. Publ.

30 marca
2004 r.

9

26

Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów informatycznych
w jednostkach resortu finansów

Dep.
Bud¿. i Finan.

25 marca
2003 r.

10

27

Realizacja przez urzêdy skarbowe zadañ w zakresie prowadzenia
postêpowañ w sprawach o wykroczenia i przestêpstwa skarbowe
oraz opodatkowania przychodów nieznajduj¹cych pokrycia
w ujawnionych ród³ach

Dep.
Bud¿. i Finan.

7 kwietnia
2003 r.

11

28

Udzielanie przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne
porêczeñ i gwarancji

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 maja
2003 r.

12

29

Analiza wykonania bud¿etu pañstwa w 2002 r.

Dep.
Bud¿. i Finan.

16 czerwca
2003 r.

30

Wykonanie za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w 2002 r.

Dep.
Bud¿. i Finan.

16 czerwca
2003 r.

31

Analiza wyników kontroli ewidencji i windykacji nale¿noci
z tytu³u mandatów karnych kredytowanych, przeprowadzonych
w ramach kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 85/02  32

Dep.
Bud¿. i Finan.

16 czerwca
2003 r.

32

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 98  przychody
i rozchody zwi¹zane z finansowaniem deficytu bud¿etowego
i rozdysponowaniem nadwy¿ki bud¿etowej

Dep.
Bud¿. i Finan.

16 czerwca
2003 r.

33

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 11  Krajowe Biuro Wyborcze

Dep.
Bud¿. i Finan.

16 czerwca
2003 r.

34

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 19  bud¿et,
finanse publiczne i instytucje finansowe, cz. 59  G³ówny Urz¹d Ce³
i cz. 70  Generalny Inspektorat Celny

Dep.
Bud¿. i Finan.

16 czerwca
2003 r.

35

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 02  Kancelaria Sejmu RP

Dep.
Bud¿. i Finan.

16 czerwca
2003 r.

36

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 69  Komisja Papierów Wartociowych i Gie³d

Dep.
Bud¿. i Finan.

16 czerwca
2003 r.

37

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 87  Komisja Nadzoru
Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych oraz wykonanie dochodów
i wydatków w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2002 r.,
cz. 48  Pañstwowy Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ
i cz. 62  Urz¹d Nadzoru Funduszy Emerytalnych

Dep.
Bud¿. i Finan.

16 czerwca
2003 r.

38

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 81  rezerwa ogólna i cz. 83  rezerwy celowe

Dep.
Bud¿. i Finan.

16 czerwca
2003 r.

39

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 82  subwencje ogólne
dla jednostek samorz¹du terytorialnego

Dep.
Bud¿. i Finan.

16 czerwca
2003 r.

40

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 78  obs³uga d³ugu
zagranicznego i cz. 79  obs³uga d³ugu krajowego

Dep.
Bud¿. i Finan.

16 czerwca
2003 r.

41

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 03  Kancelaria Senatu RP

Dep.
Bud¿. i Finan.

16 czerwca
2003 r.

42

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 13  Instytut Pamiêci
Narodowej  Komisja cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Dep.
Bud¿. i Finan.

16 czerwca
2003 r.

43

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 01  Kancelaria Prezydenta RP

Dep.
Bud¿. i Finan.

16 czerwca
2003 r.

44

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 08  Rzecznik Praw Obywatelskich

Dep.
Bud¿. i Finan.

16 czerwca
2003 r.

45

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 10  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dep.
Bud¿. i Finan.

16 czerwca
2003 r.

46

Realizacja dochodów bud¿etu pañstwa z podatku akcyzowego

Dep.
Bud¿. i Finan.

23 czerwca
2003 r.

13

47

Realizacja ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych,
ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych

Dep.
Bud¿. i Finan.

12 sierpnia
2003 r.

14

48

Stan procesu prywatyzacji Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ SA

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 padziernika
2003 r.

15

!
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49

Przekszta³cenia w³asnociowe zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

17 stycznia
2003 r.

16

50

Restrukturyzacja i przekszta³cenia w³asnociowe
w hutnictwie ¿elaza i stali

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

6 marca
2003 r.

17

51

Obs³uga odbiorców energii elektrycznej

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

23 maja
2003 r.

18

52

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 68  Pañstwowa Agencja Atomistyki

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

16 czerwca
2003 r.

53

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 65  Polski Komitet Normalizacyjny

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

16 czerwca
2003 r.

54

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r,
cz. 66  Polskie Centrum Badañ i Certyfikacji

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

16 czerwca
2003 r.

55

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 47  Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

16 czerwca
2003 r.

56

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 53  Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

16 czerwca
2003 r.

57

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 61  Urz¹d Patentowy RP

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

16 czerwca
2003 r.

58

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 50  Urz¹d Regulacji Energetyki

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

16 czerwca
2003 r.

59

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 60  Wy¿szy Urz¹d Górniczy

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

16 czerwca
2003 r.

60

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 64  G³ówny Urz¹d Miar

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

16 czerwca
2003 r.

61

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 20  gospodarka

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

16 czerwca
2003 r.

62

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 40  turystyka

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

16 czerwca
2003 r.

63

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 36  Skarb Pañstwa

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

16 czerwca
2003 r.

64

Zwalczanie przestêpczoci i nadu¿yæ w obrocie towarowym z zagranic¹
przez wyspecjalizowane komórki S³u¿by Celnej

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

22 wrzenia
2003 r.

19

65

Organizacja procesu zaopatrzenia
w pañstwowych podmiotach gospodarczych

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

3 listopada
2003 r.

20

66

Kontrola w podmiotach gospodarczych opisanych w rz¹dowym
Raporcie otwarcia z 7 maja 2002 r.

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

28 listopada
2003 r.

21

67

Likwidacja i gospodarowanie mieniem polikwidacyjnym
oraz mieniem przejêtym przez Skarb Pañstwa po rozwi¹zaniu umowy
o oddanie przedsiêbiorstwa do odp³atnego korzystania

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

14 stycznia
2004 r.

22

68

Prywatyzacja Stoen SA

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

26 stycznia
2004 r.

23

69

Restrukturyzacja sektora obronnego

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

5 lutego
2004 r.

24

70

Funkcjonowanie systemu tworzenia obowi¹zkowych zapasów paliw
w Polsce w latach 1998-2000 i jego modyfikacji

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

9 lutego
2004 r.

25

71

Realizacja przez organy administracji rz¹dowej zadañ wynikaj¹cych
z ustawy o us³ugach turystycznych

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

12 lutego
2004 r.

26

72

Przewozy materia³ów niebezpiecznych transportem drogowym
i kolejowym

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

17 lutego
2003 r.

27

73

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

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

28 lutego
2003 r.

28

74

Finansowanie wydatków na drogi publiczne w 2002 r.

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

16 czerwca
2003 r.

29

75

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 76  Urz¹d Regulacji
Telekomunikacji i cz. 88  Urz¹d Regulacji Telekomunikacji i Poczty

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

16 czerwca
2003 r.

76

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 26  ³¹cznoæ

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

16 czerwca
2003 r.
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77

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 21  gospodarka morska

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

16 czerwca
2003 r.

78

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 39  transport

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

16 czerwca
2003 r.

79

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 71  G³ówny Inspektorat Kolejnictwa

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

16 czerwca
2003 r.

80

Bezpieczeñstwo w portach lotniczych

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

4 sierpnia
2003 r.

30

81

Rozliczenia miêdzy kolej¹ a klientami z tytu³u us³ug przewozowych

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

7 sierpnia
2003 r.

31

82

Przygotowanie i realizacja przedsiêwziêcia pn. Rozbudowa
i modernizacja Miêdzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okêcie
 Terminal 2"

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

12 wrzenia
2003 r.

32

83

Finansowanie utrzymania dróg krajowych ze rodków specjalnych

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

12 stycznia
2004 r.

33

84

Budowa autostrad w Polsce

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

23 stycznia
2004 r.

34

85

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

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

10 stycznia
2003 r.

35

86

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

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

18 lutego
2003 r.

36

87

Funkcjonowanie s³u¿by ochrony zabytków
w warunkach reformy administracji publicznej

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

19 marca
2003 r.

37

88

Realizacja obowi¹zku szkolnego

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

23 kwietnia
2003 r.

38

89

Finansowanie ze rodków publicznych wybranych zadañ
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

19 maja
2003 r.

39

90

Funkcjonowanie stacji zagranicznych Polskiej Akademii Nauk

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

27 maja
2003 r.

40

91

Wykonanie planu finansowego Funduszu Promocji Twórczoci w 2002 r.

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

16 czerwca
2003 r.

92

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 67  Polska Akademia Nauk

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

16 czerwca
2003 r.

93

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 28  nauka i cz. 27  informatyzacja

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

16 czerwca
2003 r.

94

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 25  kultura fizyczna i sport,
cz. 30  owiata i wychowanie i cz. 38  szkolnictwo wy¿sze

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

16 czerwca
2003 r.

95

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 24  kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

16 czerwca
2003 r.

96

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 14  Rzecznik Praw Dziecka

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

16 czerwca
2003 r.

97

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 09  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

16 czerwca
2003 r.

98

Wykorzystanie dotacji bud¿etowych przyznawanych
przez Komitet Badañ Naukowych szko³om wy¿szym na badania w³asne

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

14 sierpnia
2003 r.

41

99

Promocja polskiej kultury za granic¹

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

19 sierpnia
2003 r.

42

100

Pomoc materialna dla studentów ze rodków bud¿etu pañstwa
 w latach 2000-2003 (I pó³rocze)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

3 padziernika
2003 r.

43

101

Finansowanie zadañ owiatowych
jednostek samorz¹du terytorialnego

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

16 grudnia
2003 r.

44

102

Funkcjonowanie programów: Animator sportu dzieci i m³odzie¿y
i Animator sportu osób niepe³nosprawnych

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

20 lutego
2004 r.

45

103

Wykorzystanie rodków finansowych pochodz¹cych z dop³at do stawek
w grach liczbowych na dofinansowanie inwestycji sportowych
w akademiach wychowania fizycznego oraz zagospodarowanie
tych obiektów dla potrzeb sportu

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

20 lutego
2004 r.

46
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104

Funkcjonowanie Komendy G³ównej Policji w nowych
uwarunkowaniach administracyjno-organizacyjnych (poufna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

18 kwietnia
2003 r.

105

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 42  sprawy wewnêtrzne

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

16 czerwca
2003 r.

106

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 29  obrona narodowa

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

16 czerwca
2003 r.

107

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 89  Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
(w okresie od 29 czerwca do 31 grudnia 2002 r.)  tajna

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

25 czerwca
2003 r.

108

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 90  Agencja Wywiadu
(w okresie od 29 czerwca do 31 grudnia 2002 r.)  tajna

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

25 czerwca
2003 r.

109

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 52  Urz¹d Ochrony Pañstwa
(w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2002 r.)  tajna

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

25 czerwca
2003 r.

110

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 29  obrona narodowa;
dochody i wydatki Wojskowych S³u¿b Informacyjnych w 2002 r. (tajna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

25 czerwca
2003 r.

111

Przygotowanie administracji zespolonej
do dzia³añ w sytuacjach kryzysowych

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

23 padziernika
2003 r.

48

112

Wdra¿anie Programu przebudowy i modernizacji technicznej
Si³ Zbrojnych RP w latach 2001-2006 oraz planów dziedzinowych,
a tak¿e celowoæ zakupu uzbrojenia, sprzêtu i rodków bojowych
oraz prac badawczo-rozwojowych i wdro¿eniowych
 w kontekcie wymagañ tego programu (tajna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

28 listopada
2003 r.

49

Gospodarka maj¹tkiem pozostaj¹cym w dyspozycji samodzielnych
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, przejêtym od Skarbu Pañstwa
przez jednostki samorz¹du terytorialnego
w wyniku reformy administracji publicznej

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

20 maja
2003 r.

50

114

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 63  Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

16 czerwca
2003 r.

115

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 46  zdrowie

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

16 czerwca
2003 r.

116

Wykonanie planu finansowego Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych w 2002 r.

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

16 czerwca
2003 r.

117

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 73  Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych; wykonanie planów finansowych Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych i Funduszu Alimentacyjnego w 2002 r.

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

16 czerwca
2003 r.

118

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 72  Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego; wykonanie planów finansowych
Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Administracyjnego
i Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w 2002 r.

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

16 czerwca
2003 r.

119

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 54  Urz¹d ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych; wykonanie planu finansowego Pañstwowego
Funduszu Kombatantów w 2002 r.

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

16 czerwca
2003 r.

120

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 12  Pañstwowa Inspekcja Pracy

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

16 czerwca
2003 r.

121

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 31  praca i cz. 44
 zabezpieczenie spo³eczne; wykonanie planów finansowych
Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych
wiadczeñ Pracowniczych w 2002 r.

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

16 czerwca
2003 r.

122

Wykonanie przez organy administracji publicznej zadañ
w zakresie przeciwdzia³ania bezrobociu wynikaj¹cych
m.in. z Narodowego planu dzia³añ na rzecz zatrudnienia
na lata 2000-2001

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

24 lipca
2003 r.

51

123

Organizacja i finansowanie sta¿y podyplomowych
oraz specjalizacji fachowych pracowników ochrony zdrowia

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

15 padziernika
2003 r.

52

124

Realizacja przez administracjê samorz¹dow¹ powiatów wybranych zadañ
w dziedzinie pomocy spo³ecznej

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

20 padziernika
2003 r.

53

125

Wdra¿anie systemu ratownictwa medycznego w Polsce

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

22 padziernika
2003 r.

54

113

$
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126

Restrukturyzacja i przekszta³cenia systemowe w ochronie zdrowia

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

16 marca
2004 r.

55

127

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

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

15 stycznia
2003 r.

56

128

Funkcjonowanie parków krajobrazowych

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

15 stycznia
2003 r.

57

129

Wykorzystanie rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ
w zakresie postêpu biologicznego w produkcji rolinnej

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

13 lutego
2003 r.

58

130

Realizacja przepisów w zakresie ochrony zwierz¹t,
ze szczególnym uwzglêdnieniem transportu zwierz¹t

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

25 lutego
2003 r.

59

131

Wykonywanie zadañ nadzoru weterynaryjnego nad higien¹ produkcji
oraz obrotem miêsem i jego przetworami

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

9 kwietnia
2003 r.

60

132

Przygotowanie jednostek sektora publicznego do wykorzystania
pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach programu ISPA
w obszarze ochrony rodowiska w latach 1999-2002 (I pó³r.)

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

28 kwietnia
2003 r.

61

133

Realizacja przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zadañ
wynikaj¹cych z postanowieñ Konwencji o ochronie rodowiska
morskiego obszaru Morza Ba³tyckiego

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

28 kwietnia
2003 r.

62

134

Prawid³owoæ tworzenia i gospodarowania zasobem geodezyjnym
i kartograficznym  w latach 1999-2002 (3 kw.)

Dep. rod., Roln
i Zagosp. Przest.

28 maja
2003 r.

63

135

Dzia³alnoæ Agencji Rynku Rolnego
na rynku produktów rolnych i artyku³ów ¿ywnociowych
z wykorzystaniem rodków publicznych

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

16 czerwca
2003 r.

64

136

Wykorzystanie rodków publicznych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na dop³aty do oprocentowania
kredytów bankowych na rzecz rolnictwa

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

16 czerwca
2003 r.

65

137

Wykonanie planu finansowego Agencji W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa w 2002 r.

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

16 czerwca
2003 r.

138

Wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego w 2002 r.

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

16 czerwca
2003 r.

139

Wykonanie planu finansowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w 2002 r.

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

16 czerwca
2003 r.

140

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 32  rolnictwo, cz. 33
 rozwój wsi, cz. 35  rynki rolne; wykonanie planu finansowego
Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2002 r.

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

16 czerwca
2003 r.

141

Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2002 r.

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

16 czerwca
2003 r.

142

Wykonanie planu finansowego Pañstwowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2002 r.

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

16 czerwca
2003 r.

143

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.  realizacja inwestycji
wieloletnich finansowanych ze rodków publicznych

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

16 czerwca
2003 r.

144

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 55  Urz¹d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

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

16 czerwca
2003 r.

145

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 22  gospodarka wodna i cz. 41  rodowisko

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

16 czerwca
2003 r.

146

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 18  budownictwo,
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

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

16 czerwca
2003 r.

147

ród³a i wykorzystanie rodków Programu
aktywizacji obszarów wiejskich

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

2 wrzenia
2003 r.

66

148

Dodatki mieszkaniowe

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

18 wrzenia
2003 r.

67

149

Gospodarowanie Funduszem Promocji Mleczarstwa

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

30 grudnia
2003 r.

68

150

Dzia³ania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
na rzecz utworzenia serwerowni Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania
i Kontroli (ZSZiK-IACS) oraz wyboru docelowej siedziby centrali ARiMR

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

9 stycznia
2004 r.

69

Wykorzystanie rodków publicznych
na tworzenie rynków hurtowych i gie³d

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

9 stycznia
2004 r.

70

151

%
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152

Funkcjonowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem
i stosowaniem rodków ¿ywienia zwierz¹t

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

3 lutego
2004 r.

71

153

Przygotowanie do wype³niania przez Polskê ratyfikowanej
w 1996 r. Miêdzynarodowej konwencji o ró¿norodnoci biologicznej
(podpisanej w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r.)

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

26 lutego
2004 r.

72

154

Dzia³alnoæ wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej  w latach 2000-2003 (I pó³r.)

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

2 marca
2004 r.

73

155

Realizacja zobowi¹zañ negocjacyjnych rz¹du RP
z Komisj¹ Europejsk¹ w obszarze ochrony rodowiska

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

10 marca
2004 r.

74

156

Wykonania bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 85/20  woj. podlaskie

Del.
w Bia³ymstoku

16 czerwca
2003 r.

157

Wykorzystanie maj¹tku i rodków trwa³ych
przez Ochotnicze Hufce Pracy

Del.
w Bia³ymstoku

18 lutego
2004 r.

75

158

Organizacja i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych przy udziale
rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych

Del.
w Bydgoszczy

23 maja
2003 r.

76

159

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.
cz. 85/04  woj. kujawsko-pomorskie

Del.
w Bydgoszczy

16 czerwca
2003 r.

160

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 85/22  woj. pomorskie

Del.
w Gdañsku

16 czerwca
2003 r.

161

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 85/24  woj. l¹skie

Del.
w Katowicach

16 czerwca
2003 r.

162

Ustalanie i egzekwowanie przez jednostki zobowi¹zane do utrzymania
dróg publicznych wymogów zapewniaj¹cych jakoæ
i terminowoæ wykonania robót drogowych

Del.
w Katowicach

8 padziernika
2003 r.

77
78

163

Realizowanie przez jednostki samorz¹du terytorialnego
inwestycji w³asnych

Del.
w Kielcach

18 lutego
2003 r.

164

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 85/26  woj. wiêtokrzyskie

Del.
w Kielcach

16 czerwca
2003 r.

165

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 85/12  woj. ma³opolskie

Del.
w Krakowie

16 czerwca
2003 r.

166

Wykorzystanie rodków pomocowych PHARE CBC w zakresie
wspó³pracy przygranicznej Polski i S³owacji
 w latach 20002003 (3 kw.)

Del.
w Krakowie

24 lutego
2004 r.

79

167

Gospodarowanie Zak³adowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych w zak³adach pracy chronionej

Del.
w £odzi

30 stycznia
2003 r.

80

168

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 85/10  woj. ³ódzkie

Del.
w £odzi

16 czerwca
2003 r.

169

Zawieranie i realizacja umów o oddanie przedsiêbiorstwa pañstwowego
do odp³atnego korzystania  w latach 19992002 (I pó³r.)

Del.
w Lublinie

30 maja
2003 r.

170

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 85/06  woj. lubelskie

Del.
w Lublinie

16 czerwca
2003 r.

171

Zbywanie nieruchomoci komunalnych przez gminy

Del.
w Lublinie

3 marca
2004 r.

82

172

Ustalanie i egzekwowanie przez gminy op³aty adiacenckiej

Del.
w Olsztynie

5 maja
2003 r.

83

173

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r., cz. 85/28
cz. 85/28  woj. warmiñsko-mazurskie

Del.
w Olsztynie

16 czerwca
2003 r.

174

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 85/16  woj. opolskie

Del.
w Opolu

16 czerwca
2003 r.

175

Dzia³alnoæ administracji celnej w zakresie nadzoru nad sk³adami
i agencjami celnymi

Del.
w Poznaniu

23 maja
2003 r.

176

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 85/30  woj. wielkopolskie

Del.
w Poznaniu

16 czerwca
2003 r.

177

Prawid³owoæ udzielania dotacji przez gminy i powiaty
podmiotom spoza sektora finansów publicznych

Del.
w Poznaniu

19 stycznia
2004 r.

85

178

Stosowanie ulg podatkowych przez organy gmin woj. wielkopolskiego
oraz skutecznoæ egzekwowania zaleg³oci podatkowych

Del.
w Poznaniu

4 marca
2004 r.

86

81

84
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179

Funkcjonowanie Pañstwowego Gospodarstwa Lenego
 Lasy Pañstwowe w wybranych dziedzinach

Del.
w Rzeszowie

30 kwietnia
2003 r.

180

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 85/18  woj. podkarpackie

Del.
w Rzeszowie

16 czerwca
2003 r.

181

Prawid³owoæ prowadzenia gospodarki ³owieckiej

Del.
w Rzeszowie

16 lipca
2003 r.

88

182

Gospodarowanie terenami i infrastruktur¹ portow¹ w portach morskich

Del.
w Szczecinie

12 maja
2003 r.

89

183

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 85/32  woj. zachodniopomorskie

Del.
w Szczecinie

16 czerwca
2003 r.

184

Funkcjonowanie administracji morskiej w zakresie wydawania
dokumentów kwalifikacyjnych dla cz³onków za³óg statków morskich

Del.
w Szczecinie

3 lutego
2004 r.

90

185

Stanowienie aktów prawa miejscowego przez wojewodów
w latach 2000-2002 (I pó³r.)

Del.
w Warszawie

7 kwietnia
2003 r.

91

186

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi gmin

Del.
w Warszawie

3 czerwca
2003 r.

92

187

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 85/14  woj. mazowieckie

Del.
w Warszawie

16 czerwca
2003 r.

188

Lokalizacja du¿ych obiektów handlowych
(super- i hipermarketów) w woj. mazowieckim

Del.
w Warszawie

15 stycznia
2004 r.

93

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.

94

190

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 85/02  woj. dolnol¹skie

Del.
we Wroc³awiu

16 czerwca
2003 r.

191

Rozliczanie siê podmiotów gospodarczych z zobowi¹zañ
z tytu³u podatku dochodowego od osób prawnych

Del.
we Wroc³awiu

25 lipca
2003 r.

95

192

Wykorzystanie ³ó¿ek szpitalnych w wietle rozliczeñ
kosztów dzia³alnoci placówek medycznych

Del.
we Wroc³awiu

16 wrzenia
2003 r.

96

193

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
cz. 85/08  woj. lubuskie

Del.
w Zielonej Górze

16 czerwca
2003 r.

194

Organizacja i finansowanie kszta³cenia osób niepe³nosprawnych
w szko³ach publicznych

Del.
w Zielonej Górze

15 stycznia
2004 r.

195

Zagro¿enie korupcj¹ w wietle badañ kontrolnych
Najwy¿szej Izby Kontroli przeprowadzonych w 2002 r.

196

Sprawozdanie z dzia³alnoci Najwy¿szej Izby Kontroli w 2002 r.

197
198

a/

a/

31 marca
2003 r.

Departament
Strategii Kontrolnej

23 czerwca
2003 r.

Zagro¿enia korupcj¹ w systemie ochrony zdrowia
w latach 19982002

a/

18 kwietnia
2003 r.

Zagro¿enie korupcj¹ w wietle badañ kontrolnych
Najwy¿szej Izby Kontroli w 2003 r.

a/

31 marca
2004 r.

87

97

informacje o charakterze systemowym

'

Wykaz
informacji
o wynikach kontroli
wys³anych do organów
szczebla wojewódzkiego
w okresie
od 1 stycznia 2003 r.
do 31 marca 2004 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 2003 r. do 31 marca 2004 r.

Lp.
1

Tytu³ kontroli
2

Jednostka
organizacyjna
3

Adresat
4

Data
wysy³ki
5

1

Przeznaczanie gruntów rolnych do zalesienia

Del.
w Bia³ymstoku

Wojewoda
Podlaski

19 grudnia
2003 r.

2

Pobieranie op³at za zajêcie pasa drogowego (kontrola sprawdzaj¹ca)

Del.
w Bia³ymstoku

Wojewoda
Podlaski

8 padziernika
2003 r.

3

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

Del.
w Bia³ymstoku

Wojewoda
Podlaski

29 stycznia
2003 r.

4

Usuwanie skutków powodzi z lipca 2001 r. na terenie woj. pomorskiego

Del.
w Gdañsku

Wojewoda
Pomorski

16 czerwca
2003 r.

5

Ustalanie i wnoszenie op³at eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin

Del.
w Kielcach

Wojewoda
wiêtokrzyski

9 grudnia
2003 r.

6

Realizacja zadania pn. Odnowa centrów ma³ych miast i wsi  CENTRA
 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla woj. ma³opolskiego
 w latach 2001-2002

Del.
w Krakowie

Wojewoda
Ma³opolski

30 listopada
2003 r.

7

Funkcjonowanie w latach 1999-2003 (I kw.) drogowych przejæ granicznych
w woj. lubelskim  w warunkach integracji z Uni¹ Europejsk¹

Del.
w Lublinie

Wojewoda
Lubelski

29 lipca
2003 r.

8

Wszczynanie oraz przebieg procesów naprawczych i likwidacyjnych
przedsiêbiorstw pañstwowych, dla których organem za³o¿ycielskim
jest Wojewoda £ódzki

Del.
w £odzi

Wojewoda
£ódzki

23 grudnia
2003 r.

9

Realizacja przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne
w jednostkach samorz¹du terytorialnego  w latach 2000-2002

Del.
w £odzi

Wojewoda
£ódzki

2 lutego
2004 r.

10

Realizacja przez gminy w woj. warmiñsko-mazurskim zadañ w zakresie
organizacji dowozu uczniów do szkó³ podstawowych i gimnazjów

Del.
w Olsztynie

Wojewoda 20 padziernika
Warmiñsko
2003 r.
-Mazurski

11

Realizacja obowi¹zku konserwacji urz¹dzeñ melioracji podstawowych
i szczegó³owych przez podmioty do tego zobowi¹zane

Del.
w Opolu

12

Prawid³owoæ sprzeda¿y gruntów przejêtych przez Oddzia³ Terenowy
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa w Poznaniu
po b. PGR Naramowice  rejon Morasko

Del.
w Poznaniu

Wojewoda 29 padziernika
Wielkopolski
2003 r.

13

Prawid³owoæ wykorzystania przez gminy rodków publicznych na zadania
s³u¿¹ce przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (kontrola sprawdzaj¹ca)

Del.
w Poznaniu

Wojewoda
Wielkopolski

7 lutego
2003 r.

14

Realizacja inwestycji wieloletnich przejêtych przez jednostki samorz¹du
terytorialnego pó³nocno-zachodniej czêci Polski z dniem 1 stycznia 1999 r.

Del.
w Szczecinie

Wojewoda
Szczeciñski

16 czerwca
2003 r.

Wojewoda
Opolski

31 marca
2004 r.

Tytu³ kontroli

Syntetyczne
opracowania
poszczególnych
kontroli
Cel

Zakres

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



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 oraz wydatków
ponoszonych 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 z realizacji wydatków 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. kwalifikowanie 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 w niektórych z nich stwierdzono nierzetelne rozliczenie tych dokumentów, 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 na Ukrainie do obs³ugi ruchu wizowego, po wprowadzeniu
wiz w planowanym terminie, nie gwarantowa³o pe³nego wykonania tych zadañ. O skali nowych zadañ s³u¿by konsularnej wiadcz¹ szacunki, które przewiduj¹, i¿ rocznie Konsulat Generalny RP w Kijowie bêdzie wydawa³ 300 tys. wiz
(dotychczas 2 tys.), Wydzia³ Konsularny Ambasady RP w Miñsku 130 tys. wiz (11 tys.), a Konsulat Generalny RP
w Grodnie  75 tys. wiz (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.
NIK odnotowa³a istnienie zagro¿eñ dla terminowego opracowaniaS programu informatycznego wspomagaj¹cego wydawanie wiz, co mo¿e znacznie utrudniæ jego zainstalowanie i przeszkolenie obs³uguj¹cych go pracowników.

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 specjalistycznego systemu informatycznego;
 przygotowanie alternatywnych rozwi¹zañ obs³ugi wydawania wielokrotnie zwiêkszonej liczby wiz, jeli niemo¿liwe oka¿e siê zakoñczenie w wyznaczonym terminie wszystkich prac przygotowawczych;

 terminowe przeprowadzenie szkoleñ personelu w obs³udze komputerowego systemu wizowego;
 zapewnienie rzetelnego sporz¹dzania sprawozdañ bud¿etowych;
 zapewnienie skutecznej kontroli
wewnêtrznej ewidencjonowania i rozliczenia wydawanych wiz.

Tytu³ kontroli
Zad³u¿enie jednostek
samorz¹du
terytorialnego

Cel

Zakres

Ustalenie i ocena stanu zad³u¿enia
samorz¹du terytorialnego i jego jednostek organizacyjnych posiadaj¹cych osobowoæ prawn¹.

Kontrol¹ objêto 242 jednostki samorz¹dowe: 16 samorz¹dów województw, 32 samorz¹dy powiatowe,
7 samorz¹dów miast na prawach powiatu oraz 187 samorz¹dów gmin
miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. W kontroli uczestniczy³y tak¿e
regionalne izby obrachunkowe.

Mo¿liwoæ wykorzystania przez jednostki samorz¹du terytorialnego rodków pomocowych z Unii Europejskiej uzale¿niona jest od ich sytuacji finansowej. Warunkiem
pozyskania tych rodków jest zapewnienie przez samorz¹dy w³asnego udzia³u w finansowaniu zamierzonych przedsiêwziêæ.
Tymczasem znacz¹cy wzrost zad³u¿enia samorz¹dów, który stwierdzono w badanym okresie 2,5 roku, stwarza realne zagro¿enie mo¿liwoci skorzystania z tej szansy. Niepokoj¹ce jest zw³aszcza szybkie tempo narastania tego zad³u¿enia. O ile na
koniec grudnia 1999 r. ³¹czna kwota d³ugu skontrolowanych jednostek wynosi³a prawie 1,2 mld z³, to na 30 czerwca 2002 r. 
2,6 mld z³ (wzrost zad³u¿enia o 124%). Jednoczenie pogorszy³a siê relacja kwoty d³ugu do zrealizowanych dochodów 
z 17% do 24%. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, relacja ta nie mo¿e przekroczyæ 60%. Tymczasem
sporód skontrolowanych samorz¹dów pu³ap ten przekroczy³o w 1999 r. 5 jednostek, w 2000 r.  11 jednostek, w 2001 r. 
14 jednostek, a do 30 czerwca 2002 r.  6 jednostek. Jednoczenie ros³a liczba jednostek, których d³ug przekracza³ 50%
dochodów  z 15 wed³ug stanu na koniec 1999 r. do 39 na koniec 2001 r. i przekraczaj¹cych 40%  z 11 do 29.
Objête kontrol¹ jednostki zaci¹ga³y d³ugoterminowe kredyty, po¿yczki b¹d emitowa³y obligacje  g³ównie na finansowanie inwestycji. Jednak w wielu wypadkach pozyskane w ten sposób rodki samorz¹dy przeznacza³y na wydatki bie¿¹ce
i sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ d³ugoterminowych. Z kwoty 1,3 mld kredytów zaci¹gniêtych przez kontrolowane jednostki, na bie¿¹ce wydatki wykorzystano 86 mln z³, a na zakupy, remonty i sp³aty zobowi¹zañ kolejne 80 mln z³.
Na pokrycie niedoboru bud¿etowego  którego podstawow¹ przyczyn¹ by³a nierytmiczna realizacja dochodów  czêæ
jednostek zaci¹gnê³a kredyty krótkoterminowe. Wyniki analizy obowi¹zuj¹cych przepisów wskazuj¹ jednak, i¿ kryteria
kwalifikowania zobowi¹zañ do d³ugo- b¹d krótkoterminowych nie s¹ precyzyjne, co mo¿e powodowaæ rozbie¿noci miêdzy sprawozdaniami bud¿etowymi jednostek samorz¹du terytorialnego, samorz¹dowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.
W wyniku kontroli ujawniono 201 wypadków zabezpieczeñ sp³aty kredytu na rzecz kredytodawcy wekslem in blanco wraz
z nieodwo³alnym do czasu sp³aty zobowi¹zania pe³nomocnictwem do dysponowania bie¿¹cym rachunkiem bankowym zad³u¿aj¹cej siê jednostki. Przepisy prawa reguluj¹ce gospodarkê finansow¹ jednostek samorz¹du terytorialnego nie zawieraj¹
podstaw do stosowania tej formy zabezpieczenia kredytów, ale te¿ nie zabraniaj¹ wprost jej stosowania. Regionalne izby
obrachunkowe i Najwy¿sza Izba Kontroli zajmuj¹ w tej sprawie stanowisko, ¿e podstawowym rachunkiem jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ dysponowaæ wy³¹cznie osoby uprawnione do sk³adania owiadczeñ woli w imieniu tej jednostki.
Z ustaleñ kontroli wynika ponadto, ¿e w ponad po³owie skontrolowanych jednostek samorz¹dowych mia³y miejsce
nieprawid³owoci przy zaci¹ganiu, wykorzystaniu i sp³acie zobowi¹zañ z tytu³u kredytów, po¿yczek, emisji obligacji oraz
w udzielaniu porêczeñ i gwarancji innym podmiotom. W sprawozdaniach 39 jednostek wykazano dane niezgodne z wielkociami zapisanymi w ewidencji ksiêgowej. W zwi¹zku z tym NIK skierowa³a 8 wniosków o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz jedno zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa polegaj¹cego na wydatkowaniu rodków ze sprzeda¿y obligacji niezgodnie z celami okrelonymi w warunkach emisji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 dokonanie w rozporz¹dzeniach Ministra Finansów stosownych zmian
w kierunku ustalenia jednoznacznych
kryteriów kwalifikowania zobowi¹zañ
do krótko- b¹d d³ugoterminowych;

 podjêcie przez Radê Ministrów inicjatywy ustawodawczej i wprowadzenie do ustawy o finansach publicznych przepisu zakazuj¹cego udzielania kredytodawcy pe³nomocnictwa do
dysponowania bankowym rachunkiem
bie¿¹cym jednostki samorz¹du terytorialnego;

 wprowadzenie do ustawy o finansach publicznych przepisu zobowi¹zuj¹cego jednostki samorz¹du terytorialnego, zamierzaj¹ce zaci¹gn¹æ kredyt,
po¿yczkê albo wyemitowaæ obligacje,
do uzyskiwania od regionalnej izby
obrachunkowej opinii w sprawie mo¿liwoci ich sp³aty b¹d wykupu.

!

Tytu³ kontroli
Dzia³ania informacyjne
i edukacyjne
administracji rz¹dowej
w zakresie integracji
z Uni¹ Europejsk¹

Cel

Zakres

Ocena dzia³añ informacyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez organy i jednostki administracji rz¹dowej
odpowiedzialne za informowanie
o procesie integracji europejskiej,
zw³aszcza przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej i Pe³nomocnika
Rz¹du ds. Informacji Europejskiej.

Kontrol¹ objêto m.in.: Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej (pe³ni¹cy
równie¿ funkcjê Centrum Informacji
Europejskiej w Warszawie), Kancelariê Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i 34 regionalne centra informacji europejskiej
(RCIE).

Od maja 1999 r. do koñca wrzenia 2002 r. dokumentem okrelaj¹cym zakres dzia³añ informacyjnych i promocyjnych UKIE w sferze integracji Polski z UE by³ Program informowania spo³eczeñstwa (PIS). Zadaniami wyszczególnionymi w tym dokumencie zajmowa³y siê tak¿e regionalne centra informacji europejskiej (ich funkcje pe³ni³y jednostki pozarz¹dowe wybrane w drodze konkursu zorganizowanego przez Urz¹d). Organizowa³y one m.in. szkolenia, konferencje, rozpowszechnia³y materia³y propaguj¹ce integracjê.
Miêdzy UKIE a RCIE zosta³y zawarte porozumienia, na podstawie których Urz¹d zobowi¹za³ siê do wspierania dzia³añ
inicjowanych przez RCIE, jednak¿e w okresie od 1 stycznia do 27 lipca 2001 r. RCIE nie otrzyma³y ¿adnych rodków
finansowych na realizacjê swoich zadañ.
Nieokrelenie zasad wsparcia finansowego, a tak¿e nieregularne przekazywanie dotacji, g³ównie pod koniec roku
bud¿etowego, niekorzystnie wp³ywa³y na zakres i terminowoæ realizacji zadañ. Skontrolowane przez Izbê 34 RCIE otrzyma³y z UKIE w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 30 wrzenia 2002 r. rodki w wysokoci prawie 9 mln z³. Ustalono, ¿e
w 7 wypadkach czêæ otrzymanej dotacji wydatkowa³y one niezgodnie z przeznaczeniem (m.in. na zakup ksi¹¿ek, których
tematyka nie by³a zwi¹zana z integracj¹ europejsk¹)  rodki wydane niecelowo (56 tys. z³) stanowi³y jednak tylko 0,6%
ca³oci rodków otrzymanych w tym czasie przez centra.
Równolegle stwierdzono, ¿e UKIE nie opracowa³ i nie udostêpni³ do publicznej wiadomoci informacji o mo¿liwoci
ubiegania siê o dofinansowanie zadañ poszerzaj¹cych wiedzê o UE w drodze pozakonkursowej (tj. bezporednio na
podstawie decyzji sekretarza KIE). Nieustalenie kryteriów przyznawania dotacji oraz nierównoæ w dostêpie do informacji
naruszaj¹, zdaniem NIK, zasady jawnoci i przejrzystoci dzia³ania administracji publicznej.
Izba pozytywnie oceni³a dzia³ania Pe³nomocnika Rz¹du ds. Informacji Europejskiej, który w czasie prowadzonej kampanii pn. Unia bez tajemnic przybli¿y³ spo³eczeñstwu tematykê integracyjn¹, zw³aszcza jego starania, które doprowadzi³y
do zawarcia umów i porozumieñ, dotycz¹cych m.in. emisji (nieodp³atnych lub za symboliczn¹ z³otówkê) odcinków filmu
Unia bez tajemnic w TVP SA oraz ekspozycji plakatów w placówkach PKO BP SA i na dworcach kolejowych. W dwóch
postêpowaniach o udzielenie zamówieñ publicznych (o wartoci netto ponad 0,8 mln z³, tj. 93% wartoci zamówieñ ogó³em) pe³nomocnik naruszy³ jednak zasady okrelone ustaw¹ o zamówieniach publicznych.
W badanym okresie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i polskie placówki dyplomatyczne realizowa³y Program ramowy promocji zagranicznej procesu akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Dzia³ania te nie by³y jednak
skoordynowane z przedsiêwziêciami podejmowanymi przez UKIE w ramach Programu informowania spo³eczeñstwa oraz
dzia³aniami Pe³nomocnika Rz¹du ds. Informacji Europejskiej, realizowanymi w ramach kampanii Unia bez tajemnic.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 skoordynowanie dzia³añ informacyjnych i edukacyjnych promuj¹cych
integracjê Polski z Uni¹ Europejsk¹,
realizowanych przez poszczególne
organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej;

"

 okrelenie przez UKIE, w zwi¹zku
z porozumieniami o wspó³pracy zawartymi z RCIE, rocznych planów finansowego wsparcia z bud¿etu pañstwa realizacji zadañ podejmowanych
przez regionalne centra informacji
europejskiej.

Tytu³ kontroli
Realizacja kontraktów
wojewódzkich

Cel

Zakres

Ocena przygotowania kontraktów
wojewódzkich, stanu realizacji ujêtych
w nich zadañ oraz wydatkowania
rodków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Kontrol¹ objêto 71 jednostek, w tym:
16 urzêdów wojewódzkich, 16 urzêdów marsza³kowskich, 31 urzêdów
gmin, jeden zwi¹zek gmin oraz 7 ministerstw.

Kontrakt wojewódzki to, z za³o¿enia, dobrowolna umowa zawierana miêdzy Rad¹
Ministrów, reprezentowan¹ przez ministra w³aciwego ds. rozwoju regionalnego
i poszczególnymi samorz¹dami województw, reprezentowanymi przez marsza³ków województw. Z inicjatywy ka¿dej ze
stron kontrakt mo¿e byæ, za zgod¹ partnera, zmieniany lub zawieszany. Z ustaleñ Najwy¿szej Izby Kontroli wynika jednak,
¿e samorz¹dy województw praktycznie by³y pozbawione mo¿liwoci wyboru decyzji o podpisaniu kontraktów. Zgodnie
bowiem z ustaw¹ o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, samorz¹dy mog³y otrzymaæ dofinansowanie z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ inwestycyjnych tylko w razie objêcia tych zadañ kontraktami. Niepodpisanie
kontraktu mia³oby ten skutek, ¿e jednostki samorz¹du terytorialnego musia³yby finansowaæ inwestycje tylko ze rodków
w³asnych.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e nie zosta³ spe³niony jeden z najwa¿niejszych celów zawarcia kontraktów  wprowadzenie polityki rozwoju regionalnego, która mia³aby faktyczny wp³yw na rozwój spo³eczno-gospodarczy kraju. Sposób okrelenia zadañ realizowanych w ramach kontraktów uniemo¿liwi³ samorz¹dom województw pe³nienie samodzielnej roli w rozwoju regionalnym, za rodki finansowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê poszczególnych zadañ kontraktów pos³u¿y³y
w g³ównej mierze finansowaniu zadañ wskazanych przez rz¹d oraz dotowaniu inwestycji lokalnych.
Gospodarka finansowa pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego prowadzona jest na podstawie bud¿etu uchwalanego na rok, a zatem wieloletnie programowanie rozwoju regionalnego, wymagaj¹ce planowania w d³u¿szym okresie
ni¿ rok bud¿etowy, nie jest zharmonizowane z t¹ zasad¹. W razie wprowadzenia zmian w bud¿ecie pañstwa i ograniczenia rodków finansowych na realizacjê kontraktów, stronie samorz¹dowej nie przys³uguj¹ ¿adne roszczenia wobec bud¿etu pañstwa  zwróci³a uwagê NIK.
Monitorowanie przebiegu realizacji oraz ocena skutecznoci kontraktów powinna byæ dokonywana przez komitety
monitoruj¹ce: na szczeblu krajowym  Komitet Monitoruj¹cy Program Wsparcia, na szczeblu województw  komitety
monitoruj¹ce kontrakty wojewódzkie. Nieprecyzyjne okrelenie w kontraktach wskaników zadañ uniemo¿liwi³o jednak
komitetom monitoruj¹cym spe³nienie roli, do jakiej zosta³y powo³ane. W wyniku kontroli ustalono ponadto, ¿e Komitet
Monitoruj¹cy Program Wsparcia zosta³ powo³any dopiero po up³ywie 18 miesiêcy od og³oszenia Programu oraz po 8 miesi¹cach od przejêcia przez Ministra Gospodarki zadañ z zakresu rozwoju regionalnego.
Na zadania realizowane w ramach kontraktów wojewódzkich w 2001 r. wydatkowano prawie 3,8 mld z³ (z tego z bud¿etu pañstwa  ponad 2,3 mld z³, tj. 62% wydatkowanych rodków). W ustawie bud¿etowej na 2002 r. na finansowanie
zadañ ujêtych w kontraktach zaplanowano 1,1 mld z³. Do koñca sierpnia 2002 r. przekazano dotacje w kwocie 445 mln z³
(40% zaplanowanych na ten cel rodków).
W ocenie NIK, kontrakty wojewódzkie s¹ odpowiednim instrumentem realizacji polityki rozwoju regionalnego. Konieczne jest jednak, aby minister w³aciwy do spraw rozwoju regionalnego korzysta³ ze swoich uprawnieñ dotycz¹cych
przeprowadzania kontroli realizacji zadañ objêtych kontraktami, czego dotychczas nie robi³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 dokonanie wyboru zadañ w drodze
rzeczywistych  opieraj¹cych siê na
zinstytucjonalizowanym partnerstwie 
negocjacji z samorz¹dami województw,
poprzedzonych wnikliw¹ analiz¹ po-

trzeb województw wynikaj¹cych z ich
strategii rozwoju regionalnego oraz
potrzeb wynikaj¹cych ze spójnej polityki strukturalnej rz¹du;
 wprowadzenie systemu gwarantowania rodków z bud¿etu pañstwa
umo¿liwiaj¹cego realizacjê programów
wieloletnich;

 utworzenie sprawnego systemu
monitorowania kontraktów, umo¿liwiaj¹cego ocenê skutecznoci i efektywnoci ich realizacji oraz wp³ywu na rozwój cywilizacyjny poszczególnych województw.

#

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Gospodarka finansowa
Centralnego Zarz¹du
S³u¿by Wiêziennej oraz
Zak³adu Bud¿etowego
Us³ug Wypoczynkowych
Centralnego Zarz¹du
S³u¿by Wiêziennej i jego
oddzia³ów

Ocena gospodarki finansowej wiêziennictwa w zakresie dochodów i wydatków jednostek bud¿etowych: Centralnego Orodka Szkolenia S³u¿by
Wiêziennej (COSSW) w Kaliszu,
Orodków Doskonalenia Kadr S³u¿by Wiêziennej (ODK) oraz przychodów i wydatków oddzia³ów Zak³adu
Bud¿etowego Us³ug Wypoczynkowych.

Kontrolê przeprowadzono w 29 jednostkach: CZSW, Zak³adzie Bud¿etowym COSSW w Kaliszu, 11 ODK,
Areszcie ledczym w Kamieniu Pomorskim oraz 14 oddzia³ach (orodkach wczasowych) Zak³adu Bud¿etowego.

Zdaniem NIK, finansowanie z bud¿etu pañstwa bazy szkoleniowej S³u¿by Wiêziennej w dotychczasowym zakresie jest niecelowe i niegospodarne, gdy¿ prowadzi do
wykorzystania znacz¹cej czêci rodków bud¿etowych, przeznaczonych na szkolenie S³u¿by Wiêziennej, na nieuzasadnione dofinansowywanie dzia³alnoci wypoczynkowej, która powinna byæ zorganizowana na zasadzie samofinansowania.
Tak¹ ocenê t³umaczy fakt, ¿e w badanym okresie lat 2001-2003 (I kw.) baza szkoleniowa (ODK) wykorzystywana by³a
w ok. 50%, ale w odniesieniu do dzia³alnoci podstawowej  szkoleñ, poziom ten nie przekracza³ 8%. W pozosta³ym
zakresie (ponad 40%) orodki szkoleniowe wykorzystywane by³y na dzia³alnoæ wypoczynkow¹ i realizacjê innych odp³atnych us³ug o charakterze komercyjnym. Jedynie w COSSW w Kaliszu, którego statutowa dzia³alnoæ, podobnie jak ODK,
polega na prowadzeniu szkoleñ, wykorzystanie bazy na ten cel siêga³o 70%.
Wydatki poniesione w badanym okresie z bud¿etów ODK, w przeliczeniu na jednego uczestnika szkolenia, wynios³y
przeciêtnie 533 z³ dziennie  w 2001 r. i 602 z³  w 2002 r., podczas gdy w tym samym okresie wydatki COSSW w Kaliszu
wynios³y odpowiednio 81 z³ i 78 z³. Wydatki te przewy¿sza³y tak¿e stawkê dziennej odp³atnoci za komercyjne us³ugi
wypoczynkowe prowadzone przez oddzia³y Zak³adu Bud¿etowego.
Ustalono, ¿e badane ODK nie obci¹¿a³y oddzia³ów Zak³adu Bud¿etowego kosztami osobowymi wynikaj¹cymi ze
wiadczenia pracy przez funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i osadzonych na rzecz dzia³alnoci wypoczynkowej niebêd¹cej przedmiotem dzia³alnoci kontrolowanych jednostek, chocia¿ w regulaminie organizacyjnym Zak³adu okrelono
obowi¹zek partycypacji w wydatkach jednostek bud¿etowych, jeli maj¹ one wp³yw na przychody osi¹gane przez oddzia³y
tego Zak³adu. Zdaniem NIK, Zak³ad Bud¿etowy nie spe³nia³ w badanym okresie zasadniczego dla tego rodzaju podmiotów
warunku samofinansowania dzia³alnoci, wynikaj¹cego z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, poniewa¿
nie pokrywa³ z w³asnych przychodów pe³nych, rzeczywistych kosztów swojej dzia³alnoci. Zdaniem NIK, stosowanie przez
Zak³ad Bud¿etowy cen wiadczonych us³ug skalkulowanych poni¿ej kosztów w³asnych zapewnia³o mu uprzywilejowan¹
pozycjê w stosunku do innych podmiotów na rynku us³ug wypoczynkowych.
W trakcie kontroli stwierdzono m.in., ¿e Zak³ad Bud¿etowy, sporz¹dzaj¹c na podstawie sprawozdañ z podleg³ych
oddzia³ów roczne sprawozdanie z wykonania planu za 2001 r., bez uzgodnienia z nimi dokona³ w tych sprawozdaniach
poprawek. W rezultacie tak sporz¹dzone roczne sprawozdanie Zak³adu by³o niezgodne z prowadzon¹ w oddzia³ach ewidencj¹ ksiêgow¹, na podstawie której sporz¹dzi³y one swoje sprawozdania. W kilku jednostkach odnotowano nieprawid³owoci w prowadzeniu ewidencji ksiêgowo-finansowej, nie wp³ynê³y one jednak w istotny sposób na wykonywane przez
kontrolowane jednostki ich zadañ.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie przestrzegania w dzia³alnoci Zak³adu Bud¿etowego Us³ug
Wypoczynkowych CZSW zasad samofinansowania okrelonych przepisami
ustawy o finansach publicznych,

$

a w razie braku efektów podjêcie dzia³añ likwidacyjnych, o których mowa
w rozporz¹dzeniu Ministra Finansów
w sprawie szczegó³owych zasad gospodarki finansowej jednostek bud¿etowych, zak³adów bud¿etowych, gospodarstw pomocniczych jednostek
bud¿etowych ...;

 okrelenie optymalnej wielkoci
bazy szkoleniowej S³u¿by Wiêziennej,
co powinno zapewniæ zdecydowan¹
poprawê wykorzystania tej bazy dla celów statutowych i zracjonalizowanie
wydatków na jej utrzymanie.

Tytu³ kontroli
Pozyskiwanie
i wykorzystywanie
œrodków finansowych
z funduszu PHARE

Cel

Zakres

Ocena programowania i wdra¿ania
programów realizowanych w ramach
PHARE na podstawie memorandów
finansowych podpisanych po wprowadzeniu Nowej Orientacji PHARE,
tj. po 28 wrzenia 1998 r., prawid³owoci zarz¹dzania przez jednostki
wdra¿aj¹ce rodkami publicznymi
przyznanymi na realizacjê projektów
w ramach Nowej Orientacji PHARE,
w szczególnoci projektów inwestycyjnych i wydatkowania tych rodków.

Kontrol¹ objêto: Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie usytuowany jest
Narodowy Koordynator Pomocy (NAC 
National Aid Coordinator), Ministerstwo
Finansów, gdzie funkcjonuje Krajowy
Urzêdnik Zatwierdzaj¹cy (NAO  National
Authorising Officer), 4 jednostki wdra¿aj¹ce  W³adzê Wdra¿aj¹c¹ Program
Wspó³pracy Przygranicznej PHARE (podleg³a Ministrowi Spraw Wewnêtrznych
i Administracji), Narodowy Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych
i Autostrad, Polsk¹ Agencjê Rozwoju
Przedsiêbiorczoci oraz 15 beneficjentów.

Synteza

W badanym okresie, od wrzenia 1998 r. do kwietnia 2003 r., Komisja Europejska w ramach tzw. Nowej Orientacji PHARE przekaza³a Polsce 755 mln euro, z których wykorzystano 614 mln euro (81%). NIK zbada³a efekty rzeczowe 16 projektów inwestycyjnych, wspó³finansowanych z PHARE, na
realizacjê których przewidziano rodki z tego funduszu w wysokoci 79 mln euro (9,7% rodków PHARE przeznaczonych w tym
czasie na inwestycje). W ocenie NIK, dzia³ania podejmowane w tym okresie, zarówno przez UKIE w zakresie programowania
i monitorowania programów pomocowych UE, jak i przez Ministerstwo Finansów zarz¹dzaj¹ce rodkami PHARE, by³y na ogó³
realizowane prawid³owo. Jednostki wdra¿aj¹ce programy PHARE oraz beneficjenci z regu³y nale¿ycie wywi¹zywali siê z obowi¹zków dotycz¹cych pozyskiwania i wykorzystania tych rodków, a za³o¿one w projektach efekty rzeczowe zosta³y osi¹gniête.
Stwierdzono, ¿e ³¹cznie zakontraktowano 79 mln euro, tj. 100% badanych rodków, za do 30 kwietnia 2003 r. wydano 75 mln
euro.
W ocenie NIK, jednostki wdra¿aj¹ce na bie¿¹co monitorowa³y wdra¿anie projektów PHARE. Ka¿da z nich wypracowa³a
w³asny system nadzoru i kontroli, dostosowany do specyfiki prowadzonej dzia³alnoci. Nieprawid³owoci i uchybienia, stwierdzone w trakcie realizacji 10 programów PHARE (sporód 16 badanych) polega³y przede wszystkim na opónieniach w wykonywaniu kontraktów w stosunku do harmonogramów, b³êdach formalnych w dokumentach lub ich nieterminowym przedstawieniu.
Nie ustrze¿ono siê jednak kilkumiesiêcznych opónieñ w realizacji zdecentralizowanego systemu wdra¿ania programów pomocowych (EDIS  Extended Decentralised Implementation System), maj¹cego za cel przejêcie przez stronê polsk¹ wszystkich zadañ
z zakresu zarz¹dzania finansowego i kontroli, w tym zatwierdzania dokumentacji przetargowej oraz kontraktów z wykonawcami, co
obecnie jest w gestii Komisji Europejskiej. Opónienia we wdra¿aniu EDIS spowodowane by³y m.in. czêstymi zmianami w harmonogramie prac, jak równie¿ zbyt pónym przedstawieniem przez Komisjê wymogów odnosz¹cych siê do tego procesu.
Zdaniem NIK, Krajowy Urzêdnik Zatwierdzaj¹cy nale¿ycie wykonywa³ zadania w zakresie zarz¹dzania finansowego rodkami PHARE. Ministerstwo Finansów nie posiada³o jednak bie¿¹cych informacji o wysokoci faktycznie zrealizowanych wydatków
poniesionych na wspó³finansowanie programów PHARE oraz o ród³ach pochodzenia rodków krajowych, innych ni¿ bud¿etowe.
Stwierdzono, ¿e przy regulowaniu p³atnoci zwi¹zanych z realizacj¹ projektów finansowanych ze rodków PHARE wyst¹pi³y
problemy z zachowaniem p³ynnoci finansowej, spowodowane m.in. nieterminowym przekazywaniem do NAO dokumentacji
przez beneficjentów i stosowaniem, przez Komisjê Europejsk¹ niespójnego z wymogami umów o realizacjê projektów systemu
przekazywania rodków PHARE.

Wa¿niejsze wnioski
 kontynuowanie przez NAO i NAC
dzia³añ dyscyplinuj¹cych jednostki
uczestnicz¹ce w procesie programowania do terminowego przekazywania

dokumentacji niezbêdnej do sporz¹dzania wniosków o rodki do Komisji Europejskiej, a tak¿e podjêcie przez jednostki wdra¿aj¹ce i beneficjentów dzia³añ w celu unikniêcia opónieñ i niecis³oci w sporz¹dzaniu i przekazywaniu
sprawozdañ;

 przyspieszenie prac w celu sprawnego zakoñczenia II i III etapu przygotowania do wdro¿enia EDIS oraz wyst¹pienie do Komisji Europejskiej
z wnioskiem o ewentualn¹ zmianê terminu zakoñczenia tych prac.

%

Tytu³ kontroli
Przygotowanie
i produkcja dowodów
osobistych

Cel

Zakres

Ocena zabezpieczenia interesów
Skarbu Pañstwa i obywateli RP
w trakcie przygotowania i produkcji
dowodów osobistych nowego wzoru.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz w Centrum Personalizacji
Dokumentów Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji.

Dowody osobiste nowego wzoru wydawane s¹ na podstawie ustawy o zmianie
ustawy o ewidencji ludnoci i dowodach osobistych oraz ustawy o dzia³alnoci gospodarczej. Do produkcji nowych dowodów osobistych (w formie karty poliwêglanowej) MSWiA wybra³o, w drodze przetargu, Konsorcjum z³o¿one z Drukarni Skarbowej i wêgierskiej firmy Multipolaris Kft. Wydawanie dowodów osobistych nale¿y
do w³aciwoci organów gminy, do których sk³ada siê odpowiedni wniosek. Na jego podstawie sporz¹dzany jest, z zastosowaniem rodków informatycznych, formularz bêd¹cy drukiem cis³ego zarachowania. Zawiera on wymagane dane
osobowe, które przesy³ane s¹ do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w formie dokumentu elektronicznego metod¹
teletransmisji.
Kontrola wykaza³a du¿¹ awaryjnoæ tego systemu, szczególnie w pierwszych miesi¹cach jego eksploatacji, w wyniku
czego okres oczekiwania na nowy dowód wynosi³ nawet 3 miesi¹ce. Wed³ug protoko³u zdawczo-odbiorczego, wykonawca
zapewni³ na ustawowo okrelony moment startu systemu  1 stycznia 2001 r., infrastrukturê i wyposa¿enie informatyczne
umo¿liwiaj¹ce jedynie wstêpne jego uruchomienie. Mimo to zamawiaj¹cy ju¿ 15 stycznia rozpocz¹³ personalizacjê dowodów. W ocenie NIK, wobec nieprzygotowania systemu, nale¿a³o podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do zmiany terminu rozpoczêcia ich wydawania.
Zarówno w MSWiA, jak i w CPD MSWiA, nie zachowano istotnych wymogów wynikaj¹cych z ustawy o ochronie informacji niejawnych. Do dnia zakoñczenia kontroli nie wdro¿ono bowiem opracowanych w resorcie szczególnych wymagañ
bezpieczeñstwa systemu i sieci teleinformatycznych funkcjonuj¹cych w zakresie personalizacji dokumentów (SWBS). W myl
obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów, szczególne wymagania bezpieczeñstwa systemu okrela siê ju¿ na etapie
projektowania nowego systemu (sieci teleinformatycznej), a nastêpnie uzupe³nia i rozwija wraz z jego wdra¿aniem, eksploatacj¹ i modernizacj¹.
NIK ujawni³a tak¿e, ¿e zbiór danych osobowych przetwarzanych w zwi¹zku z personalizacj¹ dokumentów osobistych
nie zosta³ zg³oszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Rozpoczêcie przetwarzania
danych osobowych bez rejestracji zbioru danych w GIODO by³o niezgodne z ustaw¹ o ochronie danych osobowych i stanowi³o wystêpek.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e MSWiA nie sprawowa³o nadzoru nad wykonywaniem umowy z Konsorcjum z nale¿yt¹
starannoci¹. Nie wyegzekwowano wykonania w ca³oci zadañ w niej okrelonych, mimo i¿ up³ynê³y ju¿ ponad 2 lata od
ostatecznego terminu. Wykonawca szeregu zadañ nie zrealizowa³ w ogóle lub wykona³ w sposób niezgodny z umow¹, co
niekorzystnie wp³ywa³o na sprawne i bezpieczne personalizowanie dokumentów oraz stwarza³o potencjalne zagro¿enia
dla eksploatowanego systemu teleinformatycznego, a tym samym dla pe³nego bezpieczeñstwa danych osobowych obywateli, przetwarzanych w zwi¹zku z wydawaniem dowodów osobistych. Do czasu zakoñczenia kontroli nie zosta³ przekazany przez wykonawcê projekt techniczny wraz z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy.
Kontrola ujawni³a ponadto, ¿e trzy firmy wykonuj¹ce zadania wynikaj¹ce z umowy, z którymi wi¹za³ siê dostêp do
informacji niejawnych stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹  dotycz¹cych technologii produkcji i sposobów zabezpieczeñ
dokumentów osobistych  nie posiada³y wiadectw bezpieczeñstwa przemys³owego, potwierdzaj¹cych ich zdolnoæ do
zapewnienia ochrony przed ujawnieniem tajnych danych. Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego nie prowadzi³a wobec
nich postêpowania sprawdzaj¹cego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wyegzekwowanie od wykonawcy
pe³nego zrealizowania umowy i zapewnienie w ten sposób prawid³owej i bez-

&

piecznej personalizacji dokumentów
osobistych;
 przeprowadzenie audytu systemu
teleinformatycznego, m.in. w celu
ustalenia prawid³owoci jego wykonania, zw³aszcza w zakresie zapew-

nienia bezpiecznej jego eksploatacji;
 zg³oszenie do rejestracji G³ównego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbioru danych osobowych przetwarzanych w zwi¹zku z personalizacj¹
dokumentów osobistych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Przygotowanie
administracji publicznej
do pozyskiwania i
wykorzystania funduszy
strukturalnych

Ocena przygotowania administracji
publicznej do pozyskiwania i wykorzystania rodków z funduszy strukturalnych.

Kontrolê przeprowadzono w: Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej (MGPiPS), Ministerstwie
Finansów, Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, w 16 urzêdach marsza³kowskich
i 16 urzêdach wojewódzkich.

W latach 2004-2006, na przedsiêwziêcia finansowane z funduszy strukturalnych
z bud¿etu Wspólnot Europejskich przewidziano dla Polski ³¹cznie ok. 8,3 mld euro,
czyli rodki kilkakrotnie wiêksze od pomocy przedakcesyjnej z funduszy PHARE, ISPA i SAPARD.
Stopieñ absorpcji funduszy strukturalnych bêdzie uzale¿niony od wdro¿enia skutecznego systemu zarz¹dzania i kontroli tych rodków w administracji publicznej, umiejêtnoci przygotowania przez beneficjentów koñcowych wniosków projektowych, zgodnych z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego oraz zagwarantowania rodków krajowych (publicznych i prywatnych) na prefinansowanie i wspó³finansowanie realizacji projektów.
Kontrola wykaza³a, ¿e z uwagi na opónienia w realizacji niezbêdnych dzia³añ instytucjonalnych i legislacyjnych, zaplanowanych w wewnêtrznych programach i harmonogramach dzia³añ administracji publicznej (m.in.: w uchwale Komitetu Integracji Europejskiej z 30 sierpnia 2002 r. w sprawie dzia³añ na rzecz zwiêkszenia potencja³u administracyjnego Polski dla sprawnego zarz¹dzania funduszami strukturalnymi, Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej oraz w corocznie przyjmowanych przez Radê Ministrów Programach Przygotowañ do Cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej), system zarz¹dzania funduszami strukturalnymi nie zosta³ w pe³ni wdro¿ony.
W ocenie NIK, administracja publiczna  pomimo podjêtych dzia³añ  nie by³a nale¿ycie przygotowana do pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych. By³o to wynikiem  obci¹¿aj¹cych zarówno stronê polsk¹ jak i Komisjê Europejsk¹  opónieñ w negocjowaniu przez MGPiPS i Komisjê Europejsk¹ treci dokumentów programowych dotycz¹cych
wdra¿ania funduszy strukturalnych w Polsce (przede wszystkim Podstaw wsparcia wspólnoty i Programów operacyjnych).
Na nieprzygotowanie administracji do zarz¹dzania tymi funduszami mia³y te¿ wp³yw opónienia w opracowaniu niezbêdnych regulacji prawnych (m.in. ustawy o Narodowym planie rozwoju, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, ustawy o partnerstwie publiczno  prywatnym), kilkumiesiêczna zw³oka w przygotowaniu i wdro¿eniu przez Ministerstwo Finansów informatycznego systemu monitorowania i kontroli rodków z funduszy strukturalnych (SIMIK) oraz
zatrudnienie niewystarczaj¹cej w stosunku do przyjêtych za³o¿eñ liczby wykwalifikowanych urzêdników w jednostkach
zaanga¿owanych w proces wdra¿ania funduszy strukturalnych. Inna rzecz, ¿e nie by³o projektów zakwalifikowanych do
realizacji z funduszy strukturalnych UE.
Izba zwróci³a równie¿ uwagê, ¿e proces decyzyjny zwi¹zany z wyborem projektów, ich realizacj¹, monitorowaniem
i kontrolowaniem wykorzystania rodków z funduszy strukturalnych w Polsce jest obecnie scentralizowany i spoczywa
g³ównie na administracji rz¹dowej, a w niewielkim stopniu na jednostkach samorz¹du terytorialnego. W konsekwencji,
samorz¹dy terytorialne s¹ zmuszone do biernego oczekiwania na decyzje MGPiPS, co ma niekorzystny wp³yw na przygotowania regionów do absorpcji rodków z funduszy strukturalnych. Scentralizowany proces decyzyjny jest trudny do pogodzenia z ide¹ regionalnego zarz¹dzania i wykorzystania tych funduszy.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przyspieszenie prac legislacyjnych,
maj¹cych na celu stworzenie podstaw
do sprawnego i efektywnego wykorzystania pomocy Unii Europejskiej,
w szczególnoci ustaw o: Narodowym
planie rozwoju, promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy, partnerstwie
publiczno-prywatnym, Funduszu porêczeñ unijnych, wraz z aktami wykonawczymi;
 dokoñczenie przez Ministerstwo
Finansów budowy systemu monitorowania i kontroli funduszy strukturalnych  SIMIK i niezw³oczne wdro¿enie
go w jednostkach zaanga¿owanych

w proces zarz¹dzania funduszami
strukturalnymi;
 rozpoczêcie zbierania i oceny projektów przewidzianych do wspó³finansowania z funduszy strukturalnych,
niezw³ocznie po zakoñczeniu uzgodnieñ i uchwaleniu niezbêdnych regulacji prawnych.

'

Tytu³ kontroli
Wprowadzanie
i funkcjonowanie
systemów
informatycznych
w jednostkach resortu
finansów

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci wdra¿ania
i funkcjonowania tych systemów 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 dwunastoletniej 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 2004 r.
Do czasu zakoñczenia kontroli (III kw. 2002 r.) nie zbudowano podsystemu wspomagaj¹cego pracê kontroli skarbowej, umo¿liwiaj¹cego trafne typowanie do kontroli podatników niewywi¹zuj¹cych 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 2005 r. W ocenie NIK, skutecznoæ kontroli skarbowej by³aby wy¿sza, gdyby wczeniej wdro¿ono poszczególne podsystemy systemu POLTAX.
Krytyczne uwagi nasuwa³o tak¿e niepe³ne wykorzystanie danych informatycznych systemu POLTAX do kontroli podatników, prowadzonej przez urzêdy kontroli skarbowej. Nie mia³y 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 podleg³a mu jednostka.

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 podatko-



wego i zwiêkszenie udzia³u Departamentu ds. Informatyzacji 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 syste-

mu 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

Cel

Zakres

Realizacja przez urzêdy
skarbowe zadañ
w zakresie prowadzenia
postêpowañ w sprawach
o wykroczenia
i przestêpstwa skarbowe
oraz opodatkowania
przychodów nieznajduj¹cych pokrycia
w ujawnionych Ÿród³ach

Ocena dzia³ania urzêdów skarbowych
w zakresie ujawniania wykroczeñ
i przestêpstw karnych skarbowych
oraz prawid³owoci wszczynania
i prowadzenia postêpowañ w tych
sprawach.

Kontrolê przeprowadzono w 37 urzêdach skarbowych.

W ocenie NIK, urzêdy skarbowe (US) nie wykorzystuj¹ prawid³owo uzyskanych w toku
kontroli podatkowych informacji o naruszeniach przepisów podatkowych, stanowi¹cych przestêpstwa lub wykroczenia skarbowe. Postêpowania karne skarbowe na podstawie zawiadomieñ spoza urzêdów
skarbowych, np. wnoszonych przez policjê, prokuraturê czy urzêdy celne, wszczynane by³y niezw³ocznie. Negatywnie natomiast oceniono starannoæ i sprawnoæ urzêdów w uruchamianiu tych postêpowañ na podstawie materia³ów w³asnych.
Kontrola NIK wykaza³a, ¿e sporód 1175 zbadanych wypadków naruszenia przepisów podatkowych stanowi¹cych przestêpstwa lub wykroczenia skarbowe, urzêdy skarbowe podjê³y tylko 45% sporód nich. Przyczynami niewszczynania postêpowañ
karnych skarbowych by³y m.in. nieuzasadnione opónienia w przekazywaniu protoko³ów kontroli do komórek US wymierzaj¹cych
podatki, opónienia we wszczynaniu postêpowañ podatkowych oraz opiesza³e ich prowadzenie. Wykryto te¿ nieprzekazywanie
wniosków do w³aciwych jednostek US, a tak¿e niepodejmowanie postêpowañ mimo z³o¿enia stosownych wniosków.
Sporód przesz³o 91 tys. wypadków naruszenia przepisów podatkowych ujawnionych przez urzêdy skarbowe, rozpatrzono 87% spraw. Kontrola ujawni³a, ¿e w objêtych ni¹ urzêdach rozpatrzono o 11 tys. spraw mniej ni¿ wp³ynê³o ich
w badanym okresie. Przyrost liczby spraw do za³atwienia, a w konsekwencji zagro¿enie przedawnieniem niektórych z nich,
NIK sygnalizuje w 65% skontrolowanych urzêdów skarbowych. A¿ w 25% wypadków przyczyn¹ odst¹pienia od wszczêcia
postêpowañ karnych skarbowych by³o przedawnienie karalnoci czynów. Zdecydowana wiêkszoæ tych spraw przedawni³a siê z powodu nieterminowego z³o¿enia wniosków przez ró¿ne komórki urzêdów skarbowych. Nieprawid³owoci te wynika³y  w ocenie NIK  m.in. z zaniedbañ w organizacji pracy, nienale¿ytej koordynacji prac miêdzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi urzêdów skarbowych, z niedostatecznego nadzoru i kontroli naczelników oraz kierowników dzia³ów
nad realizacj¹ zadañ zwi¹zanych z przestêpczoci¹ skarbow¹.
Ujawniono, ¿e w jednym z kontrolowanych urzêdów skarbowych zajmowano siê ustalaniem nieistniej¹cych w rzeczywistoci uszczupleñ podatkowych, prowadz¹c odpowiednie postêpowania. Celem tego przemylanego dzia³ania by³o uzyskanie
dodatkowego 20% odpisu kwot  wynikaj¹cych z bezporedniego dzia³ania urzêdu i wydanych decyzji  podlegaj¹cych zaliczeniu na dochody rodków specjalnych. Urz¹d przeprowadzi³ u podatników kontrole i wyda³ decyzje okrelaj¹ce zaleg³oci podatkowe na 940 tys. z³, mimo i¿ zosta³y one uregulowane wraz z odsetkami jeszcze przed wszczêciem postêpowania kontrolnego.
W ten sposób urz¹d skarbowy pomniejszy³ dochody bud¿etowe z tytu³u podatków o 187 tys. z³.
W ocenie NIK, urzêdy skarbowe w niedostatecznym stopniu korzysta³y z bêd¹cych w ich posiadaniu informacji, pozwalaj¹cych na
porównanie wydatków i dochodów podatników dla ustalenia i opodatkowania dochodów nieznajduj¹cych pokrycia w ujawnionych ród³ach, lub pochodz¹cych ze róde³ nieujawnionych. Sporód 37 skontrolowanych urzêdów skarbowych, w 21 urzêdach nie wydano
przez 2,5 roku ani jednej decyzji ustalaj¹cej podatek od nieujawnionych róde³ przychodów. W pozosta³ych wydano 92 takie decyzje,
z których 16 zosta³o uchylonych w postêpowaniu odwo³awczym, ze wzglêdu na uchybienia w postêpowaniu dowodowym.
W wyniku kontroli Izba stwierdzi³a, ¿e urzêdy skarbowe nie podjê³y postêpowañ w stosunku do wydatków, uszczupleñ
i nale¿noci podatkowych w wysokoci co najmniej 74 mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zwiêkszenie skutecznoci nadzoru
Ministra Finansów nad podleg³ymi s³u¿bami skarbowymi;

 wyeliminowanie wypadków nieterminowego wszczynania i prowadzenia
postêpowañ podatkowych, niesporz¹dzania zawiadomieñ o pope³nieniu
przestêpstw i wykroczeñ skarbowych
oraz nieterminowego wszczynania

postêpowañ karnych skarbowych;
 wykorzystywanie przez urzêdy skarbowe posiadanych informacji, pozwalaj¹cych na podjêcie postêpowañ wyjaniaj¹cych wobec podatników, których wydatki przewy¿szaj¹ dochody.



Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Udzielanie przez Skarb
Pañstwa oraz niektóre
osoby prawne porêczeñ
i gwarancji

Ocena udzielania porêczeñ i gwarancji w imieniu Skarbu Pañstwa oraz
przez Bank Gospodarstwa Krajowego  ze rodków Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych, jak równie¿ prawid³owoci ich udzielania
przez niektóre osoby prawne.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Finansów, Bank Gospodarstwa Krajowego,
Agencjê Rozwoju Przemys³u, Agencjê Rynku Rolnego oraz Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Skarb Pañstwa ma dominuj¹cy udzia³ w kwocie porêczeñ i gwarancji udzielonych
przez podmioty sektora finansów publicznych  w okresie od koñca 1999 r. do koñca I pó³r. 2002 r. wzrós³ on z 95% do 98%. Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia udzielanie porêczeñ i gwarancji
w imieniu Skarbu Pañstwa przez Ministra Finansów i Radê Ministrów, nie stwierdzaj¹c nieprawid³owoci w ich dzia³aniu
i podejmowaniu decyzji w tym zakresie. Skala niewymagalnych zobowi¹zañ Skarbu Pañstwa z tytu³u udzielonych porêczeñ i gwarancji oraz sp³aty ze rodków bud¿etowych porêczonych i gwarantowanych zobowi¹zañ nie zagra¿a³y stabilnoci finansów publicznych i bud¿etu pañstwa, a ustanawiane zabezpieczenia pokrywa³y wartoæ zobowi¹zañ z tego tytu³u.
W ocenie NIK, Ministerstwo Finansów rzetelnie rozpatrywa³o wnioski o udzielenie porêczeñ i gwarancji, a decyzje
o ich udzieleniu podejmowano zgodnie z wymogami ustawy o porêczeniach i gwarancjach. Miêdzy 1 stycznia 1999 r.
a 30 czerwca 2002 r. do Ministerstwa wp³ynê³y 32 wnioski o porêczenia i gwarancje. Skarb Pañstwa udzieli³ w tym okresie
25 gwarancji i porêczeñ na kwotê 17,9 mld z³.
Wyp³aty kwot porêczonych i gwarantowanych realizowane by³y prawid³owo, zgodnie z zawartymi umowami. NIK odnotowa³a jednak wypadek 22-dniowego opónienia wyp³aty, co spowodowane by³o brakiem mo¿liwoci uiszczenia zobowi¹zania przed otrzymaniem od kredytodawcy wezwania do zap³aty. Mimo to za opónienie trzeba by³o zap³aciæ karne
odsetki.
Systemowym uzupe³nieniem porêczeñ i gwarancji udzielanych w imieniu Skarbu Pañstwa s¹ porêczenia i gwarancje
udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych. W badanym okresie BGK
udzieli³ 846 porêczeñ o ³¹cznej wartoci 201,8 mln z³. BGK nie wykorzystywa³ w pe³ni limitów porêczeñ z KFPK, na co
wp³yw mia³y tak¿e czynniki niezale¿ne od banku, m.in. ustawowe ograniczenie rodzajów kredytów, które mog¹ byæ objête
porêczeniem z KFPK. NIK krytycznie natomiast ocenia, ¿e do czasu zakoñczenia kontroli, mimo up³ywu roku i trzech
miesiêcy od nowelizacji ustawy o porêczeniach i gwarancjach rozszerzaj¹cej zakres mo¿liwych porêczeñ, BGK nie dostosowa³ swych uregulowañ wewnêtrznych do znowelizowanej ustawy, co de facto wstrzyma³o jej wejcie w ¿ycie. Izba
ocenia te¿, ¿e instrukcje wewnêtrzne BGK dotycz¹ce rozpatrywania w trybie zwyk³ym wniosków o porêczenia z KFPK nie
by³y dostosowane do celów i specyfiki porêczeñ. Przy ocenie zdolnoci kredytowej podmiotów wystêpuj¹cych o porêczenia z KFPK by³a stosowana metodologia obowi¹zuj¹ca przy udzielaniu kredytów w ramach dzia³alnoci komercyjnej BGK.
NIK krytycznie ocenia w okresie objêtym kontrol¹ brak w Agencji Rozwoju Przemys³u procedur wewnêtrznych okrelaj¹cych zasady i tryb udzielania porêczeñ i gwarancji. Stosowanie takich procedur NIK uwa¿a za celowe, bowiem pomoc w formie porêczeñ i gwarancji powinna odbywaæ siê na podstawie przejrzystych i jednolitych procedur. Ich brak umo¿liwia³ dowolne, w znacznym stopniu, kszta³towanie i ró¿nicowanie warunków, na których by³y udzielane porêczenia i gwarancje. NIK ujawni³a te¿ nieustanawianie przez ARP zabezpieczeñ na wypadek roszczeñ z tytu³u porêczeñ i gwarancji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 stosowanie takich zapisów
w umowach gwarancji, które 
w przypadku opónieñ powsta³ych na
skutek zwlekania przez kredytodawcê z wyst¹pieniem do Ministra Finansów o wyp³atê kwoty gwarantowanej
 nie bêd¹ obligowa³y Skarbu Pañ-



stwa do zap³aty odsetek za zw³okê;
 wprowadzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego regulacji wewnêtrznych umo¿liwiaj¹cych udzielanie gwarancji z Krajowego Funduszu
Porêczeñ Kredytowych;
 opracowanie metodologii oceny
zdolnoci kredytowej podmiotów ubiegaj¹cych siê o porêczenia lub gwarancje z tego Funduszu w trybie zwyk³ym,

która uwzglêdnia³aby cele i specyfikê
tej formy pomocy;
 ka¿dorazowe okrelanie w umowach gwarancji i porêczeñ Agencji
Rozwoju Przemys³u terminu ich wa¿noci i ustanawianie zabezpieczeñ na
wypadek roszczeñ wynikaj¹cych z tytu³u wykonania obowi¹zków porêczyciela lub gwaranta.

Tytu³ kontroli
Realizacja dochodów
bud¿etu pañstwa
z podatku akcyzowego

Cel

Zakres

Ocena realizacji dochodów bud¿etu
pañstwa ze wspomnianego podatku,
z uwzglêdnieniem: zasad ustalania
stawek podatkowych oraz ich wp³ywu na wielkoæ sprzeda¿y towarów,
systemu poboru podatków, skutecznoci egzekwowania zaleg³oci przez
urzêdy skarbowe (celne) i funkcjonowania nadzoru nad producentami
wyrobów akcyzowych, zw³aszcza wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Finansów, 32 urzêdach skarbowych, 8 urzêdach kontroli skarbowej,
8 izbach celnych (do 30 kwietnia
2002 r.  urzêdach celnych) oraz
u 30 przedsiêbiorców  p³atników podatku akcyzowego.

Najwy¿sza Izba Kontroli uzna³a, ¿e w badanym okresie funkcjonowanie systemu
poboru podatku akcyzowego przez organy podatkowe i celne by³o w zasadzie prawid³owe. Wykonanie dochodów bud¿etu pañstwa z tego podatku w latach 1999-2002 by³o zbli¿one do wielkoci planowanych i wynios³o w 1999 r. 25,2 mld z³, (99,8%), w 2000 r.  27,3 mld z³ (93,9%), w 2001 r.  28,9 mld z³ (92,9% planu po
zmianach i 87%  wed³ug ustawy bud¿etowej z 1 marca 2001 r.), w 2002 r.  31,5 mld z³, czyli 96,9% przewidywanych
dochodów na ten rok. Udzia³ dochodów z podatku akcyzowego w dochodach bud¿etu pañstwa utrzymywa³ siê w tych
latach na sta³ym poziomie ok. 20%, przy wzrocie w jego strukturze dochodów z podatku od paliw silnikowych i wyrobów
tytoniowych i obni¿eniu siê dochodów od wyrobów spirytusowych.
Mimo generalnie pozytywnej oceny, Izba zwróci³a uwagê, ¿e nie wszystkie za³o¿one cele zosta³y w tej dziedzinie
osi¹gniête. Wzrost stawek akcyzy na wyroby spirytusowe przyczyni³ siê, odwrotnie ni¿ zak³adano, nie do wzrostu dochodów bud¿etu pañstwa z tego tytu³u, lecz do jego obni¿enia. Sprzyja³ bowiem przemytowi przygranicznemu tych wyrobów
(w wiêkszoci krajów s¹siednich ceny alkoholu by³y znacznie ni¿sze). Ponadto odnotowano rozwój przestêpczoci zorganizowanej zwi¹zanej z przemytem spirytualiów. Podobne, niekorzystne zjawiska wyst¹pi³y po zwiêkszeniu opodatkowania
akcyz¹ najpopularniejszych papierosów.
NIK zwróci³a tak¿e uwagê na inn¹ niepokoj¹c¹ tendencjê  znaczny wzrost w badanym okresie zaleg³oci w sp³acie
podatku. W 1999 r. zaleg³oci wynios³y 281 mln z³, w 2001 r. wzros³y do 786 mln z³, natomiast wed³ug stanu na koniec
I pó³r. 2002 r. osi¹gnê³y 943 mln z³. Skuteczn¹ windykacjê zaleg³oci podatkowych utrudnia³a opiesza³oæ w wysy³aniu
upomnieñ i wystawianiu tytu³ów wykonawczych.
W skontrolowanych urzêdach celnych w Rzepinie i Szczecinie stwierdzono, ¿e wzrost zaleg³oci w sp³acie podatku akcyzowego, jaki mia³ miejsce w latach 2001-2002, by³ konsekwencj¹ wwiezienia na polski obszar celny, g³ównie
przez obywateli b. ZSRR, samochodów osobowych w ramach tranzytu i niezakoñczenia stosownej procedury zwi¹zanej z udokumentowaniem wywozu pojazdu. Ze wzglêdu na brak stosownych umów miêdzynarodowych o wzajemnej
pomocy prawnej w egzekucji nale¿noci podatkowych i celnych, dochodzenie nale¿noci (w obu tych urzêdach wynios³y ponad 8,5 mln z³) jest praktycznie niemo¿liwe.
Krytyczne uwagi Izby dotyczy³y decyzji G³ównego Urzêdu Ce³ z sierpnia 2001 r., zalecaj¹cej s³u¿bom celnym zaprzestanie
ka¿dorazowego pobierania i badania próbek olejów opa³owych i napêdowych przeznaczonych do celów opa³owych, pochodz¹cych z krajów stref wolnego handlu. Chodzi bowiem o to, ¿e bez zbadania technicznych cech takiego paliwa nie jest
mo¿liwe sprawdzenie prawid³owoci zadeklarowanego podatku akcyzowego, poniewa¿ stawki podatkowe dla olejów opa³owych i napêdowych u¿ywanych na cele opa³owe s¹ kilkakrotnie ni¿sze, ni¿ dla innych paliw. Zdaniem NIK, ograniczenia w pobieraniu i badaniu próbek mog¹ prowadziæ do ewentualnych zachowañ korupcyjnych pracowników s³u¿b celnych.
W wyniku kontroli stwierdzono nieprawid³owoci finansowe na kwotê ponad 53 mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu
zawarcie stosownych umów umo¿liwiaj¹cych  w ramach wzajemnej pomocy

prawnej  egzekwowanie nale¿noci
podatkowych i celnych od obywateli
innych pañstw;
 przywrócenie zasady ka¿dorazowego pobierania i badania przez organy
celne próbek olejów opa³owych i na-

pêdowych przeznaczonych do celów
opa³owych, pochodz¹cych z krajów
stref wolnego handlu.

!

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja ustawy
o funkcjonowaniu
banków spó³dzielczych,
ich zrzeszaniu siê
i bankach zrzeszaj¹cych

Ocena stanu wdro¿enia rozwi¹zañ
dotycz¹cych sektora bankowoci
spó³dzielczej zawartych w ustawie
o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach
zrzeszaj¹cych.

Kontrolê przeprowadzono w Narodowym Banku Polskim, Banku Gospodarki ¯ywnociowej SA, Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym i w Ministerstwie Skarbu Pañstwa.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e nie zosta³y w pe³ni wykorzystane mo¿liwoci zmian
w sektorze bankowoci spó³dzielczej, jakie przynios³o wejcie w ¿ycie 28 stycznia
2001 r. ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych.
Ustawa ta da³a m.in. mo¿liwoæ przejêcia kontroli nad BG¯ przez banki spó³dzielcze. Stworzono prawn¹ koncepcjê
uspó³dzielczenia BG¯. Polega³a ona na za³o¿eniu, ¿e je¿eli BG¯ bêdzie bankiem zrzeszaj¹cym, a banki spó³dzielcze
w nim zrzeszone zwiêksz¹ swój udzia³ w kapitale akcyjnym BG¯ do 51% ogólnej liczby akcji, wówczas Minister Skarbu
Pañstwa zwróci siê do BG¯ z wnioskiem o umorzenie akcji Skarbu Pañstwa, a BG¯ akcje umorzy w ten sposób, ¿e udzia³
Skarbu Pañstwa w kapitale akcyjnym BG¯ ograniczony zostanie do poziomu nie wiêkszego ni¿ 24% ogó³u akcji.
BG¯ rozpocz¹³ dzia³ania, które mia³y umo¿liwiæ realizacjê tego celu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BG¯ podjê³o
stosowne uchwa³y w tej sprawie, a Zarz¹d Banku opracowa³ i dostarczy³ w terminie Komisji Nadzoru Bankowego projekt
zrzeszenia. W ocenie NIK, przedstawione dzia³ania zmierzaj¹ce do uspó³dzielczenia BG¯, a zatem i do zmiany koncepcji jego rozwoju, nale¿y oceniæ pozytywnie.
Komisja Nadzoru Bankowego nie podjê³a jednak decyzji o zatwierdzeniu b¹d te¿ odmowie zatwierdzenia projektu
zrzeszenia. NIK zwróci³a uwagê, ¿e przepisy ustawy o bankach spó³dzielczych nie przewidywa³y mo¿liwoci przesuniêcia
terminu zatwierdzenia projektu umowy zrzeszenia. Warto przy tym tak¿e podkreliæ, ¿e projekt umowy nie zawiera³ postanowieñ sprzecznych z przepisami prawa lub stanowi¹cych zagro¿enie dla bezpieczeñstwa rodków zgromadzonych w bankach zrzeszenia, a BG¯ spe³nia³ formalne warunki kapita³owe.
Mimo to KNB wyda³a w sierpniu 2001 r. postanowienie, którym przesunê³a termin zatwierdzenia projektu umowy o pó³
roku. Krok ten uzasadni³a okolicznoci¹, ¿e BG¯ realizuje program naprawczy od 1995 r. i mimo znacz¹cej pomocy ze
rodków publicznych nie osi¹gn¹³ zaplanowanego wzrostu funduszy w³asnych, a tak¿e nie uzyska³ odpowiedniej struktury
i jakoci aktywów. Ponadto KNB za¿¹da³a zwo³ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BG¯ i podjêcia uchwa³y o zwiêkszeniu funduszy w³asnych BG¯ do poziomu gwarantuj¹cego jego bezpieczne funkcjonowanie,
tj. o 1,6 mld z³ w ci¹gu pó³tora roku. Jednak Skarb Pañstwa, bêd¹cy wiêkszociowym akcjonariuszem BG¯, nie mia³ w tym
czasie planów przekazania bankowi rodków w oczekiwanej przez KNB wysokoci. W ocenie NIK, nie istnia³y realne
mo¿liwoci zrealizowania przez BG¯ warunków postawionych przez KNB. W konsekwencji proces uspó³dzielczania BG¯
zosta³ zahamowany.
Brak konsekwencji w realizacji kolejnych za³o¿eñ uniemo¿liwi³ bankom spó³dzielczym wiarygodne prognozowanie ich
dalszego rozwoju na podstawie strategii uspó³dzielczania BG¯. W ci¹gu 2 lat ich depozyty zmniejszy³y siê o przesz³o
po³owê  do 687 mln z³.
Skarb Pañstwa  wiêkszociowy udzia³owiec BG¯  podj¹³ decyzjê o zmianie strategii rozwoju banku, która ma byæ
realizowana przez wprowadzenie jego akcji do obrotu publicznego. W opinii NIK, brak stabilnej koncepcji dotycz¹cej
okrelenia charakteru funkcjonowania BG¯ mia³ niekorzystny wp³yw na jego rozwój.
Uwzglêdniaj¹c stwierdzony stan, z którego wynika, ¿e prace prowadzone przez BG¯ SA i Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie doprowadzi³y do zmiany charakteru banku i okrelenia szczegó³owego harmonogramu dzia³añ w celu zapewnienia jego rozwoju, za szczególnie wa¿ne uznano wdra¿anie przyjêtego przez Radê Nadzorcz¹ programu rozwoju BG¯ SA,
jako uniwersalnego banku komercyjnego. Uznano tak¿e za w³aciwe, w zwi¹zku z przyjêciem nowego kierunku zmian,
zniesienie dotychczasowych przepisów stwarzaj¹cych mo¿liwoæ uspó³dzielczenia banku.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
"

 wdra¿anie programu rozwoju BG¯
jako uniwersalnego banku komercyjnego;

 rozwa¿enie mo¿liwoci zniesienia
przepisów stwarzaj¹cych podstawy
prawne do uspó³dzielczenia BG¯.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Stan procesu
prywatyzacji
Powszechnego Zak³adu
Ubezpieczeñ SA

Ocena drugiego etapu prywatyzacji
PZU SA, z uwzglêdnieniem zgodnoci podjêtych dzia³añ ze strategi¹ prywatyzacji spó³ki zatwierdzon¹ przez
Radê Ministrów.

Kontrol¹ objêto Powszechny Zak³ad
Ubezpieczeñ SA, a tak¿e Ministerstwo Skarbu Pañstwa i Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Wed³ug stanu na koniec 2002 r., zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie
dzia³alnoci ubezpieczeniowej w Polsce mia³y 72 krajowe zak³ady ubezpieczeniowe i 2 oddzia³y g³ówne zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ. Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ by³ i jest najwiêksz¹
firm¹ ubezpieczeniow¹ w naszym kraju. W 2002 r. udzia³ PZU SA w rynku ubezpieczeñ wynosi³ ponad 55%.
Strategia prywatyzacji PZU SA przygotowana zosta³a przez Ministra Skarbu Pañstwa i zatwierdzona w marcu 1999 r.
przez Radê Ministrów. Kapita³ akcyjny PZU SA, to ponad 8,6 mln akcji. Zgodnie z rz¹dow¹ strategi¹, pierwszy etap
prywatyzacji PZU SA zakoñczony zosta³ w listopadzie 1999 r. umow¹ prywatyzacyjn¹, na mocy której sprzedano pakiet
30% akcji na rzecz konsorcjum, w ramach którego Eureko B.V. z siedzib¹ w Amsterdamie objê³o 20% akcji, za BIG Bank
Gdañski, obecnie Bank Millennium 10% akcji. W drugim etapie prywatyzacji pozosta³e akcje PZU SA mia³y zostaæ wprowadzone do publicznego obrotu.
W umowie prywatyzacyjnej konsorcjum zobowi¹za³o siê do wspierania programu rozwoju PZU SA, maj¹cego polepszyæ zarz¹dzanie firm¹, podnieæ wartoæ spó³ki i w konsekwencji lepiej przygotowaæ j¹ do dalszej prywatyzacji w ramach
oferty publicznej. Program ten realizowany by³ jednak w bardzo ograniczonym zakresie. Przyczyni³y siê do tego niew¹tpliwie napiêcia, do jakich dochodzi³o miêdzy konsorcjum a Ministrem Skarbu Pañstwa.
Umowa sprzeda¿y zawiera³a postanowienia, które faktycznie zapewni³y inwestorom wiêkszy wp³yw na zarz¹dzanie
PZU SA, ni¿ wynika³o to z liczby nabytych udzia³ów. W rezultacie Minister Skarbu Pañstwa nie by³ w stanie, w stopniu
proporcjonalnym do udzia³ów Skarbu Pañstwa w kapitale akcyjnym, wp³ywaæ na decyzje o sk³adzie w³adz spó³ki. Minister,
d¹¿¹c do uzyskania wiêkszego wp³ywu na zarz¹dzanie PZU SA w trakcie nadzwyczajnych walnych zgromadzeñ akcjonariuszy, swoimi dzia³aniami narusza³ postanowienia umowy i porozumienia zawarte z konsorcjum, doprowadzaj¹c m.in. do
powo³ania Rady w sk³adzie niezgodnym z ustaleniami umowy. W rezultacie przez nieomal rok nie uda³o siê powo³aæ
przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej PZU SA, a przez 3 miesi¹ce Rada Nadzorcza dzia³a³a w sk³adzie, który nie by³
akceptowany przez konsorcjum.
W kwietniu 2001 r. zosta³a podpisana umowa dodatkowa do umowy prywatyzacyjnej, która zakoñczy³a spory dotycz¹ce wyboru w³adz spó³ki i potwierdza³a projekt zrealizowania pierwszej oferty publicznej akcji PZU SA przed koñcem 2001 r.
W ramach tej oferty Eureko mia³o nabyæ kolejne 21% akcji spó³ki. Jednak doradca Ministra poinformowa³, ¿e w zwi¹zku
z dekoniunktur¹ na rynku papierów wartociowych, w przypadku realizacji oferty nie zostanie osi¹gniêty podstawowy cel
prywatyzacji  maksymalizacja przychodów i stworzenie uporz¹dkowanego rynku wtórnego akcji PZU SA. W padzierniku
2001 r. Minister Skarbu Pañstwa zawar³ z Eureko drug¹ umowê dodatkow¹, w której zobowi¹za³ siê do sprzeda¿y 21%
akcji PZU za sumê 2,8 mld z³. Umowa ta nie zosta³a jednak zrealizowana, bowiem Eureko nie uzyska³o zgody Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji na dokonanie tej transakcji. Zgodnie z ustaw¹ o nabywaniu nieruchomoci przez
cudzoziemców, zgoda taka jest konieczna, gdy cudzoziemiec nabywa akcje spó³ki handlowej, bêd¹cej w³acicielem lub
u¿ytkownikiem wieczystym nieruchomoci. Dosz³o wiêc de facto do zatrzymania procesu prywatyzacji PZU, a Minister
Skarbu Pañstwa nie podpisa³ prospektu emisyjnego spó³ki. Jednoczenie minister przedstawi³ Eureko propozycje redefinicji strategii prywatyzacji PZU SA, polegaj¹cej m.in. na utrzymaniu przez Skarb Pañstwa pakietu akcji pozwalaj¹cego na
utrzymanie kontroli nad firm¹ oraz ograniczeniu do maksymalnie 50% g³osów konsorcjum na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy. Rada Ministrów zaakceptowa³a te za³o¿enia, ale Eureko wszczê³o procedurê arbitra¿ow¹ dla rozstrzygniêcia sporu z Ministrem Skarbu Pañstwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

 doprowadzenie do koñca prac nad
opracowaniem i przyjêciem strategii
rozwoju Grupy PZU;
 skuteczne egzekwowanie od nabywców akcji realizacji wszystkich po-

stanowieñ umów prywatyzacyjnych;
 znalezienie alternatywnego, w stosunku do postêpowania arbitra¿owego, sposobu osi¹gniêcia porozumienia
z cz³onkami konsorcjum.

#

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 okreleniu 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 maj¹tku 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. Prywatyzacji 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 255 tys. 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 Ministra Skarbu Pañstwa i Ministra Zdrowia wspólnego stanowiska w sprawie przysz³oci spó³ek bran¿y uzdrowiskowej
i uwzglêdnienie go w ca³ociowej strategii prywatyzacji tych spó³ek;
 podjêcie przez Ministra Zdrowia
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dzia³añ maj¹cych na celu przeznaczenie odpowiednich nak³adów na leczenie uzdrowiskowe i zwiêkszenie dostêpnoci us³ug dla pacjentów;
 uwzglêdnienie w procesach prywatyzacji uzdrowisk wartoci ich praw
maj¹tkowych nieujêtych w ksiêgach
rachunkowych, w tym zwi¹zanych
z eksploatacj¹ uzdrowiskowych z³ó¿
leczniczych.

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 Ministerstwo Skarbu
Pañstwa, Ministerstwo Gospodarki
i 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 niezapewnienie róde³ 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
wypadku 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 us³ug doradczych oszacowanych na 9,4 mln z³. Powo³ana przez Ministra Skarbu Pañstwa Komisja Przetargowa w sposób dowolny ocenia³a kryteria wyboru, co spowodowa³o, ¿e zamiast kryteriów obiektywnych (cena za us³ugê) o wyborze
doradców zadecydowa³y wzglêdy subiektywne (opinia i ocena merytoryczna firmy). W wypadku 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 zawartej z nim umowy.
Skutki finansowe projektów restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w latach 1993-2001 (I pó³rocze) wynios³y ponad
7,5 mld z³. Nie doprowadzi³y jednak do oczekiwanych przemian jakociowych sektora i poprawy jego funkcjonowania,
poniewa¿ nie zosta³y skoordynowane przez rz¹d, pod wzglêdem zgodnoci z Programem restrukturyzacji. Nak³ady inwestycyjne w wysokoci 5,4 mld z³, poniesione 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 dostosowania do programu - aktualizacja 2001 i jego modyfikacji oraz
postanowieñ ustawy o restrukturyzacji
hutnictwa ¿elaza i stali.

%

Tytu³ kontroli
Obs³uga odbiorców
energii elektrycznej

Cel

Zakres

Ocena wykonywania przez koncesjonowane przedsiêbiorstwa energetyczne handlowej i technicznej obs³ugi
odbiorców.

Kontrol¹ objêto Urz¹d Regulacji Energetyki oraz 14 przedsiêbiorstw energetycznych zajmuj¹cych siê dystrybucj¹ i obrotem energi¹ elektryczn¹.

W wyniku kontroli stwierdzono, ¿e wiêkszoæ kontrolowanych spó³ek dystrybucyjnych, zaopatruj¹cych odbiorców w energiê elektryczn¹, nie przestrzega³a przepisów reguluj¹cych procedury przy³¹czania ich do sieci. Ujawnione nieprawid³owoci i uchybienia polega³y m.in. na stosowaniu wzorów zdezaktualizowanych dokumentów  takich jak warunki przy³¹czenia czy umowa o przy³¹czenie, a tak¿e
zaniechaniu ustalania w tych dokumentach niektórych obligatoryjnych danych  jak zabezpieczenia sieci przed zak³óceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje wnioskodawcy. Przekraczano te¿ obowi¹zuj¹cy 14-dniowy termin
okrelenia warunków przy³¹czenia. Odnotowano przypadki pobierania  wy¿szych od taryfowych nawet o 530%  op³at za
przy³¹czenie do sieci. Wi¹za³o siê to zwykle z zabiegami wnioskodawców o skrócenie terminu wykonania przy³¹czenia.
NIK, z punktu widzenia legalnoci tych dzia³añ, oceni³a je negatywnie.
Stwierdzono te¿, ¿e proces dostosowywania do wymogów Prawa energetycznego umów sprzeda¿y energii zawartych przed wejciem Prawa w ¿ycie nie zosta³ zakoñczony. W niektórych zak³adach odsetek uaktualnionych umów nie
przekracza³ 10%. Ustalane przez prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki kolejne terminy ukoñczenia tego procesu (koniec
2000 r., a nastêpnie 2001 r.) nie zosta³y dotrzymane. W konsekwencji, id¹c na rêkê dostawcom energii, prezes URE
w ogóle zrezygnowa³ z wyznaczenia kolejnej daty granicznej aktualizacji danych, uznaj¹c, ¿e jest to proces maj¹cy charakter ci¹g³y. Zdaniem Izby, dostosowanie umów sprzeda¿y energii elektrycznej do aktualnego stanu prawnego jest istotnym elementem ochrony konsumentów. Wspomniana decyzja prezesa URE mo¿e wiêc wp³yn¹æ demobilizuj¹co na spó³ki
i proces ten jeszcze siê wyd³u¿y.
Tak¿e nowo zawierane umowy czêsto nie odpowiada³y przepisom wydanym na podstawie Prawa energetycznego.
Stwierdzono m.in. wykorzystywanie przez czêæ spó³ek pozycji monopolistycznej i wprowadzanie do umów postanowieñ,
które mog¹ stanowiæ klauzule niedozwolone w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. NIK i w tej sprawie jest zdania,
¿e s¹ to praktyki naruszaj¹ce przepisy prawa.
Izba negatywnie ocenia te¿ fakt, ¿e kontrolowane spó³ki ogranicza³y siê do monitoringu tylko jednego parametru
jakociowego energii elektrycznej, to jest poziomu napiêcia. Nie kontrolowano innych parametrów, jak choæby czêstotliwoæ. Energia o zani¿onym napiêciu dostarczana by³a na ogó³ tylko w sytuacji przejciowych zak³óceñ. Tymczasem trwa³e dostarczanie energii niew³aciwej jakoci odnotowano w 3 kontrolowanych spó³kach. Bardzo krytycznie NIK ocenia te¿
brak w wiêkszoci kontrolowanych zak³adów energetycznych systemów rejestracji przerw w dostawie pr¹du. Dopuszczalny czas przerw dla odbiorców domowych nie mo¿e jednorazowo przekroczyæ 48 godzin, a w roku ³¹cznie 72 godzin.
Dopuszczalny czas wy³¹czeñ jest istotnym parametrem jakociowym dostaw. Z jego niedotrzymania mo¿e bowiem wynikn¹æ obowi¹zek udzielenia odbiorcy upustu w cenie. W opinii Izby, spó³ki dystrybucyjne nie spiesz¹ siê z tworzeniem systemów rejestracji. Upusty udzielane s¹ na wniosek odbiorców, a ci nie maj¹ praktycznie mo¿liwoci precyzyjnego rejestrowania przerw w zasilaniu  zw³aszcza sumarycznie, w ci¹gu roku. Odbiorcy nie s¹ tak¿e  na co wskazuj¹ wyniki kontroli
 wiadomi przys³uguj¹cych im uprawnieñ.
Izba zwróci³a te¿ uwagê na negatywne zjawiska zwi¹zane z tworzeniem i zatwierdzaniem taryf na energiê elektryczn¹.
Odnotowano przypadki nieprzestrzegania wynikaj¹cych z przepisów prawa zasad ich kalkulacji, m.in. nie stosowano siê do
obligatoryjnego wskanika ograniczenia wzrostu cen oraz przyjmowano b³êdne podstawy do sporz¹dzania kalkulacji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie prawid³owego sporz¹dzania dokumentów zwi¹zanych z przy³¹czaniem odbiorców do sieci elektroenergetycznej oraz sprzeda¿¹ energii
elektrycznej;
 dokoñczenie procesu aktualizacji
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umów sprzeda¿y energii elektrycznej;
 zapewnienie pe³nej kontroli parametrów jakociowych energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom;
 rejestrowanie czasu przerw w dostawach pr¹du;
 znowelizowanie przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej
rozporz¹dzenia w sprawie zasad kszta³-

towania i kalkulacji taryf oraz zasad
rozliczeñ w obrocie energi¹ elektryczn¹, w celu zlikwidowania koniecznoci
zg³aszania przez odbiorcê wniosku
o udzielenie bonifikaty lub upustu za
niedotrzymanie standardów jakociowych dostaw energii.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Zwalczanie
przestêpczoœci
i nadu¿yæ w obrocie
towarowym z zagranic¹
przez wyspecjalizowane
komórki S³u¿by Celnej

Ocena przygotowania S³u¿by Celnej
do zwalczania przestêpstw i wykroczeñ w obrocie towarowym i dewizowym z zagranic¹ za pomoc¹ wyspecjalizowanych komórek realizuj¹cych
dzia³ania rozpoznawcze i prowadz¹cych powtórne kontrole celne i postêpowania przygotowawcze.

Badaniami kontrolnymi objêto: G³ówny Urz¹d Ce³ (w likwidacji), izby celne w Bia³ymstoku, Gdyni, Krakowie,
Warszawie i Wroc³awiu oraz Ministerstwo Finansów. Kontrola prowadzona by³a we wspó³pracy metodycznej
z ekspertami z Narodowego Urzêdu
Kontroli Wielkiej Brytanii (National
Audit Office).

NIK krytycznie oceni³a sposób, w jaki S³u¿ba Celna wykorzystywa³a powtórne kontrole celne oraz dzia³ania rozpoznawcze do zwalczania przestêpczoci i nadu¿yæ
w obrocie towarowym z zagranic¹, m.in. ze wzglêdu na niewielkie efekty finansowe tej dzia³alnoci. Jedynie komórki
ponownej kontroli celnej w Legnicy wykaza³y znacz¹cy efekt finansowy  77% wstêpnych szacunków pokontrolnych.
W pozosta³ych badanych jednostkach wskanik ten wyniós³ rednio 5%.
Na podstawie informacji Departamentu Kontroli Celnej Ministerstwa Finansów w kontrolowanym okresie administracja
celna przeprowadzi³a prawie 17,6 tys. powtórnych kontroli celnych, w wyniku których stwierdzono, ¿e szacunkowa kwota
uszczupleñ z tytu³u nale¿noci celnych wynios³a ponad 410 mln z³. W ocenie NIK, danych tych nie mo¿na jednak uznaæ za
finansowy efekt powtórnych kontroli celnych. MF nie dysponowa³o bowiem pe³nymi danymi o wyegzekwowanych kwotach,
a udostêpnione kontrolerom NIK dane dotyczy³y nale¿noci celnych odzyskanych w latach 2001-2002 (I pó³rocze). W wyniku
powtórnych kontroli celnych odzyskana z tego tytu³u kwota wynios³a w tym okresie ³¹cznie 9,6 mln z³.
Nie uda³o siê, jak to zak³ada³a Strategia dzia³ania polskiej administracji celnej do roku 2002, obj¹æ powtórn¹ kontrol¹
celn¹ w skali roku 10% ogólnej liczby podmiotów dokonuj¹cych obrotu towarowego z zagranic¹. W Strategii dzia³ania
polskiej administracji celnej do roku 2004, jako nowy termin wykonania tego zadania, wskazano 30 czerwca 2004 r.
Istotnym utrudnieniem w dok³adnym okreleniu efektywnoci powtórnych kontroli celnych i dzia³alnoci rozpoznawczej by³ brak informacji o kosztach funkcjonowania komórek powo³anych do zwalczania przestêpczoci i nadu¿yæ, co
wynika³o z niewprowadzenia obowi¹zku wykazywania takich danych (uzyskane przez NIK informacje dotyczy³y jedynie
wydatków osobowych poniesionych przez te komórki).
Izba krytycznie oceni³a os³abienie organizacyjne kontroli wewnêtrznej S³u¿by Celnej. Zadania Departamentu Kontroli
Wewnêtrznej zlikwidiowanego GUC przej¹³ trzykrotnie mniej liczny wydzia³, podporz¹dkowany departamentowi MF, który
powinien nale¿eæ do jednostek podlegaj¹cych jego kontroli. Zdaniem NIK, istotne jest powi¹zanie kontroli wewnêtrznej
z wszelkimi formami kontroli i audytu w administracji celnej. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zadania audytu wewnêtrznego
(okrelone w ustawie o finansach publicznych) nie zastêpuj¹ zadañ kontroli, która powinna byæ wykonywana w S³u¿bie
Celnej przez jej szefa.
NIK nie stwierdzi³a, aby administracja celna dokonywa³a szacunków ogólnego wskanika przestêpstw i nadu¿yæ w obrocie towarowym z zagranic¹ (zarówno wykrytych, jak i niewykrytych). Dowiadczenia Wielkiej Brytanii (przekazane przez
National Audit Office w ramach wspó³pracy z NIK) wskazuj¹, ¿e jest to mo¿liwe w odniesieniu do niektórych kategorii
oszustw lub przedmiotu przestêpstwa. Metodologia wypracowana przez brytyjskie s³u¿by celne umo¿liwia uzyskanie dok³adnych szacunków i analiz o stratach w dochodach z ce³ i podatków, ponoszonych z tytu³u oszustw celnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wypracowanie metodyki okrelenia
realnych efektów finansowych powtórnych kontroli celnych;
 dokonywanie analizy kosztowej
funkcjonowania komórek odpowie-

dzialnych za zwalczanie przestêpczoci i nadu¿yæ;
 wzmocnienie kontroli wewnêtrznej
sprawowanej przez szefa S³u¿by Celnej;
 rozwa¿enie mo¿liwoci wykorzystania brytyjskich dowiadczeñ dotycz¹cych metodologii szacunku wielkoci
przemytu.

'

Tytu³ kontroli
Organizacja procesu
zaopatrzenia
w pañstwowych
podmiotach
gospodarczych

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci procesu zaopatrzenia pañstwowych podmiotów gospodarczych w rzeczowe rodki obrotowe i trwa³e, niektóre wartoci niematerialne i prawne oraz dokonywania wyboru wykonawców robót budowlano-monta¿owych i innych us³ug.

Badaniami kontrolnymi objêto
(z uwzglêdnieniem 3 podmiotów poddanych kontroli rozpoznawczej)
24 jednostki: 14 przedsiêbiorstw pañstwowych i 10 jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa (akcyjnych lub
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹),
które s¹ pañstwowymi osobami prawnymi.

Najwy¿sza Izba Kontroli dopatrzy³a siê wielu nieprawid³owoci w organizacji procesu zaopatrzenia. Okaza³o siê m.in., ¿e sporód 24 kontrolowanych jednostek tylko
11 posiada³o przepisy wewnêtrzne normuj¹ce dostatecznie ten proces, w 7 w ogóle ich nie wydano, natomiast w 6 by³y
one ogólnikowe b¹d regulowa³y niewielki zakres sfery zaopatrzenia. Jednak nawet i w tych podmiotach, które mia³y
wewnêtrzne przepisy, dosz³o do ich naruszenia (np. przez omijanie procedur wyboru dostawców). W ocenie NIK, mimo
braku ustawowego obowi¹zku posiadania przez przedsiêbiorców wewnêtrznych uregulowañ w sferze zaopatrzenia, ustalenie przez nich i wdro¿enie do praktyki przejrzystych procedur ogranicza ryzyko wyst¹pienia zjawisk korupcjogennych.
Krytyczne uwagi Izby wzbudzi³y zw³aszcza stosowane przez przedsiêbiorców kryteria wyboru dostawców i wykonawców. Niektórzy przedsiêbiorcy, wybieraj¹c kontrahentów, byli bardziej zainteresowani uzyskaniem d³ugich terminów p³atnoci i nienaliczaniem odsetek za zw³okê w razie nieterminowej zap³aty, nili mo¿liwoci¹ kupna tañszych towarów lub
us³ug. Cztery podmioty, które z tych¿e powodów zaopatrywa³y siê u poredników, ponios³y nadmierne koszty w wysokoci
1,7 mln z³ (ró¿nica miêdzy cenami zap³aconymi porednikom, a mo¿liwymi do uzyskania u producentów). Obawa przed
utrat¹ dostawców zapewniaj¹cych korzystne warunki p³atnoci powodowa³a tak¿e niedostateczne korzystanie z prawa do
reklamacji wadliwych dostaw.
W 20 skontrolowanych podmiotach stwierdzono uchybienia w zawartych umowach dotycz¹cych sfery zaopatrzenia.
Polega³y one g³ównie na zamieszczaniu w nich postanowieñ nieprecyzyjnych, sprzecznych z sob¹, niezgodnych z wewnêtrznymi uregulowaniami lub ogólnie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, niezgodnych z interesami kontrolowanych
przedsiêbiorców. W 12 jednostkach nie zamieszczono w czêci umów zapisów o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienale¿yte zrealizowanie dostaw (us³ug). Wiele do ¿yczenia pozostawia³o wykonanie umów. Przedsiêbiorcy
godzili siê na nieterminow¹ realizacjê zobowi¹zañ, wyp³acali kontrahentom nale¿noci w terminach wczeniejszych, ani¿eli wynikaj¹ce z umów, nie egzekwowali przewidzianych w nich kar.
Z powodu nieprawid³owoci w zaopatrzeniu, g³ównie nieterminowych dostaw, trzy podmioty ponios³y straty w wysokoci prawie 1,5 mln z³, stanowi¹ce wartoæ produkcji nieuzyskanej z powodu przestojów.
W badanych jednostkach zaobserwowano d¹¿enie do stabilizacji grona dostawców i wykonawców. Z jednej strony
mo¿na je uznaæ za dowód zaufania do sprawdzonych kontrahentów, z drugiej za  pomijanie nowych partnerów spe³niaj¹cych nie gorzej od dotychczasowych wymagania jakociowe, a przy tym oferuj¹cych ni¿sze ceny, wiadczyæ mo¿e o niechêci przedsiêbiorców do podjêcia ryzyka, bez którego niemo¿liwe by³oby obni¿enie nak³adów na produkcjê. Nieposzukiwanie nowych, lepszych kontrahentów, mo¿e te¿ wskazywaæ na niebezpieczeñstwo wystêpowania zjawisk korupcyjnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 opracowanie przez kontrolowanych przedsiêbiorców wewnêtrznych
przepisów reguluj¹cych sferê zaopatrzenia lub ich uzupe³nienie i uszczegó³owienie;



 okrelenie kryteriów i trybu wyboru kontrahentów;
 szersze stosowanie trybów wyboru wykorzystuj¹cych mechanizmy konkurencji rynkowej;
 zweryfikowanie dotychczasowych
dostawców (wykonawców) pod k¹tem
wyboru tañszych kontrahentów.

Tytu³ kontroli
Kontrola w podmiotach
gospodarczych
opisanych w rz¹dowym
„Raporcie otwarcia” z 7
maja 2002 r.

Cel

Zakres

Ocena i weryfikacja danych przedstawionych w Informacji o sytuacji w wybranych spó³kach Skarbu Pañstwa
i przedsiêbiorstwach pañstwowych 
Raport otwarcia oraz ocena sposobu
realizacji i wykorzystania przez Ministra
Skarbu Pañstwa wyników prac analitycznych dotycz¹cych prowadzenia
nadzoru w³acicielskiego w spó³kach.

Kontrol¹ zlecon¹ przez Sejmow¹ Komisjê Skarbu Pañstwa objêto Ministerstwo Skarbu Pañstwa i 20 podmiotów opisanych w Raporcie otwarcia (w 2 przypadkach wykorzystano
ustalenia innych kontroli NIK).

Publikowanie raportów prezentuj¹cych stan spó³ek Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorstw
pañstwowych jest celowe, pod warunkiem zachowania przy ich tworzeniu profesjonalizmu i rzetelnoci. Tymczasem, w opinii NIK, przygotowany przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa rz¹dowy Raport opracowany
zosta³ w sposób nierzetelny. W MSP przygotowanie raportu powierzono gabinetowi politycznemu, pomijaj¹c podczas jego
redakcji i weryfikacji departamenty merytoryczne. W przygotowanym w ten sposób dokumencie razi brak jasnych kryteriów
doboru opisywanych jednostek. Dotyczy on 22 podmiotów gospodarczych, w czêci wielkich spó³ek, ale zwa¿ywszy, ¿e Skarb
Pañstwa jest wy³¹cznym lub czêciowym w³acicielem prawie 1,8 tys. podmiotów, nie mo¿na tej próbki uznaæ za reprezentatywn¹. Kontrola NIK wykaza³a te¿, ¿e czêæ zawartych w Raporcie danych nie potwierdzi³a siê, a krytyczne oceny nie rozró¿niaj¹ rezultatów b³êdnego zarz¹dzania od obiektywnie pogarszaj¹cej siê koniunktury gospodarczej.
W wyniku kontroli 22 podmiotów opisanych w Raporcie, Izba stwierdzi³a w 18 podmiotach stan faktyczny odmienny
od przedstawionego w tym dokumencie. Ró¿nice dotyczy³y m.in. dzia³añ podejmowanych przez poprzednie zarz¹dy spó³ek, sytuacji zastanej przez nowe zarz¹dy oraz dzia³añ podejmowanych przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa. Opis sytuacji
w spó³kach Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorstwach pañstwowych, zamieszczony w Raporcie, w 16 wypadkach pomija³
uwarunkowania wynikaj¹ce z realiów zewnêtrznych oraz destabilizacjê powodowan¹ czêstymi zmianami kierownictwa.
W opinii NIK, powodowa³o to zafa³szowanie obrazu funkcjonowania tych podmiotów.
W opisie 10 podmiotów zawartym w Raporcie pominiêto istotne informacje, wiadcz¹ce o pozytywnych efektach zarz¹dzania b¹d dobrej kondycji finansowej. W wypadku 7 spó³ek odpowiedzialnoæ za nieprawid³owoci zosta³a przypisana niew³aciwym osobom. W 8 spó³kach zarz¹dy kontynuowa³y dzia³ania, które w Raporcie zosta³y poddane krytyce.
Wskazuje to na powa¿ne braki w nadzorze sprawowanym nad tymi spó³kami przez Ministra Skarbu Pañstwa. W odniesieniu do dwóch kolejnych spó³ek kontrolerzy NIK zwrócili uwagê na niewystarczaj¹ce dzia³ania naprawcze.
Do czasu zakoñczenia kontroli NIK Minister Skarbu Pañstwa nie podj¹³ zasadniczych decyzji w zakresie polityki nadzoru w³acicielskiego, o których mowa w Raporcie. Nie zrealizowano w pe³ni wielu wniosków i zaleceñ w kwestii poprawy nadzoru w³acicielskiego i zarz¹dzania podmiotami pañstwowymi, m.in. nie zrealizowano wniosku nr 1 Raportu  nie przeprowadzono pe³nej analizy
dzia³alnoci wszystkich spó³ek, która mia³a nast¹piæ w 2002 r., po przedstawieniu audytów i zamkniêciu roku obrotowego.
Oprócz kolejnych kierownictw poszczególnych jednostek, odpowiedzialnoæ za nieprawid³owoci zaistnia³e w podmiotach objêtych Raportem ponosi równie¿ organ sprawuj¹cy nadzór w³acicielski, a wiêc w zdecydowanej wiêkszoci
wypadków Minister Skarbu Pañstwa. NIK oceni³a krytycznie organizacjê i jakoæ tego nadzoru, szczególnie brak przejrzystych regu³, niejednolite procedury stosowane wobec poszczególnych podmiotów oraz zak³ócenia ci¹g³oci nadzoru w wyniku
czêstych zmian organizacyjnych w Ministerstwie Skarbu Pañstwa. Stwierdzono, ¿e Ministerstwo w niewielkim stopniu
wykorzystywa³o swoje uprawnienia kontrolne, nie realizowa³o nawet zaleceñ w³asnej kontroli wewnêtrznej.
NIK wskaza³a jednoczenie na zagro¿enia zwi¹zane z niewystarczaj¹c¹ przejrzystoci¹ przyjêtych procedur, szczególnie
w odniesieniu do decyzji kadrowych. O pilnej potrzebie zmian w tej dziedzinie wiadczy³y b³êdy pope³nione zarówno przez
kierownictwa opisanych w Raporcie spó³ek i przedsiêbiorstw pañstwowych, jak i przez ich poprzedników i nastêpców.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 kontynuowanie publikacji raportów
o sytuacji w spó³kach Skarbu Pañstwa
i przedsiêbiorstwach pañstwowych, po

zapewnieniu rzetelnego charakteru takich raportów;
 wdro¿enie przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa efektywnego systemu nadzoru w³acicielskiego;

 stworzenie przez Radê Ministrów
skutecznych mechanizmów prowadz¹cych do profesjonalizacji kadry kierowniczej w spó³kach Skarbu Pañstwa
i przedsiêbiorstwach pañstwowych.



Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Likwidacja
i gospodarowanie
mieniem
polikwidacyjnym
oraz mieniem przejêtym
przez Skarb Pañstwa
po rozwi¹zaniu umowy
o oddanie
przedsiêbiorstwa do
odp³atnego korzystania

Ocena nadzoru nad procesami likwidacji przedsiêbiorstw pañstwowych
oraz zagospodarowania mienia zwracanego po rozwi¹zaniu umów o oddanie przedsiêbiorstwa do odp³atnego korzystania.

Kontrol¹ objêto dzia³ania organów
za³o¿ycielskich przedsiêbiorstw pañstwowych: Ministra Skarbu Pañstwa
oraz 16 wojewodów.

W latach 1997-2002 wojewodowie zakoñczyli proces likwidacji 335 przedsiêbiorstw
pañstwowych, a na rzecz Skarbu Pañstwa przekazano z tego tytu³u 134 mln z³, co
stanowi³o zaledwie ok. 30% wartoci ksiêgowej mienia likwidowanych przedsiêbiorstw. O niewielkiej efektywnoci procesów likwidacji przedsiêbiorstw pañstwowych wiadczy fakt, ¿e 37% z nich zakoñczy³o siê upad³oci¹. Tylko czêæ procesów likwidacyjnych doprowadzi³a do zaspokojenia wierzycieli likwidowanych podmiotów. Wojewodowie podejmowali bowiem decyzje o wszczynaniu likwidacji, chocia¿ maj¹tek likwidowanych przedsiêbiorstw nie wystarcza³ na zaspokojenie
wierzycieli  traktuj¹c proces likwidacji jako ostatni¹ próbê ratunku przedsiêbiorstw. Likwidacje podejmowane zbyt póno
nie gwarantowa³y zabezpieczenia wierzycieli i koñczy³y siê zazwyczaj upad³ociami.
Kontrola wykaza³a, ¿e wiêkszoci z badanych likwidacji nie uda³o siê zakoñczyæ w planowanym terminie, a czas trwania tego procesu wynosi³ rednio 3,7 roku. W 27% przedsiêbiorstw bêd¹cych w likwidacji na koniec 2002 r. proces ten
trwa³ ju¿ od ponad 5 lat. Zdaniem NIK, przed³u¿anie okresu trwania likwidacji by³o przyczyn¹ ponoszenia zwiêkszonych
kosztów i prowadzi³o do braku mo¿liwoci zaspokojenia wierzycieli. Do przyczyn przed³u¿ania likwidacji, na które mia³
wp³yw  w opinii NIK  organ za³o¿ycielski, nale¿a³o m.in. rozpoczynanie likwidacji w sytuacji, gdy przedsiêbiorstwa nie
mia³y ju¿ wystarczaj¹cych rodków na zakoñczenie tego postêpowania oraz brak reakcji na nierealizowanie programów
likwidacji przez likwidatorów. Przed³u¿aniu likwidacji sprzyja³ tak¿e brak w umowach zawieranych przez organ za³o¿ycielski z likwidatorami postanowieñ motywuj¹cych likwidatorów do terminowego, a nawet wczeniejszego zakoñczenia likwidacji.
Nieprawid³owe dzia³ania likwidatorów, polegaj¹ce na nieuzasadnionym przed³u¿aniu likwidacji i nieprzestrzeganiu
przepisów dotycz¹cych zbywania mienia, to  wed³ug NIK  wynik braku w³aciwego nadzoru organów za³o¿ycielskich.
Tak¿e sposób wynagradzania likwidatorów nie by³ zale¿ny od efektów ich pracy.
Izba zwróci³a uwagê na niewielk¹ efektywnoæ zagospodarowania mienia zwróconego po rozwi¹zaniu umów o oddanie mienia Skarbu Pañstwa do odp³atnego korzystania (Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie wypracowa³o w tej sprawie
skutecznej koncepcji). W kontrolowanym okresie rozwi¹zano 52 umowy ze wzglêdu na niewywi¹zywanie siê z p³atnoci
podmiotów leasinguj¹cych mienie Skarbu Pañstwa.
NIK krytycznie oceni³a zaniechanie przez Ministra Skarbu Pañstwa dzia³añ zapocz¹tkowanych przez Ministra Przekszta³ceñ W³asnociowych, maj¹cych na celu zaktualizowanie przepisów reguluj¹cych kwestie likwidacji przedsiêbiorstw
pañstwowych. Obowi¹zuj¹ce przepisy w tym zakresie s¹  wed³ug NIK  zbyt ogólne i niedostosowane do aktualnych
realiów gospodarczych. W procesach likwidacji przedsiêbiorstw pañstwowych oraz zagospodarowania mienia zwracanego po rozwi¹zaniu umów leasingowych uszczuplenia Skarbu Pañstwa i pañstwowych osób prawnych oszacowano na
prawie 2,1 mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zwrócenie wiêkszej uwagi na koniecznoæ rzetelnej oceny zg³aszanych
przez organy za³o¿ycielskie zamiarów
likwidacji przedsiêbiorstw pañstwowych

w celu wyeliminowania wypadków rozpoczynania likwidacji przy braku mo¿liwoci zaspokojenia wierzycieli i zminimalizowania ryzyka umorzenia likwidacji na skutek og³oszenia upad³oci;
 uregulowanie kwestii likwidacji
przedsiêbiorstw, które nie maj¹ maj¹t-

ku na przeprowadzenie postêpowania
upad³ociowego lub likwidacji z zaspokojeniem wierzycieli  tzw. fikcyjnych
bytów prawnych.

Tytu³ kontroli
Prywatyzacja Stoen SA

Cel

Zakres

Ocena dzia³añ Ministra Skarbu Pañstwa dotycz¹cych przygotowania
i przeprowadzenia prywatyzacji Stoen SA w latach 2000-2002, w ramach
realizacji programu prywatyzacji sektora elektroenergetycznego.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Skarbu
Pañstwa.

Sprzeda¿ przez Ministra Skarbu Pañstwa 85% akcji spó³ki Stoen SA firmie RWE
Plus AG by³a niecelowa, mimo uzyskania ponad 1,5 mld z³ z tej prywatyzacji. Dosz³o do sytuacji, w której na obszarze Warszawy monopol pañstwowy w dziedzinie dystrybucji energii zosta³ zast¹piony
monopolem prywatnym, za rz¹d pozbawi³ siê kontroli nad infrastruktur¹ sto³ecznej sieci elektroenergetycznej. W ocenie
NIK, w d³u¿szym terminie transakcja ta mo¿e jednak okazaæ siê niekorzystna pod wzglêdem gospodarczym, a tak¿e
zagra¿aæ bezpieczeñstwu energetycznemu pañstwa.
Zdaniem NIK, prywatyzacja Stoen SA  przedsiêbiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym  naruszy³a za³o¿enia polityki energetycznej Polski przyjête przez Radê Ministrów. Jej prowadzenie bez porozumienia z organami
w³aciwymi ds. obronnoci i bezpieczeñstwa pañstwa i bez udzia³u Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Skarbu
Pañstwa nie daje pewnoci, ¿e przy obowi¹zuj¹cych uregulowaniach prawnych bezpieczeñstwo sto³ecznej sieci energetycznej pozostanie w przysz³oci niezagro¿one decyzjami zarz¹dczymi lub w³asnociowymi nowego w³aciciela. Minister
Gospodarki, który pocz¹tkowo krytycznie opiniowa³ prywatyzacjê Stoen SA, m.in. ze wzglêdu na zagro¿one wymogi bezpieczeñstwa publicznego, wycofa³ swoj¹ opiniê bez podania merytorycznego uzasadnienia.
Prywatyzacja spó³ki mia³a przynieæ poprawê wykonania przychodów z prywatyzacji w 2002 r. W wypadku niesprzedania Stoen SA zrealizowane przychody brutto stanowi³yby tylko 17%, zamiast 43% planowanych. Izba uwa¿a jednak, ¿e
dorane zwiêkszanie przychodów z prywatyzacji nie mo¿e uzasadniaæ dzia³añ sprzecznych z d³ugofalow¹ strategi¹, szczególnie kosztem bezpieczeñstwa energetycznego Polski.
Stwierdzono, i¿ pocz¹tkowo sprzedany mia³ zostaæ pakiet mniejszociowy akcji Stoen SA (do 25%), a sprzeda¿ dalszych mia³a byæ przedmiotem ewentualnego scenariusza ustalonego w negocjacjach z inwestorem. W kwietniu 2002 r.
Minister Skarbu Pañstwa wyda³ dyspozycjê o jednorazowej sprzeda¿y wszystkich akcji pozostaj¹cych w rêkach pañstwa
(85%). Mia³o to miejsce pó³ roku przed uzyskaniem stosownej zgody Rady Ministrów, ale o zmianie za³o¿eñ prywatyzacji
poinformowano jedynie czterech oferentów zakwalifikowanych przez Ministra do dalszych negocjacji. Jego dzia³ania uniemo¿liwi³y zatem pozosta³ym potencjalnym inwestorom z³o¿enie oferty udzia³u w prywatyzacji Stoen SA na nowych warunkach, co z jednej strony zagra¿a wiarygodnoci rz¹du, z drugiej - mo¿e budziæ podejrzenia o braku obiektywizmu w rozpatrywaniu ofert.
NIK zwróci³a uwagê, ¿e w trakcie procesu prywatyzacji spó³ki prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ dla
Stoen SA ujemne wspó³czynniki korekcyjne dla taryf na lata 2003-2004 i 2004-2005, najni¿sze sporód przyznanych
zak³adom energetycznym do tego czasu. Pozwalaj¹ one Stoen SA na podnoszenie op³at za przesy³anie i dystrybucjê
energii powy¿ej wskanika inflacji. Zezwolenie na podnoszenie tych op³at oznacza wiêc zgodê na zwiêkszenie przysz³ych
przychodów spó³ki kosztem odbiorców energii elektrycznej, co podnosi wartoæ spó³ki.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wprowadzenie ustawowego zakazu
³¹czenia przez przedsiêbiorstwo energetyczne dzia³alnoci polegaj¹cej na
obrocie energi¹ elektryczn¹ z dzia³alnoci¹ przesy³u lub dystrybucji energii;
 ustalenie ustawowego prawa pierwokupu przez pañstwo, w wypadku
sprzeda¿y przez inwestorów znacz¹-

cych pakietów akcji zak³adów energetycznych;
 wstrzymanie procesu prywatyzacji
przedsiêbiorstw dystrybucji energii
elektrycznej (w szczególnoci Grupy
G-8) do czasu zakoñczenia dzia³añ restrukturyzacyjnych w bran¿y elektroenergetycznej, okrelonych w obowi¹zuj¹cych dokumentach rz¹dowych;
 uzgadnianie z kierownikami w³aciwych resortów za³o¿eñ prywatyzacyj-

nych i warunków zawieranych umów
przy prywatyzacji jednostek wiadcz¹cych zadania na rzecz obronnoci
i bezpieczeñstwa pañstwa, a tak¿e w³¹czanie do dzia³añ prywatyzacyjnych
w odpowiednim zakresie pracowników
Departamentu Spraw Obronnych
i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Skarbu Pañstwa.

!

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Restrukturyzacja sektora
obronnego

Ocena opracowywania, wdra¿ania
i monitorowania kolejnych rz¹dowych
programów restrukturyzacyjnych sektora obronnego oraz efektów dzia³añ
dostosowawczych prowadzonych
przez wybrane spó³ki sektora, przy
wykorzystaniu rodków publicznych.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Gospodarki  obecnie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Ministerstwo Skarbu Pañstwa i 15 spó³ek sektora obronnego.

W opinii NIK, zasadniczy cel restrukturyzacji sektora obronnego  zapewnienie
stabilnoci finansowej i perspektyw rozwoju bran¿y  nie zosta³ osi¹gniêty. W latach 1996-2002 podejmowane by³y 3 próby restrukturyzacji sektora obronnego, znane jako Program 1996, Program 1999
i Program 2002. Dwie pierwsze NIK ocenia negatywnie pod wzglêdem celowoci i rzetelnoci. Choæ merytorycznie poprawne, nie zosta³y one zrealizowane, poniewa¿ przy ich wdra¿aniu nie zadbano o stworzenie warunków prawnych,
finansowych i organizacyjnych umo¿liwiaj¹cych powodzenie zak³adanych przedsiêwziêæ.
W latach 1996-2002 w 26 spó³kach tego sektora zatrudnienie zmniejszy³o siê o 47%. Pomimo wsparcia pañstwa
w wysokoci 7,7 mld z³, w badanym okresie ekonomiczno-finansowa kondycja bran¿y zbrojeniowej charakteryzowa³a siê
m.in. zbyt ma³ymi  w stosunku do posiadanych mocy produkcyjnych  mo¿liwociami zbytu, wysokimi kosztami produkcji,
nisk¹ rentownoci¹ oraz wysokim zad³u¿eniem. Nie zosta³a tak¿e przeprowadzona planowana prywatyzacja tego sektora,
z 26 przewidzianych do prywatyzacji spó³ek sprzedano akcje zaledwie 2. Uzyskane z prywatyzacji przychody mia³y w 65%
zostaæ przeznaczone na restrukturyzacjê bran¿y, jednak z powodu braku przepisów wykonawczych nie by³o to mo¿liwe.
Brak skutecznych rozwi¹zañ systemowych w kolejnych rz¹dowych programach restrukturyzacyjnych sprawia³, ¿e
wysi³ki podejmowane przez poszczególne podmioty dawa³y tylko dorany skutek. Koncentrowa³y siê one przede wszystkim na odsuwaniu momentu utraty p³ynnoci, a próbowano to osi¹gaæ przez redukcjê zatrudnienia i zbywanie zbêdnego
maj¹tku. Na plan dalszy schodzi³o natomiast usuwanie przyczyn strukturalnych, przeprowadzenie konwersji i koncentracji
produkcji.
W badanym okresie nie zachowano, w opinii NIK, w³aciwej korelacji miedzy polityk¹ przemys³ow¹ pañstwa prowadzon¹ wobec sektora obronnego, a dzia³aniami poszczególnych spó³ek. W wypadku tej specyficznej ga³êzi jest ona niezbêdna, to pañstwo bowiem ustala rodzaj i wielkoæ zamówieñ specjalnych, wp³ywa na kierunki i skalê eksportu oraz
stwarza mo¿liwoci wejcia zagranicznych inwestorów bran¿owych.
Wspó³pracê Ministerstwa Skarbu Pañstwa z Ministerstwem Gospodarki podczas realizacji Programu 1999 NIK ocenia negatywnie z punktu widzenia celowoci i rzetelnoci. Ci¹¿y³ nad ni¹ konflikt wokó³ obsadzania stanowisk w radach
nadzorczych oraz praktyka nieprzesy³ania przez MSP ministrowi w³aciwemu do spraw gospodarki ostatecznych ofert
prywatyzacyjnych. Nie mog³o to sprzyjaæ p³ynnoci i dynamice realizacji procesów restrukturyzacji i prywatyzacji spó³ek
sektora obronnego, poniewa¿  w opinii Izby  Minister Skarbu Pañstwa w nieuzasadniony sposób ogranicza³ mo¿liwoci
dzia³ania Ministrowi Gospodarki.
W realizacji Programu 2002 du¿a rola przypada spó³kom dominuj¹cym w poszczególnych grupach kapita³owych:
PHZ BUMAR  w grupie amunicyjno-rakietowo-pancernej i Agencji Rozwoju Przemys³u  w grupie lotniczo-radioelektronicznej. To one w³anie bêd¹ w praktyce prowadziæ restrukturyzacjê wchodz¹cych w ich sk³ad spó³ek sektora. NIK zwraca
jednak uwagê, ¿e wobec powy¿szych uwarunkowañ dochodziæ mo¿e do konfliktu interesów miêdzy ich wewnêtrzn¹ polityk¹, a celami Programu 2002.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 konsekwentne wdra¿anie procesu
przekszta³ceñ strukturalnych w spó³kach
przemys³owego potencja³u obronnego;

"

 zobowi¹zanie zarz¹dów grup kapita³owych  BUMAR i ARP  do dokonywania systematycznych ocen i aktualizacji realizowanych programów restrukturyzacyjnych, pod k¹tem ich dostosowania do Programu 2002;

 przygotowanie precyzyjnych i czytelnych zasad kszta³towania sk³adów
rad nadzorczych w spó³kach sektora
obronnego.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie
systemu tworzenia
obowi¹zkowych
zapasów paliw w Polsce
w latach 1998-2002
i jego modyfikacji

Ocena dzia³añ organów administracji
rz¹dowej oraz wybranych przedsiêbiorstw sektora paliwowo-energetycznego w obszarze tworzenia i gospodarowania zapasami paliw, w celu
realizacji zadañ wynikaj¹cych z ustawy o rezerwach pañstwowych oraz
zapasach obowi¹zkowych paliw i Prawa energetycznego.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Gospodarki, Agencjê Rezerw Materia³owych, Urz¹d Regulacji Energetyki
oraz 25 przedsiêbiorstw sektora paliwo-energetycznego, w tym: 5 rafinerii, 10 elektrowni i 10 elektrociep³owni.

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a sposób tworzenia i gospodarowania
zapasami paliw, nieuwzglêdniaj¹cy wymogu zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego. Do kwietnia 2003 r. przedsiêbiorstwa energetyczne w okresie letnim gromadzi³y zapasy paliw sta³ych znacznie
przekraczaj¹ce ich normatywny poziom, natomiast w miesi¹cach zimowych utrzymywa³y je poni¿ej tej wielkoci. Nowy
system, wprowadzony w kwietniu 2003 r., przez odniesienie normatywnego poziomu zapasów do rzeczywistego zu¿ycia
z lat ubieg³ych sankcjonuje wczeniejsze dzia³ania elektrowni i elektrociep³owni, zainteresowanych  z przyczyn ekonomicznych  obni¿eniem wielkoci rezerw sk³adowanego paliwa.
Takie rozwi¹zanie, w opinii NIK, k³óci siê z pojêciem bezpieczeñstwa energetycznego, zdefiniowanego w Prawie energetycznym jako stan gospodarki umo¿liwiaj¹cy pokrycie bie¿¹cego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na
paliwa i energiê, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagañ ochrony rodowiska. Nie
zapewniono bowiem odpowiednich zapasów niezbêdnych w sytuacjach nadzwyczajnych, np. klêsk ¿ywio³owych, rozleg³ych awarii czy d³ugotrwa³ych strajków w kopalniach lub na kolei.
Ustalenia kontroli wykaza³y m.in., ¿e w wyniku nowelizacji ustawy o rezerwach pañstwowych, pocz¹wszy od 2003 r.
nie zagwarantowano poziomu zapasów paliw ciek³ych w wysokoci przewidzianej harmonogramem dojcia do wielkoci
wymaganych przez Uniê Europejsk¹, za w rezultacie nowelizacji Prawa energetycznego, dostosowuj¹cej krajowe uregulowania do unijnych dyrektyw, przedsiêbiorstwa energetyczne zajmuj¹ce siê dystrybucj¹ paliw gazowych nie maj¹ obowi¹zku utrzymywania zapasów tego surowca.
Zdaniem NIK, przyczyn¹ nieutrzymywania normatywnych wielkoci zapasów paliw sta³ych by³a nieprawid³owa metodyka obliczania, przyjmuj¹ca za podstawê ustalania wielkoci normatywnej zapasów paliw redniodobowe zu¿ycie z okrelonego miesi¹ca w trzech ostatnich latach. Izba zwróci³a ponadto uwagê, ¿e o wysokoci takich zapasów nie decyduje
tylko poziom bezwzglêdny, ale tak¿e wartoæ opa³owa zgromadzonego paliwa. O zgodnoci wielkoci zapasów z poziomem normatywnym nie mo¿na wiêc mówiæ w oderwaniu od parametrów jakociowych posiadanych rezerw.
W ocenie Izby, rzetelne analizy i ekspertyzy powinny byæ punktem wyjcia do znalezienia równowagi miêdzy wymogami bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa a interesami ekonomicznymi wytwórców i odbiorców energii elektrycznej
i cieplnej, a tak¿e dostawców paliw do elektrowni i elektrociep³owni.
W odniesieniu do zapasów paliw ciek³ych, NIK zwróci³a uwagê na koniecznoæ dokonania oceny obowi¹zuj¹cych od
1 stycznia 2002 r. rozwi¹zañ, pod k¹tem mo¿liwoci ich zweryfikowania.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przeprowadzenie przez MGPiPS
oraz URE analizy skutków funkcjonowania systemu tworzenia obowi¹zkowych zapasów paliw sta³ych w przedsiêbiorstwach energetycznych, wpro-

wadzonego rozporz¹dzeniem MGPiPS
w sprawie zapasów paliw w przedsiêbiorstwach energetycznych oraz oceny wp³ywu zaproponowanych w nim
rozwi¹zañ na bezpieczeñstwo kraju
w sytuacjach awaryjnych;
 przeprowadzenie przez MGPiPS
oraz ARM przegl¹du systemu tworzenia obowi¹zkowych zapasów,

z uwzglêdnieniem realnoci osi¹gniêcia na koniec 2008 r. ich poziomu odpowiadaj¹cego 90-dniowej konsumpcji,
wymaganego przez Uniê Europejsk¹;
 kontynuowanie przez MGPiPS dzia³añ zmierzaj¹cych do zaproponowania
rozwi¹zañ systemowych stwarzaj¹cych
korzystne warunki do budowy podziemnych magazynów paliw gazowych.

#

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja przez organy
administracji rz¹dowej
zadañ wynikaj¹cych
z ustawy o us³ugach
turystycznych

Ocena dzia³añ organów administracji
rz¹dowej, w zakresie realizacji ustawy o us³ugach turystycznych.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej
i 16 urzêdów wojewódzkich.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a dzia³ania wojewodów w zakresie wydawania zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoci polegaj¹cej na organizowaniu imprez turystycznych oraz na poredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o wiadczenie us³ug turystycznych.
Wymóg ten, wprowadzony ustaw¹ o us³ugach turystycznych, ma chroniæ interesy konsumentów, gdy¿ ustawa normuje
odpowiedzialnoæ organizatora turystyki za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie umowy.
W latach 2001-2003 (I kw.) wojewodowie wydali ponad 1,1 tys. zezwoleñ na organizowanie imprez turystycznych. Ich
wydanie poprzedzone by³o sprawdzeniem, czy podmiot spe³nia³ wymogi dotycz¹ce m.in. wymaganych kwalifikacji osób
kieruj¹cych turystyk¹ oraz posiadania umowy ubezpieczenia na rzecz klientów. Warunkiem uzyskania zezwolenia jest
bowiem posiadanie zabezpieczenia finansowego dzia³alnoci na wypadek roszczeñ klientów, co jest zgodne z dyrektyw¹
90/314/EWG o podró¿ach i wycieczkach turystycznych sprzedawanych w formie pakietu us³ug.
Krytyczne uwagi wzbudzi³y niekonsekwentne dzia³ania wojewodów, którzy nie korzystali z fakultatywnego uprawnienia, jakie stwarza art. 9 ust. 2 ustawy o us³ugach turystycznych, mianowicie cofania lub ograniczania zakresu zezwolenia
w razie nieusuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci. Tymczasem w koñcu I kwarta³u 2003 r. by³o 148 przedsiêbiorców,
którzy nie przestrzegali wymogu posiadania gwarancji lub umowy ubezpieczenia obejmuj¹cej ca³y okres prowadzonej
dzia³alnoci.
Stwierdzono, i¿ minister w³aciwy ds. turystki rzetelnie prowadzi³ Centralny Rejestr Zezwoleñ w zakresie us³ug turystycznych. Izba zwróci³a jednak uwagê, ¿e w MGPiPS nie zosta³y opracowane procedury sta³ego monitorowania tego
rejestru pod k¹tem sprawdzenia, czy przedsiêbiorcy posiadaj¹cy zezwolenia maj¹ wa¿ne zabezpieczenie finansowe.
Zdaniem NIK, zbyt ma³a liczba kontroli, aczkolwiek wykonywanych w sposób prawid³owy, w niewystarczaj¹cym stopniu umo¿liwia w³aciwe sprawowanie nadzoru nad podmiotami wiadcz¹cymi us³ugi turystyczne i eliminowanie stosowania niedozwolonych klauzul w umowach i warunkach uczestnictwa. Chodzi m.in. o klauzule wy³¹czaj¹ce obowi¹zek zwrotu konsumentowi uiszczonej zap³aty za wiadczenie niespe³nione w ca³oci oraz nak³adanie na konsumenta, który nie
wykona³ zobowi¹zania lub odst¹pi³ od umowy, obowi¹zku zap³aty ra¿¹co wygórowanej kary umownej lub odstêpnego.
Minister w³aciwy ds. turystyki w badanym okresie przeprowadzi³ tylko szeæ kontroli przedsiêbiorców, natomiast wojewodowie (w latach 2001-2002) przeprowadzili 474 kontrole u organizatorów i poredników turystycznych.
Mimo stwierdzenia niewielkich uchybieñ, pozytywnie oceniono dzia³ania wojewodów dotycz¹ce zaszeregowania obiektów hotelarskich i ich kategoryzacji. Poprawnie realizowano szkolenia, organizowano egzaminy, potwierdzano i nadawano uprawnienia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
Wyniki kontroli wykaza³y nieterminowoæ rozpatrywania odwo³añ od decyzji wojewody przez Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej, jako organu II instancji. Z 68 odwo³añ, jakie w badanym okresie wp³ynê³y do ministra, opónienia dotyczy³y 17 spraw i wynosi³y od jednego dnia do ponad miesi¹ca.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 opracowanie procedur wdra¿aj¹cych sta³e monitorowanie  przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz wojewodów 
danych zawartych w Centralnym Rejestrze Zezwoleñ, zw³aszcza dotycz¹cych zabezpieczeñ finansowych;

$

 rozwa¿enie mo¿liwoci zwiêkszenia
liczby kontroli, szczególnie przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoæ organizatorów turystyki i poredników
turystycznych, w celu eliminowania
praktyki stosowania niedozwolonych
klauzul w umowach i warunkach
uczestnictwa;
 przyjêcie rozwi¹zañ organizacyjnych zapewniaj¹cych za³atwianie spraw

w postêpowaniu odwo³awczym w obowi¹zuj¹cych terminach, a w razie jego
niedotrzymania stosowanie pisemnego
zawiadamiania stron o przyczynach
oraz nowym terminie za³atwienia sprawy.

Tytu³ kontroli
Przewozy 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 2 km.
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 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, ¿e 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, ¿e nadzór starostów nad stacjami kontroli pojazdów, dopuszczaj¹cymi do ruchu samochody przystosowane do przewozu niebezpiecznych materia³ów, nie by³ skuteczny ani rzetelny, zezwolenia na ich prowadzenie wydawano, 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 zosta³y dopuszczone do ruchu. Odnotowywano wiêc
wypadki jazdy autami bez tablic ostrzegawczych, niewyposa¿onymi w sprzêt awaryjny i ganiczy, prowadzonymi przez
kierowców niedostatecznie wykwalifikowanych.

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 skutecznoci nadzoru
nad stacjami diagnostycznymi, dopuszczaj¹cymi do ruchu pojazdy przewo¿¹ce materia³y niebezpieczne.
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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 liczby 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 przeprowadza³y kontrole 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. Istotne 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 warun-
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ki techniczne dla znaków i sygna³ów
drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego, a tak¿e warunki
ich umieszczania na drogach;
 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

Cel

Zakres

Finansowanie wydatków
na drogi publiczne
w 2002 r.

Ocena dzia³alnoci organów administracji rz¹dowej oraz jednostek samorz¹du terytorialnego w sferze finansowania budowy, modernizacji i utrzymania dróg publicznych w 2002 r.

Kontrolê przeprowadzono w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w 39 urzêdach gmin, w zarz¹dach dróg w³aciwych dla 18 starostw
powiatowych, 14 urzêdów miast
i 13 urzêdów marsza³kowskich oraz
w 1 urzêdzie marsza³kowskim i 2 starostwach.

Nawierzchniê tward¹ ma w Polsce tylko 67% dróg, jednak w gminach ju¿ tylko 46%
szos. Gdyby stosowaæ w Polsce unijne kryteria dopuszczania dróg do eksploatacji,
to okaza³oby siê, ¿e ponad po³owê trzeba zamkn¹æ z powodu niebezpieczeñstwa, jakim grozi jazda po nich. Istnieje te¿
powa¿ne niebezpieczeñstwo katastrof budowlanych z powodu z³ego stanu technicznego obiektów mostowych  co mo¿e
groziæ koniecznoci¹ wy³¹czania z eksploatacji niektórych odcinków dróg. Okolicznoci te stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie
dla funkcjonowania systemu transportowego kraju.
Stan techniczny polskich dróg jest niezadowalaj¹cy i ci¹gle siê pogarsza. G³ówn¹ tego przyczyn¹ jest fakt, ¿e zu¿ywaj¹ce siê i ulegaj¹ce zniszczeniu drogi nie s¹ w porê odbudowywane. Dla szos budowanych w latach 70. przewidywano
dwudziestoletni¹ trwa³oæ. W praktyce musz¹ one wytrzymywaæ znacznie d³u¿ej bez interwencji drogowców, przy znacznie wiêkszym natê¿eniu ruchu w porównaniu z za³o¿eniami przyjêtymi przy ich projektowaniu.
Kontrola NIK wykaza³a tymczasem, ¿e w 2002 r. tylko w niewielkim stopniu by³y zaspokajane potrzeby wynikaj¹ce
z pogarszaj¹cego siê stanu dróg publicznych. Kontrolowane przez NIK jednostki odnowienie nawierzchni szos zrealizowa³y w wypadku dróg krajowych w 6%, wojewódzkich  3%, powiatowych  6% i gminnych  28%. Budowa nowych dróg
tak¿e nie sz³a im rano i potrzeby by³y zaspokajane w odniesieniu do dróg krajowych w 5%, wojewódzkich  w 8%, powiatowych  w 1%, gminnych  w 4%.
Szczególnie niepokoi, ¿e mimo tej alarmuj¹cej sytuacji nie by³y wykonywane plany wydatków na finansowanie dróg
publicznych przez wszystkich zarz¹dców. I tak, jeli plan wydatków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ustalono w 2002 r. na ponad 4,1 mld z³, to wydano tylko 84% tej kwoty. Plan wydatków zarz¹dców dróg wojewódzkich zrealizowany zosta³ w 94%, powiatowych  w 98%, a gminnych  w 88%.
G³ówn¹ przyczyn¹ niewykonywania przez badane jednostki planów wydatków na finansowanie dróg by³o  w ocenie
NIK  niew³aciwe przygotowanie zarz¹dów do realizacji tych zadañ. Ustalenia kontroli ujawni³y istotne opónienia w przygotowywaniu dokumentacji technicznej, uzyskiwaniu pozwoleñ budowlanych i organizacji udzielania zamówieñ publicznych na wykonanie robót drogowych. Ujawniono te¿ wypadki prowadzenia inwestycji bez dysponowania prawami w³asnoci do terenu pod budowê, braku kompletu pozwoleñ przed przyst¹pieniem do realizacji zadania i nierzetelnego przygotowania dokumentacji inwestycyjnej. Wiele zadañ finansowano i wykonywano w wymiarze daleko mniejszym od zaplanowanego, wskutek d³ugotrwa³ej procedury przetargowej. Inwestycje wstrzymywane by³y te¿ przez masowe odwo³ania od
pozwoleñ na budowê i pozwoleñ wodno-prawnych.
Badanie udzielania i realizacji zamówieñ publicznych w skontrolowanych zarz¹dach dróg wykaza³o, ¿e wiêkszoæ
zarz¹dów udziela³a zamówieñ zgodnie z przepisami. Wystêpowa³y jednak wypadki dzia³añ niezgodnych z wymogami
ustawy o zamówieniach publicznych. Kontrolerzy NIK ustalili, ¿e z naruszeniem obowi¹zuj¹cego prawa wydatkowano
w badanych jednostkach prawie 1,2 mln z³. M.in. ustalono, ¿e nie og³aszano przetargów w sytuacji, gdy  zgodnie z przepisami  by³o to obligatoryjne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zintensyfikowanie przez Ministra
Infrastruktury nadzoru nad dzia³alnoci¹ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

 pe³ne wykorzystanie pozostaj¹cych
do dyspozycji rodków na finansowanie budów i remontów dróg przez Generaln¹ Dyrekcjê oraz zarz¹dy dróg;
 usprawnienie procesu planowania
i realizacji inwestycji drogowych.
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Tytu³ kontroli
Bezpieczeñstwo
w portach lotniczych

Cel

Zakres

Ocena warunków bezpieczeñstwa
w portach lotniczych w latach 20002002 (I pó³rocze).

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Infrastruktury, b. G³ówny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego, Przedsiêbiorstwo Pañstwowe Porty Lotnicze (PPL) i jego jednostki organizacyjne  Miêdzynarodowy Port Lotniczy
Warszawa-Okêcie, Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka i Port Lotniczy Zielona
Góra-Babimost, a ponadto: Port Lotniczy
Bydgoszcz SA, Port Lotniczy £ód-Lublinek Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdañsk-Trójmiasto Sp. z o.o., Port Lotniczy KatowicePyrzowice  Górnol¹skie Towarzystwo
Lotnicze SA, Miêdzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Paw³a II Kraków-Balice Sp.
z o.o., Port Lotniczy Poznañ  £awica Sp.
z o.o., Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
Sp. z o.o., Port Lotniczy Wroc³aw SA.

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a stan bezpieczeñstwa w portach lotniczych.
Kolejni ministrowie w³aciwi w sprawach transportu lotniczego nie stworzyli systemowych warunków umo¿liwiaj¹cych zapewnienie wiêkszego bezpieczeñstwa w tej sferze. Ich dzia³alnoæ ograniczy³a siê do
rozwi¹zañ tymczasowych i doranych. W zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, mimo i¿ wymaga tego ratyfikowana przez
Polskê Konwencja chicagowska, nie opracowano m.in. Krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego i Krajowego programu szkolenia. W sferze bezpieczeñstwa lotnisk nie zadbano te¿ o okrelenie szczegó³owych regulacji precyzuj¹cych zasady
wspó³pracy s³u¿b ochrony portów lotniczych z funkcjonariuszami Policji, Stra¿y Granicznej, S³u¿by Ochrony Lotnisk i Urzêdu
Celnego. Tym samym nie zosta³ spe³niony wymóg zawarty w przepisach za³¹cznika 17 do wspomnianej Konwencji.
NIK ustali³a ponadto, ¿e minister w³aciwy ds. transportu lotniczego nie wykorzystywa³ swoich uprawnieñ do egzekwowania, w trybie nadzoru, od spó³ek zarz¹dzaj¹cych portami lotniczymi obowi¹zków z tego zakresu, mimo i¿ zosta³y one okrelone
w koncesjach wydanych podmiotom prowadz¹cym porty lotnicze. Nie wykonywa³ te¿ nadzoru nad sposobem, w jaki PPL
wykonuje zlecone mu zadania polegaj¹ce na zapewnieniu bezpieczeñstwa w portach. Stwierdzono, ¿e w latach 2000-2002
przedsiêbiorstwo to nie przeprowadzi³o ani jednej kompleksowej analizy zagro¿eñ wystêpuj¹cych na lotniskach, nie kontrolowa³o te¿ stanu zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych i antyterrorystycznych, mimo tragicznego w skutkach lotniczego ataku terrorystycznego w USA z 11 wrzenia 2001 r.
Krakowski port lotniczy by³ jedynym, w którym nie odnotowano uchybieñ zwi¹zanych z planami i programami ochrony. W pozosta³ych najczêciej wystêpuj¹cymi nieprawid³owociami by³y: dziurawe ogrodzenia i niezamkniête bramy (na jednym z lotnisk bramê
mo¿na by³o otworzyæ po odgiêciu zakrêconego drutu), nierespektowanie zasad obowi¹zuj¹cych przy korzystaniu z przepustek, braki
w oznakowaniu portu, niedoci¹gniêcia w kontroli baga¿u, wady monitorowania dostêpu, niedostatki kadrowe i niewystarczaj¹ce kwalifikacje pracowników wewnêtrznej ochrony lotnisk. Wiele do ¿yczenia pozostawia³o przygotowanie i wyposa¿enie lotniskowych s³u¿b
ochrony i przeciwpo¿arowych, co ogranicza³o ich zdolnoæ do szybkiego reagowania w momentach zagro¿eñ.
Izba zwróci³a uwagê, ¿e brak rodków finansowych by³ kolejn¹ przyczyn¹ niedope³nienia wszystkich wymogów gwarantuj¹cych bezpieczeñstwo w portach, szczególnie w tych, których byt ekonomiczny by³ zagro¿ony.
Krytyczna ocena NIK, odnosz¹ca siê do braku rozwi¹zañ systemowych w dziedzinie bezpieczeñstwa w portach lotniczych, by³a zbie¿na z ocenami dokonanymi w poprzednich latach przez miêdzynarodowe organizacje lotnictwa cywilnego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przyjêcie przez Radê Ministrów Krajowego programu ochrony lotnictwa
cywilnego, a tak¿e uznanie bezpieczeñ-
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stwa w portach lotniczych za priorytet
przy okrelaniu i rozliczaniu zadañ w³aciwych ministrów;
 rozwa¿enie przez Ministra Infrastruktury i prezesa Urzêdu Lotnictwa
Cywilnego mo¿liwoci dofinansowywa-

nia ze rodków Urzêdu zadañ umo¿liwiaj¹cych zapewnienie bezpieczeñstwa
w portach lotniczych, których sytuacja
ekonomiczna jest zagro¿ona, a których
funkcjonowanie jest wa¿ne dla miasta
lub regionu.

Tytu³ kontroli
Rozliczenia miêdzy
kolej¹ a klientami
z tytu³u us³ug
przewozowych

Cel

Zakres

Ocena dzia³alnoci PKP Cargo SA
w zakresie naliczania i pobierania od
klientów nale¿noci za wykonywanie
us³ug przewozu towarów oraz likwidatorów Dyrekcji Kolejowych Przewozów Towarowych Cargo pod k¹tem
likwidacji i windykacji nale¿noci przewozowych powsta³ych przed utworzeniem PKP Cargo SA.

Kontrol¹ objêto: zarz¹d PKP Cargo
SA, 12 zak³adów przewozów towarowych Cargo SA oraz zarz¹d PKP SA.

W wyniku komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego PKP, nowo powsta³a PKP SA utworzy³a spó³kê do prowadzenia kolejowych
przewozów towarowych  PKP Cargo SA. W zwi¹zku z jej powstaniem zarz¹d PKP SA postawi³ w stan likwidacji Dyrekcjê
Kolejowych Przewozów Towarowych Cargo. Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e zarówno by³e pañstwowe przedsiêbiorstwo
PKP, jak te¿ PKP SA nie dba³y nale¿ycie o egzekwowanie wp³ywów za wykonane przewozy towarowe. W badanym okresie (padziernik 2001 r.  grudzieñ 2002 r.), wskutek nierzetelnej windykacji nale¿noci likwidowanej Dyrekcji Przewozów
Towarowych Cargo oraz braku dba³oci o w³asne interesy ekonomiczne przez PKP Cargo SA, podmioty te utraci³y wp³ywy
w wysokoci ponad 1,1 mld z³. Na kwotê tê sk³ada³y siê m.in. uszczuplenia (ok. 1 mld z³) powsta³e wskutek nieprawid³owej
windykacji nale¿noci w obu podmiotach oraz straty wynik³e z nienale¿ytego zabezpieczenia przez PKP interesów prawnych i finansowych w umowach cesji wierzytelnoci (82 mln z³).
Do najistotniejszych nieprawid³owoci zaliczyæ nale¿y wykonywanie przewozów dla niewyp³acalnych kontrahentów
i zaniedbania w bie¿¹cym egzekwowaniu nale¿noci. Próby egzekucji podejmowane po up³ywie kilku lat skazane by³y na
niepowodzenie, w rezultacie dosz³o do powstania trudno ci¹galnych nale¿noci. Po rocznej windykacji uda³o siê jedynie
odzyskaæ 172 mln z³, natomiast nale¿noci te (wed³ug stanu na 30 wrzenia 2002 r.) wynios³y prawie 1,4 mld z³. Z ustaleñ
kontroli wynika, ¿e z kwoty tej nie uda siê odzyskaæ ok. 1 mld z³, gdy¿ g³ówni d³u¿nicy, wywodz¹cy siê z sektora hutniczego, znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej i nie s¹ w stanie uregulowaæ swoich d³ugów wobec kolei.
Wiele nieprawid³owoci stwierdzono w toku kontroli umów przewozowych. Okaza³o siê m.in., ¿e zawierano umowy o przewozy bez rzetelnej oceny wiarygodnoci klientów, nie egzekwowano wp³at kaucji gwarancyjnych w wymaganych wysokociach. Podpisywano umowy z podmiotami, które wykorzystuj¹c nierzetelnoæ pracowników PKP  na co wskazuj¹ ustalenia
NIK  zainteresowane by³y wy³udzeniem przewozów. Firmy takie  funkcjonuj¹ce zaledwie od kilku tygodni  z minimalnym
kapita³em zak³adowym, po wykonaniu przewozu przez kolej likwidowa³y swoje biura, nie p³ac¹c faktur za us³ugi PKP.
Brak dba³oci o przychody skontrolowanych jednostek przejawia³ siê tak¿e w nieobci¹¿aniu klientów kolei pe³nymi
nale¿nociami przewozowymi, g³ównie wskutek zani¿ania op³at za u¿ytkowanie wagonów pozostaj¹cych w dyspozycji
kontrahentów, bezpodstawnego udzielania zni¿ek i bonifikat oraz nieprawid³owego obliczania nale¿noci za przewóz przesy³ek, tzw. przewonego. Nieprawid³owoci w rozliczeniach za przewozy odnotowano we wszystkich skontrolowanych
zak³adach przewozowych.
W ocenie NIK, system komputerowy Cetar, przejêty z poprzednich jednostek organizacyjnych PKP, nie zapewnia³ prawid³owego rozliczania z tytu³u umów przewozowych, a stosowanie przestarza³ych procedur wyd³u¿a³o pobieranie nale¿noci
nawet do 40 dni. By³o to zatem quasi-kredytowanie nadawców przesy³ek, co pogarsza³o p³ynnoæ finansow¹ PKP Cargo SA.
System Cetar uniemo¿liwia³ równie¿ sprawowanie bie¿¹cego nadzoru nad wykonywaniem umów przewozowych, w szczególnoci nad prawid³owoci¹ obci¹¿ania klientów za wykonane us³ugi; ponadto nie by³ przygotowany do wykrywania b³êdów
w dokumentacji, a w konsekwencji do sprawdzania obci¹¿eñ kontrahentów op³atami przewozowymi w pe³nej wysokoci.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie skutecznej windykacji
nale¿noci przewozowych;
 wnikliwe sprawdzanie wiarygodno-

ci finansowej kontrahentów przed
podpisaniem z nimi umów o przewozy, jak równie¿ skuteczne eliminowanie wypadków przyjmowania do przewozów towarów od nierzetelnych
klientów;

 wdro¿enie ulepszonych systemów
informatycznych, w celu usprawnienia
rozliczeñ z klientami oraz zwiêkszenia
skutecznoci nadzoru nad prawid³owoci¹ rozliczeñ.
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Tytu³ kontroli
Przygotowanie
i realizacja
przedsiêwziêcia pn.
„Rozbudowa
i modernizacja
Miêdzynarodowego
Portu Lotniczego
Warszawa-OkêcieTerminal 2”

Cel

Zakres

Ocena przygotowania i prawid³owoci
przebiegu przetargu na wy³onienie
wykonawcy przedsiêwziêcia, jak równie¿ skutecznoci sprawowania nadzoru przez Ministra Infrastruktury.

Kontrol¹ objêto PP Porty Lotnicze
i Ministerstwo Infrastruktury.

NIK uzna³a, ¿e jeden z najwiêkszych przetargów w Polsce, w wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy rozbudowy MPL Warszawa-Okêcie-Terminal 2 i zawarto
z nim kontrakt o wartoci prawie 200 mln USD, zosta³ przygotowany i przeprowadzony nieprawid³owo. Na takiej ocenie
zawa¿y³o m.in. przyjêcie b³êdnej koncepcji objêcia jednym zamówieniem opracowania projektu rozbudowy lotniska i jego
realizacji (wykonania robót budowlanych). Koncepcja ta, forsowana przez b. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, nie zosta³a zrewidowana przez Ministerstwo Infrastruktury, za po³¹czenie  w jednym postêpowaniu  zamówienia
na opracowanie projektu rozbudowy portu i wykonawstwo, wp³ynê³o negatywnie na przebieg ca³ego przetargu.
W zwi¹zku z nieprecyzyjnym okreleniem warunków zamówienia oferenci mieli zbyt du¿¹ swobodê w spe³nianiu wymagañ zamawiaj¹cego. Przedstawili wiêc oferty nieporównywalne, zawieraj¹ce krañcowo odmienne rozwi¹zania, co znacznie utrudni³o komisji przetargowej dokonanie ich oceny. Przed og³oszeniem przetargu zamawiaj¹cy, tj. PP Porty Lotnicze,
nie mia³ zapewnionych róde³ finansowania inwestycji (sytuacja ta utrzymywa³a siê a¿ do czasu zakoñczenia kontroli). Nie
zosta³y te¿ sfinalizowane porozumienia miêdzy PP Porty Lotnicze a w³aciwymi instytucjami w sprawie rozbudowy uk³adów komunikacyjnych w rejonie lotniska (koszty z tym zwi¹zane oszacowano na ok. 0,9 mld z³).
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e w latach 1999-2002 na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu PP Porty Lotnicze ponios³o
wydatki w wysokoci 16,7 mln z³. Z tej kwoty 444 tys. z³ wydatkowano na opracowanie nieprzydatnej dokumentacji przetargowej,
opinii prawnych, ekspertyz i op³acenie us³ug konsultingowych. Stwierdzono ponadto, ¿e w tym samym okresie kierownictwo PP
Porty Lotnicze dopuci³o do zawarcia 4 umów z podmiotami zewnêtrznymi z naruszeniem ustalonych w przedsiêbiorstwie zasad. Ich pominiêcie mia³o daleko id¹ce skutki. Postanowienia umów, niekorzystne dla zamawiaj¹cego jeli chodzi o wysokoæ
wynagrodzeñ dla zleceniobiorców, by³y bowiem jedn¹ z przyczyn poniesienia wysokich kosztów przygotowania inwestycji.
Niekorzystny wp³yw na rezultat dzia³ania komisji przetargowej, a w zwi¹zku z tym na przebieg przetargu, mia³y  w ocenie
Izby  czêste zmiany w jej sk³adzie, a tak¿e niezdyscyplinowanie jej cz³onków (jeden z przedstawicieli PP Porty Lotnicze nie
uczestniczy³ w 23 z 25 posiedzeñ, za przedstawiciel wojewody mazowieckiego  w 17 sporód 27 posiedzeñ). W ostatniej
fazie wy³aniania wykonawcy, w komisji dzia³a³y 2 osoby bez w³aciwego umocowania ze strony naczelnego dyrektora PP Porty
Lotnicze. Na skutek nieprecyzyjnie okrelonych zasad postêpowania, cz³onkowie komisji przetargowej mieli du¿¹ swobodê
w ocenie prawid³owoci i wa¿noci z³o¿onych ofert, a tak¿e w formu³owaniu zwi¹zanych z tym wniosków.
NIK stwierdzi³a ponadto, ¿e obowi¹zuj¹ca w czasie prowadzenia przetargu procedura postêpowania protestacyjnego
ogranicza³a prawa jego uczestników. Kolejne instrukcje dla oferentów dopuszcza³y jedynie mo¿liwoæ oprotestowania
czynnoci dokonywanych przez komisjê przetargow¹, natomiast skargi oferentów dotycz¹ce dzia³añ kolejnych naczelnych
dyrektorów PP Porty Lotnicze, sprzecznych z ustalonymi zasadami postêpowania, w ogóle nie by³y rozstrzygane.
W ocenie kontroluj¹cych, kolejni ministrowie w³aciwi ds. transportu nieskutecznie wykonywali obowi¹zki nadzoru nad
dzia³alnoci¹ PP Porty Lotnicze w zakresie przygotowania rozbudowy MPL Warszawa-Okêcie-Terminal 2. S¹ wiêc wspó³odpowiedzialni za nieprawid³owoci dotycz¹ce przygotowania tej inwestycji i ich ewentualne skutki.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez Ministra Infrastruktury niezbêdnych decyzji zapewniaj¹cych skuteczny nadzór nad dzia³alno-

!

ci¹ PP Porty Lotnicze i naczelnego
dyrektora przedsiêbiorstwa, w zakresie
dotycz¹cym przygotowania i realizacji
rozbudowy MPL Warszawa-Okêcie-Terminal 2;
 w³¹czenie siê Ministra Infrastruktu-

ry, w ramach nadzoru nad PP Porty
Lotnicze i Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg
Krajowych i Autostrad, w rozwi¹zanie
problemów finansowania i rozbudowy
oko³olotniskowych uk³adów komunikacyjnych.

Tytu³ kontroli
Finansowanie
utrzymania dróg
krajowych ze œrodków
specjalnych

Cel

Zakres

Ocena dzia³alnoci jednostek upowa¿nionych do naliczania, pobierania
i egzekwowania, jak równie¿ gromadzenia i wykorzystania op³at z tytu³u
wykonywania transportu drogowego,
stanowi¹cych ród³o rodków specjalnych przeznaczanych na budowê
i utrzymanie dróg krajowych.

Kontrolê przeprowadzono w: Ministerstwie Infrastruktury, Biurze Obs³ugi
Transportu Miêdzynarodowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad i jej 15 oddzia³ach oraz
w 15 urzêdach i oddzia³ach celnych.

rodki specjalne stanowi¹ drug¹ co do wielkoci pozycjê w bud¿ecie GDDKiA (dawniej GDDP). W badanych przez NIK latach 2000-2003 (I kw.), na planowane wydatki GDDKiA w wysokoci 9,4 mld z³ sk³ada³y siê w ok. 75% rodki z bud¿etu pañstwa, za w 14%  w³anie rodki specjalne. Zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w badanym okresie, ród³em rodków specjalnych na wyodrêbnionym rachunku w Generalnej Dyrekcji by³y op³aty za zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych, których trasa przekracza
granicê pañstwa oraz kary za ich przejazd bez zezwolenia, op³aty za zezwolenia na zajêcie pasa drogi krajowej, wp³aty za
licencje i zezwolenia na wykonywanie miêdzynarodowego transportu drogowego, zezwolenia zagraniczne oraz op³aty
wyrównawcze w ruchu miêdzynarodowym.
NIK negatywnie ocenia starania skontrolowanych jednostek o pozyskiwanie rodków specjalnych na finansowanie
budowy i utrzymanie dróg krajowych. Wp³ywy rodków specjalnych (w wysokoci 1,3 mld z³) mog³yby byæ o wiele wy¿sze,
gdyby podmioty uczestnicz¹ce w ich pozyskiwaniu wykazywa³y siê wiêksz¹ starannoci¹ w naliczaniu i egzekwowaniu
op³at oraz funkcjonowa³y w sprzyjaj¹cych warunkach technicznych, kadrowych i organizacyjno-prawnych.
Kontrola ujawni³a, ¿e oddzia³y GDDP odstêpowa³y od wszczynania postêpowañ administracyjnych o wniesienie op³aty, mimo stwierdzenia ewidentnych wypadków przejazdów pojazdów nienormatywnych bez zezwoleñ. Tylko w 2000 r. nie
naliczono z tego tytu³u ok. 2,1 mln z³. Podstaw¹ dla takich zaniechañ w oddzia³ach by³o  w opinii NIK  niezgodne
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i wiadcz¹ce o niegospodarnoci polecenie b. generalnego dyrektora dróg publicznych o odstêpowaniu od wszczynania postêpowañ administracyjnych w wypadkach nielegalnych przejazdów tego rodzaju pojazdów. Zdaniem generalnego dyrektora, ich kierowcy powinni byæ karani tylko w ramach uprawnieñ posiadanych
przez Policjê, a wiêc mandatem karnym.
Uszczuplenia przychodów rodków specjalnych wynika³y te¿ z naruszaj¹cych przepisy prawa praktyk zani¿ania op³at
za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych b¹d z nierzetelnego sporz¹dzania protoko³ów z kontroli tych
pojazdów, je¿d¿¹cych bez zezwoleñ. NIK ujawni³a takie wypadki w co czwartym badanym oddziale Dyrekcji.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e oddzia³y Generalnej Dyrekcji naliczy³y prawie 8,6 mln z³ kar za przejazdy pojazdów
nienormatywnych bez zezwoleñ, jednak uda³o siê im wyegzekwowaæ tylko 45% tej kwoty. Niska skutecznoæ windykacji nale¿noci wynika³a  zdaniem Izby  z nierzetelnego wykonywania obowi¹zków przez pracowników administracji
drogowej i nieprzestrzegania przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji. Jeszcze skromniejsze rezultaty osi¹gniêto w odzyskiwaniu nale¿noci za zajêcie pasa drogowego bez zezwolenia. Z naliczonych 3,5 mln z³ kar
wyegzekwowano tylko 34% ich kwoty, co oznacza, ¿e na rachunek rodków specjalnych nie wp³ynê³o 2,3 mln z³. Tak¿e
BOTM niespiesznie prowadzi³o windykacjê nale¿noci za udzielone koncesje. Z 1,4 mln z³ zaleg³oci czêæ uleg³a ju¿
przedawnieniu.
Do utraty czêci przychodów rodków specjalnych przyczynia³y siê te¿ awarie wag samochodowych b¹d wrêcz ich
brak na przejciach granicznych. Tym samym niemo¿liwe by³o prowadzenie kontroli oraz ewentualne nak³adanie kar za
przekroczenie dopuszczalnych norm nacisków na o pojazdu.
Kontrola NIK nie stwierdzi³a natomiast istotnych nieprawid³owoci w wydatkowaniu pozyskanych rodków specjalnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 budowa systemu monitoringu nale¿nych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wp³ywów z tytu³u

poszczególnych rodzajów op³at
w transporcie drogowym;
 usprawnienie nadzoru nad oddzia³ami Generalnej Dyrekcji, zw³aszcza
w zakresie prawid³owoci naliczania
op³at i kar pieniê¿nych z tytu³u prze-

jazdu pojazdów nienormatywnych;
 poprawienie wyposa¿enia drogowych przejæ granicznych w urz¹dzenia techniczne umo¿liwiaj¹ce prowadzenie pe³nej kontroli pojazdów nienormatywnych.
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Tytu³ kontroli
Budowa autostrad
w Polsce

Cel

Zakres

Ocena dzia³alnoci administracji publicznej w tworzeniu warunków do
budowy autostrad oraz wykorzystania
rodków publicznych przeznaczonych
na ich finansowanie.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad i jej 5 oddzia³ach terenowych, w Orodku Ochrony Dziedzictwa
Archeologicznego i w 4 jednostkach
wykonuj¹cych badania archeologiczne
w pasach drogowych autostrad.

Z ustaleñ kontroli NIK wynika, ¿e administracja publiczna nie stworzy³a warunków do
budowy autostrad, a nieskutecznoæ dzia³ania wskazuje wrêcz na niemoc pañstwa
w rozwi¹zywaniu tego problemu. Nie rozwi¹zano podstawowego problemu, jakim jest finansowanie budowy autostrad. Zgodnie z ustaw¹ o autostradach p³atnych jednym ze sposobów finansowania ich budowy jest siêgniêcie do rodków w³asnych
koncesjonariuszy, którzy w zamian za wybudowane autostrady bêd¹ w przysz³oci czerpaæ zyski z jej eksploatacji. Mia³ równie¿ zostaæ uruchomiony Krajowy Fundusz Autostradowy (KFA), zasilany m.in. z bud¿etu pañstwa w wysokoci stanowi¹cej
czêæ planowanych dochodów z tytu³u akcyzy od samochodów. Do czasu zakoñczenia kontroli fundusz ten nie zosta³ jednak
utworzony. Nie zosta³y wydane przepisy wykonawcze do ustawy, niezbêdne do funkcjonowania KFA, w tym rozporz¹dzenie
Rady Ministrów o zasilaniu funduszu. Po odrzuceniu przez Sejm tzw. ustawy winietowej okaza³o siê te¿, ¿e nie ma innej
koncepcji skutecznego finansowania budowy autostrad. Budowa autostrad mo¿e te¿ byæ prowadzona wed³ug zasad okrelonych w ustawie o drogach publicznych i wówczas jest ona finansowana przez ministra w³aciwego ds. transportu, za porednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a wiêc ze rodków bud¿etowych.
Na pocz¹tku 2002 r. Rada Ministrów przyjê³a dokument pn. Infrastruktura  klucz do rozwoju, który wród celów
zmodyfikowanego Programu budowy autostrad i dróg ekspresowych wymienia³ oddanie do u¿ytku 550 km autostrad do
koñca 2005 r. i radykalne zwiêkszenie tempa budowy nowych odcinków do redniorocznie 250 km.
Stwierdzono, ¿e w badanych latach 2000-2003 (I kw.), zamiast budowania autostrad, podejmowane starania sprowadza³y siê do sporz¹dzania nowych programów budowy dróg, formu³owanych g³ównie pod k¹tem potrzeb, a nie na podstawie realnych mo¿liwoci. Oddano do u¿ytku 136 km autostrad, rezultat daleko odbieg³ wiêc od zapowiedzi. Ponadto,
powsta³y one w ca³oci ze rodków bud¿etu, gdy tymczasem podstawowym sposobem finansowania budowy autostrad
mia³ byæ system koncesyjny.
Zmieniony Program budowy autostrad i dróg ekspresowych mia³, zdaniem NIK, charakter ledwie wstêpnych za³o¿eñ.
Podstawowe jego elementy  takie jak propozycje zapewnienia rodków na finansowanie budowy autostrad, nie zosta³y w ogóle
omówione przez kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury i nie zosta³y formalnie zatwierdzone. Na wartoæ merytoryczn¹ tego
dokumentu negatywnie wp³ynê³o te¿ pominiêcie w jego tworzeniu opinii i ekspertyz krajowych jednostek naukowo-badawczych specjalizuj¹cych siê w problematyce drogownictwa i transportu drogowego. Opracowanie studium dotycz¹cego m.in.
prognoz w zakresie odp³atnoci za korzystanie z dróg w Polsce zlecono firmie zagranicznej, za niemal pó³milionowe honorarium. NIK uzna³a te dzia³ania za niecelowe i niegospodarne, zw³aszcza, ¿e raport  oparty na informacjach dostarczonych
przez samo ministerstwo wspomagane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Instytut Transportu Samochodowego 
nie zawiera³ ¿adnych rekomendacji dotycz¹cych przysz³ych decyzji ministerstwa w sprawie budowy autostrad.
Na terenach planowanego przebiegu autostrad prowadzone by³y, zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych, ratownicze badania archeologiczne. NIK jest zdania, ¿e  uzasadniany naukowym charakterem badañ  uznaniowy
wybór wykonawców tych badañ, dokonywany w trybie z wolnej rêki, nie sprzyja³ mo¿liwoci ustalania cen zamówieñ
w warunkach konkurencji. Odnotowano tak¿e prowadzenie badañ na niewykupionych jeszcze dzia³kach, tj. w miejscach,
na których przynajmniej w ci¹gu najbli¿szych 5 lat nie s¹ przewidziane prace budowlane.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie w³aciwego poziomu
wydatków na przygotowanie priorytetowych inwestycji autostradowych;
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 w³¹czenie w przygotowywanie budów autostrad jednostek naukowo-badawczych bran¿y drogowej;
 zapewnienie skutecznej kontroli
zgodnoci z warunkami umów realiza-

cji koncesyjnych inwestycji autostradowych;
 dokonywanie wyboru wykonawców
badañ archeologicznych z zachowaniem konkurencyjnoci.

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 oraz 81 szko³ach i zespo³ach szkó³ publicznych.

Stosownie do rozwi¹zañ przyjêtych w ustawie 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 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 MEN z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegó³owych
zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, kwalifikacji niezbêdnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagaj¹cych kwalifikacji pedagogicznych, a tak¿e kwalifikacji osób, którym mo¿na zlecaæ opracowywanie
badañ i prowadzenie ekspertyz. 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 ds. owiaty i wychowania, Minister Edukacji Narodowej i Sportu sprawuje nadzór pedagogiczny nad
prowadzonymi przez siebie szko³ami i placówkami doskonalenia nauczycieli. W wyniku kontroli NIK ujawniono, ¿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 2000-2001  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¿ Minister Edukacji Narodowej i Sportu oraz
nad placówkami doskonalenia nauczycieli. Z ustaleñ kontroli 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 spe³niaj¹ warunki konieczne do uzyskania uprawnieñ szko³y publicznej. Zjawiskiem wystêpuj¹cym powszechnie
w kontrolowanych kuratoriach by³o nadmierne obci¹¿enie prac¹ wizytatorów  w skrajnych sytuacjach ponad 80 szkó³ przypisanych do nadzorowania, co mia³o negatywny wp³yw na zakres i jakoæ podejmowanych przez nich dzia³añ.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 ustalenie ogólnie obowi¹zuj¹cych
standardów mierzenia jakoci pracy
szkó³ i placówek owiatowych  dla
zapewnienia porównywalnoci wykonywanego nadzoru pedagogicznego;

 zintensyfikowanie mierzenia jakoci
pracy nadzorowanych szkó³ i placówek;
 monitorowanie potrzeb doskonalenia pracowników nadzoru pedagogicznego, zw³aszcza w sferze mierzenia jakoci pracy szkó³ i placówek;
 zapewnienie przestrzegania przyjêtych zasad i procedur organizacji nad-

zoru pedagogicznego przez kuratoria
owiaty;
 zapewnienie warunków do terminowej realizacji zadañ z zakresu nadzoru
pedagogicznego;
 zracjonalizowanie obci¹¿enia wizytatorów przez okrelenie jednolitych
kryteriów przydzia³u zadañ.
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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 finansowania ze rodków bud¿etowych wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y nie poprzedza³a analiza maj¹ca na celu zidentyfikowanie rodowisk najbardziej potrzebuj¹cych pomocy w tym zakresie. Podczas okrelania form wypoczynku dzieci i m³odzie¿y i jego
kosztów wykorzystywano g³ównie dane ze sprawozdawczoci statystycznej, które nie odzwierciedla³y faktycznych potrzeb, a tym samym nie dawa³y mo¿liwoci ustalenia 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  zdaniem 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 mieli 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 wypadków powierzono podmiotom niemaj¹cym w³asnej lub u¿yczonej bazy materialnej umo¿liwiaj¹cej organizacjê 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 poniesionych wydatków. Podstawow¹ form¹ rozliczeñ dotacji by³y wiêc zbiorcze sprawozdania finansowe. Umo¿liwia³o to sporz¹dzanie rozliczeñ niezgodnych ze stanem faktycznym i niepowi¹zanych z ewidencj¹ finansowo-ksiêgow¹. Ujawniono nieodosobnione wypadki przekazywania przez organizatorów otrzymanych dotacji innym podmiotom, tak¿e i tym, którym wczeniej dysponenci odmówili przyznania rodków. Stwierdzono równie¿ 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 zlecanych zadañ. Nie wymagano ich szczegó³owego opisu, podania
terminów i 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 wypadkach udzielane by³y z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Kontrola NIK wykaza³a ponadto, ¿e MENiS oraz kuratoria nie wykonywa³y w sposób skuteczny nadzoru nad wykorzystaniem dotacji. Wprawdzie corocznie kontrolowa³y one ok. 1,5 tys. placówek wypoczynku, koncentrowa³y siê jednak
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 korzystaj¹cym z dofinansowania z bud¿etu;
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 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.

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 i 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 zbyt rzadko korzystali z uprawnieñ do wydawania decyzji nakazuj¹cych przeprowadzenie konserwacji, wstrzymuj¹cych czynnoci przy zabytkach podejmowane bez zezwolenia lub nakazuj¹cych
przywrócenie zabytku albo jego otoczenia do poprzedniego stanu. W wyniku badania wydatków na ochronê i konserwacjê
zabytków ujawniono m.in. finansowanie ze rodków bud¿etowych, przeznaczonych na ten cel 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 mia³ uprawnieñ do nadzorowania dzia³alnoci Orodka Dokumentacji Zabytków, którego organizatorem by³ minister w³aciwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Generalny
Konserwator Zabytków nie okreli³ z kolei kryteriów i zasad przyznawania dotacji u¿ytkownikom zabytków nieruchomych.
Ich brak stwarza³ mo¿liwoæ uznaniowego wyboru zadañ do dofinansowania.
Wiêkszoæ samorz¹dów szczebla wojewódzkiego (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. Sporód 15 objêtych kontrol¹ urzêdów gmin miejskich pozytywne oceny, dotycz¹ce wywi¹zywania
siê z obowi¹zków ochrony zabytków, uzyska³o 5 gmin, a z 12 urzêdów gmin niemaj¹cych statusu miejskiego  tylko 4.
W 2 gminach pojedyncze obiekty zabytkowe doprowadzono do ca³kowitej dewastacji.
W wyniku kontroli stwierdzono nieprawid³owoci finansowe, wydawanie pieniêdzy z naruszeniem przepisów prawa
oraz uszczuplenia w dochodach  w wysokoci 1,8 mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wykorzystanie przez Ministra Kultury ustawowych uprawnieñ do sprawowania naczelnego nadzoru nad

ochron¹ dóbr kultury oraz do kierowania S³u¿b¹ Ochrony Zabytków;
 zapewnienie przez wojewodów
rodków finansowych umo¿liwiaj¹cych
wykonywanie zadañ przez wojewódzkie oddzia³y S³u¿by Ochrony Zabytków;

 okrelenie dla jednostek samorz¹du terytorialnego zadañ w zakresie
ochrony zabytków, z uwzglêdnieniem
ich mo¿liwoci organizacyjnych i finansowych.
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Tytu³ kontroli
Realizacja obowi¹zku
szkolnego

Cel

Zakres

Ocena wype³niania przez dyrektorów szkó³
podstawowych i gimnazjów oraz gminy
ustawowych zadañ zwi¹zanych ze spe³nianiem przez dzieci i m³odzie¿ obowi¹zku
szkolnego, jak równie¿ wywi¹zywania siê
gmin z obowi¹zku bezp³atnego dowo¿enia
uczniów do szkó³ i wykorzystania pomocy
pañstwa na pokrycie zwiêkszonych kosztów dowo¿enia uczniów.

Kontrol¹ objêto: 3 urzêdy miast i gmin,
5 urzêdów miast, 10 urzêdów gmin
oraz 18 publicznych gimnazjów
i 17 szkó³ podstawowych funkcjonuj¹cych na terenie tych miast i gmin.

Izba krytycznie oceni³a wykonywanie  przez wiêkszoæ skontrolowanych gmin,
a tak¿e przez dyrektorów szkó³ i gimnazjów  ustawowych zadañ odnosz¹cych siê
do egzekwowania realizacji obowi¹zku szkolnego, co ma m.in. zwi¹zek z ujawnionymi zaniedbaniami w kontrolowaniu
przez dyrektorów szkó³ wykonywania tego obowi¹zku w odniesieniu do dzieci i m³odzie¿y zamieszkuj¹cych w obwodach
kierowanych przez nich placówek. Wiele do ¿yczenia pozostawia³a tak¿e skutecznoæ postêpowañ prowadzonych w razie
stwierdzenia niespe³nienia obowi¹zku. W kolejnych trzech latach szkolnych 1999-2002 w skontrolowanych placówkach
nie uczy³o siê, bez uzasadnionej przyczyny, od 125 do 149 uczniów (po 3-4 w ka¿dej szkole). Odnosz¹c ten wskanik do
wszystkich dzieci podlegaj¹cych w tym czasie obowi¹zkowi szkolnemu mo¿na by szacowaæ, ¿e do szkó³ nie uczêszcza³o
ok. 63 tys. dzieci. W sprawie tej nale¿y mieæ jednak na uwadze, ¿e w grupie tej znaczny odsetek stanowi¹ dzieci, które
choæ by³y zameldowane w dotychczasowym miejscu zamieszkania, faktycznie wyjecha³y za granicê, a ich rodzice (prawni
opiekunowie) nie powiadomili o tym w³aciwego dyrektora szko³y.
Oddzieln¹ grupê dzieci nierealizuj¹cych, bez uzasadnionych przyczyn, obowi¹zku szkolnego (pomijan¹ w statystykach GUS i danych MENiS) stanowili uczniowie, którzy wprawdzie podjêli naukê, lecz sporadycznie uczestnicz¹c w zajêciach faktycznie obowi¹zku tego nie wype³niali. Sytuacja ta wyst¹pi³a w 31 sporód 35 objêtych kontrol¹ szkó³ i dotyczy³a
 przeciêtnie w ka¿dym roku szkolnym  ok. 35 uczniów (0,1% ich liczby), których nieusprawiedliwiona nieobecnoæ
wynosi³a nie mniej ni¿ 20% czasu przeznaczonego na naukê.
W sposób nierzetelny wykazywana by³a liczba uczniów uprawnionych do dowo¿enia do szkó³. Tylko 4 gminy wype³nia³y
obowi¹zek przesy³ania dyrektorom szkó³ informacji o aktualnym stanie oraz o zmianach w ewidencji dzieci i m³odzie¿y w wieku 3-18 lat. Ponadto ustalone przez rady gmin plany sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów w znacznym stopniu nie spe³nia³y
ustawowych wymogów odnosz¹cych siê do d³ugoci drogi do szko³y. Je¿eli bowiem uczniowie klas I-IV szkó³ podstawowych
maj¹ do szko³y dalej ni¿ 3 km, a uczniowie klas V-VI i gimnazjum wiêcej ni¿ 4 km, obowi¹zkiem gminy jest zapewnienia im
bezp³atnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu rodkami komunikacji publicznej.
W wyniku kontroli ujawniono tak¿e wiele nieprawid³owoci w organizacji dowo¿enia, mog¹cych stwarzaæ  zdaniem
NIK  nawet zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia uczniów. Nale¿a³o do nich m.in. przewo¿enie autobusami dzieci w liczbie
nadmiernie przekraczaj¹cej dopuszczaln¹ liczbê miejsc, niezapewnienie uczniom w³aciwej opieki, brak aktualnych badañ technicznych pojazdów u¿ywanych do przewozu. Izba pozytywnie natomiast oceni³a stworzenie  we wszystkich
kontrolowanych szko³ach, w których uczniowie byli dowo¿eni  mo¿liwoci skorzystania z do¿ywiania.
Istotn¹ nieprawid³owoci¹ by³o wyd³u¿anie czasu oczekiwania przez uczniów na rozpoczêcie lekcji oraz na dowiezienie do domu. W skrajnych sytuacjach czas ten wynosi³ nawet 7 godzin. Krytyczna ocena dotyczy³a tak¿e niewykonywania
przez gminy, w pe³nym zakresie, obowi¹zku umo¿liwienia nauki uczniom niepe³nosprawnym, zw³aszcza przez zapewnienie im bezp³atnego transportu. Sporód 1.021 uczniów niepe³nosprawnych uprawnionych w ka¿dym roku do dowo¿enia,
gminy nie zorganizowa³y przewozu dla 653 osób.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie prac legislacyjnych zmierzaj¹cych do zmiany przepisów ustawy o systemie owiaty w kierunku zdefiniowania pojêcia niespe³nianie obowi¹zku szkolnego, z uwzglêdnieniem
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sytuacji, gdy uczeñ sporadycznie
uczêszcza na zajêcia szkolne;
 ujmowanie w sprawozdawczoci
informacji o uczniach uczêszczaj¹cych
sporadycznie na zajêcia szkolne;
 uregulowanie spraw dotycz¹cych
obowi¹zku szkolnego uczniów, którzy
choæ s¹ zameldowani na terytorium

kraju, to faktycznie przebywaj¹ poza
jego granicami;
 zapewnienie bezp³atnego transportu i opieki w czasie przewozu wszystkim uprawnionym uczniom, w tym
zw³aszcza dzieciom niepe³nosprawnym.

Tytu³ kontroli
Finansowanie ze
œrodków publicznych
wybranych zadañ
w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu

Cel

Zakres

Ocena wykorzystania rodków publicznych na wybrane zadania w tej
sferze, przeznaczonych g³ównie na
finansowanie szkolenia m³odzie¿y
uzdolnionej sportowo i organizacjê
sportowych wakacji.

Kontrolê przeprowadzono w: Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu,
24 stowarzyszeniach kultury fizycznej
oraz 9 urzêdach marsza³kowskich
i 17 urzêdach miast i gmin.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia finansowanie  ze rodków bud¿etu
pañstwa i ze rodka specjalnego pochodz¹cego z dop³at do gier liczbowych  sportowego szkolenia m³odzie¿y i jej sportowego wypoczynku. W odniesieniu do czêci gmin i powiatów ocena ta by³a jednak
negatywna, poniewa¿ zaniecha³y one finansowania zadañ z obszaru kultury fizycznej i sportu, mimo i¿ nale¿y to do ich
powinnoci. Na dofinansowanie zadañ z obszaru kultury fizycznej i sportu, zlecanych g³ównie podmiotom spoza sektora
finansów publicznych, przeznaczono ze rodków publicznych ³¹cznie 0,9 mld z³, w tym z bud¿etu pañstwa wspartego
rodkiem specjalnym  354 mln z³. Ze rodków tych dofinansowywano m.in. organizacjê sportowych wakacji, dziêki czemu
z tej formy wypoczynku mog³o skorzystaæ rednio w roku oko³o 32 tys. dzieci i m³odzie¿y.
Wiêkszoæ jednostek samorz¹dowych dofinansowywa³a realizacjê zadañ zleconych stowarzyszeniom kultury fizycznej. W latach 2000-2002 (I pó³r.) samorz¹dy przeznaczy³y na ten cel 551 mln z³. Objête kontrol¹ gminy wiêkszoæ  bo
ponad 80% rodków planowanych na kulturê fizyczn¹  przeznacza³y na utrzymanie orodków sportu i rekreacji oraz
dofinansowanie klubów sportowych. Sporód skontrolowanych gmin 70% finansowa³o szkolenie uzdolnionej sportowo
m³odzie¿y, za oko³o 12% uwzglêdni³o rodki na dofinansowanie dzieciêcych sportowych wakacji. Jednak czêæ gmin
(redniorocznie ponad 150) i powiatów (redniorocznie 12), mimo obowi¹zku wynikaj¹cego z ustawy o kulturze fizycznej,
w ogóle nie przeznacza³a jakichkolwiek rodków na zadania w obszarze kultury fizycznej i sportu.
Zadania dotycz¹ce letnich obozów sportowych dofinansowywanych z bud¿etu zlecane by³y przez MENiS na podstawie jawnego wyboru najkorzystniejszych ofert. W sferze tej obowi¹zywa³y jednolite, wynikaj¹ce z decyzji ministra, zasady
udzielania zleceñ, okrelaj¹ce m.in. rodzaje zlecanych zadañ oraz procedury przyjmowania, opiniowania i rozpatrywania
przedk³adanych ofert.
Zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych, organy stanowi¹ce jednostek samorz¹du terytorialnego zobowi¹zane
by³y w drodze uchwa³ do okrelenia trybu postêpowania przy udzielaniu dotacji. Wszystkie kontrolowane jednostki dope³ni³y tego obowi¹zku. Jednak w wypadku 32% kontrolowanych samorz¹dów NIK odnotowa³a ma³¹ wnikliwoæ dysponentów w weryfikowaniu ofert przedk³adanych przez stowarzyszenia. Nie przestrzegano tak¿e zasad okrelonych w przyjêtych uchwa³ach. Omijano zw³aszcza ustalony w nich tryb postêpowania o udzielenie dotacji, przyjmuj¹c i poddaj¹c procedurze wnioski niekompletne i niezawieraj¹ce wymaganych informacji o zleceniobiorcy. W ocenie NIK dzia³ania te by³y nie
tylko nielegalne, lecz tak¿e nierzetelne i niegospodarne.
Badania prowadzone w MENiS i jednostkach samorz¹dowych wykaza³y nieprawid³owoci w rozliczaniu przez zleceniobiorców zadañ zleconych. Polega³y one m.in. na niedotrzymywaniu terminów sk³adania sprawozdañ i rozliczeñ finansowych, bêd¹cych podstaw¹ oceny wykonania zadañ. Stwierdzono m.in., ¿e przesz³o 60% kontrahentów rozlicza³o siê
z MENiS po wyznaczonym terminie. Opónienia w rozliczeniach ujawniono tak¿e w zdecydowanej wiêkszoci objêtych
kontrol¹ jednostek samorz¹dowych (72%).
W wyniku kontroli NIK ustalono ponadto, ¿e MENiS oraz jednostki samorz¹du terytorialnego nie wykonywa³y w sposób skuteczny nadzoru nad wykorzystaniem dotacji. Izba krytycznie ocenia zw³aszcza stwierdzone fakty nieprowadzenia
bezporednich kontroli finansowych i poprzestawania jedynie na analizie otrzymywanych sprawozdañ i rozliczeñ finansowych. O potrzebie takich dzia³añ wiadczy³o ujawnienie przez NIK ró¿nego rodzaju nieprawid³owoci finansowych w wysokoci 221 tys. z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie wszystkich niezbêdnych
decyzji umo¿liwiaj¹cych przeprowadzanie u zleceniobiorców kontroli wyko-

nania zleconych zadañ, w tym równie¿
kontroli wykorzystania powierzonych
rodków finansowych;
 wyeliminowanie opónieñ w rozliczaniu przez stowarzyszenia kultury
fizycznej zleconych im zadañ;

 zapewnienie przyznawania dotacji
na realizacjê zadañ zleconych w zgodzie z przyjêtymi procedurami;
 egzekwowanie terminowego przedk³adania przez stowarzyszenia rozliczeñ z wykonania zadañ.
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Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie stacji
zagranicznych Polskiej
Akademii Nauk

Cel

Zakres

Ocena realizacji zadañ statutowych
stacji zagranicznych Polskiej Akademii Nauk, gospodarki ich maj¹tkiem,
a tak¿e wykorzystania przyznanych
rodków bud¿etowych oraz rozliczeñ
z bud¿etem  w latach 2001-2002
(I pó³r.).

Kontrol¹ objêto: Polsk¹ Akademiê
Nauk w Warszawie oraz jej stacje
w Pary¿u, Rzymie, Wiedniu i Berlinie.

Najwy¿sza Izba Kontroli ogólnie pozytywnie oceni³a funkcjonowanie stacji zagranicznych PAN, zw³aszcza w Pary¿u i Rzymie. Nie ustrzeg³y siê one jednak nieprawid³owoci  przede wszystkim nie mia³y spójnego programu wspó³pracy naukowej, ¿adna z nich nie zrealizowa³a w pe³nym zakresie, okrelonych w statutach zadañ, w niezadowalaj¹cym stopniu wykorzystywano maj¹tek stacji. Za w³aciwe
uznano natomiast uregulowanie praw w³asnoci do nieruchomoci u¿ytkowanych przez stacje w Pary¿u i Wiedniu.
W niewielkim zakresie realizowane by³y zadania statutowe stacji PAN dotycz¹ce utrzymywania kontaktów z miêdzynarodowymi organizacjami naukowymi maj¹cymi siedzibê w kraju funkcjonowania stacji. Uwagê NIK zwróci³ zw³aszcza
brak zainteresowania stacji zagranicznych PAN utrzymywaniem kontaktów z organizacjami miêdzynarodowymi, których
cz³onkiem jest Polska i do których, za porednictwem PAN, wp³acane s¹ sk³adki cz³onkowskie. Stacje w Wiedniu, Rzymie
i Berlinie nie utrzymywa³y z nimi praktycznie ¿adnych kontaktów. Ogó³em do 15 organizacji miêdzynarodowych Akademia
wp³aci³a z tytu³u sk³adek ponad 1,3 mln z³ w 2001 r. i 0,7 mln z³  w I pó³r. 2002 r. Ustalaj¹c obowi¹zek uczestniczenia
stacji w realizacji zawartych przez PAN porozumieñ dwustronnych nie wziêto pod uwagê, i¿ znaczna ich czêæ uleg³a
dezaktualizacji i wymaga weryfikacji zarówno z punktu widzenia dzisiejszych potrzeb, jak i faktycznych korzyci osi¹ganych przez Akademiê.
Ustalone przez poszczególne stacje programy dzia³ania, w tym plany imprez promocyjnych, nie by³y poddawane
¿adnym korektom przez w³adze Akademii, gdy¿ po pierwsze  stacje nie przekazywa³y swoich planów do ich wiadomoci
lub akceptacji, po wtóre  nie by³o obowi¹zuj¹cych procedur i wymagañ w tym zakresie. Zobowi¹zuj¹c stacje zagraniczne
do popularyzowania osi¹gniêæ nauki polskiej, w³adze Akademii nie doprowadzi³y m.in. do okrelenia obszarów koncentracji dzia³añ promocyjnych (wybór osi¹gniêæ wartych promocji, jej ukierunkowanie na okrelone rodowiska lub instytucje).
W konsekwencji programy dzia³ania poszczególnych stacji mia³y najczêciej zwi¹zek z zainteresowaniami naukowymi
i mo¿liwociami ich dyrektorów, a na ich jakoæ wp³ywa³a relatywnie niewielka liczba zatrudnionych tam pracowników
naukowych.
Zró¿nicowane okaza³o siê wykorzystanie pokoi gocinnych w poszczególnych placówkach, co wynika³o w pewnym
stopniu z liczby dostêpnych miejsc noclegowych i ich standardu, a tak¿e z zakresu prowadzonej dzia³alnoci merytorycznej. W stacji PAN w Pary¿u kszta³towa³o siê na poziomie ok. 75%, w Wiedniu  ok. 58% w 2001 r. i 56%  w I pó³r. 2002 r.,
a w Berlinie odpowiednio 30% i 25%.
Podstawê finansowania dzia³alnoci stacji stanowi³y rodki z bud¿etu pañstwa, uzyskiwane z wynajmu pokoi gocinnych oraz, w niewielkim stopniu, rodki bud¿etowe Komitetu Badañ Naukowych. Mimo klarownych wymagañ stacje przekaza³y do PAN zró¿nicowane sprawozdania za 2001 r., co uniemo¿liwi³o porównanie i pe³n¹ ocenê ich merytorycznej
dzia³alnoci.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 opracowanie wieloletniego programu promocji nauki polskiej za granic¹
i ukierunkowanie zadañ stacji zagranicznych Polskiej Akademii Nauk na
cele i kierunki tej promocji, na podstawie wspó³pracy z wiod¹cymi jednostkami krajowego zaplecza naukowego
i badawczo-rozwojowego;

"

 dokonanie weryfikacji statutów stacji zagranicznych, zw³aszcza pod k¹tem ich urealnienia i aktualizacji oraz
ukierunkowania na realizacjê celów
i zadañ okrelonych w programach
i planach dzia³alnoci stacji;
 przeprowadzenie analizy przyczyn
relatywnie niewielkiego wykorzystania
pokoi gocinnych w stacjach w Wiedniu i Berlinie oraz podjêcie w tej sprawie stosownych dzia³añ i decyzji;

 dokonywanie okresowych, wnikliwych ocen dzia³alnoci stacji, z wykorzystaniem sporz¹dzonych przez nie
sprawozdañ z dzia³alnoci merytorycznej i finansowej.

Tytu³ kontroli
Wykorzystanie dotacji
bud¿etowych
przyznawanych
przez Komitet Badañ
Naukowych szko³om
wy¿szym na badania
w³asne

Cel

Zakres

Ocena celowoci przyznawania szko³om wy¿szym dotacji bud¿etowych na
badania w³asne oraz prawid³owoci
ich wykorzystania.

Kontrol¹ objêto: Komitet Badañ Naukowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz 35 pañstwowych szkó³ wy¿szych.

Z jej ustaleñ wynika, ¿e dotacje bud¿etowe na badania w³asne szkó³ wy¿szych
przyznawane by³y przez KBN z naruszeniem przepisów prawa. W latach 2001-2002,
z naruszeniem przepisów ustawy o KBN, rozdzielono a¿ 99,8% ogó³u rodków przeznaczanych na ten cel. Pocz¹wszy od
1 stycznia 2001 r., po nowelizacji ustawy o KBN, przy podziale rodków na naukê przewodnicz¹cy Komitetu zobowi¹zany
by³ do dokonania  w drodze zarz¹dzenia  podzia³u rodków na naukê miêdzy zespo³y KBN. Te z kolei, tak¿e na podstawie unormowañ okrelonych w ustawie o KBN, powinny przedstawiæ Komitetowi lub jego przewodnicz¹cemu wnioski
w sprawie podzia³u rodków, w tym na badania w³asne szkó³ wy¿szych, miêdzy poszczególne jednostki naukowe. Tymczasem w latach 2001-2002, naruszaj¹c ustawowe obowi¹zki, przewodnicz¹cy KBN nie dokona³ podzia³u 542 mln z³ na
badania w³asne pañstwowych szkó³ wy¿szych miêdzy zespo³y Komitetu. W konsekwencji zespo³y te nie przedstawi³y
Komitetowi wniosków w sprawie podzia³u dotacji miêdzy poszczególne szko³y.
Kontrola zwróci³a te¿ uwagê, ¿e nie ma jednoznacznych kryteriów podzia³u rodków na badania w³asne wy¿szych uczelni.
W procedurze tej nie maj¹ zastosowania zasady przyjête przy okrelaniu poziomu dotowania na dzia³alnoæ statutow¹, uwzglêdniaj¹ce wspó³czynnik efektywnoci prowadzonych badañ naukowych i prac rozwojowych. Przyznawanie dotacji na badania
w³asne ma charakter zdecydowanie uznaniowy, poniewa¿ zgodnie z uchwa³¹ Nr 4/93 KBN jej wysokoæ okrelaj¹ komisje
Komitetu, a od 1 stycznia 2001 r.  zespo³y KBN. W sytuacji, w której zespo³y KBN by³y faktycznie wy³¹czone z udzia³u w przyznawaniu dotacji, ich rozdzia³ pokrywa³ siê z propozycjami wnioskowanymi przez MENiS.
W badanym okresie Komitet przekazywa³ szko³om wy¿szym dodatkowe, nierzadko w znacznej wysokoci, rodki na
badania w³asne  w ostatnich dniach grudnia. W obowi¹zuj¹cym wówczas stanie prawnym, pozwalaj¹cym uczelniom na
finansowanie badañ w³asnych ze rodków dotacji tylko do koñca roku bud¿etowego, w którym j¹ przekazano, nie mia³y
one wiêc faktycznie mo¿liwoci pe³nego wykorzystania przyznanych rodków.
Kontrola zwróci³a te¿ uwagê na zastanawiaj¹cy fakt, ¿e zwiêkszeñ dotacji na badania w³asne w ostatnich dniach roku bud¿etowego dokonywano bez wczeniejszej oceny wykorzystania dotychczas przekazanych rodków, a tak¿e bez stosownych wniosków ministrów nadzoruj¹cych szko³y wy¿sze, którym tego finansowego zastrzyku udzielono. W skontrolowanych szko³ach wykorzystanie dotacji przekazanych na badania w³asne nie przekroczy³o 75% przyznanych kwot. W ocenie NIK, by³ to w³anie efekt
przekazywania uczelniom rodków w terminach niedaj¹cych szansy na efektywne ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
Niezale¿nie od wy¿ej opisanych nieprawid³owoci, w po³owie kontrolowanych uczelni stwierdzono dodatkowo uchybienia w wydatkowaniu kwot dotacji przekazanych na badania w³asne. Niezgodnie z przeznaczeniem, okrelonym w decyzjach przewodnicz¹cego KBN, z dotacji tych szko³y finansowa³y m.in. koszty dzia³alnoci dydaktycznej, wydatki administracyjne i obs³ugi (zakwestionowano wydatkowanie, z naruszeniem przepisów prawa, ponad 3,2 mln z³ oraz ujawniono
inne nieprawid³owoci finansowe w wysokoci ponad 1,5 mln z³). Przedstawienie tego faktu by³o zreszt¹ spor¹ niespodziank¹ dla KBN, poniewa¿  jak wykaza³a kontrola  przewodnicz¹cy Komitetu faktycznie nie wykonywa³, do czego by³
zobowi¹zany, nadzoru i kontroli nad wykorzystaniem dotacji przekazywanych uczelniom na finansowanie ich badañ w³asnych. Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e w latach 1999-2002 KBN przeprowadzi³ tylko dwie kontrole prawid³owoci wykorzystania rodków przez dotowane w tym zakresie jednostki.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie niezbêdnych przedsiêwziêæ zapewniaj¹cych realizacjê
w praktyce ustawowego trybu podzia³u dotacji na badania w³asne uczelni,

z w³¹czeniem w tê procedurê zespo³ów
Komitetu Badañ Naukowych;
 opracowanie jednoznacznych kryteriów i zasad przyznawania dotacji na
badania w³asne;
 rytmiczne i dostosowane do potrzeb przekazywanie tych rodków;

 zapewnienie skutecznego nadzoru
nad wykorzystaniem dotacji, w tym
m.in. przez systematyczne dokonywanie ocen prawid³owoci ich spo¿ytkowania na badania w³asne.

"

Tytu³ kontroli
Promocja polskiej
kultury za granic¹

Cel

Zakres

Ocena dzia³añ podejmowanych na
rzecz promocji polskiej kultury za granic¹ przez Ministra Kultury i Ministra
Spraw Zagranicznych, organy jednostek samorz¹du terytorialnego, organizacje pozarz¹dowe oraz wyspecjalizowane instytucje miêdzynarodowej
wspó³pracy kulturalnej, a tak¿e prawid³owoci wydatkowania rodków publicznych na ten cel.

Kontrol¹ objêto 37 podmiotów, w tym:
Ministerstwo Kultury, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, Miêdzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Instytuty Polskie w Londynie, Wiedniu i Wilnie, Centrum Miêdzynarodowej Wspó³pracy Kulturalnej  Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie oraz 26 jednostek samorz¹du terytorialnego.

NIK pozytywnie oceni³a dzia³ania Ministra Spraw Zagranicznych i jego s³u¿b podjête na rzecz upowszechniania kultury polskiej za granic¹, zw³aszcza w krajach Unii
Europejskiej. Kreowanie wspó³czesnego wizerunku Polski za granic¹ MSZ dokonywa³o m.in. przez wspieranie tworzenia
audycji radiowych i telewizyjnych dla odbiorców zagranicznych, zw³aszcza dla Polonii i Polaków mieszkaj¹cych poza krajem oraz przekazywanie placówkom zagranicznym, w ró¿norodnych formach, informacji o wa¿nych wydarzeniach kulturalnych w Polsce. Dobrze oceniono dzia³ania MSZ promuj¹ce polsk¹ kulturê w ramach utworzonego w 2000 r. Miêdzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, przeznaczonego na wspieranie wspólnych ponadnarodowych projektów, a tak¿e
realizowane przez podleg³e MSZ instytuty polskie, organizuj¹ce m.in. imprezy kulturalne i kursy nauki jêzyka polskiego.
NIK negatywnie oceni³a dzia³alnoæ Ministra Kultury w zakresie realizacji programów rz¹dowych dotycz¹cych promocji polskiej kultury za granic¹.
Ministerstwo Kultury nie planowa³o zadañ i rodków zapewniaj¹cych realizacjê rz¹dowych programów oraz nie podjê³o skutecznych dzia³añ w celu pozyskania rodków pomocowych Unii Europejskiej, wspieraj¹cych wspó³pracê w dziedzinie kultury w ramach programu Kultura 2000. Do czasu zakoñczenia kontroli polskie instytucje pozyska³y ze rodków
programu jedynie 0,3 mln euro, czyli ok. 70% w stosunku do kwoty wniesionej przez Polskê do programu. W wyniku
zaniedbañ organizacyjnych nie zosta³ podpisany kontrakt z Komisj¹ Europejsk¹ w sprawie powo³ania i finasowania tzw.
punktu kontaktowego ds. kultury (ang. CCP), w wyniku czego Polska utraci³a mo¿liwoæ uzyskania dofinasowania w wysokoci 160 tys. euro. Ministerstwo Kultury nie posiada³o tak¿e za³o¿eñ programowych i harmonogramu prac przygotowawczych zwi¹zanych z udzia³em Polski, na prawach gocia honorowego, w Miêdzynarodowych Targach Ksi¹¿ki we
Frankfurcie n. Menem, co spowodowa³o  zdaniem NIK  nieracjonalne wydatkowanie rodków bud¿etowych na ten cel.
Niew³aciwa gospodarka publicznymi pieniêdzmi przeznaczonymi na promocjê rodzimej kultury za granic¹ by³a przyczyn¹
powstania nieprawid³owoci finansowych w wysokoci 10,9 mln z³.
Zdaniem Izby, w dzia³alnoci promuj¹cej nasz¹ kulturê za granic¹ brakowa³o tak¿e efektywnej wspó³pracy miêdzy
resortami kultury i spraw zagranicznych. Krytyczne uwagi dotyczy³y niezadowalaj¹cej koordynacji przedsiêwziêæ wspieraj¹cych dzia³alnoæ Ministra Spraw Zagranicznych w zakresie promocji kulturalnej, okrelonych dla podleg³ego Ministrowi
Kultury Centrum Miêdzynarodowej Wspó³pracy Kulturalnej  Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie. Pochlebn¹ notê
wystawiono natomiast m.in. Miêdzynarodowemu Centrum Kultury w Krakowie, które zorganizowa³o w kraju i za granic¹
wiele przedsiêwziêæ przybli¿¹j¹cych cudzoziemcom dorobek polskiej kultury i dziedzictwa narodowego.
W ocenie Izby  ze wzglêdu na wartoci kulturowe regionów  zakres i skala podejmowanych dzia³añ na rzecz promocji polskiej kultury za granic¹ nie by³y wystarczaj¹ce. Przeszkod¹ by³y ograniczone mo¿liwoci finansowe poszczególnych samorz¹dów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez Ministra Kultury
dzia³añ zmierzaj¹cych do planowania
rodków i zadañ w zakresie promocji
polskiej kultury za granic¹ w sposób
zapewniaj¹cy realizacjê polityki rz¹du
w tej sferze;

"

 zapewnienie przez Ministra Kultury wspó³dzia³ania i koordynacji dzia³añ
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych,
zw³aszcza w sferze realizacji zadañ statutowych przez Centrum Miêdzynarodowej Wspó³pracy  Instytut Adama
Mickiewicza i przez inne w³aciwe instytucje kultury;

 zintensyfikowanie przez organy jednostek samorz¹du terytorialnego form
i zakresu dzia³añ promuj¹cych kulturê
w³asnych regionów, a tak¿e wspó³pracê z innymi (s¹siednimi) samorz¹dami,
szczególnie w dziedzinie organizacji
i finansowania wspólnych projektów
promocyjnych.

Tytu³ kontroli
Pomoc materialna dla
studentów ze œrodków
bud¿etu pañstwa
w latach 2000-2003
(I pó³rocze)

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci wykorzystania
rodków bud¿etowych na pomoc
materialn¹ dla studentów, m.in.
z uwzglêdnieniem skutecznoci nadzoru Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu nad efektywnym wykorzystaniem tych rodków  w sytuacji wzrastaj¹cej liczby studentów, przyznawania i ustalania przez szko³y wy¿sze
wysokoci wiadczeñ, gospodarowania sto³ówkami i domami studenckimi.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz
25 szkó³ wy¿szych nadzorowanych
przez MENiS, w tym 4 uczelnie niepañstwowe.

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a funkcjonowanie systemu pomocy materialnej dla studentów, którym dysponuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu. W badanym okresie 2000-2003 (I pó³r.) pomoc materialna w formie stypendiów socjalnych obni¿a³a siê, gdy¿ przyrost wydatków bud¿etowych kierowanych na ten cel by³ mniejszy ani¿eli wzrost liczby studentów. Poza niewystarczaj¹cymi rodkami
wydzielanymi w bud¿ecie na ten cel uzyskanie pomocy stawa³o siê coraz trudniejsze, poniewa¿ 60% ogó³u rodków
wyp³acanych w formie stypendiów przeznaczano na stypendia za wyniki w nauce. Okaza³o siê, ¿e ok. 80% tych ostatnich
trafia³o do kieszeni studentów, którzy nie wymagali wsparcia finansowego.
Nie trac¹c z pola widzenia instrumentów motywuj¹cych do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce, Izba uwa¿a, ¿e formy sprzyjaj¹ce osi¹ganiu tego celu (stypendia za wyniki w nauce) powinny byæ wy³¹czone z systemu pomocy
materialnej. Nagradzanie studentów uczelni pañstwowych stypendiami za osi¹gniêcia w nauce jest, zdaniem NIK, praktyk¹ budz¹c¹ w¹tpliwoci  na tle przepisów konstytucyjnych, rozwi¹zañ przyjêtych w ustawie o szkolnictwie wy¿szym,
a tak¿e uregulowañ okrelonych w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wyp³acania oraz wysokoci wiadczeñ pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych. W rozporz¹dzeniu wymieniono, obok wiadczeñ o charakterze socjalnym, stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia ministra za osi¹gniêcia w nauce  jako formy udzielanej studentom pomocy, rozszerzaj¹c w porównaniu z uregulowaniami zawartymi w Konstytucji
RP i ustawie o szkolnictwie wy¿szym, znaczenie pojêcia pomoc finansowa (materialna) dla studentów.
W ocenie NIK, podzia³ dotacji na poszczególne formy pomocy znajduje siê wprawdzie w gestii rektorów, za preferencje
za wyniki w nauce mieszcz¹ siê w ramach obowi¹zuj¹cego stanu prawnego, ale równoczenie ograniczaj¹ ustawowe uprawnienia do powszechnego i równego dostêpu do wykszta³cenia oraz pomocy materialnej, w tym do stypendium socjalnego.
W wyniku kontroli ujawniono tak¿e nieprawid³owoci w przyznawaniu studentom indywidualnych wiadczeñ, polegaj¹ce m.in. na braku wystarczaj¹cego udokumentowania sytuacji materialnej wnioskodawców. Mimo i¿ uczelnie ustali³y
sposób dokumentowania wniosków o uzyskanie wiadczeñ, to jednak w kontrolowanych szko³ach wzrasta³a liczba podañ,
w których wykazywano brak jakichkolwiek dochodów wnioskodawcy i cz³onków jego rodziny, potwierdzonych zawiadczeniami urzêdów skarbowych lub urzêdów gmin. W takich sytuacjach komisje przyznawa³y stypendia socjalne (lub inne
formy pomocy) na ogó³ w najwy¿szej ustalonej przez uczelniê kwocie.
Stwierdzono ponadto znaczne zró¿nicowanie zakresu udzielanej pomocy w formie zakwaterowania w domach studenckich. Skontrolowane uczelnie pañstwowe prowadzi³y 139 domów z 55,1 tys. miejsc, z których korzysta³o prawie 52 tys.
studentów (ok. 35% studiuj¹cych w tych uczelniach, uprawnionych do zakwaterowania w akademikach). Stwierdzono, ¿e
przy ogólnym niedoborze  w stosunku do potrzeb zg³aszanych przez studentów  miejsc w domach studenckich, niektóre
lokale przeznaczone zosta³y na inne cele b¹d te¿ w niektórych uczelniach  ze wzglêdu na zbyt wysokie op³aty  czêæ
pomieszczeñ nie by³a w pe³ni wykorzystana.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 oddzielenie wiadczeñ o charakterze socjalnym od wiadczeñ za dobre
wyniki w nauce;

 zdefiniowanie okreleñ: student
bêd¹cy w trudnej sytuacji materialnej
i student uprawniony do zakwaterowania w domu studenckim;
 podejmowanie przez rektorów szkó³
wy¿szych skutecznych dzia³añ dla pe³-

nego wykorzystania miejsc w domach
studenckich na cele zwi¹zane z zakwaterowaniem studentów oraz zapewnienia wymaganych warunków techniczno-sanitarnych w tych obiektach.

"!

Tytu³ kontroli
Finansowanie zadañ
oœwiatowych jednostek
samorz¹du
terytorialnego

Cel

Zakres

Ocena wykorzystania rodków finansowych na zadania owiatowe,
w szczególnoci subwencji owiatowej w 2002 r.

Badaniami kontrolnymi objêto
35 gmin i 33 starostwa powiatowe.

W finansowaniu zadañ owiatowych jednostek samorz¹du terytorialnego odnotowano w 2002 r. wiele nieprawid³owoci. Najwy¿sza Izba Kontroli zaliczy³a do nich
m.in. nieuwzglêdnienie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w zasadach podzia³u czêci owiatowej subwencji ogólnej standardów zatrudnienia nauczycieli, nierzetelne planowanie i realizacjê bud¿etów przez wiêkszoæ skontrolowanych gmin i powiatów oraz nierzetelnie prowadzon¹ sprawozdawczoæ, stanowi¹c¹ podstawê do okrelenia wysokoci
subwencji. Brak owych standardów z uwzglêdnieniem liczby oddzia³ów, uczniów w oddziale oraz liczby obowi¹zkowych
zajêæ dla uczniów i wychowanków, utrudni³ zobiektywizowanie zasad podzia³u subwencji owiatowej, a nastêpnie jej podzia³u miêdzy poszczególne jednostki samorz¹du terytorialnego (jst.).
W 2002 r. jednostki samorz¹du terytorialnego otrzyma³y subwencjê owiatow¹ w wysokoci 22,3 mld z³ oraz dotacje
bud¿etowe w wysokoci 774,4 mln z³. W wyniku podzia³u gminy otrzyma³y 14,6 mld z³, powiaty  ponad 8 mld z³, a województwa  444 mln z³. Z ustaleñ w MENiS i w Ministerstwie Finansów wynika, ¿e w 2002 r. co trzecia, sporód ogó³em
2,9 tys. jst., wyda³a na zadania owiatowe mniej, ni¿ otrzymana subwencja owiatowa i dotacje bud¿etowe. Jednoczenie
w 453 jst. (tj. 16%) wydatki na zadania owiatowe znacznie (o ponad 20%) przekroczy³y wysokoæ otrzymanej subwencji
owiatowej i dotacji bud¿etowych.
W 38 skontrolowanych przez NIK jednostkach (tj. 56%), w tym w 19 gminach i 19 powiatach, zrealizowane przez nie
w 2002 r. wydatki bie¿¹ce na zadania owiatowe (po odliczeniu wydatków na zadania w³asne nieobjête subwencj¹ owiatow¹) by³y ni¿sze od przekazanych tym jednostkom kwot subwencji owiatowej i dotacji z bud¿etu pañstwa na te zadania
(przy stwierdzeniu pe³nej ich realizacji). Pozosta³e 30 skontrolowanych j.s.t. wykorzysta³o na sfinasowanie tych zadañ
równie¿ rodki pozyskane z innych róde³.
redni koszt kszta³cenia jednego ucznia w 2002 r. w badanych gminach wyniós³ 4,5 tys. z³ rocznie, a w powiatach 
3,7 tys. z³. W gminach subwencja owiatowa mog³a pokryæ 90% kosztów zadañ owiatowych, za w powiatach  98%.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e w obowi¹zuj¹cym w 2002 r. algorytmie podzia³u subwencji owiatowych brakowa³o korelacji nak³adów na realizacjê zadañ owiatowych z rzeczywistymi ich kosztami. Utrzymywano bowiem zasadê, wed³ug
której podstawowym wskanikiem przy ustalaniu subwencji owiatowej jest liczba uczniów, podczas gdy rzeczywiste koszty zwi¹zane s¹ w najwiêkszym stopniu z liczb¹ oddzia³ów oraz liczb¹ godzin obowi¹zkowych zajêæ w szkole i wynikaj¹cych st¹d kosztów wynagrodzeñ nauczycieli. Zdaniem NIK, przyjête rozwi¹zanie nie doæ skutecznie zachêca jst. do
racjonalizacji sieci szkolnej, m.in. przez uwzglêdnienie w algorytmie podzia³u subwencji owiatowej dodatkowych rodków
z tytu³u racjonalizacji sieci, polegaj¹cej na prowadzeniu oddzia³ów z liczb¹ co najmniej 18 uczniów (w szkole podstawowej
na wsi) i co najmniej 24 w gimnazjum oraz szko³ach podstawowych w miastach do 5 tys. mieszkañców.
W 38 skontrolowanych jst. (56%) stwierdzono nieprawid³owoci w przygotowaniu i realizacji bud¿etów tych jednostek,
które m.in. nie przedk³ada³y  w ustawowym terminie  projektów uchwa³ bud¿etowych organom stanowi¹cym oraz regionalnym izbom obrachunkowym. Co siódma z badanych jednostek nie dysponowa³a dokumentami, na podstawie których
mo¿na by³oby dokonaæ weryfikacji danych przyjêtych przez MENiS do wyliczenia nale¿nej tym jednostkom subwencji
owiatowej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 okrelenie w drodze rozporz¹dzenia standardów zatrudnienia nauczycieli, uwzglêdniaj¹cych liczbê nauczycieli
na oddzia³, liczbê uczniów w oddziale
oraz liczbê obowi¹zkowych zajêæ dla
uczniów i wychowanków w poszczególnych typach i rodzajach szkó³, zgod-
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nie z delegacj¹ zawart¹ w ustawie 
Karta Nauczyciela;
 dostosowanie systemu naliczania
subwencji owiatowej ogólnej oraz zasady jej podzia³u do przyjêtych standardów zatrudniania nauczycieli;
 doskonalenie sieci szkolnej w celu
racjonalizacji wydatków ponoszonych
na realizacjê zadañ owiatowych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie
programów: „Animator
sportu dzieci
i m³odzie¿y” i „Animator
sportu osób
niepe³nosprawnych”

Ocena prawid³owoci realizacji obu
programów oraz wydatkowania rodków przeznaczonych na ten cel.

Kontrol¹ objêto 7 jednostek, tj.: Zarz¹d G³ówny Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego, Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska oraz 5 jednostek szczebla wojewódzkiego tych
stowarzyszeñ uczestnicz¹cych w realizacji programów.

Realizacja w latach 2002-2003 (I pó³r.) programów Animator sportu dzieci i m³odzie¿y i Animator sportu osób niepe³nosprawnych przez Szkolny Zwi¹zek Sportowy oraz Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska by³a  zdaniem NIK  zadowalaj¹ca. Nieliczne nieprawid³owoci
odnotowane w programie Animator sportu dzieci i m³odzie¿y, m.in. niepe³ne dokumentowanie podejmowanych dzia³añ,
opónienia w wyp³acie wynagrodzeñ animatorom, nie wp³ynê³y na obni¿enie tej oceny.
W badanym okresie ZG SZS przeprowadzi³ trzy edycje programu Animator sportu dzieci i m³odzie¿y, w którym
uczestniczy³o 7,5 tys. animatorów z 16 województw, reprezentuj¹cych prawie wszystkie dyscypliny sportowe, wród których najbardziej popularne by³y lekkoatletyka i pi³ka no¿na. Sporód animatorów  kobiet i mê¿czyzn  33% zatrudnionych
by³o w szko³ach podstawowych, 27%  w gimnazjach, 16%  w szko³ach ponadgimnazjalnych i 24%  w ró¿nych klubach
sportowych. Pozalekcyjne zajêcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i m³odzie¿y m.in. ³agodzi³y zbyt niski wymiar godzin
wychowania fizycznego w szko³ach, wp³ywa³y korzystnie na zdrowie m³odzie¿y. Wed³ug szacunkowych danych w zajêciach prowadzonych w 2002 r. przez animatorów uczestniczy³o ok. 65 tys. dzieci i m³odzie¿y.
Koszty realizacji programu Animator sportu dzieci i m³odzie¿y w 2002 r. wynios³y 10,4 mln z³, a w 2003 r.  5,5 mln z³,
sfinansowane w po³owie ze rodka specjalnego (pochodz¹cego z dop³at do stawek w grach liczbowych) oraz innych róde³, m.in. przez jednostki samorz¹du terytorialnego. NIK stwierdzi³a, ¿e w trakcie realizacji tego programu dochodzi³o m.in.
do dokonywania, bez stosownych aneksów, zmian w umowach, zaniechania prowadzenia wyodrêbnionej ewidencji ksiêgowej rodków przeznaczonych na realizacjê programu oraz nierzetelnych rozliczeniach wydatków i sprawozdawczoci
w tym zakresie. Nieprawid³owoci te nie mia³y jednak zasadniczego wp³ywu na wykonanie programu.
W przeciwieñstwie do poprzedniego, program Animator sportu osób niepe³nosprawnych cieszy³ siê w tym samym
czasie znacznie mniejszym zainteresowaniem rodowisk lokalnych maj¹cych partycypowaæ w sfinansowaniu czêci wynagrodzenia animatorów. W niektórych województwach ³atwiej by³o uzyskaæ bezp³atny wynajem obiektu sportowego, ni¿
pozyskaæ rodki finansowe na p³ace dla animatorów, co by³o powodem nieosi¹gniêcia odpowiedniej liczby nauczycieli
wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów maj¹cych stosowne uprawnienia do prowadzenia zajêæ z osobami niepe³nosprawnymi. Z planowanej w 2002 r. pierwotnie liczby 900 animatorów ostatecznie program realizowa³o tylko 101,
a w 2003 r. na przewidywanych 700 animatorów w programie uczestniczy³o 105.
W zajêciach programu Animator sportu osób niepe³nosprawnych uczestniczy³o w badanym okresie 3.035 osób z ró¿nymi rodzajami niesprawnoci. Koszty jego realizacji w 2002 r. wynios³y 207 tys. z³. Zosta³y sfinansowane w 49% ze
rodka specjalnego, a w 51%  z innych róde³. W I pó³roczu 2003 r. na realizacjê programu wydano 160 tys. z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie prowadzenia przez jednostki korzystaj¹ce z dotacji bud¿etowych wyodrêbnionej ewidencji ksiêgowej rodków otrzymywanych i wydanych na realizacjê zadañ zleconych;
 dokonywanie zmian warunków realizacji umów jedynie po uprzednim
podpisaniu stosownych aneksów;

 rzetelne sporz¹dzanie sprawozdañ
finansowych z realizacji zadañ zleconych;
 zwiêkszenie liczby kontroli finansowych prowadzonych przez Zarz¹d
G³ówny Szkolnego Zwi¹zku Sportowego i inne organy statutowe zwi¹zku.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie œrodków
finansowych
pochodz¹cych z dop³at
do stawek w grach
liczbowych
na dofinansowanie
inwestycji sportowych
w akademiach
wychowania fizycznego
oraz zagospodarowanie
tych obiektów
na potrzeby sportu

Ocena wykorzystywania rodków finansowych z dop³at do stawek
w grach liczbowych na inwestycje
o szczególnym znaczeniu dla sportu
w akademiach wychowania fizycznego oraz zasad udostêpniania tych
obiektów na potrzeby sportu.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Akademiê
Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdañsku oraz Akademie Wychowania Fizycznego (AWF) w: Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wroc³awiu.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a wykorzystanie dop³at do stawek w grach
liczbowych na dofinansowanie inwestycji sportowych w akademiach wychowania
fizycznego. Przeznaczenie w badanych latach 1995-2003 (I pó³r.) 166 mln z³ (ze rodka specjalnego tworzonego z tych
dop³at) pozwoli³o na realizacjê 111 zadañ inwestycyjnych obejmuj¹cych 68 obiektów sportowych, w tym: 16 dotycz¹cych
budowy nowych obiektów, 88  przebudowy, modernizacji lub remontów ju¿ istniej¹cych, 6  wykonania dokumentacji
techniczno-budowlanej; jeden obiekt wyposa¿ono w sprzêt sportowy. Z przyznanej kwoty celowo i gospodarnie wydatkowano 141 mln z³ (na realizacjê 107 zadañ), natomiast wykorzystanie przez akademie 25 mln z³ na pozosta³e cztery
zadania wzbudzi³o zastrze¿enia kontroluj¹cych. Nieprawid³owoci te polega³y m.in. na czêciowym niewywi¹zywaniu siê
akademii z umów zawartych z bankiem finansuj¹cym, zawê¿eniu zakresu rzeczowego inwestycji, nierzetelnym wykonaniu robót przez wykonawców.
Ustalenia kontroli wykaza³y, ¿e niektóre AWF, prezesi: b. Urzêdu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz b. Urzêdu Kultury
Fizycznej i Sportu, a tak¿e Minister Edukacji Narodowej i Sportu (w odniesieniu do programu na 2003 r.) nie przestrzegali
zasady, aby dofinansowanie inwestycji sportowych w AWF rodkami z dop³at, poprzedzone by³o zg³oszeniem danej inwestycji do planu (programu) inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Prezesi b. UKFiT oraz b. UKFiS rozpatrywali
wnioski akademii, mimo i¿ nie spe³nia³y one wymogów rozporz¹dzenia Ministra Finansów w sprawie szczegó³owych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze rodków pochodz¹cych z dop³at do stawek w grach liczbowych, trybu
sk³adania wniosków oraz przekazywania rodków i ich rozliczania. Prezesi ci nie przestrzegali tak¿e przepisów cytowanego rozporz¹dzenia, ustalaj¹cego limit rodków przyznawanych z dop³at do wysokoci 95% wartoci kosztorysowej inwestycji i przyznawali je ponad okrelony limit.
Chocia¿ akademie wychowania fizycznego, których inwestycje dofinansowane by³y ze rodków z dop³at do gier liczbowych, zobowi¹zane by³y do sporz¹dzania i przekazywania UKFiT i UKFiS, a nastêpnie Ministrowi Edukacji Narodowej
i Sportu informacji o przebiegu realizacji inwestycji, cztery uczelnie nie dope³ni³y tego obowi¹zku.
Wykorzystanie wiêkszoci obiektów sportowych akademii wychowania fizycznego, powsta³ych w wyniku dofinansowania rodkami z dop³at by³o  zdaniem NIK  prawid³owe. Krytyczne uwagi dotyczy³y jedynie niepe³nego wykorzystania
kilku obiektów w trzech akademiach (np. sali do gimnastyki artystycznej maj¹cej s³u¿yæ m³odzie¿y szkolnej).
W wyniku kontroli NIK ujawni³a nieprawid³owoci zwi¹zane z wydatkowaniem (przez b. UKFiT i b. UKFiS) 33,4 mln z³
na dofinansowanie 16 inwestycji sportowych w akademiach wychowania fizycznego w Katowicach i Wroc³awiu.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przestrzeganie przyjêtych procedur
zwi¹zanych z rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie z dop³at do stawek w grach liczbowych inwestycji
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sportowych i przyznawaniem tych
rodków;
 egzekwowanie od banku finansuj¹cego obowi¹zku sprawowania nadzoru nad realizacj¹ inwestycji sportowych
w akademiach wychowania fizycznego;
 egzekwowanie od akademii wycho-

wania fizycznego wywi¹zywania siê
z obowi¹zku sporz¹dzania i przekazywania Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu informacji o przebiegu realizacji i finansowania inwestycji sportowych.

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
Komendy G³ównej
Policji w nowych
uwarunkowaniach
administracyjnoorganizacyjnych
(poufna)

Cel

Zakres

Ocena wykonywania przez Komendê
G³ówn¹ Policji ustawowych zadañ
Komendanta G³ównego Policji
w wietle wprowadzonej w 1999 r.
reformy administracyjno-finansowej
i zorganizowania KGP  w kontekcie
realizacji ustawowych zadañ Policji.

Kontrol¹ objêto: Komendê G³ówn¹
Policji oraz Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a przyjête i realizowane kierunki restrukturyzacji Komendy G³ównej Policji, maj¹ce na celu m.in. zmianê organizacji jej pracy, a tak¿e wykonywanie przez ni¹ zadañ ustawowych Komendanta G³ównego Policji. Stwierdzono nieznaczne uchybienia, które nie mia³y zasadniczego wp³ywu na kontrolowan¹ dzia³alnoæ. Pomimo pozytywnej oceny, NIK wskaza³a na
koniecznoæ wprowadzenia dalszych usprawnieñ w organizacji pracy KGP, zmierzaj¹cych do dostosowania jej zadañ
i struktur do funkcji koordynacyjno-nadzorczej, sprawowanej wobec terenowych jednostek Policji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wprowadzanie dalszych usprawnieñ w organizacji pracy Komendy
G³ównej Policji oraz kontynuowanie
analiz dotycz¹cych kosztów funkcjonowania KGP, w celu uzyskania oszczêdnoci, które mog³yby byæ przeznaczone na potrzeby podstawowych s³u¿b
Policji;
 podejmowanie konsekwentnych
dzia³añ zmierzaj¹cych do stworzenia
sprzyjaj¹cych warunków do procesu
ucywilniania stanowisk policyjnych
w KGP.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Przygotowanie
administracji zespolonej
do dzia³añ w sytuacjach
kryzysowych

Ocena przygotowania organizacyjnego i technicznego organów zespolonej administracji rz¹dowej i samorz¹dowej do dzia³añ w sytuacjach kryzysowych, a tak¿e koordynacji oraz kierowania dzia³aniami ratowniczymi
i porz¹dkowo-ochronnymi.

Kontrol¹ objêto 58 jednostek, w tym:
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, Komendê G³ówn¹
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej  Urz¹d
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Komendê G³ówn¹ Policji, komendy wojewódzkie PSP i Policji, urzêdy wojewódzkie, starostwa powiatowe oraz
urzêdy miast i gmin.

NIK stwierdzi³a, i¿ mimo wielu przedsiêwziêæ podejmowanych przez organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, ich przygotowanie organizacyjne i techniczne do dzia³añ w sytuacjach kryzysowych dalekie jest od zadowalaj¹cego. Przede wszystkim w badanym okresie 1999-2001 (I pó³r.) nie
uregulowano kompleksowo od strony prawnej organizacji i funkcjonowania zintegrowanego systemu zarz¹dzania w sytuacjach
kryzysowych, mimo braku spójnoci rozwi¹zañ stosowanych na ró¿nych poziomach zarz¹dzania kryzysowego.
W ocenie NIK, Minister Spraw Wewnêtrznych powo³a³ wystarczaj¹ce struktury wykonawcze do realizacji zadañ w sytuacjach kryzysowych  departamenty bezpieczeñstwa powszechnego (DBP) i porz¹dku publicznego (DPP) oraz Zespó³
Reagowania Kryzysowego, bêd¹cy jego sta³ym organem pomocniczym. Wspomniane departamenty nie realizowa³y jednak wszystkich zadañ wynikaj¹cych z regulaminu MSWiA. DBP nie sporz¹dza³ analiz i prognoz stanu bezpieczeñstwa
powszechnego, nie przygotowa³ koncepcji integracji systemów ratownictwa, nie prowadzi³ badañ w zakresie spójnoci
prawa. Z kolei DPP nie dokonywa³ analiz stanu przygotowania oraz sprawnoci funkcjonowania struktur Policji, Stra¿y
Granicznej i Ochrony Rz¹du, pod k¹tem reagowania kryzysowego.
NIK stwierdzi³a, ¿e wojewodowie utworzyli wystarczaj¹ce struktury, zapewniaj¹ce wspó³dzia³anie wszystkich jednostek
organizacyjnych administracji rz¹dowej i samorz¹dowej w sytuacjach kryzysowych. W dwóch województwach (sporód 5 kontrolowanych) wdra¿anie wojewódzkich planów reagowania kryzysowego nastêpowa³o jednak ze znacznym opónieniem. Równie¿ dwa wojewódzkie systemy wykrywania zagro¿eñ oraz wczesnego alarmowania ludnoci nie by³y w pe³ni przygotowane
do wykonywania powierzonych im zadañ. Du¿ym mankamentem by³ brak spójnej sieci ³¹cznoci radiowej.
Z powodu niewystarczaj¹cych rodków finansowych utworzono tylko 4 powiatowe centra zarz¹dzania kryzysowego
(na 10 skontrolowanych powiatów), wchodz¹ce w sk³ad starostw. Ich wyposa¿enie techniczne nie zapewnia³o jednak
mo¿liwoci korzystania z dostêpnych na obszarze powiatu baz danych o potencjalnych zagro¿eniach. Konsekwencj¹ braku jednolitych uregulowañ prawnych by³y zró¿nicowane struktury wykonawcze, tworzone przez wójtów gmin na potrzeby
realizacji zadañ w sferze porz¹dku publicznego oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej.
Komendant G³ówny PSP  szef Obrony Cywilnej Kraju zorganizowa³, opieraj¹c siê na strukturach Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, krajowy system ratowniczo-ganiczy. Ustalono, ¿e jednostki ratowniczo-ganicze PSP nie by³y jednak wystarczaj¹co wyposa¿one w sprzêt do ewakuacji i ratownictwa ludzi, likwidacji skutków wypadków (awarii) w transporcie drogowym i kolejowym oraz w pianotwórcze rodki ganicze.
Komendant G³ówny Policji okreli³ zadania dla jednostek organizacyjnych tej formacji w razie katastrof, zagro¿enia
¿ycia i zdrowia ludzi, bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego; zorganizowa³ struktury wykonawcze do realizacji zadañ
KGP w sytuacjach kryzysowych. W celu ujednolicenia wzajemnych relacji w zakresie zarz¹dzania kryzysowego zleci³ utworzenie merytorycznych komórek. Jednak do czasu zakoñczenia kontroli komórki ds. zarz¹dzania kryzysowego nie powsta³y w kilku komendach wojewódzkich, Komendzie Sto³ecznej, 33 komendach miejskich oraz w 243 komendach powiatowych Policji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 dokonanie przegl¹du obowi¹zuj¹cych przepisów prawa w zakresie reagowania kryzysowego oraz podjêcie
inicjatyw zmierzaj¹cych do przyjêcia

"&

spójnego pakietu ustaw i aktów wykonawczych reguluj¹cych funkcjonowanie zintegrowanego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych;
 zorganizowanie zintegrowanego
systemu reagowania w sytuacjach kry-

zysowych zgodnie z przyjêtymi uregulowaniami prawnymi;
 zapewnienie rodków finansowych
niezbêdnych do zorganizowania i funkcjonowania systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wdra¿anie „Programu
przebudowy
i modernizacji
technicznej Si³ Zbrojnych
RP w latach 2001-2006”
oraz planów
dziedzinowych, a tak¿e
celowoœæ zakupu
uzbrojenia, sprzêtu
i œrodków bojowych
oraz prac badawczo
– rozwojowych
i wdro¿eniowych
w kontekœcie wymagañ
tego programu (tajna)

Ocena stanu realizacji Programu
przebudowy i modernizacji technicznej Si³ Zbrojnych RP w latach 20012006, planów dziedzinowych oraz
ocena zakupów sprzêtu, uzbrojenia
i rodków bojowych  z punktu widzenia za³o¿eñ programu i w wietle przepisów o zamówieniach publicznych.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Obrony
Narodowej, dowództwa rodzajów si³
zbrojnych oraz podleg³e im jednostki
wojskowe.

Synteza

W wyniku kontroli stwierdzono, ¿e w latach 2001-2002 realizowane by³y podstawowe
zamierzenia maj¹ce na celu zmniejszenie stanów etatowych i ewidencyjnych ¿o³nierzy, wycofanie z wojska przestarza³ego sprzêtu i uzbrojenia oraz przekazanie poza resort MON zbêdnej infrastruktury.
Modernizacja techniczna armii polega³a przede wszystkim na unowoczenieniu aktualnie posiadanego sprzêtu, natomiast zakupy nowego uzbrojenia realizowane by³y w relatywnie mniejszym zakresie. Brak zdecydowanego postêpu w wyposa¿aniu wojska w nowoczesn¹ technikê spowodowany by³ g³ównie ograniczeniami bud¿etowymi.
Najwy¿sza Izba Kontroli, mimo pojawiaj¹cych siê uchybieñ, pozytywnie ocenia wdra¿anie programu modernizacji
armii.

Wa¿niejsze wnioski
 podniesienie jakoci planowania
rzeczowego w ramach realizacji programu modernizacji, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie finansowych
mo¿liwoci oraz terminowoci realizacji tych planów;
 wzmocnienie dyscypliny wykonawczej przy realizacji planów dziedzinowych.

"'

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Gospodarka maj¹tkiem
pozostaj¹cym
w dyspozycji
samodzielnych
publicznych zak³adów
opieki zdrowotnej,
przejêtym od Skarbu
Pañstwa przez jednostki
samorz¹du
terytorialnego w wyniku
reformy administracji
publicznej

Ocena gospodarki maj¹tkiem pozostaj¹cym w dyspozycji samodzielnych
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, w tym realizacji zadañ organów
administracji samorz¹dowej, jako w³acicieli przejêtego maj¹tku nieruchomego.

Kontrolê przeprowadzono w 8 urzêdach wojewódzkich, 2 wojewódzkich
orodkach organizacji i ekonomiki
s³u¿by zdrowia, 22 jednostkach samorz¹du terytorialnego i w 40 samodzielnych publicznych zak³adach opieki
zdrowotnej.

W wyniku zmian systemowych wprowadzonych w ochronie zdrowia z dniem 1 stycznia 1999 r., nowo utworzone jednostki samorz¹du terytorialnego uzyska³y prawo
w³asnoci maj¹tku nieruchomego Skarbu Pañstwa bêd¹cego we w³adaniu publicznych zak³adów opieki zdrowotnej. Nie
towarzyszy³y jednak temu starania o zapewnienie odpowiednich warunków do utrzymania tego maj¹tku w nale¿ytym stanie oraz powstrzymania jego dekapitalizacji.
Wprawdzie jednostki samorz¹du terytorialnego zosta³y ustawowo wskazane jako w³aciciele mienia, to praktyczna
realizacja prawa w³asnoci mog³a nast¹piæ dopiero po jego stwierdzeniu decyzj¹ wojewody. Jednak mimo up³ywu 4 lat od
utworzenia samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej (s.p.z.o.z.) jako samorz¹dowych osób prawnych wiêkszoæ z nich nadal nie zosta³a wyposa¿ona w maj¹tek trwa³y, niezbêdny do prowadzenia statutowej dzia³alnoci. Znaczna
czêæ tego maj¹tku w dalszym ci¹gu nie mia³a uregulowanego stanu prawnego, poniewa¿ Skarb Pañstwa przekazuj¹cy
mienie nie mia³ wyjanionych kwestii w³asnociowych w pe³nym zakresie.
Maj¹tek ten by³ znacznie zró¿nicowany zarówno pod wzglêdem stanu technicznego, jak i wartoci u¿ytkowej, wymaga³ nale¿ytego nadzoru oraz szczególnej pieczy, zw³aszcza za wykonywania niezbêdnych remontów i modernizacji, gwarantuj¹cych utrzymanie na odpowiednim poziomie jego przydatnoci. Jednak stwierdzenie prawa w³asnoci jednostek
samorz¹dowych do przejêtego maj¹tku, a nastêpnie przekazanie go w u¿ytkowanie zak³adom opieki zdrowotnej by³o  jak
siê okaza³o  procesem d³ugotrwa³ym. Do czasu jego zakoñczenia nie ma ustalonej odpowiedzialnoci za utrzymanie
maj¹tku nieruchomego zak³adów opieki zdrowotnej. Nie realizowano w zwi¹zku z tym przepisów Prawa budowlanego,
zobowi¹zuj¹cych do utrzymania obiektów w nale¿ytym stanie technicznym i estetycznym. W 70% kontrolowanych s.p.z.o.z.
stwierdzono w u¿ytkowaniu obiektów odstêpstwa od Prawa budowlanego. Ponadto, obowi¹zuj¹ce od 1999 r. zasady
podporz¹dkowania s.p.z.o.z. nie uwzglêdnia³y rodków finansowych niezbêdnych do utrzymania przez samorz¹dy przejêtego maj¹tku w stanie okrelonym przepisami. Tak¿e kasy chorych nie uwzglêdnia³y w p³aconych placówkom s³u¿by zdrowia stawkach kosztów amortyzacji maj¹tku trwa³ego. W tym stanie rzeczy przeprowadzano jedynie prace interwencyjne,
usuwano awarie, nie prowadzono natomiast systematycznej dzia³alnoci remontowej. Sporód 22 jednostek samorz¹dowych objêtych kontrol¹, niedostateczne wsparcie finansowe dzia³añ maj¹cych na celu odtworzenie i modernizacjê maj¹tku nieruchomego stanowi¹cego w³asnoæ tych jednostek, a nawet brak informacji o wielkoci potrzeb tego rodzaju, stwierdzono w 16 jednostkach, we wszystkich kontrolowanych samorz¹dach wojewódzkich.
Z kontroli NIK wynika, ¿e nie spe³ni³y siê zwi¹zane z reform¹ oczekiwania dotycz¹ce usamodzielnienia siê z.o.z., na
które przerzucona zosta³a finansowa odpowiedzialnoæ za wyniki prowadzonej dzia³alnoci. W praktyce 75% zak³adów
objêtych kontrol¹ generowa³o straty, a ich zobowi¹zania wymagalne osi¹gnê³y 150 mln z³. Czêæ zad³u¿enia wykupiona
zosta³a przez firmy specjalizuj¹ce siê w obrocie zobowi¹zaniami.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez w³aciwe organy
administracji rz¹dowej i samorz¹dy
dzia³añ zmierzaj¹cych do stwierdzenia

#

uzyskania przez jednostki samorz¹du
terytorialnego prawa w³asnoci nieruchomoci Skarbu Pañstwa pozostaj¹cych we w³adaniu samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej;
 zapewnienie utrzymania w nale¿y-

tym stanie technicznym i estetycznym
nieruchomoci przekazanych zak³adom
opieki zdrowotnej.

Tytu³ kontroli
Wykonywanie przez
organy administracji
publicznej zadañ
w zakresie
przeciwdzia³ania
bezrobociu
wynikaj¹cych m.in.
z „Narodowego planu
dzia³añ na rzecz
zatrudnienia na lata
2000-2001”

Cel

Zakres

Ocena wykonania przez Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz przez
wojewódzkie i powiatowe urzêdy pracy zadañ maj¹cych wp³yw na rozwój
rynku pracy oraz Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu w zakresie dostosowywania kierunków i treci kszta³cenia do wymogów rynku pracy, przygotowywania uczniów do wyboru zawodu oraz rozwoju kszta³cenia ustawicznego doros³ych.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,
10 urzêdów wojewódzkich, 10 wojewódzkich urzêdów pracy i 21 powiatowych urzêdów pracy.

W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli, dzia³ania organów administracji publicznej maj¹ce zapobiegaæ bezrobociu nie przynios³y w badanym okresie odczuwalnych rezultatów. Przede wszystkim niewystarczaj¹ce by³y rodki finansowe na aktywne programy przeciwdzia³ania spadkowi
zatrudnienia. Na programy aktywizuj¹ce bezrobotnych wydatki te zmniejszy³y siê z 909 mln z³ w 2000 r. do 497 mln z³
w 2001 r. i 530 mln z³ w 2002 r. Ograniczone mo¿liwoci skutecznego przeciwdzia³ania bezrobociu zaowocowa³y w latach
2000-2002 wzrostem liczby bezrobotnych o 514 tys. i stopy bezrobocia  z 15% do 18,1%.
W wyniku reformy terytorialnej pañstwa, od 2000 r. wspó³odpowiedzialnymi za realizacjê zadañ przeciwdzia³ania
bezrobociu sta³y siê samorz¹dy powiatowe i wojewódzkie. Wojewódzkie urzêdy pracy mia³y jednak niewystarczaj¹ce
rodki finansowe, aby wspó³finansowaæ lokalne programy maj¹ce na celu tworzenie nowych miejsc pracy i likwidacjê
negatywnych skutków bezrobocia. W jeszcze gorszej sytuacji znalaz³y siê powiatowe urzêdy pracy, gdy¿ o ponad 20%
zwiêkszy³a siê ogólna liczba bezrobotnych, w tym zw³aszcza osób uprawnionych do zasi³ków i wiadczeñ przedemerytalnych, których liczba wzros³a z 344 tys. w 2000 r. do 497 tys. w 2002 r.
Izba pozytywnie oceni³a decyzje rz¹du dotycz¹ce ustalenia rezerw celowych bud¿etu pañstwa na finansowanie programów rynku pracy, zwracaj¹c zarazem uwagê na niedostateczne wykorzystanie tych rodków. Np. okaza³o siê, ¿e ze
rodków Unii Europejskiej przewidzianych na realizacjê projektu pn. Rozwój zasobów ludzkich (w ramach programu
PHARE 2000 Spójnoæ spo³eczno-gospodarcza) udostêpnionych w kwocie 23,2 mln euro, do koñca grudnia 2002 r. wydatkowano na obs³ugê projektu 450 tys. z³. Nie finansowano natomiast wydatków zwi¹zanych z us³ugami szkoleniowymi
i doradczymi dla bezrobotnych i zagro¿onych utrat¹ pracy, czego przyczyn¹ by³y m.in. opónienia w organizacji przetargów na wybór wykonawców zadañ.
Zdaniem NIK, podjête przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w latach 2000-2002 dzia³ania zmierzaj¹ce do
unowoczenienia systemu edukacji i wychowania m³odzie¿y, przez dostosowywanie kierunków i treci kszta³cenia do
wymogów rynku pracy oraz przygotowanie uczniów do racjonalnego wyboru zawodu lub dalszego kszta³cenia, okaza³y siê
po¿yteczne. Nie uda³o siê natomiast stworzyæ jednolitego systemu kszta³cenia ustawicznego m³odzie¿y i doros³ych, zapewniaj¹cego mo¿liwoæ zdobycia odpowiedniego zawodu w systemie pozaszkolnym. Minister Edukacji Narodowej i Sporu
nie wyda³ bowiem rozporz¹dzenia okrelaj¹cego organizacjê, podstawy programowe oraz sposób dzia³ania placówek
kszta³cenia ustawicznego i praktycznego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez Ministra Gospodarki oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi dzia³añ zapewniaj¹cych efektywne
i terminowe wykorzystanie rodków finansowych na realizacjê programów
PAOW i PHARE dotycz¹cych przeciwdzia³ania bezrobociu;

 zintensyfikowanie prac nad rozwi¹zaniami systemowymi dotycz¹cymi
kszta³cenia ustawicznego i wydania
przez Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu, w porozumieniu z Ministrem
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, rozporz¹dzenia w sprawie okrelenia rodzajów, organizacji oraz sposobu dzia³ania placówek kszta³cenia ustawicznego i kszta³cenia praktycznego.

#

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Organizacja
i finansowanie sta¿y
podyplomowych oraz
specjalizacji fachowych
pracowników ochrony
zdrowia

Ocena dzia³añ organów w³adzy publicznej i organizacji samorz¹dów zawodów medycznych, w zakresie wykonywania ustawowo okrelonych
zadañ maj¹cych na celu zapewnienie
odbycia przez absolwentów szkó³
medycznych sta¿y podyplomowych
i umo¿liwienie im zdobywania specjalizacji w dziedzinach medycznych.

Kontrol¹ objêto 80 podmiotów, w tym
m.in.: Ministerstwo Zdrowia, Centrum
Kszta³cenia Podyplomowego Pielêgniarek i Po³o¿nych, Naczeln¹ Izbê
Lekarsk¹, Centrum Egzaminów Medycznych, urzêdy wojewódzkie, wojewódzkie centra zdrowia publicznego, samodzielne publiczne zak³ady
opieki zdrowotnej.

Ustalenia kontroli uzasadniaj¹ stwierdzenie o braku spójnej koncepcji i planów realizacji kszta³cenia podyplomowego fachowych pracowników ochrony zdrowia, którzy s¹ zobowi¹zani do sta³ego uzupe³niania wiedzy zawodowej. Z powodu braku ustawowo okrelonych kryteriów oceny
równego dostêpu do poszczególnych kategorii us³ug zdrowotnych, Minister Zdrowia nie dysponuje danymi mog¹cymi
stanowiæ podstawê do ustalania liczby miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mog¹ rozpocz¹æ specjalizacjê. Kszta³cenie podyplomowe kreowane jest doranymi potrzebami, okrelanymi przez konsultantów krajowych i wojewódzkich, którzy nie dysponuj¹ analizami sytuacji kadrowej na terenie regionu i kraju. Mimo up³ywu kilku lat od uchwalenia ustawy
o zawodzie lekarza, Minister Zdrowia nie wyda³ aktów wykonawczych dotycz¹cych kszta³cenia podyplomowego. Powo³a³
te¿, bez podstawy prawnej, uczestnicz¹ce w procesie kszta³cenia jednostki pn. Krajowe Centrum Kszta³cenia Podyplomowego Pielêgniarek i Po³o¿nych oraz Centrum Egzaminów Medycznych. Ich istnienie zosta³o prawnie usankcjonowane
odpowiednio po up³ywie czterech lat i jednego roku od daty utworzenia.
W 2001 r. marsza³kowie województw przekazali podmiotom organizuj¹cym sta¿e podyplomowe znaczne rodki bud¿etowe  139 mln z³, z których jednostki te wydatkowa³y 134 mln z³. W roku nastêpnym na zapewnienie odbycia sta¿u
podyplomowego lekarzy, stomatologów, pielêgniarek i po³o¿nych zaplanowano 150 mln z³. Na wskazany cel wydano  do
czasu zakoñczenia kontroli  144 mln z³. W wiêkszoci skontrolowanych urzêdów marsza³kowskich przekazywanie i rozliczanie rodków nastêpowa³o z opónieniem. Nie kontrolowano przy tym prawid³owoci i celowoci ich wydatkowania
przez organizuj¹cych sta¿e, nieprecyzyjnie te¿ planowano i kalkulowano zapotrzebowanie na rodki.
Wiele do ¿yczenia pozostawia³o wykonywanie, nale¿¹cego do obowi¹zków wojewodów, nadzoru nad przebiegiem
sta¿y podyplomowych lekarzy i lekarzy stomatologów, a tak¿e warunkami jakimi powinny dysponowaæ zak³ady opieki
zdrowotnej i indywidualne praktyki lekarskie, w których medycy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. Kontroluj¹cy ujawnili,
¿e podmioty prowadz¹ce sta¿e cz¹stkowe (w podstawowych dziedzinach medycyny) nie by³y wpisane na listê zak³adów
uprawnionych do ich prowadzenia, nie przestrzega³y norm liczby sta¿ystów przypadaj¹cych na jednego koordynatora
sta¿u i opiekuna lekarza lub stomatologa. Tylko w 10% badanych z.o.z., wyra¿aj¹c zgodê pracownikom na rozpoczêcie
szkolenia specjalizacyjnego, zawierano dodatkowe umowy okrelaj¹ce zobowi¹zania lekarza wobec zak³adu po uzyskaniu specjalizacji, np. do przepracowania okrelonej liczby lat. Wiêkszoæ szpitali nie sporz¹dza³a planów dzia³alnoci
szkoleniowej, w rezultacie nie mia³y one rozeznania w realnych potrzebach kszta³cenia specjalistów.
Z ustaleñ kontroli wynika ponadto, ¿e 60% podmiotów prowadz¹cych sta¿e nie dotrzymywa³o terminów rozliczenia
niewykorzystanych rodków, a opónienia w ich zwrocie dochodzi³y nawet do 15 miesiêcy. Skutek by³ taki, ¿e z kolei
marsza³kowie województwa zalegali w rozliczeniach z wojewodami.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez Ministra Zdrowia
prac w celu ustawowego okrelenia
zakresu wiadczeñ opieki zdrowotnej
finansowanych ze rodków publicznych oraz kryteriów dostêpu do tych
wiadczeñ;
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 podjêcie dzia³añ dyscyplinuj¹cych
proces planowania zapotrzebowania na
rodki bud¿etowe, z których finansowane s¹ sta¿e podyplomowe;
 rozwa¿enie mo¿liwoci zintegrowania systemu kszta³cenia podyplomowego kadr medycznych i wykorzystania
istniej¹cych instytucji dla ujednolicenia procesów kszta³cenia, z jednocze-

snym zracjonalizowaniem wykorzystania przeznaczanych na ten cel rodków
bud¿etowych;
 pilne wydanie przez Ministra Zdrowia wszystkich rozporz¹dzeñ wykonawczych dotycz¹cych kszta³cenia
podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów, wskazanych w ustawie
o zawodzie lekarza.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja przez
administracjê
samorz¹dow¹ powiatów
wybranych zadañ
w dziedzinie pomocy
spo³ecznej

Ocena wywi¹zywania siê powiatowych
centrów pomocy rodzinie z zadañ okrelonych w ustawie o pomocy spo³ecznej, m.in. dotycz¹cych opracowania
i realizacji powiatowych strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych
oraz rozwijania rodzinnych form opieki
nad dzieæmi, z uwzglêdnieniem zapewnienia warunków niezbêdnych do realizacji tych zadañ.

Kontrol¹ objêto ³¹cznie 50 jednostek:
powiatowe centra pomocy rodzinie,
miejskie orodki pomocy spo³ecznej,
starostwa powiatowe i urzêdy miast.

Ustalenia kontroli uzasadniaj¹ stwierdzenie, i¿ powiatowe centra pomocy rodzinie
nie realizowa³y wszystkich zadañ wyszczególnionych we wspomnianej ustawie,
ograniczaj¹c sw¹ dzia³alnoæ w³aciwie do administrowania instytucjonalnymi formami pomocy. Wprawdzie w 78% skontrolowanych powiatowych centrów pomocy rodzinie opracowano powiatowe strategie rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, jednak¿e czêæ z nich nie zosta³a zatwierdzona przez rady powiatów. W wiêkszoci pozosta³ych nie okrelono
natomiast potrzeb finansowych oraz róde³ pozyskiwania niezbêdnych rodków. Nie opracowano tak¿e harmonogramów
realizacji zadañ. Nie okrelono tak¿e zasad wspó³dzia³ania z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarz¹dowymi.
Ponad po³owa skontrolowanych centrów nie realizowa³a ustawowych zadañ, takich jak: finansowanie powiatowych orodków wsparcia, organizowanie i prowadzenie orodków adopcyjno-opiekuñczych, orodków interwencji kryzysowej, ognisk
wychowawczych, wietlic i klubów rodowiskowych dla dzieci i m³odzie¿y o zasiêgu ponadgminnym.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e udzia³ dotacji z bud¿etu pañstwa w finansowaniu zadañ w ogólnej kwocie wydatków
stanowi³ w jednostkach objêtych kontrol¹  w badanych latach 2001-2002 (3 kw.)  86%, za rodków w³asnych powiatów
 14%. Udzia³ tych ostatnich by³ jednak bardzo zró¿nicowany i wynosi³ od 2% w Sokó³ce do  34% w Gdañsku. Przyznane
powiatom w bud¿etach rodki na pomoc spo³eczn¹ by³y z regu³y ni¿sze od zg³oszonego zapotrzebowania. Dzia³alnoæ
powiatowych centrów pomocy rodzinie skupia³a siê wiêc g³ównie na organizowaniu us³ug w domach pomocy spo³ecznej,
prowadzeniu i organizowaniu placówek opiekuñczo-wychowawczych, organizowaniu opieki w rodzinach zastêpczych,
przyznawaniu osobom pe³noletnim opuszczaj¹cym te placówki i rodziny zastêpcze pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie. Jednak nie wszystkie orodki wywi¹zywa³y siê i z tych zadañ. W 30% skontrolowanych powiatowych centrach NIK stwierdzi³a niepe³ne wywi¹zywanie siê z obowi¹zku udzielenia pomocy pieniê¿nej i rzeczowej na zagospodarowanie usamodzielnionym wychowankom rodzin zastêpczych.
Analiza dokumentacji dotycz¹cej ustanawiania rodzin zastêpczych ujawni³a, ¿e powiatowe centra pomocy rodzinie
mia³y ograniczony wp³yw na dobór i ustanawianie takich rodzin. W wiêkszoci rodzin zastêpczych (94%) s¹dy opiekuñcze,
przed wydaniem orzeczenia o ustanowieniu rodziny zastêpczej nie wystêpowa³y do centrów, ani za jego porednictwem
do lokalnych orodków pomocy spo³ecznej, z wnioskiem o przeprowadzenie wywiadu i wydanie opinii co do zasadnoci
ustanowienia rodziny zastêpczej. Nic wiêc dziwnego, ¿e trafia³y siê wypadki powierzenia funkcji rodziny zastêpczej osobom, które nie gwarantowa³y poprawy sytuacji ¿yciowej, materialnej i psychicznej dzieci korzystaj¹cych z tej formy opieki.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przyspieszenie prac nad nowym,
systemowym uregulowaniem róde³
i zasad finansowania zadañ jednostek
samorz¹du terytorialnego;
 ujmowanie w ustawie bud¿etowej
planowanych rodków na dotacje dla
jednostek samorz¹du terytorialnego
przeznaczonych na realizacjê zadañ
z zakresu pomocy spo³ecznej w wielkociach odpowiednich do skali zadañ

obligatoryjnych finansowanych dotacj¹, a ponadto przekazywanie przez
w³aciwych dysponentów rodków
w sposób umo¿liwiaj¹cy pe³ne i terminowe wykonywanie zadañ;
 zacienienie wspó³pracy pomiêdzy
s¹dami opiekuñczymi a powiatowymi
centrami pomocy rodzinie w odniesieniu do doboru kandydatów w celu powierzenia im prowadzenia rodzin zastêpczych, a tak¿e sta³ego monitorowania sytuacji opiekuñczo-wychowawczej
umieszczonych w nich dzieci.
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Tytu³ kontroli
Wdra¿anie systemu
ratownictwa
medycznego w Polsce

Cel

Zakres

Ocena dzia³añ administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej podejmowanych na
rzecz wdro¿enia systemu ratownictwa
medycznego.

Kontrol¹ objêto ³¹cznie 46 jednostek:
Ministerstwo Zdrowia, urzêdy wojewódzkie, urzêdy miast i starostwa
powiatowe, publiczne zak³ady opieki
zdrowotnej, powiatowe komendy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e prace nad wdra¿aniem systemu Ministerstwo Zdrowia
podjê³o ju¿ w II pó³roczu 1999 r.  na podstawie programu pn. Zintegrowane ratownictwo medyczne na lata 1999-2003. W programie sprecyzowano m.in., ile w ka¿dym roku nale¿y utworzyæ i wyposa¿yæ
w sprzêt medyczny szpitalnych oddzia³ów ratunkowych (SOR), ile zorganizowaæ centrów powiadamiania ratunkowego
(CPR) oraz o ile ambulansów powiêkszyæ bazê zespo³ów ratownictwa medycznego. Na wdra¿anie systemu Ministerstwo
Zdrowia wydatkowa³o znaczne rodki publiczne  ³¹cznie 373 mln z³ w okresie do koñca 2002 r. Tymczasem ustawa
o pañstwowym ratownictwie medycznym, tworz¹ca ramy prawne funkcjonowania tego systemu, zosta³a uchwalona dopiero w 2001 r. Niekorzystny wp³yw na tempo organizowania systemu maj¹ tak¿e drastyczne opónienia w wejciu w ¿ycie wszystkich jej postanowieñ. Pocz¹tkowo termin ten przesuniêto na 1 stycznia 2002 r., nastêpnie na 1 stycznia 2003 r.
Kolejny termin zosta³ wyznaczony na 1 stycznia 2005 r.
W ocenie NIK, winê za ten stan rzeczy ponosi przede wszystkim Minister Zdrowia. Nie wykona³ on bowiem ustawowego obowi¹zku i od 1 lipca 2001 r. zwleka³ z wydaniem 6 aktów wykonawczych do ustawy o ratownictwie medycznym,
istotnych dla organizacji tego systemu. Ostatecznie, 2 z nich zosta³y wydane z opónieniem, za 4 nie ujrza³y wiat³a
dziennego do czasu zakoñczenia kontroli NIK. Ich brak uniemo¿liwia³ prawid³owe dzia³anie ju¿ utworzonych jednostek
SOR i CPR, utrudnia³ te¿ wykonywanie zadañ programu wojewodom i starostom  odpowiedzialnym na swoim terenie za
wdra¿anie i funkcjonowanie systemu.
Minister Zdrowia nie koordynowa³ tworzenia systemu ratownictwa i w stopniu niewystarczaj¹cym kontrolowa³ jego
wdra¿anie. W wyniku kontroli ujawniono m.in., ¿e jednostki, które mia³y tworzyæ system, funkcjonowa³y niezale¿nie od
siebie, nie maj¹c informacji o dzia³aniu innych elementów tego mechanizmu. Stwierdzono wypadki, ¿e wojewodowie,
którzy mieli koordynowaæ ustalanie potrzeb oraz wykorzystywanie sprzêtu i aparatury medycznej, nie dysponowali informacj¹ o rodkach przekazywanych przez Ministra Zdrowia jednostkom dzia³aj¹cym na terenie województwa. Z kolei Ministerstwo Zdrowia nie mia³o pe³nych i rzetelnych danych o tworzonych strukturach systemu ratownictwa medycznego,
a tak¿e o efektach rzeczowych i finansowych realizowanego programu.
Stwierdzono przy tym szereg nieprawid³owoci na etapie wykonania umów o przekazanie rodków na zadania okrelone w programie. Ich rezultatem by³o wydatkowanie z naruszeniem przepisów prawa 113 mln z³, w tym 107 mln z³
z bud¿etu pañstwa. Ministerstwo przekazywa³o szpitalom sukcesywnie rodki na wyposa¿enie nieistniej¹cych jeszcze
oddzia³ów ratunkowych, a opónienia w ich uruchamianiu siêgaj¹ od kilku miesiêcy do nawet 3 lat.
Wojewodowie w wiêkszoci nie opracowali wojewódzkich programów ratownictwa medycznego, zawieraj¹cych za³o¿enia i wytyczne dotycz¹ce rozwoju, organizacji i infrastruktury tego systemu. W ocenie NIK, by³o to wynikiem niezrozumienia znaczenia tych dokumentów w przygotowywaniu powiatowych planów zabezpieczania dzia³añ ratowniczych. Starostowie z kolei tworzyli CPR na swoim terenie wed³ug w³asnych pomys³ów, z pominiêciem propozycji Ministra Zdrowia
i ustaleñ wojewodów dotycz¹cych kryteriów ich tworzenia. Mimo ¿e up³yn¹³ ju¿ ustalony przez Ministerstwo Zdrowia termin uruchomienia CPR, podjê³y one dzia³alnoæ zaledwie w co drugim ze skontrolowanych przez NIK powiatów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wykonanie przez Ministra Zdrowia,
w trybie pilnym, ustawowego obowi¹zku wydania 4 brakuj¹cych rozporz¹dzeñ do ustawy o pañstwowym ratownictwie medycznym;
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 przyjêcie i przestrzeganie zasady
przekazywania rodków na wyposa¿enie oddzia³ów ratunkowych dopiero po
osi¹gniêciu przez szpital odpowiedniego stopnia zaawansowania prac adaptacyjnych w tych oddzia³ach;
 przeprowadzenie rzetelnej inwentaryzacji stanu wdro¿enia systemu ratow-

nictwa medycznego i podjêcie dzia³añ
zapewniaj¹cych jego uruchomienie
z dniem 1 stycznia 2005 r.

Tytu³ kontroli
Restrukturyzacja
i przekszta³cenia
systemowe w ochronie
zdrowia

Cel

Zakres

Ocena efektów realizowanego przez
Ministra Zdrowia od 1999 r. Programu dzia³añ wspieraj¹cych dla pracowników zak³adów opieki zdrowotnej,
jako elementu restrukturyzacji zatrudnienia, który by³ kontynuowany w postaci przyjmowanych na poszczególne lata programów restrukturyzacji.

Kontrol¹ objêto podmioty realizuj¹ce
proces restrukturyzacji: Ministerstwo
Zdrowia, organy za³o¿ycielskie samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej oraz same zak³ady opieki zdrowotnej.

W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli, efekty restrukturyzacji i przekszta³ceñ systemowych w ochronie zdrowia nie by³y zadowalaj¹ce. Nie wdro¿ono regulacji prawnych
niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania restrukturyzowanego systemu zak³adów opieki zdrowotnej, nie okrelono
d³ugofalowych celów programu w powi¹zaniu z miernikami pozwalaj¹cymi na monitorowanie wprowadzanych zmian.
W znacznej czêci jednostek nie osi¹gniêto optymalnego wskanika wykorzystania ³ó¿ek szpitalnych, nie zahamowano
procesu zad³u¿ania siê szpitali, a redukcji zatrudnienia w czêci zak³adów nie towarzyszy³ spadek kosztów osobowych.
Mimo zmniejszenia liczby personelu, zmiany struktury organizacyjnej zak³adów przez ³¹czenie, likwidacjê lub tworzenie
nowych oddzia³ów, nie uzyskano poprawy wyników finansowych. Wed³ug stanu na koniec 2002 r., stratê odnotowa³o
45 zak³adów (98% ogó³u skontrolowanych).
NIK zwróci³a uwagê, ¿e Minister Zdrowia nie uzale¿nia³ przyznania dotacji bud¿etowych od wspó³finansowania zadañ
inwestycyjnych przez jednostki samorz¹du terytorialnego, mimo i¿ obowi¹zek taki wynika³ z ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2003. Niedope³nienie tego wymogu stwierdzono w 13 sporód 23 skontrolowanych jednostek samorz¹du terytorialnego. W 14 zak³adach (33% objêtych kontrol¹) wyst¹pi³y nieprawid³owoci w wydatkowaniu czêci rodków dotacji, polegaj¹ce m.in. na wykorzystaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, ponownym
zatrudnianiu po up³ywie krótkiego czasu pracowników uprzednio zwolnionych, którym wyp³acono odprawê lub odszkodowanie.
Badaniami kontrolnymi objêto przebieg likwidacji 32 zak³adów opieki zdrowotnej, stwierdzaj¹c wystêpowanie nieprawid³owoci w czasie likwidacji 12 zak³adów, m.in. niegospodarne wykorzystanie maj¹tku likwidowanych placówek oraz
ponoszenie nieuzasadnionych kosztów z tym zwi¹zanych.
Na wzrost kosztów funkcjonowania s.p.z.o.z. istotny wp³yw mia³y skutki regulacji prawnych przyjêtych w ustawie o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ u przedsiêbiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, która wprowadzi³a obligatoryjne podwy¿ki dla pracowników
s.p.z.o.z., niezale¿nie od sytuacji finansowej zak³adu. W szczególnie niekorzystnej sytuacji znalaz³y siê te zak³ady, które
nie mia³y rodków na zrealizowanie ustawowych podwy¿ek i nie zawar³y stosownych porozumieñ z pracownikami w sprawie trybu i terminu ich wyp³at. Powszechnym zjawiskiem sta³o siê bowiem dochodzenie roszczeñ pracowniczych na drodze postêpowania s¹dowego.
Wiele do ¿yczenia pozostawia³y zakupy kosztownej aparatury medycznej, która nie by³a póniej w³aciwie wykorzystywana, podobnie jak nieegzekwowanie nale¿noci szpitali, zawieranie umów najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych na warunkach niekorzystnych dla zak³adu.
Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawid³owoci finansowe wynios³y ogó³em 100,1 mln z³, w tym m.in. uszczuplenia
dochodów  13,2 mln z³ oraz wydatki z naruszeniem przepisów prawa  44,7 mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 precyzyjne zdefiniowanie celów realizowanego programu restrukturyzacji i okrelenie mierników jego wykonania na poziomie organów za³o¿yciel-

skich, co umo¿liwi monitorowanie
i ocenê wprowadzanych zmian;
 wprowadzenie do ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej przepisów
prawnych reguluj¹cych proces ³¹czenia samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.
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Tytu³ kontroli
Realizacja zadañ
organów administracji
rz¹dowej w zakresie
nadzoru nad produkcj¹
i obrotem produktami
drobiarskimi

Cel

Zakres

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. Wiadomo 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 NIK okresie 2000-2002 (I kw.)  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 wypadków
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 sporód 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, poniewa¿ 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 wypadków dokonywania odpraw celnych towarów pochodzenia zwierzêcego, w tym drobio-
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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 we-

terynarii, 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.

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.

Kontrol¹ objêto 39 jednostek, z tego:
10 urzêdów wojewódzkich, 27 zespo³ów i parków krajobrazowych (grupuj¹cych ³¹cznie 73 parki) i 2 gospodarstwa pomocnicze.

W koñcu 2001 r. funkcjonowa³o w Polsce 120 parków krajobrazowych o ³¹cznej
powierzchni prawie 2,6 mln ha, obejmuj¹cej 8% 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.
Stwierdzono nieprzestrzeganie niektórych zakazów ustalonych dla terenów parków  ich s³u¿by wykry³y 664 obiekty
nielegalnego budownictwa, 228 nielegalnych wysypisk mieci oraz 74 miejsca nielegalnej eksploatacji kruszywa. Nadmorski Park Krajobrazowy szpeci³y tablice reklamowe. Bulwersuj¹cy by³ zw³aszcza fakt wspó³organizowania przez Zarz¹d
Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2001 r. 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 nieprzestrzeganie postanowieñ ustawy o zamówieniach publicznych. Z naruszeniem jej przepisów wydano 241 tys. z³.
Ustalenia kontroli wskaza³y na mo¿liwoæ zagro¿eñ korupcyjnych. W 8 sporód 27 kontrolowanych zespo³ów i parków
brakowa³o lub by³a niekompletna dokumentacja wydatków poniesionych na opracowanie planów ochrony parków oraz
róde³ ich finansowania.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie stosownych dzia³añ, zapewniaj¹cych opracowanie planów
ochrony wszystkich parków krajobrazowych;
 podjêcie skutecznych dzia³añ dla
uwzglêdnienia przez gminy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleñ planu ochrony parków krajobrazowych;

 zapewnienie skutecznego nadzoru
nad przestrzeganiem zakazów ustalonych dla terenów parkowych, zw³aszcza dotycz¹cych realizacji budownictwa, sk³adowania odpadów i wydobywania kopalin poza miejscami do tego
wyznaczonymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego;
 sporz¹dzenie przez Ministra rodowiska krajowej strategii ochrony
i umiarkowanego u¿ytkowania ró¿no-

rodnoci biologicznej, wraz ze stosownym programem dzia³ania i przedstawienie jej Radzie Ministrów do zatwierdzenia;
 przestrzeganie ustawowego trybu
powo³ywania wojewódzkiego konserwatora przyrody;
 zintensyfikowanie dzia³añ w celu
pozyskania dodatkowych rodków ze
róde³ pozabud¿etowych i pomocowych na rzecz parków krajobrazowych.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie œrodków
bud¿etowych
na realizacjê zadañ
w zakresie postêpu
biologicznego
w produkcji roœlinnej

Cel

Zakres

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 pó³r.).

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 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 mln z³, dop³aty do kwalifikowanego materia³u siewnego  196 mln z³ oraz ocenê i rejestracjê odmian  65 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. W ocenie Izby, nie wszystkie rodki bud¿etowe
zosta³y jednak 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 rozliczania tych dotacji. Ujawniono finansowanie rodkami z dotacji odsetek od nieterminowych wp³at
podatków i op³at, a tak¿e kar i odszkodowañ. Wydatki te nie mog³y byæ uznane za 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
w praktyce rolniczej;

 zapewnienie skutecznego nadzoru
nad wydatkowaniem dotacji bud¿etowych, rzetelnym prowadzeniem dokumentacji i ich rozliczaniem.

Tytu³ kontroli
Realizacja przepisów
w zakresie 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 przyniós³ jednak automatycznie poprawy warunków przebywania zwierz¹t w azylach. Badania wykaza³y,
¿e stan schronisk ci¹gle jest z³y. Wiele z nich nie spe³nia³o wymogów okrelonych w przepisach prawa, brakowa³o w nich
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 tys. psów i 25 tys. kotów. Oko³o 48% psów znalaz³o nowych
w³acicieli, jednak nieznany los, padniêcia 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 wypadków zagryzieñ  niebêd¹cych 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 1,7 mln sztuk zwierz¹t, z których trzeba by³o
od³adowaæ ³¹cznie 0,7 tys. 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 mia³ dogodne warunki do przeprowadzania kontroli transportów zwierz¹t. W rezultacie oko³o 46% transportów odprawianych by³o na przejciach s³abo lub
wcale nieprzystosowanych do granicznej kontroli weterynaryjnej  nie by³o wydzielonych miejsc do badania, pojenia
i karmienia zwierz¹t, ani te¿ ramp 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 humanitarnego traktowania;
 systematyczne kontrolowanie
transportów zwierz¹t, zw³aszcza w zakresie przestrzegania przepisów doty-

cz¹cych ochrony zwierz¹t i warunków
weterynaryjnych;
 zapewnienie odpowiednich warunków do odpraw transportowanych
zwierz¹t na przejciach granicznych.
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Tytu³ kontroli
Wykonywanie nadzoru
weterynaryjnego
nad higien¹ produkcji
oraz obrotem miêsem
i jego przetworami

Cel

Zakres

Ocena realizacji przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ zadañ w zakresie nadzoru
weterynaryjnego nad higien¹ produkcji oraz obrotem miêsem i jego przetworami, wykonywania przez Inspekcjê
stosownego nadzoru nad t¹ produkcj¹
zgodnie ze znowelizowan¹ ustaw¹
o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej,
a tak¿e ocena sposobu wykorzystania
uwag i realizacji wniosków przez powiatowych lekarzy weterynarii po kontroli przeprowadzonej w 2000 r.

Kontrol¹ objêto 7 jednostek, tj. 5 powiatowych (miejskich) inspektoratów
weterynarii oraz 2 powiatowe stacje
sanitarno-epidemiologiczne.

Z ustaleñ Najwy¿szej Izby Kontroli wynika, ¿e w porównaniu ze stanem stwierdzonym podczas poprzedniej kontroli przeprowadzonej w 2000 r. nie nast¹pi³a poprawa nadzoru sprawowanego przez powiatowych lekarzy weterynarii nad higien¹ produkcji i obrotem miêsa i jego przetworami. W latach 2000-2001 zwiêkszy³a siê liczba rzeni o z³ym stanie sanitarnym, a odsetek niezbadanych przez Inspekcjê
Weterynaryjn¹ zwierz¹t poddanych ubojowi nadal stanowi³ 20%. Niedostateczny by³ nadzór powiatowego lekarza weterynarii nad lekarzami weterynarii wyznaczonymi do urzêdowego badania zwierz¹t rzenych i miêsa.
Niewystarczaj¹ce okaza³y siê dzia³ania powiatowych lekarzy weterynarii w celu wyeliminowania nielegalnego obrotu
miêsem. Stwierdzono, i¿ na terenie 4 sporód 5 skontrolowanych powiatowych inspektoratów weterynarii 21 podmiotów
prowadzi³o skup zwierz¹t rzenych oraz zajmowa³o siê przetwórstwem miêsa bez zg³oszenia tej dzia³alnoci powiatowym
lekarzom weterynarii.
Nieskutecznie egzekwowano poprawê warunków weterynaryjnych w podmiotach objêtym nadzorem, a sam nadzór
pañstwowej inspekcji sanitarnej nad skupem i transportem zwierz¹t oraz nad ich ubojem i obrotem miêsem by³ niewystarczaj¹cy. Stwierdzono skup zwierz¹t nieoznakowanych i bez wiadectw miejsca pochodzenia, a tak¿e prowadzenie skupu
w punktach, w których nie by³o pomieszczeñ dla zwierz¹t.
Odnotowano nierzetelne prowadzenie dokumentacji dotycz¹cej nadzorowanych zak³adów miêsnych; liczba zbadanych zwierz¹t przed ubojem nie zgadza³a siê z liczb¹ zakupionych i ujêtych w dokumentacji zak³adu. W dwóch powiatowych inspektoratach weterynarii nierzetelnie prowadzono rejestry podmiotów zajmuj¹cych siê skupem i transportem zwierz¹t oraz dzia³alnoci¹ w zakresie produkcji miêsa i jego przetworów.
W toku kontroli ujawniono, ¿e z powodu niewykorzystania prowadzonych przez urzêdy miast i gmin wykazów placówek handlowych zajmuj¹cych siê sprzeda¿¹ miêsa lub jego przetworów, ewidencja tych placówek w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych nie by³a aktualizowana, za nadzorem sanitarnym nie objêto 17 sklepów spo¿ywczych.
Zdaniem NIK, niezbêdne jest szybkie wydanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozosta³ych aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. Do koñca 2002 r., zgodnie z delegacjami zawartymi w rozdziale 5  Badanie zwierz¹t i miêsa (art.
26-33), wydano 8 sporód 13 rozporz¹dzeñ.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przyspieszenie prac nad wydaniem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozosta³ych aktów prawnych do znowelizowanej ustawy
o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miê-
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sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej;
 wyegzekwowanie od powiatowych
lekarzy weterynarii obowi¹zku prowadzenia wymaganej dokumentacji i sprawozdawczoci oraz rzetelnego rejestrowania podmiotów podlegaj¹cych nadzorowi weterynaryjnemu;
 spowodowanie podjêcia przez powiatowych lekarzy weterynarii skutecz-

nych dzia³añ dotycz¹cych objêcia nadzorem wszystkich podmiotów podlegaj¹cych nadzorowi weterynaryjnemu
oraz poddania badaniom wszystkich
ubijanych zwierz¹t;
 zapewnienie skutecznego nadzoru
nad prac¹ lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierz¹t rzenych
i miêsa.

Tytu³ kontroli
Przygotowanie
jednostek sektora
publicznego
do wykorzystania
pomocy finansowej Unii
Europejskiej w ramach
Programu ISPA
w obszarze ochrony
œrodowiska

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci tworzenia
i funkcjonowania struktur organizacyjnych, w celu wykorzystania pomocy
finansowej w latach 1999-2002 (I pó³rocze).

Kontrol¹ objêto 22 jednostki, m.in.:
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo rodowiska, Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, urzêdy miast i gmin
oraz podmioty gospodarcze.

NIK stwierdzi³a znaczne opónienia we wdra¿aniu  w obszarze ochrony rodowiska  Programu ISPA, a tym samym niewielk¹ jego efektywnoæ. Czêste zmiany
organizacyjne i kadrowe w jednostkach odpowiedzialnych za wdro¿enie programu, a tak¿e przewlek³e i wielokrotne weryfikowanie dokumentacji przetargowej spowodowa³y, ¿e z przyznanych przez Komisjê Europejsk¹ 575 mln euro na sfinansowanie 23 projektów z dziedziny rodowiska (obejmuj¹cych ok. 60% kosztów ich realizacji) wykorzystano zaledwie 0,9 mln
euro, tj. 0,15%. NIK zwróci³a uwagê, ¿e dalsze utrzymywanie dotychczasowego tempa wdra¿ania Programu ISPA grozi
utraceniem przez Polskê znacznej czêci przyznanych rodków.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e przy wyborze projektów do dofinansowania z funduszu ISPA nie by³y przestrzegane
zasady i kryteria ocen oraz harmonogramy postêpowania. Niezgodnie z przyjêtym regulaminem pracowa³ Komitet Steruj¹cy ds. Funduszu ISPA w Ministerstwie rodowiska. Brak by³o stosownych procedur postêpowania z wnioskami przed
przed³o¿eniem ich w Komisji Europejskiej, a samo ich opracowanie trwa³o od 3 do 18 miesiêcy. Odnotowano liczne przyk³ady opónieñ w podpisywaniu umów finansowania oraz d³ugotrwa³e zawieranie porozumieñ w sprawie realizacji poszczególnych projektów, co warunkowa³o uruchomienie p³atnoci ze rodków Programu ISPA. W rezultacie do koñca
czerwca 2002 r. jedynie 6 beneficjentów koñcowych mog³o wyst¹piæ o udzielenie zaliczki ze rodków tego programu.
Zgodnie z porozumieniami o realizacji projektów, do obowi¹zków beneficjentów koñcowych nale¿a³o przygotowanie
dokumentów przetargowych, a do NFOiGW  ich zweryfikowanie i zatwierdzenie, a tak¿e zorganizowanie i przeprowadzenie przetargów. Do 30 czerwca 2002 r. zdo³ano przeprowadziæ i zawarto stosowne kontrakty jedynie w ok. 7% sporód
wymaganych przetargów. G³ówn¹ tego przyczyn¹, co NIK oceni³a jako dzia³anie niecelowe, by³o przyjêcie scentralizowanego systemu ich organizowania i przeprowadzania, którego niesprawnoæ spowodowa³a kolejne przesuniêcia czasowe
w realizacji projektów.
Stwierdzono, ¿e Ministerstwo rodowiska oraz NFOiGW nierzetelnie wype³nia³y swoje obowi¹zki w odniesieniu do
sprawozdawania o stanie przygotowañ i realizacji przedsiêwziêæ dofinansowywanych ze rodków Programu ISPA. Miesiêczne sprawozdania z wykonania projektów przygotowywane przez beneficjentów koñcowych i przekazywane, za porednictwem NFOiGW, do Pe³nomocnika Rz¹du ds. Obs³ugi rodków Pomocowych z Unii Europejskiej (od padziernika
2001 r.  Krajowy Urzêdnik Zatwierdzaj¹cy), sk³adane by³y z opónieniami, niesystematycznie i bez kompletu wymaganych dokumentów.
Kontrola ujawni³a w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie rodowiska i w NFOiGW roczne opónienie w przygotowaniu, a nastêpnie wdro¿eniu do praktyki, systemu zarz¹dzania i kontroli przedsiêwziêæ wspó³finansowanych ze rodków
ISPA. Z opónieniem utworzono komórki audytu wewnêtrznego i opracowano podrêczniki wdra¿ania procedur ISPA. Nie
podjêto audytu wewnêtrznego finansowania przedsiêwziêæ ochrony rodowiska, nie przeprowadzono kontroli u beneficjentów koñcowych. Kontrole tego rodzaju przeprowadzi³ (na prze³omie lat 2001-2002) jedynie NFOiGW, jednak nie
u wszystkich beneficjentów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 pilne zakoñczenie prac zwi¹zanych
z opracowaniem i zatwierdzaniem procedur wykonywania kontroli wydatków
z Programu ISPA;
 przyspieszenie realizacji procedur

przetargowych przez powierzenie beneficjentom koñcowym, b¹d osobom
trzecim, organizacji i przeprowadzanie
przetargów;
 zapewnienie skutecznego nadzoru
nad funkcjonowaniem Narodowego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej przez wprowadzenie

systematycznej kontroli wykonywania
przez Fundusz zadañ zwi¹zanych
z wdra¿aniem Programu ISPA;
 podjêcie audytu wewnêtrznego
w zakresie prawid³owoci zarz¹dzania
rodkami ISPA.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja przez Instytut
Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
zadañ wynikaj¹cych
z postanowieñ
Konwencji o ochronie
œrodowiska morskiego
obszaru Morza
Ba³tyckiego

Ocena realizacji wniosków z przeprowadzonej w 2000 r. kontroli wykonania zadañ wynikaj¹cych z postanowieñ Konwencji oraz ocena dalszej
realizacji tych zadañ.

Kontrolê przeprowadzono w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, Orodku Monitoringu
Jakoci Wód w Katowicach, a ponadto w Oddziale Morskim Instytutu
w Gdyni i G³ównym Inspektoracie
Ochrony rodowiska.

Najwy¿sza Izba Kontroli przeprowadzi³a w 2000 r. kontrolê realizacji zadañ wynikaj¹cych z postanowieñ Konwencji o ochronie rodowiska morskiego obszaru Morza Ba³tyckiego, czyli tzw. Konwencji helsiñskiej. Obecn¹, doran¹ kontrol¹ sprawdzaj¹c¹ objêto zarówno stan realizacji wniosków,
jak i dalsz¹ realizacjê przez Polskê postanowieñ Konwencji, zw³aszcza w odniesieniu do obowi¹zku prowadzenia monitoringu
wód Morza Ba³tyckiego oraz rzek jego zlewni. Zgodnie z ustaw¹ o Inspekcji Ochrony rodowiska, zadania dotycz¹ce organizowania i koordynowania pañstwowego monitoringu rodowiska, prowadzenia badañ jego jakoci, a tak¿e obserwacji i oceny
stanu rodowiska wykonuje G³ówny Inspektor Ochrony rodowiska. Pañstwowy monitoring obejmuje zadania wynikaj¹ce
z odrêbnych ustaw i ze zobowi¹zañ miêdzynarodowych Polski  w tym tak¿e z Konwencji helsiñskiej. Program Pañstwowego
Monitoringu rodowiska na lata 1998-2002 uwzglêdnia³, jako jedno z zadañ, monitoring wód powierzchniowych, w tym wód
Morza Ba³tyckiego. By³o ono realizowane w ramach programu COMBINE  zgodnie z wytycznymi Konwencji.
Koordynowany przez GIO monitoring Ba³tyku by³ kontynuacj¹ krajowego programu pomiarowego dostosowanego
do programu COMBINE, integruj¹cego obserwacje strefy g³êbokowodnej i przybrze¿nej. W umowach zawartych przez
GIO z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie okrelono jednak w sposób jednoznaczny iloci badañ do wykonania, a tak¿e warunków ich przeprowadzenia. Nie ustalono m.in. liczby i nazw stacji badawczych, a tym samym liczby
badañ w strefie przybrze¿nej. Nie ustalono tak¿e g³êbokoci pe³nomorskich stacji badawczych i liczby poziomów pomiarowych. Tym samym nie okrelono precyzyjnie zakresu prac, co z kolei uniemo¿liwi³o GIO prawid³ow¹ ocenê wykonanych
robót. Postêpowanie GIO, bêd¹cego zleceniodawc¹ prac, oceniono wiêc jako nierzetelne i niegospodarne.
W wyniku kontroli ustalono, ¿e poniesione w latach 2000-2001 nak³ady na monitorowanie Ba³tyku oraz rzek jego zlewni
zlecone IMGW wynios³y ogó³em 2,3 mln z³ (ze rodków bud¿etowych pokryto 38% tej kwoty, a pozosta³¹ czêæ  z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej). W opinii NIK, nie wykonano w pe³ni zleconego zakresu badañ
i pomiarów wynikaj¹cych z postanowieñ Konwencji. W trakcie ani jednego z 12 rejsów przeprowadzonych na zlecenie Oddzia³u
Morskiego IMGW w Gdyni nie wykonano pe³nego zakresu badañ i pomiarów objêtych programem COMBINE. Zdaniem NIK, jest
to niew¹tpliwie skaza na obrazie rzetelnoci dokonywanej na podstawie tych badañ oceny stanu rodowiska morskiego Ba³tyku.
IMGW nie zawsze zawiera³ z podwykonawcami umowy w formie pisemnej, akceptowa³ ponadto wadliwie opracowane kalkulacje
kosztów badañ. Nieprawid³owo te¿, m.in. bez podania daty, sporz¹dzane by³y protoko³y odbioru wykonanych prac, co utrudnia³o
ocenê terminowoci wykonania robót. W opinii Izby IMGW niedostatecznie zabezpiecza³ swe interesy na wypadek zw³oki w wykonaniu zleconych prac. Ogólna kwota stwierdzonych przez NIK nieprawid³owoci finansowych wynios³a 237 tys. z³.
Z ustaleñ kontroli wynika tak¿e, ¿e nadzór GIO nad realizacj¹ zadañ okrelonych w umowach dotycz¹cych monitoringu Ba³tyku i rzek oraz nadzór IMGW nie by³ wykonywany w sposób skuteczny. GIO nie podejmowa³ m.in. dzia³añ
w celu zabezpieczenia swych interesów jako zleceniodawcy w przypadkach, gdy postanowienia umów nie by³y przez
wykonawców dotrzymywane. Nie egzekwowano m.in. harmonogramów prowadzenia prac, a ponadto dopuszczano do
odbioru równie¿ te, które nie zosta³y ca³kowicie zrealizowane. NIK stwierdzi³a, ¿e dzia³ania pracowników GIO, upowa¿nionych do wykonywania nadzoru i kontroli ogranicza³y siê do udzia³u w komisjach zdawczo-odbiorczych oraz do rozmów
telefonicznych z wykonawcami, podczas których zapewniano ich o prawid³owym, rzecz jasna, przebiegu prac.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 dokonanie analizy programu monitoringu Morza Ba³tyckiego COMBINE
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i dostosowanie go do mo¿liwoci wykonawczych, finansowych i technicznych strony polskiej;
 zapewnienie skutecznego nadzoru
nad odbiorem zleconych prac, m.in.

przez okrelenie i wdro¿enie do praktyki systemu kontroli zadañ na poszczególnych etapach ich realizacji.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Prawid³owoœæ tworzenia
i gospodarowania
zasobem geodezyjnym
i kartograficznym
w latach 1999 – 2002
(3 kwarta³y)

Ocena realizacji przez organy administracji publicznej zadañ okrelonych
w ustawie  Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotycz¹cych tworzenia
i gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

Kontrolê przeprowadzono w G³ównym Urzêdzie Geodezji i Kartografii,
8 urzêdach marsza³kowskich i 17 starostwach powiatowych.

Nadzór nad prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego nale¿y  zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym  do G³ównego Geodety Kraju, za
w odniesieniu do zasobów powiatowych i wojewódzkich  tak¿e do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego. Celem uzupe³nienia rodków bud¿etowych przeznaczanych na finansowanie zadañ zwi¹zanych z aktualizacj¹ i utrzymaniem pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie przepisów wspomnianej
ustawy utworzony zosta³ Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. rodkami funduszu dysponuj¹
G³ówny Geodeta Kraju, marsza³kowie województw i starostowie.
W wyniku kontroli NIK stwierdzono, ¿e dysponenci Funduszu nierzetelnie planowali jego przychody  by³y one drastycznie zani¿ane w stosunku do mo¿liwoci ich uzyskania. Zrealizowane przychody centralnego Funduszu, w stosunku
do planowanych w ustawie bud¿etowej, stanowi³y w poszczególnych latach badanego okresu od 135% do 312%. Plan
przychodów funduszów wojewódzkich realizowany by³ nawet w 270%, natomiast powiatowych  w 217%. Badanie NIK
stwierdzi³o zarazem uszczuplenia w dochodach FGZGiK w wysokoci 483 tys. z³ oraz wydatkowanie, z naruszeniem przepisów prawa, dalszych 157 tys. z³.
Krytyczne uwagi dotyczy³y tak¿e dysponowania rodkami Funduszu przez nieupowa¿nione do tego osoby. Sytuacjê
tego rodzaju stwierdzono w 3 skontrolowanych urzêdach marsza³kowskich i 3 starostwach. Bez pisemnego upowa¿nienia
marsza³ków województw, akceptowali wydatki i faktury na rachunkach Funduszu cz³onkowie zarz¹dów urzêdów marsza³kowskich b¹d dyrektorzy departamentów tych¿e urzêdów. By³o to dzia³anie naruszaj¹ce przepisy Prawa geodezyjnego
i kartograficznego. Podobnie dzia³o siê w powiatach, gdzie bez upowa¿nienia starostów funduszami dysponowali wicestarostowie, skarbnicy, geodeci powiatowi i cz³onkowie zarz¹dów.
Nie wykorzystywano te¿ w pe³ni rodków Funduszu w danym roku. W latach 1999-2002 marsza³kowie i starostowie
nie wykorzystali bêd¹cych w ich dyspozycji zasobów na sumê 116 mln z³, co stanowi³o 21% ogó³u wydatków.
Izba ustali³a, ¿e wed³ug stanu na 30 wrzenia 2002 r. zasób geodezyjny i kartograficzny na poziomie centralnym,
wojewódzkim i powiatowym nie by³ kompletny. Nie za³o¿ono i nie prowadzono: baz danych Krajowego Systemu Informacji
o Terenie, ewidencji budynków oraz geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.
Na koniec 2001 r. mapa zasadnicza  czyli opracowanie kartograficzne zawieraj¹ce aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów oraz ewidencji gruntów i uzbrojeniu terenu  pokrywa³a dopiero 40% kraju, w tym mapa
zasadnicza o pe³nej treci  17%. Dla 3% obszarów obejmuj¹cych tereny zabudowane i zurbanizowane w ogóle nie sporz¹dzono mapy zasadniczej. W co trzecim kontrolowanym starostwie mapa zasadnicza nie by³a aktualizowana na bie¿¹co
 niezw³ocznie po z³o¿eniu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do orodka dokumentacji.
Stan ten rzutowa³ bezporednio na mo¿liwoci przeprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomoci. Nie wykonano
prac przygotowawczych do jej wdro¿enia, a kontrola NIK ujawni³a m.in., ¿e ani jeden z 17 kontrolowanych starostów nie
by³ przygotowany do podjêcia powszechnej taksacji z braku odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Mo¿e to uniemo¿liwiæ wprowadzenie katastru nieruchomoci, a stanowi to przecie¿ jeden z warunków wymaganych od
Polski w zwi¹zku z przyst¹pieniem do Unii Europejskiej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie decyzji zapewniaj¹cych
rzetelne planowanie przychodów Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

oraz zdyscyplinowanie w wydatkowaniu jego rodków;
 zapewnienie kompletnoci i bie¿¹cej aktualizacji pañstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego;
 za³o¿enie i prowadzenie Krajowego
Systemu Informacji o Terenie;

 objêcie map¹ zasadnicz¹ wszystkich terenów zabudowanych i zurbanizowanych w kraju;
 nadanie wiêkszego tempa pracom
nad przygotowaniem wytycznych technicznych dotycz¹cych powszechnej
taksacji nieruchomoci.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Dzia³alnoœæ Agencji
Rynku Rolnego na rynku
produktów rolnych
i artyku³ów
¿ywnoœciowych,
z wykorzystaniem
œrodków publicznych

Ocena dzia³añ interwencyjnych Agencji na rynkach podstawowych produktów rolnych i artyku³ów ¿ywnociowych w latach 2001-2002 (3 kwarta³y), zw³aszcza w aspekcie ustalenia,
czy dzia³ania te zapewni³y stabilizacjê relacji popytowo-poda¿owych na
te produkty, terminowe wyp³acanie
producentom nale¿nych im dop³at
i prawid³owe gospodarowanie rodkami bud¿etowymi przeznaczonymi na
dzia³alnoæ interwencyjn¹ na rynkach
produktów rolnych.

Kontrol¹ objêto: centralê ARR i jej
7 oddzia³ów terenowych, 34 podmioty gospodarcze uczestnicz¹ce w interwencyjnym skupie produktów rolnych,
Dom Maklerski Arrtrans SA, za porednictwem którego prowadzona
by³a sprzeda¿ produktów rolnych.

Wed³ug Najwy¿szej Izby Kontroli, dzia³alnoæ interwencyjna Agencji w latach 20012002 na rynkach zbó¿ i miêsa wieprzowego by³a nieskuteczna, gdy¿ nie ustabilizowa³a wystêpuj¹cych na nich relacji popytowo-poda¿owych, mimo poniesienia na ten cel znacz¹cych wydatków publicznych i zaci¹gniêcia wysokich kredytów bankowych. Czêæ skupionego zbo¿a nie odpowiada³a normom jakociowym,
dochodzi³o do wy³udzania dop³at przez nieuczciwych producentów oraz fa³szowania dokumentacji skupu. Mimo du¿ej ich
skali, poniesione przez Agencjê wydatki nie zahamowa³y skutecznie spadku cen rynkowych ¿ywca wieprzowego, poniewa¿ wzros³o jego pog³owie.
W ocenie NIK, planowanie zadañ w corocznych programach dzia³añ interwencyjnych i ich kosztów nie by³o w³aciwe
i czêsto odbiega³o od wystêpuj¹cych póniej, rzeczywistych tendencji popytowo-poda¿owych na podstawowych rynkach
(np. z planowanych w 2001 r. dzia³añ nie podjêto skupu interwencyjnego 10 tys. ton pó³tusz wieprzowych; zbêdne okaza³o
siê wiêc tak¿e planowanie rodków na przechowywanie tego miêsa).
W badanym okresie nast¹pi³y istotne przesuniêcia w ród³ach finansowania dzia³alnoci interwencyjnej, tj. z dotacji
bud¿etowej na rzecz rodków pochodz¹cych z komercyjnych kredytów bankowych. Zjawisko to spowodowane zosta³o
wprowadzaniem przez Radê Ministrów innych zadañ interwencyjnych, przy jednoczesnym wskazywaniu kredytu jako
ród³a finansowania. W 2001 r. dotacja na dzia³alnoæ interwencyjn¹ wynios³a 623 mln z³, rok póniej  obni¿y³a siê do
369 mln z³, natomiast kwota zaci¹gniêtych kredytów bankowych wzros³a z 637 mln z³ w 2001 r. do 1,6 mld z³ w 2002 r.
W 2001 r. Agencja osi¹gnê³a na dzia³alnoci interwencyjnej 80 mln z³ zysku, a w 2002 r. ponios³a stratê w wysokoci
663 mln z³, spowodowan¹ m.in. dop³atami do cen skupu zbó¿, eksportu towarów oraz ograniczeniem o ponad 40% dotacji
bud¿etowej.
Agencja nieskutecznie nadzorowa³a realizacjê zadañ przez jej kontrahentów, zw³aszcza na rynku zbó¿. W 2001 r. co
drugi przedsiêbiorca uczestnicz¹cy w interwencyjnym skupie zbó¿ zosta³ skontrolowany przez oddzia³y terenowe ARR,
natomiast w okresie 3 kwarta³ów 2002 r.  ju¿ tylko co czwarty. Nieskuteczny nadzór nad podmiotami skupuj¹cymi p³ody
rolne z dop³atami Agencji, w szczególnoci zbo¿e, na jej potrzeby i za jej rodki, sprzyja³ powstawaniu mechanizmów
korupcjogennych (np. oszukiwanie dostawców co do iloci i jakoci dostarczonych produktów, nieterminowe regulowanie
nale¿noci za dostarczone zbo¿e i pó³tusze wieprzowe).
O skali stwierdzonych nieprawid³owoci wiadcz¹ tak¿e dane o ujawnionym w wyniku kontroli wydatkowaniu, z naruszeniem przepisów prawa, rodków publicznych w wysokoci ponad 10 mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez Prezesa Rady Ministrów decyzji uzale¿niaj¹cych powierzanie Agencji Rynku Rolnego dodatkowych zadañ interwencyjnych od mo¿li-
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woci bud¿etu pañstwa, nie za wskazywanie kredytów bankowych jako ród³a sfinansowania tych zadañ;
 prowadzenie dzia³añ interwencyjnych na rynku zbó¿, z przeznaczeniem
wy³¹cznie na cele przetwórstwa spo¿ywczego;

 zweryfikowanie obowi¹zuj¹cych
zasad dzia³añ interwencyjnych na podstawowych rynkach produktów rolnych
i artyku³ów ¿ywnociowych, w celu
wyeliminowania wystêpowania zjawisk
korupcjogennych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie œrodków
publicznych Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
na dop³aty
do oprocentowania
kredytów bankowych
na rzecz rolnictwa

Ocena prawid³owoci wykorzystania
dop³at do oprocentowania bankowych
kredytów inwestycyjnych w rolnictwie.

Kontrol¹ objêto 38 jednostek: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencjê
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, centrale: Banku Gospodarki ¯ywnociowej SA, Powszechnej Kasy Oszczêdnoci Banku Polskiego SA, Banku Polska Kasa Opieki SA, Gospodarczego
Banku Wielkopolskiego SA, 23 banków
(oddzia³ów) udzielaj¹cych kredytów preferencyjnych, 7 orodków doradztwa rolniczego i 2 regionalne centra doradztwa
rozwoju wsi i obszarów wiejskich.

rodki uzyskane przez Agencjê  w ramach dotacji przekazanej przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  pozwoli³y na realizacjê dop³at do rolniczych kredytów inwestycyjnych. Udzielono ich: w 2000 r.  17,8 tys. na sumê prawie 1,5 mld z³, w 2001 r.  17,7 tys. na kwotê 2 mld z³, i w ci¹gu
3 kw. 2002 r.  16,9 tys. na kwotê prawie 1,6 mld z³. Przeznaczano je, w pierwszej kolejnoci, na realizacjê podstawowych
przedsiêwziêæ inwestycyjnych, na zakup gruntów, na utworzenie b¹d urz¹dzenie gospodarstw rolnych przez osoby poni¿ej
40 roku ¿ycia, na przedsiêwziêcia w ramach programów bran¿owych, na tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem i na osadnictwo rolnicze. rednia kwota kredytu przyznanego w 2000 r. wynosi³a 82 tys. z³, co stanowi³o 64% kosztów inwestycji, za
w 2001 r.  115 tys. z³ (67% kosztów). Ich oprocentowanie kszta³towa³o siê na poziomie 8,05%  8,75% w stosunku rocznym.
Agencja udziela pomocy finansowej na realizacjê inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spo¿ywczym i w us³ugach maj¹cych m.in. na celu poprawê efektywnoci produkcji, lepsze wykorzystanie zasobów pracy i poprawê jakoci
produkcji ¿ywnociowej. Pomoc tê Agencja realizuje m.in. przez udzielanie dop³at do oprocentowania kredytów. Warunkiem ich otrzymania jest przedstawienie przez kredytobiorcê planu zamierzenia inwestycyjnego pozytywnie zaopiniowanego przez orodek doradztwa rolniczego. Orodki wydaj¹ takie opinie nieodp³atnie.
W ocenie NIK kierunki i zakres rzeczowy finansowego wspomagania rolnictwa by³y przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Agencjê wytyczane w³aciwie. Podwy¿szono m.in. kwoty objêtych dop³atami kredytów na zakup nieruchomoci rolnych
i urz¹dzanie gospodarstw rolnych  do 2 mln z³, na dzia³y specjalne produkcji rolnej, us³ugi w rolnictwie i nowe miejsca pracy poza
rolnictwem  do 4 mln z³, na przetwórstwo rolno-spo¿ywcze  do 8 mln z³. Opracowano te¿ 6 sektorowych programów rozwojowych,
bêd¹cych podstaw¹ do utworzenia 6 bran¿owych linii kredytowych, przeznaczonych na wspieranie restrukturyzacji i modernizacji
mleczarstwa, przemys³u miêsnego, przetwórstwa ziemniaków na skrobiê, wspólnego u¿ytkowania maszyn i rybo³ówstwa.
Generalnie pozytywna ocena dzia³alnoci Agencji nie mo¿e jednak przes³aniaæ ujawnionych nieprawid³owoci. Stwierdzono
m.in., ¿e nadzór nad wydatkowaniem rodków publicznych na dop³aty nie by³ wykonywany skutecznie. Agencja przeprowadzi³a
w badanym okresie 93 kontrole dop³at do kredytów, obejmuj¹c nimi zaledwie ok. 0,27% ogólnej liczby umów. W wyniku tych
kontroli zakwestionowano dop³aty do kredytów inwestycyjnych w wysokoci ponad 7,4 mln z³ (0,3% kwoty udzielonych dop³at).
Z ustaleñ kontroli wynika tak¿e, i¿ dotychczas nie funkcjonuje system analizowania finansowych i rzeczowych efektów
wspomagania dop³atami do oprocentowania kredytów. Ministerstwo dokona³o takich analiz jedynie w odniesieniu do kredytów udzielanych na wspólne u¿ytkowanie maszyn oraz na rybo³ówstwo. Z kolei Agencja analizowa³a efekty rzeczowe
tylko w odniesieniu do powierzchni gruntów rolnych nabytych za wspierane kredyty. Zdaniem NIK, bie¿¹ce monitorowanie
efektów preferencyjnego kredytowania usprawni³oby wykonywanie nadzoru nad wykorzystaniem rodków publicznych.
Izba negatywnie oceni³a stwierdzone wypadki odp³atnego sporz¹dzania planów inwestycyjnych przez pracowników orodków
doradztwa rolniczego. Najczêciej ci sami ludzie opiniowali te projekty  co by³o niezbêdnym warunkiem otrzymania dop³at.
NIK uwa¿a, i¿ jest to zjawisko korupcjogenne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie skutecznie funkcjonuj¹cego nadzoru nad wykorzystaniem
i rozliczaniem rodków przeznacza-

nych na dop³aty do oprocentowania
kredytów;
 wdro¿enie systemu monitorowania
efektów rzeczowych stosowania dop³at
do kredytów inwestycyjnych;

 zapobie¿enie odp³atnemu sporz¹dzaniu planów inwestycyjnych przez pracowników orodków doradztwa rolniczego,
a nastêpnie ich opiniowaniu w ramach
procedury przyznawania dop³at.
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Tytu³ kontroli
Zród³a i wykorzystanie
œrodków Programu
aktywizacji obszarów
wiejskich

Cel

Zakres

Ocena pozyskiwania oraz wykorzystania rodków Programu, w sk³ad
którego wchodz¹ tzw. komponenty:
A  Mikropo¿yczki, B  Rozwój kapita³u ludzkiego, w tym B-1  Przekwalifikowanie si³y roboczej, B-2  Edukacja, B-3  Budowanie potencja³u
instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej oraz C  Infrastruktura wiejska i D  Zarz¹dzanie Programem.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, Fundacjê Programów Pomocy dla Rolnictwa, 5 urzêdów marsza³kowskich oraz
5 regionalnych oddzia³ów Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na realizacjê Programu w latach 2000-2004 przewidziano 1,2 mld z³, w tym równowartoæ 119 mln euro uzyskanych w formie kredytu z Banku wiatowego. Do
31 grudnia 2002 r. ³¹cznie wykorzystano 428 mln z³, czyli 36%, przy ponad 60% up³ywie czasu. Wykorzystanie kredytu
wynios³o w tym czasie 44 mln euro (37%), a do 30 czerwca 2003 r.  56 mln euro (48%), przy 75% up³ywie czasu.
W wyniku realizacji Programu powsta³y m.in. nowe ujêcia wody, oczyszczalnie cieków, zmodernizowano lub wybudowano 500 km dróg, 500 km sieci kanalizacyjnych, do których przy³¹czono 13 tys. gospodarstw. Mimo tych korzystnych
przeobra¿eñ, NIK krytycznie oceni³a niektóre aspekty zarz¹dzania Programem.
Przede wszystkim dopuszczono do okrelenia celów i sposobu wykorzystania kredytu Programu przez Bank wiatowy, nie za przez stronê polsk¹, co by³o regu³¹ w wypadku kredytów zaci¹ganych w innych bankach. Przy opracowaniu,
na potrzeby Banku wiatowego, dokumentu oceny programu (PAD) ta sama osoba wystêpowa³a jako pracownik B
i ekspert Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a nastêpnie wiadczy³a us³ugi konsultingowe dotycz¹ce prawid³owego
wdra¿ania programu, pe³ni¹c jednoczenie funkcjê wicedyrektora jednostki koordynuj¹cej program (JKP). System zarz¹dzania, opisany w PAD, w wielu aspektach odbiega³ od obowi¹zuj¹cych w Polsce przepisów dotycz¹cych m.in. zamówieñ
publicznych i finansów. Konsekwencj¹ przyjêtego sposobu zarz¹dzania by³y m.in. wielomiesiêczne opónienia w wyp³atach nale¿noci za wykonane zadania, a tak¿e koniecznoæ zap³acenia dodatkowej prowizji w wysokoci 752 tys. euro za
niewykorzystane kwoty kredytu zagranicznego.
Zdaniem NIK, zbyt wysokie by³y w badanym okresie koszty funkcjonowania Jednostki Koordynuj¹cej Program, pokrywane w 50% z bud¿etu pañstwa i kredytu B, którego sp³aty bêd¹ dokonywane w latach 2005-2015. Ich udzia³ w ogólnych wydatkach na realizacjê Programu by³ bowiem a¿ 3-krotnie wy¿szy od przyjêtego w dokumencie oceny programu.
Skutkiem przyjêtego systemu zarz¹dzania i realizacji Programu jest tak¿e przeznaczenie prawie 19% kwoty kredytu,
tj. ponad 22 mln euro, na us³ugi konsultingowe, w tym wiadczone przez firmy zagraniczne.
Realizacja zadañ Programu przyczyni³a siê do zwiêkszenia inwestycji infrastrukturalnych (Komponent C) oraz remontów i modernizacji budynków szkolnych, a tak¿e ich wyposa¿enia (komponent B-2). Z opónieniem, w stosunku do czasu
okrelonego w umowie kredytowej, przebiega jednak realizacja zadañ w ramach komponentu B-1 (Przekwalifikowanie
si³y roboczej) oraz komponentu B-3 (Budowanie potencja³u instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej). Znaczne opónienia odnotowano tak¿e przy wykorzystaniu rodków na mikropo¿yczki (komponent A), co mo¿e spowodowaæ
niepe³ne wykorzystanie rodków kredytowych w obowi¹zuj¹cym terminie jego zamkniêcia, tj. do 31 lipca 2004 r.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wyegzekwowanie przestrzegania
przy zaci¹ganiu kredytów zagranicznych zasady okrelania przez stronê
polsk¹ , a nie przez pracowników banku, celów i sposobów wykorzystania
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kredytów oraz dostosowanie ich do
prawa obowi¹zuj¹cego w kraju;
 podjêcie skutecznych dzia³añ zmierzaj¹cych do ca³kowitej i terminowej
realizacji wszystkich zadañ Programu
aktywizacji obszarów wiejskich oraz
pe³nego wykorzystania kredytu z Banku wiatowego;

 prowadzenie dalszego postêpowania zmierzaj¹cego do przyspieszenia
realizacji poszczególnych komponentów Programu, przy jednoczesnym
ograniczaniu kosztów prowadzonej
dzia³alnoci.

Tytu³ kontroli
Dodatki mieszkaniowe

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci ustalania dodatków mieszkaniowych w gminach, wykorzystania rodków publicznych na
ich finansowanie oraz poziomu czynszów w wybranych zasobach mieszkaniowych.

Kontrol¹ objêto 69 jednostek: 10 urzêdów wojewódzkich, 49 urzêdów miast
i gmin, 6 orodków pomocy spo³ecznej i 4 jednostki organizacyjne gmin
w³aciwe w sprawach gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a prawid³owoæ gospodarowania rodkami dotacji celowej przeznaczonymi na wyp³atê dodatków mieszkaniowych. Obowi¹zek wyp³at dodatków mieszkaniowych przez gminy osobom spe³niaj¹cym okrelone kryteria, wprowadzi³a ustawa o najmie
lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, jako zadanie w³asne gminy. W 2000 r. w skontrolowanych gminach
wyp³acono ³¹cznie 1,8 mln dodatków mieszkaniowych na kwotê 239 mln z³, a w 2002 r.  2,2 mln dodatków w wysokoci
306 mln z³. W latach 2000-2002 w zasobach komunalnych skontrolowanych gmin dodatki otrzyma³o odpowiednio  116 tys.,
140 tys. i 139 tys. najemców. Przeciêtna wysokoæ wyp³acanego dodatku mieszkaniowego w badanym okresie wzros³a
w skontrolowanych gminach z 132 z³ do 140 z³.
W wyniku kontroli stwierdzono, ¿e po podziale rodków na poszczególne województwa nie monitorowano wykorzystania dotacji w poszczególnych gminach. Równie¿ wojewodowie nie kontrolowali prawid³owoci ich wykorzystania. Owo
zaniechanie spowodowa³o obni¿enie efektywnoci gospodarowania rodkami dotacji celowej. Odnotowano m.in. nierzetelne weryfikowanie danych zawartych we wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracjach o dochodach
gospodarstwa domowego, w ograniczonym zakresie korzystano z prawa do przeprowadzenia wywiadu rodowiskowego
przed wydaniem decyzji o przyznaniu dodatku (co utrudnia³o rzeteln¹ weryfikacjê danych zawartych we wnioskach), b³êdnie wyliczano jego wysokoæ, nie wyp³acano dodatków w okrelonym terminie.
W 6 na 10 skontrolowanych urzêdów wojewódzkich nadzór nad wydatkowaniem rodków dotacji ograniczano do
weryfikacji, g³ównie pod wzglêdem formalnym i rachunkowym, nie egzekwuj¹c prawid³owego rozliczania siê gmin z otrzymanych rodków. Ustalono te¿, ¿e wojewodowie nie przekazywali gminom dotacji celowej na dany kwarta³ w comiesiêcznych ratach.
Stwierdzono, ¿e w 22 gminach (45%) nierzetelnie sporz¹dzano wnioski o przyznanie dotacji celowej oraz nieprawid³owo rozliczano otrzymane rodki; w 124 wypadkach zawy¿ano zapotrzebowanie na dotacje, a w 24 sporz¹dzane rozliczenia dotacji by³y niezgodne z ewidencj¹ ksiêgow¹. W 2 gminach okresowo niew³aciwie wykorzystano rodki dotacji
celowej, przeznaczaj¹c je w pierwszej kolejnoci na regulowanie zobowi¹zañ kredytowych oraz na pomoc spo³eczn¹.
W 5 gminach nie podejmowano decyzji o wstrzymaniu wyp³aty dodatku mieszkaniowego, mimo wyst¹pienia zaleg³oci
w uiszczaniu nale¿noci za zajmowany lokal mieszkalny.
Wed³ug NIK, gospodarowanie rodkami publicznymi przeznaczonymi na realizacjê wyp³at dodatków jest potencjalnym obszarem korupcjogennym. Do takiego wniosku sk³aniaj¹ kontroluj¹cych m.in. nastêpuj¹ce okolicznoci: wydawanie
decyzji o przyznaniu dodatku przez osoby nieuprawnione, zaniechanie podjêcia decyzji o wstrzymaniu wyp³aty dodatków,
przyznanie dodatku w nadmiernej wysokoci, brak kontroli organu nadzoruj¹cego prawid³owoæ wykorzystania rodków
dotacji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wprowadzenie monitoringu rozliczeñ dotacji celowej sporz¹dzanych
przez gminy;
 zapewnienie terminowego przekazywania gminom dotacji celowej na

dofinansowywanie wyp³at dodatków
mieszkaniowych;
 wprowadzenie wymogu przekazywania gminom przez zarz¹dców budynków mieszkalnych pobieraj¹cych dodatki mieszkaniowe, kwartalnej informacji o wnoszonych op³atach za zaj-

mowany lokal mieszkalny przez najemców otrzymuj¹cych te dodatki;
 wprowadzenie skutecznie funkcjonuj¹cego systemu kontroli i nadzoru
nad wykorzystaniem i rozliczaniem
dotacji celowej przekazywanej gminom
z tytu³u dodatków mieszkaniowych.
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Tytu³ kontroli
Gospodarowanie
Funduszem Promocji
Mleczarstwa

Cel

Zakres

Ocena zasad gospodarowania Funduszem Promocji Mleczarstwa, w tym
opracowania jego planu finansowego,
wykorzystania Funduszu i rozliczania
siê z wykorzystania jego rodków.

Kontrol¹ objêto centralê Agencji Rynku Rolnego.

Szczegó³owe zasady gospodarowania Funduszem i jego plan finansowy na 2002 r.
opracowano odpowiednio po up³ywie 8 i 9 miesiêcy od daty powo³ania Komisji Porozumiewawczej ds. Mleka i Przetworów Mlecznych. Zdaniem NIK, opónienie to mia³o znacz¹cy wp³yw na niskie wykorzystanie rodków FPM, gdy¿ Komisja nie okreli³a kryteriów, wedle których mia³y byæ przyznawane na konkretne cele.
Do g³ównych zadañ Funduszu, których ród³em finansowania s¹ wp³aty (0,2 grosza od ka¿dego litra skupionego
mleka) przekazywane przez podmioty skupuj¹ce mleko, nale¿¹ m.in.: promocja spo¿ycia artyku³ów mleczarskich, zw³aszcza wród dzieci i m³odzie¿y, wspieranie sprzeda¿y polskich produktów mleczarskich za granic¹, poprawa jakoci wyrobów, pomoc w organizacji targów. W 2002 r. i w I pó³roczu 2003 r. na rachunku Funduszu zgromadzono 17,5 mln z³.
W okresie objêtym kontrol¹ nastêpowa³y czêste zmiany szczegó³owych zasad gospodarowanie rodkami Funduszu, polegaj¹ce m.in. na przed³u¿aniu terminów przyjmowania wniosków. Faktów tych nie podawano do publicznej wiadomoci, co
stwarza³o mo¿liwoæ przyjmowania do realizacji wniosków z³o¿onych po terminie.
W badanym okresie Agencja Rynku Rolnego (prezes ARR jest dysponentem Funduszu) zarejestrowa³a 127 wniosków o dofinansowanie przedsiêwziêæ ze rodków FPM, z czego do realizacji przyjêto 79 na kwotê ponad 2,6 mln z³.
Sporód 8 badanych wniosków, z grupy przyjêtych do realizacji, wszystkie by³y niekompletne (nie posiada³y wymaganych
dokumentów rejestrowych i finansowych), za jeden z³o¿ony zosta³ po terminie. Mimo braków formalnych jedna z firm
uzyska³a rekomendacjê zastêpcy prezesa Agencji do wykonania zamierzonego przedsiêwziêcia
NIK stwierdzi³a ra¿¹c¹ niegospodarnoæ w wydatkowaniu rodków Funduszu przy realizacji szkoleñ dla producentów
mleka i podmiotów skupuj¹cych. W procedurze wy³onienia wykonawców szkoleñ (ich koszty wynios³y 225 tys. z³) zosta³y
przyjête wnioski firm, które w statutach mia³y m.in. zapisane wiadczenie us³ug stolarskich, poligraficznych, organizowanie imprez rozrywkowych i rekreacyjnych. Firmy te zleci³y nastêpnie, na podstawie odrêbnych umów, wykonanie zadañ
szkoleniowych innym podmiotom, powi¹zanym z nimi personalnie i kapita³owo. Ma³o tego, otrzyma³y one akceptacjê Komisji Porozumiewawczej ds. Mleka i Przetworów Mleczarskich oraz zastêpcy prezesa Agencji.
Ustalenia kontroli wykaza³y, ¿e Instytut Mleczarstwa z³o¿y³ 4 wnioski o dofinansowanie przedsiêwziêæ z FPM w kwocie 0,6 mln z³ i  mimo nieprawid³owego rozliczenia kosztów zadañ z dwóch wniosków oraz negatywnej opinii prawnej
Agencji  otrzyma³ 206 tys. z³ na podstawie decyzji przewodnicz¹cego Komisji Porozumiewawczej.
Kontroluj¹cy zwrócili uwagê na systematycznie malej¹ce wp³ywy Funduszu. W I kw. 2002 r. na 413 podmiotów skupuj¹cych mleko wp³at dokona³o 351 (85%), a w II kw. 2003 r. ju¿ tylko 172 sporód 341 skupuj¹cych (50%). W stosunku do iloci
mleka skupionego w tych kwarta³ach, przekazane na rachunek FPM rodki finansowe stanowi³y odpowiednio 99% i 63% kwot
nale¿nych. Podejmowane przez Agencjê próby windykacji nale¿noci Funduszu by³y bezskuteczne. Z wp³atami na Fundusz
zalega³ tak¿e podmiot, który delegowa³ swojego przedstawiciela do prac w Komisji Porozumiewawczej.
Krytyczne uwagi dotyczy³y ponadto rzetelnoci informacji o wykorzystaniu rodków Funduszu w II kw. 2003 r., gdy¿
nie uwzglêdniono w niej wyp³aty 71 tys. z³ dla Pañstwowego Instytutu Weterynaryjnego w Pu³awach. W wyniku kontroli
ujawniono nieprawid³owoci w wysokoci 0,5 mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 okrelenie i przedstawienie Komisji Porozumiewawczej ds. Mleka i Przetworów Mleczarskich propozycji kryteriów i trybu rozpatrywania wniosków
o dofinansowanie przedsiêwziêæ z Funduszu Promocji Mleczarstwa;
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 rozwa¿enie zainicjowania zmian
w ustawie o regulacji rynku mleka
i przetworów mlecznych, maj¹cych na
celu okrelenie zasad windykacji nale¿noci na rzecz Funduszu;
 stworzenie w Agencji Rynku Rolnego skutecznie funkcjonuj¹cego systemu nadzoru i kontroli nad wydawaniem
rodków Funduszu, a tak¿e nad sprawozdawczoci¹ z tego zakresu.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Dzia³ania Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
na rzecz utworzenia
serwerowni
Zintegrowanego
Systemu Zarz¹dzania
i Kontroli (ZSZiK – IACS)
oraz wyboru docelowej
siedziby centrali ARiMR

Ocena podejmowanych przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa dzia³añ dotycz¹cych lokalizacji docelowej siedziby centrali
ARiMR i centrum komputerowego dla
systemu zarz¹dzania i kontroli.

Kontrol¹ objêto Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Traktat akcesyjny, ratyfikowany przez Polskê w 2003 r., zobowi¹zuje ka¿de pañstwo
cz³onkowskie UE, które wybra³o system p³atnoci obszarowych, do stosowania zasad
Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania i Kontroli  IACS. Harmonogram wdra¿ania najwa¿niejszych elementów ZSZiK-IACS
zosta³ zawarty w dokumencie pn. Planowane dzia³ania w ramach wdro¿enia Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania i Kontroli
(Master Plan), zatwierdzonym przez prezesa ARiMR i przyjêtym przez Zespó³ Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej. Master Plan zawiera strategiê tworzenia w Polsce ZSZiK-IACS, która m.in. przewiduje budowê systemu informatycznego s³u¿¹cego obs³udze p³atnoci realizowanych w ramach Wspólnej polityki rolnej  a co za tym idzie  stworzenie infrastruktury organizacyjnej i technicznej dla obs³ugi systemu ZSZiK-IACS. Brak sprawnie funkcjonuj¹cego systemu ZSZiK-IACS mo¿e
uniemo¿liwiæ korzystanie przez rolników z dop³at bezporednich w ramach Wspólnej polityki rolnej.
Niniejsza kontrola dorana zosta³a przeprowadzona po kontroli wykonania planu finansowego przez ARiMR w 2002 r.,
podczas której NIK stwierdzi³a zagro¿enia we wdra¿aniu ZSZiK, wynikaj¹ce m.in. z braku lokalizacji dla serwerowni tego
systemu. Istotnymi sygna³ami sk³aniaj¹cymi do podjêcia kontroli by³y tak¿e doniesienia mediów o wydzier¿awieniu przez Agencjê
serwerowni na potrzeby systemu od prywatnej firmy i o jednoczesnym zaniechaniu przez Agencjê planów umieszczenia jej
w Radomiu, mimo wczeniejszych zaawansowanych przygotowañ. Istnia³y obawy, ¿e nie by³o to posuniêcie gospodarne.
Po przeprowadzeniu kontroli doranej NIK stwierdzi³a, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ niezakoñczenia inwestycji niezbêdnych
do uruchomienia ZSZiK-IACS by³ brak lokalizacji docelowej siedziby centrali Agencji i serwerowni dla systemu. Umowa
zawarta w 2001 r. miêdzy Agencj¹ a Hewlett Packard upowa¿ni³a spó³kê do opracowania ogólnych wymagañ technicznych dla systemu. Przyjêto te¿ koncepcjê, ¿e centralna serwerownia zlokalizowana bêdzie w Radomiu, w zaadaptowanym budynku dawnego urzêdu wojewódzkiego. Wyboru tego dokonano bez wczeniejszych analiz ekonomicznych, techniczno-teleinformatycznych i architektoniczno-budowlanych. Nie oszacowano te¿ kosztów i mo¿liwoci terminowej realizacji inwestycji. Dzia³ania te by³y, w ocenie NIK, niecelowe i nierzetelne.
Z koncepcji tej jednak zrezygnowano, podejmuj¹c w 2003 r. dzia³ania na rzecz zlokalizowania centrum komputerowego w docelowej siedzibie Agencji w Warszawie. Czynnoci zmierzaj¹ce do znalezienia obiektu na docelow¹ siedzibê
Agencji nie przynios³y jednak rezultatu. Zastosowano, przewidziany w ustawie o zamówieniach publicznych, tryb negocjacji z zachowaniem konkurencji, ale jedno z postêpowañ narusza³o przepisy tej ustawy. W opinii NIK, by³o to dzia³anie
nielegalne. Ostatecznie, trwaj¹ce ponad 9 miesiêcy negocjacje nie doprowadzi³y do wyboru lokalizacji dla centrali Agencji,
bowiem postêpowania uniewa¿niono.
NIK zwraca uwagê, i¿ Agencja nie do³o¿y³a nale¿ytych starañ dla pozyskania siedziby dla swej centrali, tym samym 
wobec przyjêcia za³o¿enia urz¹dzenia serwerowni w centrali  nie mog³o powstaæ obs³uguj¹ce system centrum komputerowe.
Do czasu zakoñczenia kontroli NIK nie okrelono te¿ lokalizacji serwerowni zapasowej dla systemu ZSZiK-IACS.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 poprzedzanie decyzji inwestycyjnych Agencji niezbêdnymi analizami
ekonomicznymi i technicznymi;
 wypracowanie docelowej koncepcji lokalizacji centralnej i zapasowej

serwerowni dla ZSZiK-IACS oraz przyspieszenie ich uruchomienia i przetestowania;
 egzekwowanie od pracowników
Agencji przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie œrodków
publicznych
na tworzenie rynków
hurtowych i gie³d

Cel

Zakres

Ocena realizacji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zarz¹dy spó³ek tworz¹cych rynki hurtowe wniosków
pokontrolnych NIK po przeprowadzonej w 2001 r. kontroli wykorzystania
publicznych pieniêdzy na tworzenie
rolniczych rynków hurtowych.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, spó³ki akcyjne tworz¹ce rynki hurtowe w Broniszach,
Radomiu, Gdañsku, Tarnowie, Zielonej Górze i we Wroc³awiu.

Po kontroli wykorzystania publicznych pieniêdzy na organizacjê rolniczych rynków hurtowych w 2001 r. NIK stwierdzi³a m.in., ¿e nie zosta³y zrealizowane podstawowe za³o¿enia resortowych programów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz rz¹dowego programu budowy i rozwoju rynków hurtowych. Nie doprowadzono, wbrew za³o¿eniom I etapu programu, do utworzenia nowoczesnej infrastruktury rynkowej, umo¿liwiaj¹cej eliminacjê ³añcuszka poredników miêdzy producentami a konsumentami oraz uporz¹dkowania obrotu rolnego.
Finansowe zaanga¿owanie agencji rz¹dowych w budowê i rozwój rolniczych rynków hurtowych, stanowi¹ce niemal 65%
udzia³u w ogólnym kapitale tych podmiotów, nie przynios³o oczekiwanych rezultatów. Wniesione do spó³ek rodki na utworzenie rynków hurtowych zarz¹dzane by³y nieefektywnie, sporód 9 kontrolowanych w 2000 r. spó³ek 5 wykaza³o stratê bilansow¹. Przyczyn¹ trudnej sytuacji ekonomicznej tych firm by³o m.in. nietrafne oszacowanie wielkoci obrotu towarowego w regionach, w których zlokalizowano rynki hurtowe, pojawienie siê nowych, wielkich sieci handlowych oraz przecenienie mo¿liwoci
finansowania zamierzeñ inwestycyjnych z lokalnych róde³. Izba wskazywa³a te¿ na niedostateczny i ma³o skuteczny nadzór
ministerstwa oraz agencji rz¹dowych nad wykorzystywaniem rodków publicznych przez spó³ki.
Obecna kontrola sprawdzaj¹ca wykaza³a, ¿e w dalszym ci¹gu w dzia³alnoci niektórych rynków hurtowych wystêpuj¹
zjawiska i tendencje niekorzystne. Dotychczasowa realizacja programów budowy i rozwoju rynków hurtowych nie doprowadzi³a do zorganizowania nowoczesnego rynku rolno-spo¿ywczego, zarz¹dzanego przez samodzielne finansowo spó³ki, których
g³ównymi akcjonariuszami byliby producenci rolni, grupy producentów i ich zwi¹zki oraz podmioty gospodarcze i organizacje
z bran¿y rolnej o du¿ym kapitale produkcyjnym i handlowym, wspierane kapita³em jednostek samorz¹dowych.
Tymczasem nadal g³ównymi akcjonariuszami spó³ek pozostaj¹ agencje rz¹dowe  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego, a tak¿e Skarb Pañstwa, od których s³absze ekonomicznie spó³ki oczekuj¹
dalszej pomocy finansowej dla podtrzymania swej egzystencji. Stwierdzono jednoczenie brak szczegó³owych przepisów
umo¿liwiaj¹cych agencjom zbywanie akcji spó³ek na zasadzie preferencji jednostkom samorz¹du terytorialnego i grupom
producenckim.
Spó³ki tworz¹ce rynki hurtowe nie poprawi³y swej sytuacji ekonomicznej, a niektóre nawet j¹ pogorszy³y. W 2002 r.
po³owa z nich wykaza³a malej¹ce zyski, reszta za  wysokie straty. W badanych spó³kach na koniec 2002 r. zobowi¹zania przewy¿sza³y 15-krotnie stan nale¿noci.
Kontrola stwierdzi³a niewystarczaj¹ce i ma³o skuteczne dzia³ania koordynacyjne Ministerstwa wynikaj¹ce z Programu
organizacji rynków hurtowych i gie³d towarowych w stosunku do spó³ek tworz¹cych rynki hurtowe, a zw³aszcza wobec
nieefektywnie wykorzystuj¹cych rodki publiczne. Powo³any w Ministerstwie zespó³ ds. monitorowania rynków hurtowych
nie zajmowa³ siê prawid³owoci¹ wydawania rodków publicznych, nadto tolerowano opónienia w sk³adaniu okresowych
informacji o wynikach spó³ek.
W wyniku kontroli ujawniono nieprawid³owoci finansowe w wysokoci 149 tys. z³., polegaj¹ce na uszczupleniu dochodów
spó³ki i dochodów bud¿etu pañstwa. W trakcie trwania kontroli kwota ta zosta³a odzyskana, a nale¿noci uregulowane.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 stworzenie Agencjom Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rynku Rolnego prawnych mo¿liwoci preferencyjnego zbywania akcji spó³ek
tworz¹cych rynki hurtowe samorz¹dom
lokalnym i grupom producenckim;
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 udzielanie przez g³ównych akcjonariuszy rynków hurtowych, tj. MSP, ARR
i ARiMR wszechstronnej pomocy spó³kom w doprowadzeniu do zakoñczenia
procesów restrukturyzacyjnych;
 zwiêkszenie nadzoru nad prowadzon¹ przez spó³ki hurtowe dzia³alnoci¹ z zaanga¿owaniem rodków publicznych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie
nadzoru nad
wytwarzaniem, obrotem
i stosowaniem œrodków
¿ywienia zwierz¹t

Ocena bezpieczeñstwa sanitarnego
rodków ¿ywienia zwierz¹t oraz materia³ów i dodatków paszowych zu¿ytych do ich produkcji w ³añcuchu bezpieczeñstwa sanitarnego ¿ywnoci,
m.in. pod k¹tem dostosowania przepisów prawa polskiego do przepisów
Unii Europejskiej.

Kontrol¹ objêto 57 jednostek, m.in.:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, G³ówny Inspektorat Inspekcji
Ochrony Rolin i Nasiennictwa, G³ówny Inspektorat Jakoci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych, G³ówny
Inspektorat Weterynarii, wojewódzkie
i powiatowe inspektoraty weterynarii.

Najwy¿sza Izba Kontroli ustali³a, ¿e w latach 2002-2003 (I kw.) wytwarzanie i obrót
rodkami ¿ywienia zwierz¹t, bêd¹cymi jednym z najwa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych na jakoæ produktów pochodzenia zwierzêcego, nie by³y w ca³oci objête nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
oraz Inspekcji Jakoci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych. Sytuacji takiej sprzyja³ m.in. brak rejestru gospodarstw,
w których utrzymywano zwierzêta gospodarskie. Nieskuteczny nadzór wynika³ tak¿e z tego, i¿ czêæ aktów wykonawczych do ustawy o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tzw. ustawa weterynaryjna) i ustawy o rodkach ¿ywienia zwierz¹t nie zosta³a wydana przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, natomiast czêæ wesz³a w ¿ycie z opónieniem. Nowe przepisy ukazywa³y siê systematycznie dopiero
w II pó³roczu 2003 r. Mimo kilkakrotnej nowelizacji ustawy weterynaryjnej, w okresie objêtym kontrol¹ nie w pe³ni dostosowano przepisy prawa polskiego do uregulowañ Unii Europejskiej.
Stwierdzono, i¿ wbrew przepisom ustawy o rodkach ¿ywienia zwierz¹t dopuszczono do wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w ¿ywieniu zwierz¹t materia³ów paszowych zawieraj¹cych bia³ko pochodz¹ce z tkanek zwierz¹t. Sprzedawano leki weterynaryjne podmiotom nieuprawnionym, co grozi³o niekontrolowanym stosowaniem rodków
farmaceutycznych w paszach i u zwierz¹t. Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa nie
prowadzi³y w pe³nym zakresie kontroli przestrzegania ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMO), w rezultacie importerzy i producenci rodków ¿ywienia zwierz¹t nie przestrzegali obowi¹zku w³aciwego oznakowania produktu GMO oraz ¿ywnoci wytworzonej z jego udzia³em.
Do czasu zakoñczenia kontroli nie rozwi¹zano kompleksowo problemów zwi¹zanych z utylizacj¹ odpadów poubojowych i pad³ych zwierz¹t, co stanowi³o potencjalne ród³o zagro¿enia dla bezpieczeñstwa sanitarnego. Stwierdzono, i¿
zabezpieczenie przed chorob¹ BSE nie funkcjonowa³o w sposób nale¿yty. Wiele do ¿yczenia pozostawia³a kontrola graniczna rodków ¿ywienia zwierz¹t. Na przejciach granicznych, wbrew ustawie o rodkach ¿ywienia zwierz¹t, nie objêto
kontrol¹ wszystkich rodków ¿ywienia zwierz¹t wwo¿onych na polski obszar celny, za ewidencja odpraw weterynaryjnych
nie zgadza³a siê z ewidencj¹ odpraw celnych.
Odnotowano niepe³ne wykorzystanie rodków PHARE na realizacjê projektu dostosowania systemu nadzoru i kontroli nad rodkami ¿ywienia zwierz¹t do wymogów unijnych. Wydatki resortu rolnictwa na ten cel wynios³y 734 tys. euro,
tj. 10% planowanej pomocy.
W wyniku kontroli ustalono, ¿e powiatowi lekarze weterynarii nie wyegzekwowali od prowadz¹cych gospodarstwa
rolne utrzymuj¹ce zwierzêta gospodarskie obowi¹zku rejestracji tych gospodarstw, wskutek czego rejestry takie by³y niepe³ne. Sporz¹dzane w G³ównym Inspektoracie Weterynarii zbiorcze sprawozdania, dotycz¹ce m.in. wyników badania
zwierz¹t rzenych i miêsa, zawiera³y dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przyspieszenie prac legislacyjnych
w celu wydania wszystkich aktów wykonawczych do ustawy weterynaryjnej
i ustawy o rodkach ¿ywienia zwierz¹t,
aby obowi¹zuj¹ce akty prawne dotycz¹ce rodków ¿ywienia zwierz¹t (w tym
zwi¹zane z przemys³em paszowym i uty-

lizacyjnym) odpowiada³y unormowaniom
obowi¹zuj¹cym w Unii Europejskiej;
 wyegzekwowanie od jednostek Inspekcji Weterynaryjnej rzetelnego prowadzenia dokumentacji, sprawozdawczoci i rejestracji podmiotów podlegaj¹cych nadzorowi weterynaryjnemu;
 zapewnienie skutecznego nadzoru
w zakresie postêpowania z odpadami
poubojowymi;

 zapewnienie pe³nego wykorzystania rodków z programów unijnych,
przeznaczonych na dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad rodkami
¿ywienia zwierz¹t do wymagañ Unii
Europejskiej.
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Tytu³ kontroli
Przygotowanie
do wype³niania przez
Polskê ratyfikowanej
w 1996 r.
Miêdzynarodowej
konwencji
o ró¿norodnoœci
biologicznej
(podpisanej
w Rio de Janeiro
5 czerwca 1992 r.)

Cel

Zakres

Ocena zakresu podejmowanych dzia³añ dla wype³nienia przez Polskê postanowieñ Konwencji o ró¿norodnoci
biologicznej.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo rodowiska, Instytut Ochrony rodowiska,
Narodow¹ Fundacjê Ochrony rodowiska, Dolnol¹ski Zespó³ Parków
Krajobrazowych, Park Narodowy Ujcie Warty oraz 2 urzêdy wojewódzkie  dolnol¹ski i lubuski.

W celu skutecznej realizacji postanowieñ Konwencji, zadania dotycz¹ce ochrony ró¿norodnoci biologicznej i zró¿nicowanego u¿ytkowania jej zasobów zosta³y uwzglêdnione w przepisach polskiego prawa, przede wszystkim w Prawie ochrony rodowiska, ustawie o ochronie przyrody, ale tak¿e
w ustawach: o ochronie gruntów rolnych i lenych, o lasach, o rolnictwie ekologicznym i o rybactwie ródl¹dowym. Polskie przepisy prawa stwarzaj¹ podstawy skutecznej realizacji postanowieñ Konwencji.
Polska wype³nia zobowi¹zania wynikaj¹ce z art. 6 Konwencji, zwi¹zane z opracowaniem strategii, programów i planów
zrównowa¿onego u¿ytkowania ró¿norodnoci biologicznej. Kontrola wykaza³a jednak, ¿e na etapie przygotowywania niektórych
dokumentów brakowa³o synchronizacji podejmowanych dzia³añ z zachodz¹cymi zmianami stanu prawnego. Rada Ministrów
przyjê³a 10 grudnia 2002 r., opracowany z inicjatywy Ministra rodowiska, Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej
pañstwa na lata 2002-2010. Dziesiêæ dni póniej Rada Ministrów zatwierdzi³a kolejny dokument pn. Polityka ekologiczna pañstwa na lata 2003-2006, z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2007-2010, przyjêty nastêpnie przez Sejm RP. Zwa¿ywszy, ¿e
nowa polityka ekologiczna wytycza³a zarówno cele, jak i zadania, nie wymaga³a zatem przygotowywania programu wykonawczego, w zwi¹zku z czym starania i przedsiêwziêcia towarzysz¹ce przygotowaniu i powstaniu Programu wykonawczego do
II Polityki ekologicznej pañstwa NIK uzna³a za niecelowe.
W celu wype³nienia zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Konwencji realizowany jest monitoring przyrody, którego program obejmuje
badania elementów ró¿norodnoci biologicznej oraz skutecznoæ ochrony konserwatorskiej. Mimo to istniej¹ca dokumentacja stanu przyrody jest w du¿ej mierze nieaktualna i niekompletna, wskutek czego trudno uchwyciæ dynamikê zachodz¹cych w przyrodzie
zmian  co jest g³ównym celem monitoringu. Obowi¹zek dokumentowania stanu przyrody spoczywa na s³u¿bach ochrony przyrody,
w ramach dzia³añ prowadzonych przez wojewodów zgodnie z ustaw¹ o ochronie przyrody. Kontrola wykaza³a, ¿e opracowywane
dokumentacje nie zawiera³y danych dotycz¹cych wystêpowania cennych tworów przyrody, siedlisk oraz innych sk³adników przyrody, jak np. chronionych gatunków zwierz¹t i rolin. Dla znacznych obszarów nie by³a sporz¹dzona inwentaryzacja przyrodnicza.
W województwie dolnol¹skim 32% gmin nigdy nie dokona³o inwentaryzacji przyrodniczej, a w woj. lubuskim  47% gmin.
Zadania dotycz¹ce ochrony ekosystemów, naturalnych siedlisk i gatunków, realizowane s¹ m.in. przez poddanie pod ochronê prawn¹
najcenniejszych obszarów przyrodniczych, a obszary chronione zajmuj¹ ok. 1/3 powierzchni kraju  jako parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, stanowi¹ce tzw. krajowy system obszarów chronionych (KSOCh). Kontrola wykaza³a jednak, ¿e dane o wielkoci terenów wchodz¹cych w sk³ad KSOCh, bêd¹ce w posiadaniu Ministerstwa rodowiska, nie by³y pe³ne.
Jednoczenie zlecono opracowanie dokumentu pn. Docelowa sieæ krajowego systemu obszarów chronionych, co przy braku zweryfikowanych i rzetelnych danych dotycz¹cych istniej¹cych obszarów KSOCh by³o, w opinii NIK, dzia³aniem niegospodarnym.
Przebieg przygotowañ do wdro¿enia w Polsce europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000, w ocenie NIK, nie zawsze by³ w³aciwy.
Nie okrelono obszaru, jaki mo¿e byæ objêty programem, brakowa³o te¿ pe³nych i aktualnych danych o walorach przyrodniczych typowanych wstêpnie obszarów. Nie okrelono mo¿liwoci finansowo-organizacyjnych sprawowania ochrony na terenach NATURA 2000.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 skoordynowanie w skali kraju miêdzyresortowych dzia³añ na rzecz ochrony przyrody, w tym ró¿norodnoci biologicznej;
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 zapewnienie warunków prawnych
i organizacyjnych do realizacji zadañ
w zakresie ochrony i zrównowa¿onego
u¿ytkowania ró¿norodnoci biologicznej;
 prowadzenie centralnego rejestru

form ochrony przyrody tworz¹cych
KSOCh oraz obszarów sieci NATURA
2000;
 ustalenie zasad ochrony terenów
NATURA 2000.

Tytu³ kontroli
Dzia³alnoœæ
wojewódzkich funduszy
ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej
w latach 2000-2003
(I pó³rocze)

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci gospodarowania przez wojewódzkie fundusze
ochrony rodowiska i gospodarki
wodnej rodkami publicznymi i ich
wykorzystania w realizacji priorytetów
ekologicznych pañstwa.

Kontrol¹ objêto 16 wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej.

W latach 2000-2002 nast¹pi³ wzrost maj¹tku funduszy o ponad 23%, do poziomu
prawie 3,5 mld z³. Stwierdzono wzrost wysokoci finansowania ochrony rodowiska
przez fundusze  z 1,2 mld z³ w 2000 r. do ponad 1,5 mld z³ w 2002 r. Najwiêcej rodków przeznaczano na ochronê wód
 w 2002 r. ponad 50%, ochronê powietrza  25% i ziemi  7,4%. G³ówn¹ form¹ dofinansowywania przez fundusze
przedsiêwziêæ proekologicznych by³y po¿yczki  w 2002 r. ponad 0,9 mld z³ i dotacje  prawie 0,4 mld z³. Jednak niektóre
fundusze prowadzi³y dofinansowanie w sposób nieprawid³owy. W wyniku kontroli ujawniono nieprawid³owoci w stanowieniu wewnêtrznych regulacji dotycz¹cych dzia³alnoci funduszów i udzielania pomocy finansowej oraz postêpowania
z wnioskami i zawieranymi umowami. Nie dokonywano m.in. aktualizacji dokumentów okrelaj¹cych zasady dzia³alnoci
funduszów i nie uchwalono kryteriów wyboru przedsiêwziêæ na lata 2002-2003. Stwierdzono te¿ inne nieprawid³owoci
w regulacjach wewnêtrznych: nieustalenie zasad udzielania dop³at do oprocentowania preferencyjnych po¿yczek i kredytów czy te¿ brak procedur postêpowania z wnioskami o dotacje i po¿yczki.
Stwierdzono zawieranie umów o dofinansowanie bez okrelenia planowanych efektów ekologicznych wspomaganego przedsiêwziêcia lub te¿ spodziewane efekty ekologiczne okrelano w sposób ogólnikowy. Stosuj¹c takie wybiegi, do
inwestycji proekologicznych zaliczono m.in. zakup ³odzi motorowych dla Policji, za kolonie zdrowotne mia³y przynieæ
efekt ekologiczny polegaj¹cy na rozbudzeniu wiadomoci i nabyciu wiedzy, co bêdzie bodcem dla m³odzie¿y do pog³êbiania i propagowania idei ochrony naturalnego rodowiska w szerokim zakresie. Ze rodków funduszów finansowano
tak¿e zakupy sprzêtu medycznego, wozów stra¿ackich, autobusów komunikacji miejskiej, a tak¿e wydanie ksi¹¿ki Sekretne ¿ycie topików. Zdaniem NIK, te i inne zbadane w trakcie kontroli fakty nie mia³y bezporedniego zwi¹zku z ochron¹ rodowiska i gospodark¹ wodn¹, ani nie przynios³y wymiernego efektu ekologicznego. Tym samym, udzielaj¹c dotacji
fundusze wykracza³y w tych wypadkach poza zakres dzia³alnoci, której dofinansowanie jest dopuszczalne ustaw¹ o ochronie
i kszta³towaniu rodowiska oraz Prawem ochrony rodowiska.
Czêæ funduszy nieprawid³owo planowa³a swoje przychody i wydatki oraz wykonywa³a plany finansowe. Poniewa¿
nie by³o aktualnych informacji o liczbie u¿ytkowników rodowiska i nale¿nych od nich op³atach za korzystanie ze rodowiska, przychody i wydatki bywa³y zarówno niedoszacowane, jak i przeszacowane. Przy realizacji planów finansowych stwierdzono m.in. rozbie¿noci w planowaniu i wykorzystywaniu rodków, a tak¿e nieprawid³owoci w rachunkowoci, polegaj¹ce na niezgodnym z przepisami ksiêgowaniu oraz nieprzestrzeganiu procedur wymaganych dla zamówieñ publicznych.
Kontrola ujawni³a niezgodne z ustaw¹ o zamówieniach publicznych dokonywanie zakupów i finansowanie inwestycji.
Ustawy tej nie przestrzegano tak¿e przy wyborze dostawców i wykonawców us³ug w ramach realizacji umów o dofinansowanie. W ocenie NIK, s¹ to obszary szczególnie zagro¿one korupcj¹.
W wyniku kontroli stwierdzono wydanie ponad 5 mln z³ z naruszeniem przepisów prawa. W jednym wypadku NIK
skierowa³a do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zintensyfikowanie oraz usprawnienie audytu i kontroli wewnêtrznej w funduszach w zakresie zawierania i realizacji umów o dofinansowanie;

 aktualizowanie uregulowañ wewnêtrznych funduszu w dziedzinie kryteriów wyboru przedsiêwziêæ, list priorytetowych i zasad dofinansowania;
 precyzyjne definiowanie zak³adanych efektów ekologicznych dofinansowywanych inwestycji.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja zobowi¹zañ
negocjacyjnych rz¹du
RP z Komisj¹ Europejsk¹
w obszarze ochrony
œrodowiska

Ocena dzia³añ podjêtych przez organy administracji publicznej na rzecz
zapewnienia pe³nego i terminowego
wype³nienia przez Polskê zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z negocjacji o cz³onkostwo w Unii Europejskiej i objêtych
okresami dostosowawczymi w sferze
ochrony rodowiska.

Kontrol¹ objêto 56 jednostek, w tym:
Ministerstwo rodowiska, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz b. Urz¹d Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast, 42 urzêdy miast
i gmin (w tym 9 miast na prawach
powiatu) i 11 podmiotów gospodarczych.

W wyniku zakoñczonych w listopadzie 2002 r. negocjacji z Uni¹ Europejsk¹ Polsce
przyznano przejciowe okresy dostosowawcze w obszarze rodowiska, w celu
wdro¿enia wymagañ wynikaj¹cych z 10 aktów prawnych UE (9 dyrektyw i 1 rozporz¹dzenia). W toku kontroli stwierdzono,
¿e tempo implementacji owych wymogów do przepisów prawa krajowego jest zbyt wolne. Do koñca grudnia 2003 r.
uchwalono 2 ustawy i wydano 20 rozporz¹dzeñ, z tym ¿e sporód 11 rozporz¹dzeñ wydanych w badanych okresie, 7 ukaza³o siê z opónienieniem w stosunku do terminów okrelonych w Narodowym programie przygotowania do cz³onkostwa
w UE. Jedno rozporz¹dzenie wydano niezgodnie z wymaganiami dyrektywy 94/63/WE. Wed³ug stanu na koniec 2003 r.,
do uchwalenia pozostawa³y 3 ustawy, a do wydania  2 rozporz¹dzenia.
Wszystkie kontrolowane urzêdy miast i gmin oraz podmioty gospodarcze podejmowa³y dzia³ania zmierzaj¹ce do wdro¿enia nowego Prawa ochrony rodowiska dostosowanego do unijnego, jednak dzia³ania te nie zawsze zapewnia³y wype³nienie dyrektyw UE w wynegocjowanych przez Polskê terminach. Mimo i¿ termin wdro¿enia dyrektywy 99/32/WE w sprawie redukcji zawartoci siarki w niektórych paliwach p³ynnych okrelono na 31 grudnia 2006 r., to w jednej z rafinerii
planowany termin zakoñczenia budowy stosownej instalacji przewidziano na 2007 r., natomiast podjêcie eksploatacji
dopiero w 2008 r., czyli znacznie póniej ni¿ przewiduje termin wynegocjonowany z UE.
Stwierdzono, ¿e sporód 42 skontrolowanych urzêdów miast i gmin, tylko jeden posiada³ program ochrony rodowiska, uwzglêdniaj¹cy plan gospodarki odpadami odpowiadaj¹cy wymaganiom ustawy  Prawo ochrony rodowiska, za
z 38 sk³adowisk komunalnych zlokalizowanych na terenach objêtych w³aciwoci¹ kontrolowanych urzêdów miast i gmin,
stan techniczny 16 nie odpowiada³ wymaganiom prawa krajowego, a tym samym dyrektywy 99/31/WE.
Na terenie dzia³ania skontrolowanych urzêdów miast i gmin oraz jednego podmiotu gospodarczego funkcjonowa³o
67 oczyszczalni cieków komunalnych, z których 4 eksploatowano bez pozwoleñ wodno-prawnych, a 12 innych  niezgodnie z warunkami posiadanych pozwoleñ. Pozwolenia wodno-prawne wydane dla 44 oczyszczalni, tj. dla ok. 70%
posiadaj¹cych pozwolenia, nie spe³nia³y wymagañ dyrektywy 91/271/EWG.
Kontroluj¹cy ustalili, ¿e wprawdzie naczelne i centralne organy administracji pañstwowej upowszechnia³y informacje
o wynikach negocjacji i wprowadzanych zmianach legislacyjnych, nie zawsze jednak by³y one pe³ne. Ministerstwo rodowiska nie upowszechni³o np. informacji o zadaniach do realizacji wynikaj¹cych z dyrektywy 99/31/WE i rozporz¹dzenia
259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesy³ania odpadów w obrêbie, do oraz poza obszar Wspólnoty Europejskiej. Kontrolowane ministerstwa nie utworzy³y tak¿e systemu monitorowania stanu wdra¿ania nowego prawa, zw³aszcza zadañ
objêtych przejciowymi okresami dostosowawczymi.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wprowadzenie  w porozumieniu
z ministrami Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Infrastruktury oraz
Zdrowia  systemu monitorowania
dzia³añ podejmowanych przez organy
administracji samorz¹dowej i podmioty gospodarcze na rzecz wdra¿ania
nowych przepisów prawa o ochronie
rodowiska dostosowanych do wymagañ Unii Europejskiej;
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 zapewnienie jak najszybszego
wdro¿enia Krajowego programu
oczyszczania cieków komunalnych;
 ukierunkowanie kontroli wojewódzkich inspektorów ochrony rodowiska
na badania przestrzegania wymagañ
nowego Prawa ochrony rodowiska
dostosowanego do wymagañ Unii Europejskiej, w szczególnoci w zakresie
wymagañ objêtych okresami dostosowawczymi.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie maj¹tku
i œrodków trwa³ych przez
Ochotnicze Hufce Pracy

Ocena prawid³owoci gospodarowania sk³adnikami maj¹tkowymi i rodkami publicznymi przez jednostki organizacyjne OHP.

Kontrolê przeprowadzono w: Komendzie G³ównej OHP, 9 komendach
wojewódzkich, 6 centrach kszta³cenia
i wychowania, 15 gospodarstwach
pomocniczych, Radzie G³ównej
i 7 oddzia³ach terenowych Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie maj¹tku przez Komendê
G³ówn¹ i komendy wojewódzkie OHP, negatywnie za gospodarowanie maj¹tkiem
przez centra kszta³cenia i wychowania OHP oraz ich gospodarstwa pomocnicze. Za porednictwem Ochotniczych Hufców
Pracy zatrudnienia poszukiwa³o w 2001 r. 87 tys. osób, a w 2002 r.  ju¿ 108 tys. M³odzie¿owe biura pracy dzia³aj¹ce przy
wojewódzkich komendach OHP przedstawi³y oferty pracy odpowiednio 64 tys. i 77 tys. zainteresowanych. NIK stwierdzi³a,
¿e brakuje danych, by precyzyjnie okreliæ, ile osób znalaz³o zatrudnienie za porednictwem hufców, lecz mimo to Komenda G³ówna OHP w sprawozdaniach kierowanych do Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej podawa³a konkretn¹ liczbê osób,
które pracê w tym trybie podjê³y. Nie by³y to dane rzetelne, bowiem komendy wojewódzkie nie mia³y informacji, czy skierowany podj¹³ pracê, tak¿e pracodawcy nie mieli obowi¹zku informowania OHP o zatrudnieniu skierowanego do pracy.
W latach 2001-2002 komendy wojewódzkie OHP administrowa³y maj¹tkiem trwa³ym o wartoci przekraczaj¹cej 22 mln z³
(ponad 40% ca³ego maj¹tku trwa³ego OHP). Wykorzystywany on by³ do realizacji zadañ na³o¿onych na OHP ustawami
o systemie owiaty oraz o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu. W jednostkach wchodz¹cych w sk³ad komend wojewódzkich  orodkach kszta³cenia i wychowania oraz hufcach pracy  wykszta³cenie i kwalifikacje zawodowe zdobywa³o
rocznie ok. 30 tys. osób, czyli ponad 95% m³odzie¿y objêtej dzia³alnoci¹ opiekuñczo-wychowawcz¹ OHP.
Pozosta³a czêæ maj¹tku trwa³ego OHP by³a wykorzystywana przez podleg³e bezporednio Komendzie G³ównej centra kszta³cenia i wychowania, w których uczy³o siê rocznie ok. 1,3 tys. osób. Wiêkszoæ tych orodków mia³a siedziby
w atrakcyjnych turystycznie regionach Polski  m.in. na Mazurach, w Pieninach i w Beskidach  znajduj¹ce siê na ogó³
w zabytkowych pa³acach i dworkach. Obok dzia³alnoci zwi¹zanej z kszta³ceniem m³odzie¿y, centra prowadzi³y  wykorzystywane w dzia³alnoci statutowej OHP w znikomej skali  orodki konferencyjne, hotele i restauracje. Maj¹tkiem tym
zarz¹dza³y gospodarstwa pomocnicze centrów kszta³cenia. Stopieñ wykorzystania tego maj¹tku by³ relatywnie niewielki,
np. wskanik wykorzystania miejsc hotelowych wynosi³ od 1% do 21%. W ocenie NIK, ta czêæ maj¹tku  z punktu widzenia celów i zadañ OHP  by³a centrom ca³kowicie zbêdna.
W skontrolowanych gospodarstwach pomocniczych koszty us³ug wykonywanych na rzecz jednostek macierzystych
by³y pokrywane w czêci z zysków z dzia³alnoci na rzecz odbiorców zewnêtrznych. W ocenie NIK, dofinansowanie to
tylko pozornie odbywa³o siê bez udzia³u rodków pañstwowych, albowiem poziom kosztów gospodarstw decydowa³ o ich
wyniku finansowym, a w rezultacie o wysokoci kwot odprowadzanych z zysku do bud¿etu pañstwa.
Kontrola NIK wykaza³a nieprawid³owoci w wydatkowaniu przez OHP ponad 20 mln z³, w tym wyp³acenie premii
i nagród na kwotê ponad 12 mln z³. Ponad 4 mln z³ przeznaczono na modernizacjê i remont Europejskiego Centrum
Kszta³cenia i Wychowania, mimo i¿ nie prowadzono w nim statutowej dzia³alnoci OHP. Z naruszeniem przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych wydano 0,6 mln z³, w wiêkszoci na obs³ugê prawn¹ jednostek OHP.
W cis³ym powi¹zaniu z maj¹tkiem OHP funkcjonowa³o od 1998 r. Stowarzyszenie OHP, którego zadania statutowe
by³y zbie¿ne z dzia³alnoci¹ ustawow¹ OHP. W³adze stowarzyszenia, wbrew obowi¹zkowi wynikaj¹cemu z ustawy o rachunkowoci, nie sporz¹dzi³y ³¹cznego sprawozdania finansowego wszystkich oddzia³ów Stowarzyszenia OHP.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

 aktywizacja statutowej dzia³alnoci
OHP w centrach kszta³cenia i wychowania;

 zapewnienie przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej skutecznego nadzoru nad dzia³alnoci¹ finansow¹ OHP.
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Tytu³ kontroli
Organizacja
i finansowanie turnusów
rehabilitacyjnych przy
udziale œrodków
Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych

Cel

Zakres

Ocena wywi¹zywania siê administracji rz¹dowej i jednostek samorz¹dowych szczebla powiatowego z zadañ
na rzecz osób niepe³nosprawnych
w zakresie rehabilitacji spo³ecznej realizowanej w formie turnusów rehabilitacyjnych oraz prawid³owoci wydatkowania na ten cel rodków PFRON.

Kontrol¹ objêto 40 jednostek: Zarz¹d
PFRON, Biuro Pe³nomocnika Rz¹du
ds. Osób Niepe³nosprawnych, 15 powiatowych centrów pomocy rodzinie
oraz bêd¹cych ich odpowiednikiem powiatowych jednostek pomocy spo³ecznej, 19 jednostek organizuj¹cych turnusy we w³asnych b¹d obcych orodkach, 4 orodki zajmuj¹ce siê wy³¹cznie przyjmowaniem grup turnusowych.

Ustalenia kontroli uzasadniaj¹ ogóln¹ niezadowalaj¹c¹ ocenê rehabilitacji osób niepe³nosprawnych prowadzonej w formie wspomnianych turnusów. W wiêcej ni¿
po³owie jednostek organizuj¹cych i prowadz¹cych turnusy, które z za³o¿enia maj¹ byæ jednym z podstawowych sposobów
rehabilitacji spo³ecznej, faktycznie pomijano elementy tej rehabilitacji. W rezultacie pobyt nie ró¿ni³ siê od typowych, leczniczych turnusów sanatoryjnych lub wypoczynkowych. Sytuacja taka by³a mo¿liwa, poniewa¿ niepe³nosprawnym nie zapewniano specjalistycznych programów, za powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR), które przekazywa³y organizatorom turnusów rodki PRON na dofinansowanie tej dzia³alnoci, nie egzekwowa³y od nich przestrzegania obowi¹zuj¹cych
uregulowañ w sferze organizacji i przeprowadzania turnusów.
Powy¿szy stan zmieni³ siê dopiero po nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych. Minister w³aciwy ds. zabezpieczenia spo³ecznego zosta³ bowiem upowa¿niony do okrelenia,
w drodze rozporz¹dzenia, m.in. warunków uczestnictwa niepe³nosprawnych w turnusach, sposobu przyznawania i przekazywania dofinansowania ze rodków PFRON, warunków jakie powinni spe³niæ organizatorzy i orodki przyjmuj¹ce grupy turnusowe. Ustawa nowelizuj¹ca w swej zasadniczej czêci wesz³a w ¿ycie 1 lutego 2003 r.
Izba zwróci³a uwagê, ¿e nie zosta³ opracowany ramowy program uwzglêdniaj¹cy rodzaje turnusów oraz dysfunkcje
i schorzenia niepe³nosprawnych jego uczestników, mimo i¿ podjêcie prac nad takim dokumentem przewidywa³y podstawowe kierunki dzia³ania Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w 2001 r. Zadanie to scedowano wiêc na organizatorów
turnusów, co  wed³ug NIK  nie gwarantuje uzyskania odpowiedniego poziomu specjalistycznych us³ug wiadczonych
niepe³nosprawnym.
W wyniku kontroli ustalono tak¿e, ¿e w 17 skontrolowanych powiatowych centrach pomocy rodzinie dopuszczono siê
nieprawid³owoci zwi¹zanych z procedur¹ przyznawania ze rodków PFRON dofinansowañ na ten cel. W wiêkszoci
PCPR (82%) wnioski osób niepe³nosprawnych o dofinansowanie rozpatrywane by³y z nieuzasadnion¹ przewlek³oci¹ (nie
dotrzymywano 30-dniowego terminu), zdarzy³y siê te¿ wypadki przyznania dofinansowania osobom nieuprawnionym.
Krytyczne uwagi dotyczy³y równie¿ braku programów turnusów lub opracowania ich w sposób ogólnikowy, nieuwzglêdniaj¹cy faktu, ¿e uczestnikami turnusów by³y czêsto osoby z ró¿nymi schorzeniami, wymagaj¹ce zrónicowanych sposobów
rehabilitacji.
Wiêkszoæ skontrolowanych powiatowych centrów pomocy rodzinie nie korzysta³a z prawa do kontrolowania przebiegu turnusów. W kilku PCPR nie zawsze wymagano od organizatorów sk³adania pisemnych zobowi¹zañ do przeprowadzenia turnusów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi uregulowaniami. Zdaniem NIK, ogranicza³o to nadzór nad prawid³owoci¹ wykorzystania rodków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach, a tak¿e wiadczy³o o niezapewnieniu przez samorz¹d powiatowy warunków gospodarnego zarz¹dzania rodkami przeznaczanymi na ten cel.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 niezw³oczne wydanie przez ministra
w³aciwego ds. zabezpieczenia spo³ecznego rozporz¹dzenia do ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
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oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, okrelaj¹cego zasady finansowania, organizacji i przeprowadzania turnusów rehabilitacyjnych;
 niezw³oczne wydanie rozporz¹dzenia ustalaj¹cego tryb i zasady wykonywania przez PFRON kontroli nad wy-

korzystaniem rodków Funduszu przekazywanych samorz¹dom na realizacjê
zadañ okrelonych ustaw¹;
 opracowanie przez Pe³nomocnika
Rz¹du ds. Osób Niepe³nosprawnych
ramowego programu turnusu rehabilitacyjnego.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Ustalanie
i egzekwowanie przez
jednostki zobowi¹zane
do utrzymania dróg
publicznych wymogów
zapewniaj¹cych jakoœæ
i terminowoœæ
wykonania robót
drogowych

Ocena dzia³añ prowadzonych przez
wspomniane jednostki, maj¹cych na
celu zapewnienie w³aciwej organizacji, terminowoci i jakoci wykonywanych prac drogowych.

Kontrolê przeprowadzono w Centrali
i 8 oddzia³ach Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, 7 zarz¹dach dróg wojewódzkich, 14 zarz¹dach
dróg w powiatach i miastach na prawach powiatu, 7 starostwach i urzêdach miast na prawach powiatu.

Sporód ponad 18 tys. km dróg krajowych, w zarz¹dzie Generalnej Dyrekcji znajduje siê ok. 16 tys. km. Wed³ug oceny na koniec 2001 r., 34% dróg by³o w z³ym
stanie technicznym. Stan dalszych 37% by³ niezadowalaj¹cy. Od lat nak³ady ponoszone przez zarz¹dców dróg na ich
utrzymanie, modernizacjê i budowê nowych szlaków nie odpowiadaj¹ potrzebom. Ró¿nego rodzaju remontów wymaga
ponad 70% dróg krajowych, przy czym po³owê niezbêdnych prac remontowych stanowi¹ zabiegi, które powinny zostaæ
wykonane pilnie, najlepiej natychmiast.
Wed³ug dyrektywy Rady Unii Europejskiej z 1996 r., nawierzchnie dróg powinny mieæ wytrzyma³oæ 115 kN na o
pojazdu. Kolejne programy rz¹dowe przewidywa³y dostosowanie autostrad, dróg ekspresowych i dróg g³ównych ruchu
przyspieszonego, w tym dróg sieci TINA le¿¹cych w europejskich korytarzach transportowych, do wspomnianego normatywu. Tymczasem zaledwie 50% sieci dróg krajowych ma nonoæ 100 kN/o, za reszta  60-80 kN/o. Obliczono, ¿e
przejazd jednego samochodu o nacisku 115 kN/o po drodze o nonoci 100 kN/o powoduje  w przeliczeniu na jeden
km  szkodê w wysokoci 1,60 z³, wynikaj¹c¹ ze zniszczenia nawierzchni i skrócenia okresu eksploatacji drogi.
Z ustaleñ kontroli NIK wynika, ¿e Generalna Dyrekcja na budowê nawierzchni o nonoci bêd¹cej standardem w krajach
Unii przeznaczy³a 0,8 mld z³ z ogólnej sumy wydatkowanych 1,8 mld z³. Jednak programy dostosowania nonoci dróg do tych
standardów nie by³y konsekwentnie realizowane, mimo posiadania rodków na ten cel. Wiele modernizowanych kilometrów
dróg, w tym objêtych sieci¹ TINA oraz budowanych obwodnic miast, nie uzyska³o koniecznej nonoci 115 kN/o. Nak³adów
poniesionych na wykonanie tych prac nie mo¿na uznaæ za wydatki w pe³ni celowe, albowiem drogom tym, jako zbyt ma³o
wytrzyma³ym, grozi szybka degradacja. NIK stwierdzi³a przy tym, ¿e czêæ rodków pozyskanych z miêdzynarodowych instytucji finansowych zosta³a wydana nieefektywnie. Do koñca 2002 r. na przedsiêwziêcia drogowe w sieci TINA, jednak niezapewniaj¹ce odpowiedniej nonoci dróg, wydano 0,3 mld z³, a dalsze 120 mln z³ zosta³o zaanga¿owane w prace, które tak¿e
nie zapewnia³y wymaganej wytrzyma³oci nawierzchni. Ogó³em, w kontrolowanym sektorze drogowym NIK wykry³a finansowe
nieprawid³owoci na ³¹czn¹ kwotê 357 mln z³, w tym m.in. stratê 12 mln z³, bêd¹c¹ rezultatem utracenia bezzwrotnej pomocy
zagranicznej i zawy¿enia wynagrodzeñ wykonawców robót. Szczególnie wiele nieprawid³owoci nagromadzi³o siê na budowie
odcinka autostrady A4 Miko³owska-Batorego. Z uwagi na charakter stwierdzonych nieprawid³owoci Izba skierowa³a do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa przez 18 osób.
W wyniku kontroli stwierdzono nadto nieuzasadnione przed³u¿anie terminów wykonania robót przez kontrolowanych zarz¹dców dróg. Brak uregulowania kwestii prawnych przed rozpoczêciem inwestycji powodowa³ przeci¹ganie okresów realizacji poszczególnych zadañ  nawet do 16 miesiêcy. Przeprowadzone w czasie kontroli oglêdziny umo¿liwi³y ponadto ustalenie,
¿e rzeczywista jakoæ robót by³a znacznie ni¿sza, w stosunku do wykazanej w dokumentacji (na 309 zakoñczonych inwestycji
usterki stwierdzono w 153). Zarz¹dcy dróg rzadko jednak egzekwowali, wynikaj¹ce z zawartych umów, uprawnienia z tytu³u
gwarancji. Tylko 13 sporód 37 skontrolowanych zarz¹dców zdecydowa³o siê dochodziæ swych praw, a w 113 wypadkach
w ogóle nie podjêto kroków na rzecz wykorzystania przys³uguj¹cych uprawnieñ z tytu³u rêkojmi lub gwarancji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zobowi¹zanie zarz¹dców, by prowadzone przez nich modernizacje i remonty dróg sieci TINA umo¿liwia³y uzyskanie nonoci 115 kN/o;

 podjêcie wszystkich niezbêdnych
dzia³añ przeciwdzia³aj¹cych niszczeniu
dróg przez przeci¹¿one pojazdy;
 zapewnienie efektywnego zagospodarowania rodków pomocy zagranicznej;

 konsekwentne egzekwowanie od
wykonawców terminowej realizacji i po¿¹danej jakoci robót;
 bie¿¹ce egzekwowanie, w razie z³ej
jakoci prac, posiadanych uprawnieñ
z tytu³u gwarancji i rêkojmi.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizowanie 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 nieegzekwowanie 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 8%, powiaty  40%, 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. Najczêstszymi
nieprawid³owociami by³y: niew³aciwe przygotowanie robót pod wzglêdem 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. Du¿a skala tych niedoci¹gniêæ, wiadcz¹ca
o powszechnym nieprzestrzeganiu przepisów Prawa budowlanego przez jednostki prowadz¹ce inwestycje, by³a m.in.
wynikiem nieskutecznych, jedynie sporadycznie prowadzonych kontroli przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
NIK ujawni³a te¿ naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w prowadzonych przez samorz¹dy dotowanych inwestycjach. Do najczêstszych uchybieñ nale¿a³y: udzielanie zamówieñ z naruszeniem ustawowych procedur,
stosowanie niew³aciwego trybu udzielania zamówienia, udzielanie ich mimo istnienia przes³anek do uniewa¿nienia postêpowania, a tak¿e zmienianie zakresu przedmiotowego i terminów realizacji umów w tych sprawach. Wspomniane dzia³ania i zaniechania zakwalifikowano jako naruszanie dyscypliny finansów publicznych.
W skontrolowanych jednostkach stwierdzono wydatkowanie, z naruszeniem przepisów prawa, ³¹cznie 21 mln z³ oraz
ujawniono inne nieprawid³owoci finansowe na kwotê ponad 0,4 mln z³. Nieprawid³owoci zwi¹zane z wykorzystaniem dotacji
celowych, a skutkuj¹ce ustawowym obowi¹zkiem ich zwrotu do bud¿etu pañstwa, dotyczy³y kwoty prawie 0,7 mln 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 pozwo-
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lenia, realizowanie ich zgodnie z projektem 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
przepisów prawa.

Tytu³ kontroli
Wykorzystanie œrodków
pomocowych PHARE
CBC w zakresie
wspó³pracy
przygranicznej Polski
i S³owacji w latach
2000-2003 (3 kw.)

Cel

Zakres

Ocena gospodarowania rodkami
pomocowymi PHARE CBC, przestrzegania przez beneficjentów okrelonych procedur i warunków zawartych umów, z uwzglêdnieniem efektów rzeczowych projektów transgranicznych.

Kontrol¹ objêto 16 jednostek, m.in.:
Urz¹d Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
w Muszynie, Urz¹d Gminy Czorsztyn
z siedzib¹ w Maniowcach, Zwi¹zek
Euroregion Tatry, Fundacjê Rozwoju
Regionu Jeziora Czorsztyñskiego,
Starostwo Powiatowe w Sanoku,
Muzeum Historyczne w Dukli, Powiatowy Zarz¹d Dróg w Sanoku.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a wykorzystanie rodków pomocowych
PHARE przeznaczonych na inwewstycje infrastrukturalne w rejonach przygranicznych ze S³owacj¹. W ramach programu pomocowego PHARE CBC 2000 zmodernizowano drogê Radoszyce-Palota do
granicy pañstwa (projekt PL0010.01) oraz wybudowano most graniczny Leluchów-Èiriè wraz z drog¹ dojazdow¹ (projekt
PL0010.02). Realizacja tych prac by³a nastêpstwem umowy o przejciach granicznych, zawartej miêdzy rz¹dem polskim
a s³owackim.
NIK zwróci³a uwagê, ¿e na etapie prac przygotowawczych do modernizacji drogi Radoszyce-granica pañstwa nie
zosta³y uregulowane sprawy w³asnociowe dzia³ek; nie dokonano tak¿e zmiany charakteru przeznaczenia gruntów, przez
które przebiega droga do granicy pañstwa, czym naruszono przepisy prawa. W wypadku obu projektów wyst¹pi³y opónienia w og³oszeniu przetargów, wyborze ofert i podpisaniu kontraktów. Nie mia³y one jednak wp³ywu na dotrzymanie
terminu zakoñczenia prac (koniec 2003 r.) i wykorzystanie rodków pomocowych.
Oprócz wspomnianych wy¿ej dwóch projektów, w ramach realizacji redniego projektu przekazano do u¿ytku Orodek Promocji i Wspó³pracy Transgranicznej Polski i S³owacji w Nowym Targu, a ponadto realizowano 24 ma³e projekty,
m.in. z zakresu rozwoju gospodarczego i turystyki oraz wymiany kulturalnej. Do koñca wrzenia 2003 r. ukoñczono 15 sporód nich, tj. 62% tych, które uzyska³y akceptacjê.
W ocenie NIK, rodki pomocowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, beneficjenci przestrzegali procedur i postanowieñ umów, a nieprawid³owoci ujawnione na etapie prac przygotowawczych nie wp³ynê³y na terminowoæ i przebieg robót. Wykorzystanie rodków PHARE CBC 2000 nie by³o zagro¿one  wed³ug stanu na 30 wrzenia 2003 r., z ponad
3,3 mln euro przeznaczonych na inwestycje drogowe wykorzystano 93% kwoty dofinansowania.
Izba krytycznie oceni³a zwiêkszenie rodków krajowych w projekcie realizowanym przez Miasto i Gminê Uzdrowiskow¹ w Muszynie, w stosunku do ustaleñ zawartych w projekcie. Zmiany projektu dokonano ju¿ po podpisaniu przez stronê
polsk¹ memorandum finansowego, co spowodowa³o wzrost udzia³u rodków krajowych. Kontrola ewidencjonowania
wydatków ze rodków pomocowych PHARE CBC w tej gminie oraz w Starostwie Powiatowym w Sanoku ujawni³a nieprawid³owoci w prowadzeniu rachunkowoci. Zdaniem NIK, nieprzejrzystoæ ewidencji ksiêgowej oraz nieokrelenie procedur audytu finansowego mo¿e byæ przeszkod¹ w przysz³ym korzystaniu z funduszy pomocowych UE.
NIK pozytywnie oceni³a sprawowanie przez w³adzê wdra¿aj¹c¹ program wspó³pracy przygranicznej i euroregiony
Tatry i Karpaty nadzoru nad realizowanymi projektami. Beneficjenci rodków pomocowych, oprócz kwartalnych sprawozdañ, protoko³ów odbioru robót, przekazywali dodatkowo m.in. dokumentacjê fotograficzn¹, obrazuj¹c¹ stan zaawansowania prac.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 dokonanie rozdzia³u kompetencji
tak, aby ta sama osoba (komórka organizacyjna) nie by³a odpowiedzialna
jednoczenie np. za zawieranie umów,
zatwierdzanie i dokonywanie p³atnoci;
 opracowanie procedur systemu
kontroli wewnêtrznej i audytu finanso-

wego, celem zapewnienia przejrzystoci wydatkowania rodków pomocowych;
 opracowanie procedur monitorowania projektu, w tym m.in. okrelenie
zasad wspó³pracy z wykonawcami, in¿ynierami projektu i organami administracji publicznej.
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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 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 mln z³  10% od sum uzyskanych ze zwolnieñ podatkowych
a pozosta³e 90%, czyli 1,2 mld z³, zgodnie z ustaw¹ o rehabilitacji zasili³o zak³adowe fundusze rehabilitacji osób niepe³nosprawnych. Jednak liczba niepe³nosprawnych pracuj¹cych w ZPCh wynios³a  wed³ug stanu na koniec I kw. 2001 r. 
204 tys. osób, co oznacza, ¿e mimo pozostawienia zak³adom pracy chronionej 1,2 mld z³ rodków publicznych na ZFRON,
zatrudnienie w nich zmniejszy³o siê o 10 tys. osób. NIK negatywnie ocenia to zjawisko, wiadcz¹ce o ograniczaniu mo¿liwoci rehabilitacji i awansu spo³ecznego niepe³nosprawnych przez pracê zawodow¹.
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 skontrolowanych podmiotach stwierdzono kumulowanie w kolejnych latach odsetek od
zgromadzonych kapita³ów i traktowanie ich jako dochód ZPCh, przeznaczany na realizacjê inwestycji. Takie postêpowanie ogranicza, w ocenie NIK, bie¿¹ce finansowanie potrzeb osób niepe³nosprawnych.
Brakuje 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 wprawdzie w³asnoci¹ zak³adów pracy chronionej, ale znajduj¹cych siê w posiadaniu zale¿nym podmiotów nieposiadaj¹cych statusu ZPCh.
Badania NIK wykaza³y, ¿e na tzw. pomoc indywidualn¹ wydano w kontrolowanych ZPCh 26 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¿enie korupcj¹. Dysponentem
tych rodków jest bowiem prowadz¹cy ZPCh i to on decyduje, komu i 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  uregulowanie problemu zasilania ZFRON rodkami ze sprzeda¿y rodków trwa³ych nabytych
uprzednio ze rodków funduszu; odsetki od rodków zgromadzonych na

funduszu rehabilitacji traktowaæ jako
dochody ZFRON, a zwolnienie z podatku od nieruchomoci ograniczyæ tylko
do nieruchomoci wykorzystywanych
do prowadzenia ZPCh.

Tytu³ kontroli
Zawieranie i realizacja
umów o oddanie
przedsiêbiorstwa
pañstwowego
do odp³atnego
korzystania – w latach
1999-2002 (I pó³rocze)

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci przeprowadzania realizowanej przez wojewodów
prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych, polegaj¹cej na oddawaniu
ich do odp³atnego korzystania na podstawie umowy miêdzy Skarbem Pañstwa a spó³kami utworzonymi z udzia³em pracowników.

Kontrolê przeprowadzono w 11 urzêdach wojewódzkich, 9 delegaturach
Ministerstwa Skarbu Pañstwa oraz
w 51 spó³kach, którym przekazano do
odp³atnego korzystania prywatyzowane przedsiêbiorstwa pañstwowe.

Niekorzystna koniunktura gospodarcza, a tak¿e pogorszenie siê sytuacji ekonomiczno-finansowej sprawi³y, ¿e prywatyzacja bezporednia przedsiêbiorstw, przez
oddanie ich do odp³atnego korzystania spó³kom utworzonym z udzia³em pracowników, zosta³a w latach 1999-2002 znacznie zahamowana. Zgodnie z ustaw¹ o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych, prywatyzacja bezporednia polega na rozporz¹dzeniu wszystkimi sk³adnikami materialnymi i niematerialnymi przedsiêbiorstwa przez jego
sprzeda¿, wniesienie do spó³ki albo oddanie do odp³atnego korzystania. Zarz¹dzenie o prywatyzacji bezporedniej wydaje organ za³o¿ycielski za zgod¹ ministra w³aciwego ds. Skarbu Pañstwa.
Przyjmuj¹c dokument pn. Strategia dzia³añ prywatyzacyjnych w sektorze ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w obszarze dzia³ania Ministra Skarbu Pañstwa, Rada Ministrów uzna³a, ¿e do prywatyzacji bezporedniej nie bêd¹ typowane firmy
w z³ej kondycji ekonomicznej, chyba ¿e uzyska siê pisemne gwarancje inwestorów zapewnienia róde³ finansowania nak³adów inwestycyjnych. W wyniku kontroli NIK ujawniono jednak wypadki, ¿e organy za³o¿ycielskie przedsiêbiorstw pañstwowych, d¹¿¹c do wykonania planów prywatyzacji bezporedniej, nie przestrzega³y tej normy.
Wojewodowie nie osi¹gali w pe³ni ilociowych celów prywatyzacji bezporedniej. Tempo tych przekszta³ceñ nie gwarantowa³o zrealizowania zamierzeñ administracji rz¹dowej, która planowa³a zakoñczenie prywatyzacji bezporedniej do
czasu wejcia do Unii Europejskiej. W opinii NIK, sytuacja ta spowodowana zosta³a przes³ankami obiektywnymi, czyli
recesj¹ gospodarcz¹ i trudnociami w pozyskaniu wiarygodnych inwestorów dla projektów prywatyzacyjnych.
Podczas kontroli NIK stwierdzono, ¿e w 16% wypadków wojewodowie zaakceptowali w negocjacjach ze spó³kami
pracowniczymi przejmuj¹cymi przedsiêbiorstwa ustalenie umownej ich wartoci poni¿ej dolnej granicy wynikaj¹cej z wyceny. Postêpowanie takie motywowano wzglêdami spo³ecznymi, m.in. koniecznoci¹ przekonania za³ogi do prywatyzacji
oraz gospodarczymi, np. trwa³ym obni¿eniem rentownoci, co przy wiêkszych obci¹¿eniach finansowych mog³o powodowaæ trudnoci w wykonywaniu zobowi¹zañ przez spó³ki.
W ocenie Izby, oddawanie przedsiêbiorstw do odp³atnego korzystania  nieobjête procedurami przetargu publicznego
 poni¿ej wartoci rynkowej stanowi okolicznoæ korupcjogenn¹. W sytuacji, gdy przedsiêbiorstwa dysponuj¹ce atrakcyjnym maj¹tkiem przejmowane s¹ przez spó³ki, gdzie wiêkszociowe udzia³y maj¹ pojedynczy akcjonariusze, dla których
spó³ka pracownicza jest tylko przejciow¹ form¹ prowadz¹c¹ do przejêcia kontroli nad okrelonym sk³adnikiem tego maj¹tku, g³ówni udzia³owcy spó³ek mog¹ byæ zainteresowani kontaktami z urzêdnikami decyduj¹cymi o warunkach prywatyzacji. Ich przychylnoæ umo¿liwia szybkie zrealizowanie zysku wynikaj¹cego z ró¿nicy ceny nabycia maj¹tku i jego wartoci rynkowej.
NIK negatywnie ocenia te¿ wprowadzanie do umów o odp³atnym korzystaniu z przedsiêbiorstw postanowieñ gwarantuj¹cych ministrowi i wojewodom prawo do desygnowania swych przedstawicieli do rad nadzorczych. Jest to nieuprawniona ingerencja w sferê prerogatyw zagwarantowanych udzia³owcom i akcjonariuszom spó³ek przepisami Kodeksu spó³ek
handlowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zaniechanie praktyki oddawania do
odp³atnego korzystania przedsiêbiorstw w z³ej kondycji ekonomicznej,

bez pisemnych zobowi¹zañ inwestorów
zewnêtrznych do sfinansowania nak³adów inwestycyjnych;
 zaniechanie oddawania przedsiêbiorstw do odp³atnego korzystania
poni¿ej ich wartoci ustalonej w osza-

cowaniu dla celów prywatyzacyjnych;
 zaprzestanie zobowi¹zywania spó³ek do powo³ywania do rad nadzorczych
przedstawicieli wyznaczonych przez
ministra lub wojewodów.
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Tytu³ kontroli
Zbywanie
nieruchomoœci
komunalnych
przez gminy

Cel

Zakres

Ocena dzia³alnoci gmin w zbywaniu
nieruchomoci
komunalnych,
w szczególnoci przejrzystoci postêpowañ przetargowych oraz prawid³owoci ustalania i pobierania nale¿noci za zbyte nieruchomoci.

Kontrolê przeprowadzono w 10 miastach na prawach powiatu, 9 gminach
miejskich, 5 gminach miejsko  wiejskich i w 2 gminach wiejskich.

W wyniku kontroli stwierdzono, ¿e wiêkszoæ gmin, nie posiadaj¹c d³ugookresowych planów wykorzystania zasobu nieruchomoci, nie prowadzi³a racjonalnej polityki ich udostêpniania i zbywania. W ponad po³owie skontrolowanych jednostek (61%) nie sporz¹dzono planów wykorzystania gminnych zasobów nieruchomoci, co wskazuje na nierealizowanie przez organy wykonawcze gmin dyspozycji
ustawy o gospodarce nieruchomociami. Tereny wchodz¹ce w sk³ad gminnego zasobu nieruchomoci zbywano wiêc nie
dysponuj¹c planami jego wykorzystania, które powinny byæ sporz¹dzone na podstawie studiów uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. W opinii NIK, zbywanie nieruchomoci komunalnych przed sporz¹dzeniem
i uchwaleniem studium uwarunkowañ oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stwarza niebezpieczeñstwo wyzbywania siê nieruchomoci, które w przysz³oci mog¹ byæ potrzebne do realizacji zadañ publicznych. Ponowne ich pozyskanie mo¿e jednak wówczas byæ czasoch³onne i kosztowne.
Zbywanie komunalnych nieruchomoci s³u¿y³o g³ównie uzupe³nieniu bie¿¹cych dochodów bud¿etowych gmin. Koniecznoæ doranego ³atania finansowych dziur wp³ywami z tego tytu³u sprzyja³a nieracjonalnemu gospodarowaniu posiadanymi nieruchomociami. Czêsto, z powodu braku chêtnych nie dochodzi³o do przetargów, wobec czego cenê ustalano
w drodze rokowañ, z regu³y znacznie poni¿ej wartoci rynkowej, okrelonej przez rzeczoznawców.
Zbywanie nieruchomoci w drodze rokowañ prowadzonych w nastêpstwie negatywnych rezultatów 2 kolejnych przetargów mia³o miejsce w 24 na 26 kontrolowanych gmin  by³o wiêc zjawiskiem masowym. Jednak w 7 gminach dosz³o do zbycia
nieruchomoci w trybie bezprzetargowym, mimo i¿ nie istnia³y podstawy do rezygnacji z przetargów. Na 154 zbadanie przez
Izbê umowy zbycia nieruchomoci, w 67% uzyskana cena by³a ni¿sza od oszacowanej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
W 54% kontrolowanych gmin stwierdzono naruszanie przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami, polegaj¹ce na zbywaniu nieruchomoci bez oszacowania ich wartoci przez rzeczoznawców, nierzetelnym sporz¹dzaniu wycen b¹d na korzystaniu z nieaktualnych wycen nieruchomoci.
Z kolei w 31% kontrolowanych wypadków nieprawid³owoci w dzia³aniu gmin dotyczy³y niesporz¹dzania wykazów
nieruchomoci przeznaczonych do zbycia, niepodawania b¹d podawania z opónieniem do publicznej wiadomoci informacji o wywieszeniu takich wykazów na tablicy og³oszeñ.
Ponadto, w 61% gmin ujawniono istotne fakty nieprzestrzegania procedur zbywania nieruchomoci w trybie przetargowym,
okrelonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomociami. Informacje o przetargach podawano ze zbyt ma³ym wyprzedzeniem albo wcale ich nie upubliczniano, dokumentacjê przetargow¹ prowadzono nierzetelnie, uchwa³y organów gmin o zbyciu
nieruchomoci by³y prawnie wadliwe. Bezprawnie wreszcie zarz¹dy gmin powierza³y prowadzenie przetargów innym podmiotom.
W wyniku kontroli ujawniono równie¿ istotne nieprawid³owoci w ustalaniu i pobieraniu nale¿noci za zbywane nieruchomoci. Nie egzekwowano m.in. nale¿nego oprocentowania w razie roz³o¿enia sp³at na raty, b³êdnie obliczano roczne
nale¿noci z tytu³u u¿ytkowania wieczystego, zawierano akty notarialne o zbyciu nieruchomoci mimo niezap³acenia wymaganej umow¹ ceny lub jej czêci. £¹czna kwota ustalonych przez kontrolê NIK finansowych nieprawid³owoci wynios³a
10,2 mln z³, z czego uszczuplenia w dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego  prawie 8 mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zbywanie nieruchomoci z poszanowaniem zasady pe³nej jawnoci,
w tym m.in. przez og³aszanie w mediach o wszczêciu procedur przetargowych;
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 ustalanie cen nieruchomoci na
podstawie wyceny rzeczoznawców;
 prowadzenie, po dwóch kolejnych
negatywnych przetargach, rokowañ ze
wszystkimi zainteresowanymi;
 rozwa¿enie wprowadzenia zmian do
ustawy o gospodarowaniu nierucho-

mociami, zmierzaj¹cych do bardziej
precyzyjnego okrelenia zasad zbywania nieruchomoci, m.in. przez skodyfikowanie zasad obowi¹zuj¹cych w postêpowaniu przetargowym i w rokowaniach.

Tytu³ kontroli
Ustalanie
i egzekwowanie przez
gminy op³aty
adiacenckiej

Cel

Zakres

Ocena dzia³alnoci gmin w sferze
ustalania i egzekwowania op³aty adiacenckiej, a tak¿e efektów windykacji
zaleg³ych nale¿noci z tytu³u niewniesienia tego rodzaju op³aty.

Kontrol¹ objêto ³¹cznie 32 jednostki
samorz¹du terytorialnego: urzêdy
miast, gmin oraz miast i gmin.

Objête kontrol¹ jednostki samorz¹du terytorialnego w niewielkim stopniu  zdaniem NIK  korzysta³y z mo¿liwoci ustalenia tego rodzaju op³at. W konsekwencji
nie uzyskiwa³y one po¿ytków w postaci dodatkowych rodków na sfinansowanie realizacji przypisanych im zadañ, mimo i¿
same przeznacza³y znacz¹ce nak³ady na budowê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, przy relatywnie niskim udziale
w kosztach ich budowy w³acicieli nieruchomoci, korzystaj¹cych z tych inwestycji. W nieznacznym stopniu gminy korzysta³y z mo¿liwoci pozyskiwania dodatkowych rodków z tego rodzaju op³at, mo¿liwych tak¿e do naliczenia w zwi¹zku
z podzia³ami lub scaleniami nieruchomoci.
W badanych latach 1999-2003 (3 kw.) skontrolowane gminy zrealizowa³y 1,3 tys. inwestycji polegaj¹cych na budowie
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej  o wartoci prawie 0,5 mld z³. W strukturze róde³ ich finansowania rodki w³asne
gmin stanowi³y 85%, dotacje celowe i po¿yczki  11%, za dobrowolne partycypacje w³acicieli lub u¿ytkowników wieczystych nieruchomoci po³o¿onych w zasiêgu oddzia³ywania inwestycji  jedynie 4%.
Tymczasem w 16 gminach (tj. po³owie) stwierdzono niepodjêcie przez rady uchwa³ ustalaj¹cych wysokoæ stawki
procentowej op³aty, mimo i¿ w ka¿dej z nich zrealizowane zosta³y inwestycje infrastrukturalne lub przeprowadzono podzia³y nieruchomoci kwalifikuj¹ce siê do ustalenia i naliczenia op³aty. Niepodjêcie tych¿e uchwa³ by³o  w ocenie NIK 
naruszeniem przepisów prawa. Art. 146 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomociami stanowi bowiem, ¿e wysokoæ
stawki procentowej op³aty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwa³y. Nie do organów stanowi¹cych gmin nale¿y
wiêc ocena potrzeby jej podjêcia.
Sporód 24 gmin, w których wydawane by³y decyzje dotycz¹ce op³aty adiacenckiej, a¿ w 19 (79%) ujawniono istotne
uchybienia w procedurze ustalenia ich wysokoci. Polega³y one m.in. na wydaniu decyzji z naruszeniem przepisów prawa, tj. bez uprzedniego podjêcia przez rady gmin wymaganych uchwa³ w sprawie stawek op³at. Stwierdzono tak¿e wydawanie decyzji przez osoby nieupowa¿nione, jak równie¿ niezapewnienie stronie udzia³u w postêpowaniu administracyjnym. O skali nieprawid³owoci wymownie wiadczy fakt, ¿e na 4.565 zbadanych w czasie kontroli decyzji ustalaj¹cych
op³aty 766 (17%) zosta³o zaskar¿onych, z czego a¿ 500 (65%) uchylono w postêpowaniu odwo³awczym.
Uwzglêdniaj¹c decyzje umorzone w postêpowaniu odwo³awczym oraz rozliczenie op³at w ramach odszkodowañ za
przejête przez gminy grunty pod budowê dróg, kwota nale¿nych gminom op³at wynios³a w badanym okresie prawie 9,6 mln z³.
Z kwoty tej w³aciciele nieruchomoci, do 30 wrzenia 2002 r. uregulowali nieco ponad 7 mln z³. W 11 gminach wysoki
poziom zaleg³oci spowodowany zosta³ ma³o skutecznymi dzia³aniami windykacyjnymi (w trzech z nich, w których zaleg³oci wynosi³y 342 tys. z³, ograniczono siê jedynie do wysy³ania wezwañ do zap³aty lub upomnieñ, za w kolejnych piêciu,
w których zaleg³oci siêga³y prawie 1 mln z³, stosownymi dzia³aniami objêto tylko czêæ zaleg³oci). Ponadto w 6 sporód
wspomnianych 11 gmin zrezygnowano w ogóle z naliczania odsetek za zw³okê w regulowaniu op³at lub naliczano je w zani¿onych kwotach.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 dokonywanie wyceny wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z budow¹ urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
podzia³em nieruchomoci, a tak¿e ich
scaleniem i podzia³em, jako podstawy
do ewentualnego ustalenia i naliczenia
op³at adiacenckich;

 podejmowanie uchwa³ ustalaj¹cych
procentow¹ wysokoæ stawki op³aty
adiacenckiej w sposób okrelony przepisami ustawy o gospodarce nieruchomociami;
 zapewnienie prawid³owego wydawania decyzji administracyjnych ustalaj¹cych op³aty adiacenckie;
 zapewnienie skutecznego prowadzenia windykacji zaleg³ych nale¿noci z tytu³u op³at adiacenckich.

&!

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Dzia³alnoœæ
administracji celnej
w zakresie nadzoru nad
sk³adami i agencjami
celnymi

Ocena dzia³alnoci administracji celnej w obrocie towarowym z zagranic¹ prowadzonym przy udziale sk³adów i agencji celnych.

Kontrol¹ objêto: 7 izb i 14 urzêdów
celnych oraz 34 sk³ady i 33 agencje
celne.

Wprowadzenie towaru do obszaru celnego lub jego wyprowadzenie nastêpuje 
wed³ug przepisów Kodeksu celnego  z chwil¹ faktycznego jego przywozu lub wywozu. Towary wprowadzone do tego obszaru podlegaj¹, od chwili ich wprowadzenia, dozorowi celnemu i mog¹ podlegaæ
kontroli celnej. Towar, który ma byæ objêty procedur¹ celn¹, powinien zostaæ zg³oszony na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD. Miejscem, w którym mog¹ byæ sk³adowane towary poddane procedurze celnej, s¹ sk³ady
celne. Jednym z warunków uzyskania pozwolenia na prowadzenie sk³adu jest z³o¿enie zabezpieczenia generalnego nale¿noci z tytu³u op³at celnych przywozowych lub wywozowych  w wysokoci odpowiadaj¹cej zakresowi przewidywanej
dzia³alnoci.
W wyniku kontroli stwierdzono, ¿e organy celne we wszystkich badanych wypadkach za¿¹da³y od firm prowadz¹cych
sk³ady z³o¿enia zabezpieczeñ, a od osób prowadz¹cych agencje  kaucji gwarancyjnych na poczet ewentualnych roszczeñ. Zabezpieczenia sk³adane by³y g³ównie w formie gwarancji ubezpieczeniowych. Jednak nie we wszystkich wypadkach up³ywu terminu wa¿noci zabezpieczeñ prowadz¹cy sk³ady udokumentowali przed³u¿enie ich wa¿noci lub z³o¿yli
nowe zabezpieczenia (z wymaganym miesiêcznym wyprzedzeniem). W ani jednym z tych wypadków organ celny nie
wszcz¹³ postêpowania w celu uregulowania sytuacji towarów z³o¿onych w sk³adzie, mimo istnienia realnego zagro¿enia
uszczuplenia nale¿noci celnych. W odniesieniu do agencji celnych ujawniono natomiast sk³adanie wniosków o udzielenie gwarancji po obowi¹zuj¹cym terminie.
Potencjalne skutki uchybieñ w tej sferze ilustruje przyk³ad jednej z agencji, w której odnotowano wypadek znacz¹cego zani¿enia wartoci celnej sprowadzonych tekstyliów. Importerzy uregulowali wprawdzie d³ug celny w wysokoci 4,1 mln z³,
po zweryfikowaniu wartoci sprowadzonych towarów d³ug ten wzrós³ jednak ponad piêciokrotnie  do 21,6 mln z³. Nie
zosta³ on uregulowany, poniewa¿ agencja nie mia³a gwarancji na tak¹ sumê (w sprawie tej podjêto dalsze czynnoci
windykacyjne).
Nieprawid³owy  w ocenie NIK  przep³yw informacji miêdzy organami celnymi by³ przyczyn¹ nieposiadania przez izby
celne, w 19 wypadkach, informacji o dorêczeniu pozwolenia na prowadzenie sk³adu celnego. Uniemo¿liwi³o to praktycznie kontrolê przedstawiania do zatwierdzania regulaminów tych sk³adów. Tymczasem niezatwierdzenie regulaminu w ci¹gu miesi¹ca od daty dorêczenia pozwolenia powoduje  z mocy prawa  wyganiêcie pozwolenia.
Uwagê zwraca³ ograniczony zakres rewizji towarów objêtych procedur¹ sk³adu celnego. Rewizj¹ t¹ objêto 77% skontrolowanych zg³oszeñ celnych, w tym ca³kowit¹  12% zg³oszeñ. Jednak w 2 urzêdach celnych w ogóle nie prowadzono
rewizji ca³kowitych, a w kolejnych 2 takimi rewizjami objêto od 1% do 3,4% zg³oszonych towarów. Ograniczony by³ te¿
zakres rewizji towarów podlegaj¹cych procedurze dopuszczenia do obrotu. Rewizjami tego rodzaju objêto 28,2% towarów, jednak w 6 urzêdach celnych takich rewizji nie przeprowadzono. Krytyczne uwagi dotyczy³y ponadto nierzetelnego
wykonywania obowi¹zków przez funkcjonariuszy celnych (dokonywane przez nich adnotacje o przeprowadzonych rewizjach uniemo¿liwia³y okrelenie iloci rewidowanego towaru). Przepisy celne nie nak³adaj¹ wprawdzie na organy celne
obligatoryjnego obowi¹zku dokonywania rewizji celnych w ka¿dym wypadku, w sprawie tej NIK wyra¿a jednak pogl¹d, ¿e
ograniczenie liczby i zakresu rewizji mo¿e sprzyjaæ niekontrolowanemu przep³ywowi towarów przez granicê i nieprawid³owociom przy ustalaniu ich wartoci celnej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 egzekwowanie zabezpieczeñ maj¹tkowych w wysokociach gwarantuj¹cych sp³atê mog¹cych powstaæ d³ugów
celnych oraz ustalania na bie¿¹co obci¹¿eñ z tytu³u zabezpieczeñ;
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 zapewnienie posiadania kompletu
informacji i dokumentów umo¿liwiaj¹cych potwierdzenie legalnoci dzia³ania sk³adów celnych i agencji celnych;
 zwiêkszenie liczby i zakresu rewizji celnych towarów.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Prawid³owoœæ udzielania
dotacji przez gminy
i powiaty podmiotom
spoza sektora finansów
publicznych

Ocena przestrzegania przez gminy
i powiaty obowi¹zuj¹cych zasad i procedur udzielania dotacji podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów
publicznych.

Kontrolê przeprowadzono w 27 urzêdach gmin, 6 starostwach, 2 powiatowych centrach pomocy rodzinie
i w 67 jednostkach otrzymuj¹cych dotacje.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e jednostki samorz¹du terytorialnego zleca³y realizacjê
zadañ jednostkom niepublicznym w ograniczonym stopniu, przeznaczaj¹c na to
oko³o 1,7% wydatków bud¿etowych. Niejednokrotnie zadania te zlecano i dotacji udzielano z naruszeniem zasad ustawowych. Krytyczne uwagi kontrolerów NIK dotyczy³y g³ównie zlecania zadañ bez precyzyjnego okrelenia ich zakresów
rzeczowych, nik³ego zaanga¿owania urzêdów samorz¹dowych w kontrolowanie ich wykonania oraz nierozliczania dotacji
b¹d akceptowania rozliczeñ niepe³nych.
Na 33 kontrolowane jednostki samorz¹dowe, a¿ w 18 umowach brakowa³o szczegó³owego opisu zlecanych zadañ.
Dotyczy³o to 14,5% wszystkich dotacji objêtych kontrolami, przy czym w 6 samorz¹dach umowy sformu³owane z naruszeniem przepisów prawa obejmowa³y 98%-100% kwoty udzielonych dotacji. Zamieszczanie w umowach ogólnikowych opisów zlecanych zadañ pozwala³o na swobodn¹ interpretacjê ich zakresów rzeczowych przez dotowane jednostki i umo¿liwia³o im zaliczanie ró¿nych sk³adników kosztów w ciê¿ar wydatków, bez mo¿liwoci zakwestionowania ich przez udzielaj¹ce dotacji samorz¹dy. Ponadto, kontrole wykonywane przez jednostki udzielaj¹ce dotacji mog³y mieæ wy³¹cznie charakter formalny, bowiem nieprecyzyjnie zredagowane umowy uniemo¿liwia³y prowadzenie kontroli wykonania zadañ.
Sporód 33 skontrolowanych przez NIK samorz¹dów, a¿ 19 nie prowadzi³o kontroli wykonania zleconych zadañ.
Tymczasem, jeli kontrole te by³y przez samorz¹dy prowadzone, wp³ywa³o to dyscyplinuj¹co na jednostki korzystaj¹ce
z dotacji. Wykryto w ten sposób m.in. wydatki na wiadczenie us³ug bez nale¿ytego udokumentowania, a tak¿e nieprowadzenie  wbrew zawartej umowie  wyodrêbnionej ewidencji ksiêgowej dla dotowanej dzia³alnoci. Badania NIK ujawni³y
te¿, ¿e samorz¹dy prowadzi³y kontrolê wykonania dotowanych zadañ niezbyt starannie. Zdarza³y siê wypadki, ¿e kontrola
samorz¹dowa stwierdza³a celowe i udokumentowane wykorzystanie dotacji, za NIK wykazywa³a, ¿e rodki z dotacji wykorzystane zosta³y na cele inne, ni¿ wskazane w umowie. Stwierdzono te¿ fakty rozliczania uzyskanych z dwóch ró¿nych
róde³ dotacji jedn¹ faktur¹  orygina³em i kserokopi¹.
Niewykonywanie w sposób skuteczny kontroli przez jednostki samorz¹du terytorialnego uniemo¿liwia³o stwierdzenie
istotnych nieprawid³owoci w wywi¹zywaniu siê z realizacji zadañ zleconych przez jednostki niepubliczne. W sumie jednostki samorz¹du terytorialnego przeprowadzi³y kontrole zaledwie 116 sporód 2,4 tys. zleconych zadañ. wiadczy to 
w ocenie NIK  o niew³aciwym wywi¹zywaniu siê przez jednostki przyznaj¹ce dotacje z obowi¹zków okrelonych przepisami prawa.
Kontrola NIK ujawni³a te¿ ra¿¹ce nierzetelnoci, polegaj¹ce na nierozliczaniu dotacji w ogóle, b¹d te¿ akceptowaniu
niepe³nych rozliczeñ. Przyjmowano m.in. wykazy wydatków bez sprawozdañ o wykonaniu zakresów rzeczowych zleconych zadañ. W niemal po³owie kontrolowanych samorz¹dów kontrola NIK wykry³a te¿ nierzetelnoci polegaj¹ce na akceptowaniu rozliczeñ wydatków poniesionych przez dotowane jednostki na cele niezgodne z przeznaczeniem otrzymanego
dofinansowania. Wykazano, ¿e z naruszeniem przepisów prawa wydano ponad 10,5 mln z³, a inne nieprawid³owoci
finansowe objê³y kolejne 1,3 mln z³. Do organów cigania skierowano 2 zawiadomienia o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa oraz przes³ano 7 zawiadomieñ o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 do³o¿enie przez jednostki samorz¹dowe najwy¿szej starannoci przy
okrelaniu w umowach z jednostkami
niepublicznymi zakresów rzeczowych
zleconych zadañ;

 pilne wyeliminowanie nierzetelnych
rozliczeñ rodków przeznaczanych na
realizacjê zadañ zleconych jednostkom
niepublicznym;
 kontrolowanie przez organy samorz¹du realizacji zadañ przez jednostki
niepubliczne w zdecydowanie wiêkszym ni¿ dot¹d zakresie.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Stosowanie ulg
podatkowych przez
organy gmin
województwa
wielkopolskiego
oraz skutecznoœæ
egzekwowania
zaleg³oœci podatkowych

Ocena realizacji wniosków z kontroli
stosowania ulg i egzekwowania zaleg³oci podatkowych, przedstawionych
w marcu 2002 r., a tak¿e ocena bie¿¹cego wykonywania tych zadañ
przez organy podatkowe.

Kontrolê przeprowadzono w urzêdach miast, gmin oraz miast i gmin w:
Kaliszu, Rokietnicy, Rogonie, miglu, Dopiewie, Wrzeni, Nowych Skalmierzycach, Swarzêdzu, Czarnkowie,
Szamotu³ach, Czerwonaku, Gnienie
i w Przemêcie.

Konkluzj¹ poprzedniej kontroli by³o stwierdzenie, ¿e administracja samorz¹dowa
nie jest w³aciwie przygotowana do pe³nienia roli aparatu wspomagaj¹cego organy
podatkowe pierwszej instancji. Przedstawione wówczas wnioski NIK wskazywa³y na potrzebê bardziej rygorystycznego
nadzoru wewnêtrznego w gminach nad przygotowywaniem decyzji o ulgach podatkowych, uporz¹dkowania ewidencji
podatkowej, wiêkszej skutecznoci monitorowania terminowoci wp³at i egzekwowania zaleg³oci podatkowych oraz zwiêkszenia liczby i zakresu kontroli podatkowych prowadzonych przez pracowników urzêdów gmin.
Niniejsza kontrola sprawdzaj¹ca wykaza³a, ¿e stopieñ realizacji wniosków wynikaj¹cych z poprzedniej kontroli koordynowanej by³ niedostateczny. W ¿adnej z badanych wówczas 6 gmin nie zosta³y wykonane wszystkie wnioski pokontrolne. Z 31 wniosków pokontrolnych ca³kowicie wykonano tylko 11, czêciowo 17, w ogóle nie zabrano siê do zrealizowania
3 wniosków. W 5 gminach wnioski wykonano w niepe³nym zakresie, w jednej z gmin ani jeden wniosek nie zosta³ w pe³ni
wykonany. Mimo to gminy deklarowa³y w pismach do NIK, ¿e wnioski zosta³y wykonane b¹d te¿, ¿e podjêto dzia³ania
w celu ich realizacji. W ocenie NIK, tak formu³owane informacje o sposobie realizacji wniosków by³y nierzetelne.
W kontrolowanych gminach podatki lokalne by³y znacz¹cym ród³em dochodów, maj¹cym istotny wp³yw na ich sytuacjê finansow¹, udzia³ w dochodach ogó³em wynosi³ bowiem od 15% do 30%. Jednoczenie gminy udziela³y licznych ulg
w poborze tych podatków, odraczaj¹c, rozk³adaj¹c na raty b¹d umarzaj¹c p³atnoci. Zwolnienia te wynosi³y w ka¿dym
roku powy¿ej 10% dochodów uzyskanych z podatków lokalnych, ale w niektórych gminach osi¹ga³y 20%. Kontrola NIK
wykaza³a jednak, ¿e w 44% decyzji w tych sprawach wystêpowa³y nieprawid³owoci dotycz¹ce wymogów formalnych 
polegaj¹ce m.in. na braku uzasadnieñ faktycznych i prawnych, wymaganych Ordynacj¹ podatkow¹. Stwierdzono te¿ wydawanie decyzji o udzielaniu ulg podatkowych bez udokumentowania stanu faktycznego przez organ podatkowy. W ocenie Izby, dzia³ania takie by³y nielegalne i nierzetelne.
Izba ustali³a, ¿e uszczuplenia w dochodach badanych gmin wynios³y ³¹cznie ponad 1 mln z³, a na sumê tê z³o¿y³y siê
g³ównie kwoty, które wskutek niezgodnego z przepisami zaniechania poboru podatków nie wp³ynê³y do bud¿etów gmin
oraz kwoty ulg w podatkach, przyznanych decyzjami nieposiadaj¹cymi wymaganych uzasadnieñ faktycznych i prawnych.
Zaleg³oci z tytu³u podatków lokalnych wynios³y w kontrolowanych gminach w 2002 r. przesz³o 46 mln z³ i by³ to wzrost
w porównaniu z rokiem poprzednim o 27%. Udzia³ zaleg³oci w stosunku do kwot ci¹gniêtych podatków osi¹gn¹³ w 2002 r.
37%. Nieprawid³owoci w egzekwowaniu zaleg³oci podatkowych  wystêpuj¹ce w 85% badanych gmin  polega³y na
niew³aciwej organizacji pracy s³u¿b finansowo-ksiêgowych w urzêdach gmin oraz braku odpowiedniego nadzoru nad
tymi s³u¿bami.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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 zagwarantowanie prawid³owego,
pod wzglêdem formalnoprawnym, wydawania decyzji o udzielaniu ulg podatkowych i zwolnieñ oraz dokumentowania stanów faktycznych stanowi¹cych
przes³anki udzielania ulg;

 podjêcie zdecydowanych kroków
zmierzaj¹cych do radykalnej poprawy
skutecznoci egzekwowania zaleg³oci
podatkowych.

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
Pañstwowego
Gospodarstwa Leœnego
– Lasy Pañstwowe
w wybranych
dziedzinach

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci i efektywnoci
zarz¹dzania maj¹tkiem Skarbu Pañstwa przez Pañstwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pañstwowe.

Kontrol¹ objêto 56 jednostek: Ministerstwo rodowiska, Dyrekcjê Generaln¹ Lasów Pañstwowych, 11 regionalnych dyrekcji Lasów Pañstwowych
i 43 nadlenictwa.

Synteza

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a funkcjonowanie Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe, bior¹c pod uwagê prawid³owoæ gospodarowania przez nie maj¹tkiem Skarbu Pañstwa. Prowadzenie gospodarki lenej bez planów urz¹dzania lasu (p.u.l.), nieprawid³owe gospodarowanie Funduszem
Lenym, bezpodstawne obci¹¿anie dodatkowymi kosztami nadzorowanych nadlenictw  to najczêciej powtarzaj¹ce siê
nieprawid³owoci.
Stwierdzono, ¿e 103 nadlenictwa (na ogóln¹ liczbê 439) prowadzi³y gospodarkê len¹ bez stosownych planów, tj.
z naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy o lasach. Wymóg prowadzenia gospodarki na podstawie planu oznacza, ¿e nadleniczy musi posiadaæ p.u.l. przez ca³y okres prowadzenia gospodarki lenej. Tymczasem funkcjonowanie bez wa¿nych planów siêga³o nawet do 6 lat w 10-letnich okresach ich obowi¹zywania.
Zasadniczym celem, na jaki przeznacza siê rodki z Funduszu Lenego, jest wyrównywanie niedoborów powstaj¹cych w nadlenictwach przy realizacji przez nie zadañ gospodarki lenej. W trakcie kontroli ustalono, ¿e w latach 19982000 regionalne dyrekcje Lasów Pañstwowych przekazywa³y 11 nadlenictwom dop³aty z tego funduszu niezgodnie z ustaw¹
o lasach, bowiem wynik finansowy nadlenictw z dzia³alnoci gospodarczej by³ dodatni. Ponadto dla 21 nadlenictw,
niezgodnie z art. 58 ustawy o lasach, ustalano dop³aty do ujemnego wyniku finansowego z po³¹czonych dzia³alnoci:
administracyjnej i podstawowej.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e w 51 zbadanych jednostkach organizacyjnych Lasów Pañstwowych (93%) udzielano zamówieñ publicznych na roboty, dostawy i us³ugi z pominiêciem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, chocia¿ w latach
1999-2000 by³y one zobowi¹zane do jej stosowania, jako pañstwowa jednostka organizacyjna, uzyskuj¹ca dochody ze rodków publicznych. Zarz¹dzenie dyrektora generalnego Lasów Pañstwowych nakazywa³o jednak stosowanie przepisów tej ustawy tylko w odniesieniu do zamówieñ finansowanych ze rodków otrzymanych z bud¿etu pañstwa w formie dotacji.
Lasy Pañstwowe nie przestrzega³y wymogu prowadzenia dzia³alnoci finansowej na podstawie planów finansowogospodarczych przez ca³y rok obrachunkowy. Ustalana corocznie przez dyrektora generalnego Lasów Pañstwowych
procedura opracowywania i zatwierdzania planów powodowa³a, ¿e co najmniej przez pierwsze 4 miesi¹ce ka¿dego roku
jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych prowadzi³y gospodarkê finansow¹ bez planu finansowo-gospodarczego, co
narusza³o § 6 rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie szczegó³owych zasad gospodarki finansowej w Pañstwowym
Gospodarstwie Lenym Lasy Pañstwowe.
W trakcie kontroli wysz³o na jaw, ¿e 9 regionalnych dyrekcji Lasów Pañstwowych obci¹¿a³o nadzorowane nadlenictwa
dodatkowymi kosztami (by³y to tzw. ujemne dop³aty z Funduszu Lenego), nieprzewidzianymi w ww. rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów. Skutkiem ustalania ujemnych dop³at by³o obni¿anie wyniku finansowego nadlenictw oraz pozbawianie ich czêci
zysku. W jednym z nadlenictw stwierdzono wydzier¿awienie, bez podstawy prawnej, lasów-gruntów (stanowi¹cych w³asnoæ
Skarbu Pañstwa), na których prywatni przedsiêbiorcy rozpoczêli wznoszenie obiektów o du¿ej wartoci z przeznaczeniem na
prowadzenie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. W umowach, ocenionych przez NIK jako niewa¿ne, nadleniczy zobowi¹za³
siê w imieniu Skarbu Pañstwa do zwrotu dzier¿awcom kosztów zwi¹zanych z budow¹ tych obiektów.

Wa¿niejsze wnioski
 okrelenie, przez ministra w³aciwego ds. rodowiska, w rozporz¹dzeniu z 28 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegó³owych zasad sporz¹dzania
planu urz¹dzania lasu, uproszczonego

planu urz¹dzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, terminów sporz¹dzania planów urz¹dzenia lasu;
 przyznawanie dop³aty z Funduszu
Lenego wy³¹cznie tym jednostkom,
w których wystêpuj¹ niedobory przy
realizacji zadañ zwi¹zanych z gospodark¹ len¹;

 skrócenie procedury opracowywania i zatwierdzania planów finansowogospodarczych, tak aby by³y one zatwierdzane najpóniej na pocz¹tku roku
obrachunkowego.
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Tytu³ kontroli
Prawid³owoœæ
prowadzenia
gospodarki ³owieckiej

Cel

Zakres

Ocena gospodarki ³owieckiej prowadzonej przez Polski Zwi¹zek £owiecki i Pañstwowe Gospodarstwo Lene
Lasy Pañstwowe, w zakresie korzystania przez te podmioty z maj¹tku
pañstwowego, a tak¿e rozliczenia
nale¿noci za dzier¿awê obwodów
³owieckich oraz stanu zabezpieczenia
interesów Skarbu Pañstwa i obywateli przed szkodami wynik³ymi z prowadzenia tej gospodarki.

Kontrol¹ objêto 67 jednostek, m.in.:
Ministerstwo rodowiska, Generaln¹
Dyrekcjê Lasów Pañstwowych, Zarz¹d G³ówny Polskiego Zwi¹zku £owieckiego i jego zarz¹dy okrêgowe,
urzêdy wojewódzkie, nadlenictwa.

Najwy¿sza Izba Kontroli generalnie pozytywnie oceni³a gospodarkê ³owieck¹ w zakresie hodowli i pozyskiwaniu zwierzyny, a tak¿e tê jej czêæ, która polega na ochronie zwierzyny, mimo i¿ nie oby³o siê bez niedomagañ i uchybieñ. Gospodarka ³owiecka prowadzona jest na obszarze
25,4 mln ha, w tym 7,3 mln ha lasów. W oko³o 2,5 tys. kó³ ³owieckich 100 tys. myliwych prowadzi tê gospodarkê w prawie
4,8 tys. obwodach ³owieckich wydzier¿awionych oraz w 47 obwodach wy³¹czonych z wydzier¿awienia i przekazanych
w zarz¹d PZ£ z przeznaczeniem na 29 orodków hodowli zwierzyny. Lasy Pañstwowe zarz¹dzaj¹ 266 obwodami ³owieckimi, w których funkcjonuje 188 orodków hodowli zwierzyny.
Gospodarowanie zwierzyn¹ by³o zgodne z zasadami okrelonymi w Prawie ³owieckim. Zak³adane w wieloletnich ³owieckich planach hodowlanych wielkoci, precyzuj¹ce stan i pozyskanie zwierzyny, by³y porównywalne dla obwodów dzier¿awionych i zarz¹dzanych. Wiêkszych uwag nie nasuwa³o wykonywanie nadzoru nad tymi obwodami. W obwodach zarz¹dzanych przez jednostki Lasów Pañstwowych pog³owie i pozyskanie jeleni przekracza³y wprawdzie wartoci zak³adane
w wieloletnich ³owieckich planach hodowlanych i by³y znacznie wy¿sze, ni¿ w obwodach dzier¿awionych, przyczyn owych
ró¿nic nale¿y jednak upatrywaæ g³ównie w tym, ¿e obwody zarz¹dzane stanowi³y zwarte kompleksy lene, w których
zagêszczenie jeleni jest znacznie wy¿sze ni¿ w obwodach dzier¿awionych.
Ustalenia kontroli wskazuj¹, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nale¿ycie zabezpieczaj¹ interesy obywateli zwi¹zane
z pokrywaniem szkód wynikaj¹cych z prowadzenia gospodarki ³owieckiej. Liczba spraw skierowanych na drogê postêpowania s¹dowego nie przekracza³a w badanym okresie (kwiecieñ 1999 r.  marzec 2002 r.) 1% zg³aszanych roszczeñ.
Krytyczne uwagi nasuwa³ natomiast udzia³ dzier¿awców w kosztach ochrony lasu. Daleki by³ on bowiem od faktycznych kosztów ponoszonych w tej sferze przez Lasy Pañstwowe. Na terenie 3 zarz¹dów okrêgowych PZ£ wartoæ wp³aconego czynszu dzier¿awnego by³a znacznie ni¿sza od kosztów zabezpieczenia lasu przed zwierzyn¹, ponoszonych przez
jednostki Lasów Pañstwowych. Znikomy by³ tak¿e udzia³ dzier¿awców w tych kosztach w razie nieusprawiedliwionego
niezrealizowania rocznego planu ³owieckiego. rodki pochodz¹ce z podwy¿szenia czynszów dzier¿awnych w takich sytuacjach dzielone by³y proporcjonalnie do powierzchni gruntów lenych i nielenych  zgodnie z art. 31 Prawa ³owieckiego
 miêdzy nadlenictwa i gminy, chocia¿ te ostatnie nie ponosi³y ¿adnych zwi¹zanych z tym kosztów.
Obowi¹zuj¹ce przepisy nie okrelaj¹ ani podmiotu w³aciwego do zagospodarowania bezprawnie pozyskanej zwierzyny, ani tego, który w imieniu Skarbu Pañstwa powinien pobraæ rodki pochodz¹ce ze sprzeda¿y tusz oraz nale¿ny
ekwiwalent za bezprawne pozyskanie zwierzyny. W 2 nadlenictwach (sporód 21 skontrolowanych) stwierdzono 8 wypadków bezprawnego pozyskania zwierzyny. rodki uzyskane ze sprzeda¿y tusz oraz ekwiwalent pobrali nadleniczowie
i zarachowali je na przychody nadlenictw.
Stwierdzono, ¿e wojewodowie, dzier¿awcy i zarz¹dcy obwodów ³owieckich w wiêkszoci nie zatrudniali funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y £owieckiej, co by³o naruszeniem przepisów Prawa ³owieckiego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 znowelizowanie Prawa ³owieckiego,
przez wprowadzenie przepisu uprawniaj¹cego do przekazywania nadlenictwom, w sytuacji nieusprawiedliwione-

&&

go niezrealizowania rocznego planu
³owieckiego, ca³ej kwoty zwiêkszonego czynszu dzier¿awnego;
 wskazanie podmiotów w³aciwych
do zagospodarowania, w imieniu Skarbu Pañstwa, bezprawnie pozyskanej

zwierzyny, a tak¿e pobrania rodków
pochodz¹cych ze sprzeda¿y tusz oraz
nale¿nego ekwiwalentu;
 zapewnienie w bud¿ecie pañstwa
rodków na pokrycie kosztów funkcjonowania Pañstwowej Stra¿y £owieckiej.

Tytu³ kontroli
Gospodarowanie
terenami i infrastruktur¹
portow¹ w portach
morskich

Cel

Zakres

Ocena realizacji przez organy administracji rz¹dowej i jednostki samorz¹du terytorialnego zadañ zwi¹zanych
z gospodarowaniem terenami i infrastruktur¹ portow¹ w portach morskich.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Skarbu
Pañstwa, Urzêdy Morskie w Gdyni,
S³upsku i Szczecinie, zarz¹dy morskich portów  spó³ek akcyjnych
w Gdañsku, Gdyni, Szczecinie i winoujciu, zarz¹dy morskich portów
komunalnych w Ko³obrzegu i Dar³owie oraz 10 urzêdów miast i gmin.

Porty morskie, stanowi¹ce czêæ krajowej i europejskiej infrastruktury transportowej, maj¹ charakter u¿ytecznoci publicznej  tak mówi ustawa o portach i przystaniach morskich, nawi¹zuj¹ca w swych przepisach do zasad polityki portowej Unii Europejskiej. Zgodnie z ustaw¹, wyró¿nia siê porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki, do których zaliczono Gdañsk, Gdyniê, Szczecin i winoujcie
oraz tzw. ma³e porty morskie. Do sprawowania zarz¹du nad portami o podstawowym znaczeniu ustawa o portach powo³a³a spó³ki akcyjne z udzia³em Skarbu Pañstwa i gmin miejskich, w których Skarb Pañstwa obejmuje 51%, a gminy co
najmniej po 34% akcji. Zadaniem tych spó³ek jest zarz¹dzanie terenami i infrastruktur¹ portow¹, utrzymanie, modernizacja i rozwój infrastruktury portowej oraz odp³atne udostêpnianie tej infrastruktury u¿ytkownikom. Uzyskane przychody
mog¹ byæ przeznaczane wy³¹cznie na potrzeby zwi¹zane z funkcjonowaniem i rozwojem portu, nie dopuszcza siê zatem
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej innego rodzaju.
Fundamentaln¹ kwesti¹ w zarz¹dzaniu portami jest gospodarka nieruchomociami le¿¹cymi w ich granicach. Kontrola wykaza³a, ¿e podmioty zarz¹dzaj¹ce portami gospodaruj¹ jedynie na czêci, czêsto nawet na niewielkich fragmentach
terenów i infrastruktury portowej. Znaczna czêæ terenów portowych znajduje siê w u¿ytkowaniu wieczystym podmiotów
niepublicznych, w tym przedsiêbiorców prywatnych i osób fizycznych. Pozostaje to w sprzecznoci z podstawowymi za³o¿eniami ustawy, w myl których ca³a infrastruktura portów powinna mieæ charakter u¿ytecznoci publicznej, a wiêc byæ
dostêpna na jednakowych zasadach dla wszystkich jej u¿ytkowników. Oznacza to, ¿e Minister Infrastruktury  wczeniej
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej  wraz z Ministrem Skarbu Pañstwa nie zapewnili warunków do pe³nej realizacji
za³o¿eñ ustawy o portach i przystaniach, a zw³aszcza dotycz¹cych publicznego charakteru portów morskich.
W opinii NIK, mimo obowi¹zywania od 1997 r. ustawy portowej, dezintegracja zarz¹dzania terenami portowymi nie
zosta³a ograniczana, a wrêcz przeciwnie  pog³êbi³a siê. Przyjête unormowania  szczególne w stosunku do ogólnie
obowi¹zuj¹cych  uzale¿niaj¹ przeniesienie w³asnoci, u¿ytkowania wieczystego lub oddanie w u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoci gruntowych stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub gminy od zgody Ministra Skarbu Pañstwa, wyra¿onej w porozumieniu z ministrem w³aciwym ds. gospodarki morskiej. W wypadku sprzeda¿y nieruchomoci, zarz¹dzaj¹cemu portem przys³uguje prawo pierwokupu, a gdyby z niego nie skorzysta³, prawo to przechodzi na Skarb Pañstwa.
Jednak w opinii NIK, przyznanie tym organom pañstwa kompetencji do zezwalania na obrót nieruchomociami portowymi
spowodowa³o zwiêkszenie liczby podmiotów niepublicznych maj¹cych prawo ich wieczystego u¿ytkowania.
W wietle za³o¿eñ ustawy portowej, tworzone na jej podstawie podmioty zarz¹dzaj¹ce portami powinny mieæ w swej
pieczy wszystkie tereny znajduj¹ce siê w granicach portu. Tymczasem na 86 badanych przez NIK decyzji Ministra Skarbu
Pañstwa, dotycz¹cych przeniesienia u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci portowych na rzecz podmiotów prywatnych, a¿ 83 by³y pozytywne. W opinii NIK, wyra¿anie zgody na przenoszenie prawa u¿ytkowania wieczystego tych nieruchomoci na rzecz podmiotów niepublicznych, a tak¿e pozytywne opiniowanie wniosków w tej sprawie, nale¿y oceniæ
negatywnie pod wzglêdem celowoci.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wi¹¿¹ce okrelenie merytorycznych
kryteriów przenoszenia w³asnoci,
u¿ytkowania wieczystego i oddawania
w wieczyste u¿ytkowanie nieruchomo-

ci po³o¿onych w granicach portów
morskich;
 wdro¿enie przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do przyspieszenia przejmowania przez podmioty zarz¹dzaj¹ce portami zarz¹du terenami portowymi pozostaj¹cymi, wbrew za³o¿eniom usta-

wy o portach i przystaniach morskich,
w wieczystym u¿ytkowaniu podmiotów
niepublicznych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie
administracji morskiej
w zakresie wydawania
dokumentów
kwalifikacyjnych dla
cz³onków za³óg statków
morskich

Ocena wykonywania przez organy
administracji morskiej zadañ zwi¹zanych z wydawaniem dokumentów
kwalifikacyjnych cz³onkom za³óg statków morskich.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Infrastruktury oraz Urzêdach
Morskich w Gdañsku, S³upsku
i Szczecinie.

Polska jest stron¹ miêdzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im wiadectw oraz pe³nienia wacht, sporz¹dzonej w Londynie w 1978 r., zwanej te¿ Konwencj¹ STCW. W 1997 r. wesz³y w ¿ycie poprawki do Konwencji STCW maj¹ce na celu
ujednolicenie, w skali wiatowej, kwalifikacji marynarzy i dokumentów kwalifikacyjnych, a owiadczenie rz¹dowe w sprawie ich obowi¹zywania w Polsce zosta³o og³oszone w 1999 r. Nastêpnie, z delegacji przepisów zawartych w Kodeksie
morskim, Minister Transportu i Gospodarki Morskiej wyda³ w 2000 r. rozporz¹dzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji
zawodowych, pe³nienia wacht oraz sk³adu za³óg statków morskich o polskiej przynale¿noci, które dostosowa³o stanowiska w ¿egludze do wymogów Konwencji STCW oraz ustali³o nowe, zgodne z Konwencj¹, dokumenty kwalifikacyjne.
Jednak, w zwi¹zku z uchwaleniem ustawy o bezpieczeñstwie morskim, uchylaj¹cej przepisy Kodeksu morskiego, na
podstawie których wydano wy¿ej wymienione rozporz¹dzenie o wyszkoleniu, straci³o ono moc z dniem 2 stycznia 2002 r.
Ówczesny Minister Transportu i Gospodarki Morskiej nie wykona³ do tego czasu  zawartych w ustawie o bezpieczeñstwie morskim  delegacji do wydania przepisów wykonawczych, które m.in. mia³y zast¹piæ trac¹ce moc rozporz¹dzenie.
Izba stwierdzi³a, ¿e niewydanie przez Ministra Infrastruktury w wymaganym terminie przepisów wykonawczych dotycz¹cych m.in. kwalifikacji zawodowych cz³onków za³óg statków morskich oraz dokumentów kwalifikacyjnych, z punktu
widzenia legalnoci i rzetelnoci nale¿y oceniæ negatywnie. Organy administracji od pocz¹tku 2002 r. zmuszone by³y
funkcjonowaæ przy braku uregulowañ prawnych szeregu zagadnieñ o podstawowym znaczeniu. Brak ich prawnego uregulowania stanowi³ te¿ uchybienie w wykonywaniu przez stronê polsk¹ zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Konwencji STCW,
dotycz¹cych wydania niezbêdnych ustaw, dekretów zarz¹dzeñ i innych przepisów, w celu nadania konwencji pe³nej i ca³kowitej skutecznoci.
W konsekwencji, wobec braku przepisów wykonawczych, dyrektorzy urzêdów morskich w 2002 r. i I kw. 2003 r. wydawali decyzje w sprawie przyznawania cz³onkom za³óg statków morskich dokumentów kwalifikacyjnych  takich jak dyplomy oficerskie i wiadectwa marynarskie  nie maj¹c do tego podstaw prawnych, a zatem z naruszeniem zasady legalnoci. Dyrektorzy urzêdów morskich stosowali czêciowo regulacje zawarte w rozporz¹dzeniu, które utraci³o ju¿ moc, a tak¿e ustanawiane w sposób pozaprawny zasady wydawania niektórych dokumentów kwalifikacyjnych  np. okrelane uchwa³ami Kolegium Dyrektorów Urzêdów Morskich, aprobowanymi przez przedstawicieli MTiGM. Stan ten  w opinii Izby 
stwarza³ mo¿liwoci uznaniowego rozpatrywania wniosków marynarzy o przyznanie dokumentów kwalifikacyjnych i móg³
sprzyjaæ podejmowaniu decyzji o pod³o¿u korupcyjnym. W takich okolicznociach wydano prawie 5,9 tys. dyplomów i ponad 13 tys. wiadectw.
Zaniedbanie MTiGM i brak przepisów koniecznych do w³aciwego funkcjonowania administracji morskiej spowodowa³ wymierne, negatywne konsekwencje dla marynarzy. Z uwagi na sukcesywne zmniejszanie siê polskiej floty, sporód
30 tys. marynarzy znakomita wiêkszoæ zmuszona jest podejmowaæ pracê u obcych armatorów. Brak odpowiednich dokumentów utrudnia³ wielu z nich mo¿liwoci wykonywania pracy w zawodzie.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wykonanie obligatoryjnych delegacji ustawowych dotycz¹cych wydania
przepisów wykonawczych do ustawy
o bezpieczeñstwie morskim;

'

 zapewnienie pe³nej realizacji przez
stronê polsk¹ postanowieñ miêdzynarodowej Konwencji STCW.

Tytu³ kontroli
Stanowienie aktów
prawa miejscowego
przez wojewodów
w latach 2000-2002
(I pó³rocze)

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci stanowienia
przepisów prawa miejscowego przez
wojewodów, tj. aktów wydawanych na
podstawie i w granicach upowa¿nieñ
zawartych w ustawie oraz rozporz¹dzeñ porz¹dkowych.

Kontrolê przeprowadzono w województwach: ³ódzkim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, l¹skim, wiêtokrzyskim i wielkopolskim, obejmuj¹c
ni¹ urzêdy wojewódzkie.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a stanowienie aktów prawa miejscowego przez wojewodów, mimo pewnych nieprawid³owoci wynikaj¹cych ze z³ej organizacji pracy, w tym nie zawsze w³aciwej procedury obiegu dokumentów w urzêdach wojewódzkich. Zdaniem NIK, przy
tworzeniu prawa miejscowego, które jest integraln¹ czêci¹ obowi¹zuj¹cego w pañstwie systemu prawnego, powinna byæ
zachowana szczególna starannoæ, podobnie jak przy tworzeniu innych aktów normatywnych.
W badanym okresie wojewodowie wydali ³¹cznie 1.989 aktów prawa miejscowego, w tym 1.972 akty o charakterze
wykonawczym i 17 rozporz¹dzeñ porz¹dkowych. Z tych ostatnich 11 dotyczy³o ochrony zdrowia i ¿ycia, a 6 zapewnienia
porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego. Z 1.972 aktów o charakterze wykonawczym, a¿ 1.649 wydano w sprawie zwalczania chorób zakanych (g³ównie wcieklizny) u zwierz¹t, 203 dotyczy³y ochrony przyrody, a 31 rybactwa ródl¹dowego. Pozosta³e mia³y m.in. zwi¹zek z przeciwdzia³aniem narkomanii, uproszczonymi planami urz¹dzania lasu, podatkiem rolnym, planami minimalnego zapewnienia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Mimo i¿ warunkiem wejcia w ¿ycie aktów prawa miejscowego jest ich og³oszenie, o czym przes¹dzaj¹ zarówno
przepisy Konstytucji RP, jak i ustawy o organach administracji rz¹dowej, wojewodowie nie zawsze dope³niali tego obowi¹zku, np. Wojewoda l¹ski w 2000 r. nie opublikowa³ w Dzienniku Urzêdowym Województwa l¹skiego 33 przepisów
miejscowych ustanowionych w tym¿e roku. Wojewodowie nie zawsze te¿ w sposób w³aciwy realizowali obowi¹zek przekazywania przepisów miejscowych do kontroli w³aciwemu rzeczowo ministrowi (ministrom). Zdarzy³o siê nieprzekazanie
w ogóle przepisów miejscowych do kontroli, odnotowano przekazywanie ich po up³ywie 30 dni od daty podpisania, jak
równie¿ przekazywanie aktów bez uzasadnienia.
W niektórych sytuacjach, okrelonych przepisami rangi ustawy, wojewodowie maj¹ obowi¹zek uregulowania konkretnej materii przepisem miejscowym. Izba ustali³a, ¿e nie wszyscy z nich wywi¹zywali siê z obowi¹zku wydania rozporz¹dzeñ obligatoryjnych. Wojewoda Pomorski nie wyda³ rozporz¹dzenia w sprawie wykazu rzeni obowi¹zanych do skupu
i przeprowadzania uboju zwierz¹t wymagaj¹cych uboju z koniecznoci, gdy¿ nie otrzyma³ stosownego wniosku w tej sprawie. Wprawdzie rozporz¹dzenie w sprawie takiego wykazu wydawane jest na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii, jednak  zdaniem NIK  jego brak powinien by³ sk³oniæ wojewodê do wyjanienia przyczyn tego stanu i podjêcia dzia³añ
w celu wype³nienia ustawowego obowi¹zku.
Przeciêtny czas, jaki up³ywa³ od podpisania rozporz¹dzeñ przez wojewodów do daty publikacji w dzienniku urzêdowym, wynosi³ w kontrolowanych jednostkach od 5 dni  w województwie wiêtokrzyskim do 16 dni  w podkarpackim.
Stwierdzono, ¿e mimo ustawowego obowi¹zku niezw³ocznej publikacji aktów prawnych w dzienniku urzêdowym, wystêpowa³y wypadki ich publikacji nawet po 115, 142, a nawet 227 dniach od dnia podpisania aktów przez wojewodê.
Kontroluj¹cy odnotowali tak¿e rozbie¿noci miêdzy prowadzon¹ ewidencj¹ prawa miejscowego a danymi dotycz¹cymi tych aktów zawartymi w sprawozdaniach sk³adanych przez wojewodów prezesowi Rady Ministrów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

 zapewnienie skutecznego nadzoru
nad og³aszaniem i przekazywaniem
przepisów prawa miejscowego do kontroli;

 podjêcie niezbêdnych dzia³añ w celu maksymalnego skrócenia terminów
og³aszania i przekazywania przepisów
miejscowych do kontroli.
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Tytu³ kontroli
Gospodarka zasobami
mieszkaniowymi gmin

Cel

Zakres

Ocena wykonywania przez gminy
i zarz¹dców komunalnych zasobów
mieszkaniowych zadañ w zakresie
gospodarowania tymi zasobami.

Kontrol¹ objêto 41 jednostek, g³ównie urzêdy miast i gmin i zarz¹dców
gminnych zasobów mieszkaniowych.

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a gospodarowanie przez gminy komunalnymi zasobami mieszkaniowymi. Wiêkszoæ skontrolowanych urzêdów (14 sporód 20) nie dysponowa³o wieloletnim programem gospodarowania tymi zasobami, który  stosownie do ustawy o ochronie praw lokatorów  powinna uchwaliæ rada gminy; 2 urzêdy nie posiada³y natomiast, uchwalonych na mocy przepisów tej
ustawy, zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gmin.
Najczêstsz¹ form¹ zarz¹du nad komunaln¹ substancj¹ mieszkaniow¹ by³ zarz¹d sprawowany przez spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ (w 14 gminach), w tym przez towarzystwa budownictwa spo³ecznego  TBS (w 6 gminach).
W pozosta³ych 6 gminach zasobami mieszkaniowymi zarz¹dza³y zak³ady bud¿etowe. W po³owie jednostek przekazanie
przez gminy zasobów mieszkaniowych spó³kom prawa handlowego nast¹pi³o jednak z pominiêciem ustawy o zamówniach publicznych, czyli z jednoczesnym naruszeniem przepisów ustaw o gospodarce komunalnej oraz o gospodarce
nieruchomociami. Wszystkie skontrolowane zak³ady bud¿etowe gospodarowa³y tak¿e budynkami, w których istnia³y wspólnoty mieszkaniowe, co z kolei by³o sprzeczne z art. 7 ustawy o gospodarce komunalnej. Jeden z takich zak³adów sprawowa³ nawet pieczê nad budynkami bêd¹cymi w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa, w sytuacji gdy przepisy ustawy o gospodarce
nieruchomociami (art. 23 ust. 1) stanowi¹, ¿e gospodarowanie nieruchomociami Skarbu Pañstwa le¿y w gestii starostów.
Kontrola ujawni³a, ¿e sporód szeciu TBS, zarz¹dzaj¹cych gminnymi zasobami mieszkaniowymi, tylko jedno realizowa³o swe podstawowe zadanie, polegaj¹ce na budowaniu domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu.
Pozosta³e towarzystwa budownictwa spo³ecznego ogranicza³y siê do prowadzenia innej dzia³alnoci zwi¹zanej z mieszkalnictwem i gospodark¹ mieszkaniow¹, a w szczególnoci do sprawowania, na podstawie umów zlecenia, zarz¹du budynkami niestanowi¹cymi ich w³asnoci.
Wiêkszoæ zarz¹dzaj¹cych (16) komunaln¹ substancj¹ mieszkaniow¹ nie mia³a pe³nego rozeznania co do jej rzeczywistego stanu technicznego. Nie przeprowadzali  zgodnie z wymogami co do czêstotliwoci i zakresu  obowi¹zkowych
(rocznych i piêcioletnich) kontroli budynków mieszkalnych. Stanu technicznego nie odzwierciedla³y w pe³ni równie¿ ksi¹¿ki
obiektów budowlanych, ze wzglêdu na nieprawid³owe ich prowadzenie lub brak. Nieznajomoæ stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych nie pozwala³a z kolei na dok³adne okrelenie potrzeb remontowych. Plany remontów opracowywali zarz¹dcy przewa¿nie na podstawie zg³oszeñ i interewencji lokatorów, a ich zakresy rzeczowe dostosowywali do
wysokoci posiadanych rodków. W latach 2000-2001 w badanych zasobach przeprowadzono jedynie remonty kapitalne
3 budynków, zmodernizowano za  99 (4%). W zasobach mieszkaniowych 7 gmin (35%) w badanym okresie nie wykonano ¿adnych remontów kapitalnych i modernizacji, mimo z³ego stanu technicznego i zaawansowanego wieku budynków.
W sytuacji powszechnego niedoboru rodków na remonty i modernizacje nast¹pi³ wzrost zaleg³oci w op³atach za
zajmowane lokale o 16%, w tym zaleg³oci ponad trzymiesiêcznych  o 10%. Podejmowane przez zarz¹dców dzia³ania
windykacyjne (w tym upomnienia, wezwania do zap³aty i rozmowy z d³u¿nikami) by³y ma³o skuteczne. Zarz¹dcy sporadycznie korzystali z rozwi¹zañ radykalnych  postêpowania s¹dowego i eksmisji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 nadanie prezesowi Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast uprawnieñ
do odbierania prawa pos³ugiwania siê
nazw¹ Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego lub jej skrótem, je¿eli nie podjê³o ono dzia³alnoci podstawowej
w okrelonym terminie lub dzia³a niezgodnie z ustaw¹ o niektórych formach
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popierania budownictwa mieszkaniowego, co by³oby wykonaniem wniosku
sformu³owanego przez NIK w wyniku
poprzednich kontroli;
 pe³ne rozeznanie, w celu zapobie¿enia postêpuj¹cej degradacji, stanu
technicznego budynków i lokali mieszkalnych przez przeprowadzanie z wymagan¹ czêstotliwoci¹ przegl¹dów
okresowych budynków i w³aciwe ich
dokumentowanie, a tak¿e wykorzysta-

nie wyników tych przegl¹dów do sporz¹dzania rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych remontów
i modernizacji;
 zwiêkszenie skutecznoci windykacji zaleg³ych op³at za mieszkania;
 zapewnienie skutecznego nadzoru
nad wykonywaniem obowi¹zków przez
zarz¹dców i administratorów komunalnej substancji mieszkaniowej.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

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

Ocena dzia³alnoci organów samorz¹du terytorialnego (gminnego i powiatowego) w zakresie wydawania
decyzji administracyjnych zwi¹zanych
z budow¹ du¿ych obiektów handlowych, zbywania nieruchomoci pod
ich budowê, egzekwowania od w³acicieli takich obiektów podatku od
nieruchomoci oraz realizacji innych
zobowi¹zañ podjêtych w zwi¹zku
z budow¹.

Kontrolê przeprowadzono w 15 jednostkach: w 11 urzêdach gmin
(miast), w 3 starostwach oraz w Polskiej Akademii Nauk.

Ustalenia kontroli nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoci: przy wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie budowy super- i hipermarketów dosz³o do istotnych nieprawid³owoci. Do najistotniejszych nale¿a³o wydawanie decyzji na podstawie niekompletnej dokumentacji, bez wymaganych
uzgodnieñ i zezwoleñ, okrelonych ustaw¹ o zagospodarowaniu przestrzennym, Prawem budowlanym oraz przepisami
szczególnymi. Co wiêcej  odnotowano dwa wypadki kompletowania stosownej dokumentacji ju¿ po wydaniu pozwoleñ
na budowê oraz jeden  podrobienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez by³ego wójta gminy, który podpisa³ ja z dat¹ wsteczn¹ o kilka miesiêcy. Stwierdzono te¿ wydawanie odmiennych rozstrzygniêæ w identycznej sprawie.
Powstawaniu tych nieprawid³owoci sprzyja³ fakt, ¿e decyzje te, zgodnie z przepisami prawa obowi¹zuj¹cymi w okresie objêtym kontrol¹  1998-2003 (I kw.)  mog³y byæ wydawane przez ten sam organ, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta.
Zdaniem NIK, sytuacja, w której ten sam organ wydawa³ decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
a nastêpnie decyzje o pozwoleniu na budowê, nie sprzyja³a w³aciwej realizacji obowi¹zków wynikaj¹cych z art. 35.
ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa budowlanego, dotycz¹cych powtórnej kontroli zgodnoci zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W 34 sprawach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (tj. 42,5%) dopuszczono siê naruszenia
postanowieñ Kodeksu postêpowania administracyjnego, okrelaj¹cych uprawnienia stron do udzia³u w tych postêpowaniach,
nie dotrzymywano ustawowych terminów za³atwiania spraw, a wnioskodawców nie informowano o przyczynach zw³oki.
Izba zwróci³a uwagê, ¿e brak aktywnej dzia³alnoci samorz¹dów w sprawach okrelania w planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowê du¿ych obiektów handlowych umo¿liwia³ innym podmiotom zarabianie na
obrocie nieruchomociami stanowi¹cymi w³asnoæ samorz¹dów. Kwoty, jakie uzyskiwa³y one z tytu³u dalszej sprzeda¿y
nieruchomoci by³y kilkakrotnie wy¿sze od tych, za które zbywa³y je samorz¹dy, co  zdaniem NIK  wskazuje na mo¿liwoæ wystêpowania zjawisk korupcyjnych.
Zaniechanie przez samorz¹dy aktualizowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych
przed 1 stycznia 1995 r. (wa¿nych do 31 grudnia 2003 r.) powodowa³o, ¿e nie mia³y one podstaw do naliczania tzw. renty
planistycznej przy sprzeda¿y nieruchomoci pod budowê obiektów handlowych, tj. op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci spowodowanej uchwaleniem lub zmian¹ tego planu. Dopiero po wejciu z ¿ycie z dniem 15 marca 2001 r.
znowelizowanych przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym samorz¹dy zaczê³y analizowaæ wp³yw budowy
du¿ych obiektów handlowych na lokalny rynek pracy, infrastrukturê komunikacyjn¹, przy rozpatrywaniu wniosków inwestorów o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, w sytuacji gdy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewidywa³ budowy tego rodzaju obiektów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez w³aciwe organy
samorz¹dowe skutecznych dzia³añ zapewniaj¹cych prawid³owe wydawanie
decyzji administracyjnych, sprzeda¿

nieruchomoci oraz egzekwowanie
podatku od nieruchomoci;
 zwiêkszenie skutecznoci nadzoru, m.in. przez prawid³owe zorganizowanie kontroli wewnêtrznej realizacji tych zadañ;
 uchwalenie nowych, zaktualizowa-

nych planów zagospodarowania przestrzennego, jako podstawowego instrumentu samorz¹dów gminnych w zakresie kszta³towania polityki przestrzennej,
zw³aszcza w kontekcie utraty mocy
z dniem 31 grudnia 2003 r. planów
uchwalonych przed 1 stycznia 1995 r.
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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).

Kontrol¹ objêto: 30 urzêdów gmin,
2 starostwa powiatowe, 4 gminne jednostki bêd¹ce spó³kami prawa handlowego, 3 regionalne zarz¹dy gospodarki
wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Biuro Koordynacji Projektu Banku wiatowego we Wroc³awiu, Kancelariê Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo rodowiska, firmê
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 i zaniedbania w likwidacji skutków wczeniejszych powodzi. Korzystaj¹c z oferty Banku wiatowego, rz¹d polski podpisa³ 23 grudnia 1997 r.
umowê, na podstawie której Bank przyzna³ 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.
Z ustaleñ kontroli NIK wynika, ¿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
55 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 we wspó³pracy z Bankiem wiatowym.
Nale¿ytemu wykonywaniu zadañ nie sprzyja³ wieloszczeblowy system zarz¹dzania i nadzoru nad realizacj¹ projektu (m.in. Komitet Steruj¹cy, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo rodowiska),
w którym nie zosta³a okrelona wzajemna odpowiedzialnoæ i uprawnienia. Nie zosta³y tak¿e okrelone jednoznaczne
procedury postêpowania.
Z przyznanego kredytu Polska wyda³a  wed³ug stanu na koniec marca 2002 r.  jedynie 135 mln USD (sk³adowa A 
107 mln USD, B 22 mln USD i C  6 mln USD), ponadto brakowa³o 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 r.
Krytyczne uwagi 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 wypadków nie wymaga³ anga¿owania
specjalistycznych firm doradczych. Stwierdzono te¿ niegospodarne wydatkowanie rodków, np. zakup przez IMGW 100
samochodów kosztem 2,1 mln euro (dostarczono 60) do 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
 dokonanie analizy i oceny realizacji zadañ sk³adowej B (budowa os³ony
powodziowej i ograniczenie zagro¿eñ),
pod k¹tem uzyskanych efektów, a po-

'"

nadto zdyscyplinowanie jednostek
wdro¿eniowych odpowiedzialnych za
realizacjê zadañ w tej sferze, w celu
pe³nego wykorzystania kredytu i jak
najszybszego zakoñczenia prac;
 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.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Rozliczanie siê
podmiotów
gospodarczych
z zobowi¹zañ z tytu³u
podatku dochodowego
od osób prawnych

Ocena prawid³owoci rozliczania siê
podmiotów gospodarczych z zobowi¹zañ z tytu³u podatku dochodowego od osób prawnych.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Finansów, 18 urzêdów skarbowych
i 54 podmioty gospodarcze.

Kontrola wykaza³a, ¿e realizacja wp³ywów z tytu³u podatku dochodowego od osób
prawnych nie by³a w pe³ni zadowalaj¹ca. W okresie 2,5 roku nast¹pi³ spadek dochodów z tego tytu³u, mimo istotnego zwiêkszenia siê liczby p³atników tego podatku. Zmniejszy³ siê te¿ udzia³ wp³ywów
z podatku dochodowego od osób prawnych w dochodach podatkowych ogó³em. W 2000 r. osi¹gniête z tego tytu³u dochody wynios³y 17,9 mld z³ i stanowi³y 13,7% ³¹cznych dochodów podatkowych. W 2001 r. wzros³a o 19% liczba podatników,
lecz mimo to wp³ywy zmniejszy³y siê do 14,1 mld z³ i objê³y 10% dochodów z podatków. W I pó³r. 2002 r. wp³ywy z podatku
dochodowego od osób prawnych stanowi³y 98% dochodów uzyskanych w I pó³r. 2000 r.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e na realizacjê dochodów wp³yw mia³y zmienne warunki prawno-ekonomiczne, kszta³towane
zarówno przez funkcjonuj¹cy system prawa podatkowego, jak i przez ogóln¹ sytuacjê gospodarcz¹ kraju. Szczególnie w 2001 r.
nast¹pi³o pogorszenie kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, co by³o konsekwencj¹ spadku popytu krajowego oraz
utrzymywania siê mocnego kursu z³otego w stosunku do euro i dolara USA. W tej sytuacji przyrost kosztów wyprzedza³ wzrost
przychodów, a ³¹czny dochód brutto podatników zmniejszy³ siê o 13%. Przeprowadzona przez NIK kontrola 54 podmiotów
potwierdzi³a, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ spadku wp³ywów z podatku by³o pogorszenie wyników ekonomiczno-finansowych firm.
Istotny wp³yw na poziom przychodów z podatku dochodowego od osób prawnych mia³y te¿ systemowe ulgi podatkowe. W ich strukturze dominowa³y zwolnienia przedmiotowe oraz wynikaj¹ce z ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. W badanym okresie stanowi³y one ok. 1/3 nale¿nego podatku. Nie mia³y natomiast wiêkszego wp³ywu na poziom
przychodów ulgi uznaniowe, zastosowane na mocy decyzji organów skarbowych. W odniesieniu do podatku nale¿nego
nie wynios³y one wiêcej ni¿ 0,6%. Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e ulgi te by³y przyznawane sporadycznie, a wydawane w tej
sprawie decyzje spe³nia³y obowi¹zuj¹ce wymogi.
Wa¿nym czynnikiem oddzia³uj¹cym na poziom wp³ywów by³a niepe³na realizacja deklarowanych nale¿noci podatkowych i narastanie zaleg³oci. Wed³ug stanu na koniec 2000 r. wynosi³y one ponad 0,8 mld z³, rok póniej by³y ju¿ o 9%
wy¿sze, a w I pó³r. 2002 r. zwiêkszy³y siê o kolejne 40%. Wzrost zaleg³oci bra³ siê tak¿e z ograniczonej mo¿liwoci egzekucji nale¿noci. Wskanik ci¹galnoci podatku dochodowego od osób prawnych, wyra¿aj¹cy siê stosunkiem kwot wyegzekwowanych do zaleg³oci objêtych tytu³ami wykonawczymi, wynosi³ w 2000 r. 56%, w 2001 r.  33%, a w I pó³r. 2002 r.
 20%. Wp³aty na poczet zaleg³oci bie¿¹cych i z lat poprzednich by³y minimalne i nierytmiczne. Wynika³o to m.in. ze
spadku rentownoci i utraty p³ynnoci przez wielu podatników.
W wyniku kontroli stwierdzono tak¿e, i¿ niektórzy podatnicy zani¿ali podstawy opodatkowania. W sposób niezgodny
z przepisami, nielegalnie zaliczali do kosztów uzyskania przychodów wydatki, które nie zosta³y poniesione dla uzyskania
przychodów b¹d które z mocy prawa nie stanowi³y kosztów uzyskania przychodów.
W opinii NIK, dzia³ania Ministerstwa Finansów na rzecz doskonalenia prawa podatkowego i dostosowywania go do
standardów UE, w czêci dotycz¹cej podatku dochodowego od osób prawnych, nie by³y wystarczaj¹ce. W badanym okresie system podatkowy nie by³ stabilny, o czym wiadczy m.in. 15-krotna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych. Zdaniem Izby, okolicznoæ ta mog³a sprzyjaæ powstawaniu negatywnych postaw podatników, pozbawionych poczucia stabilizacji i pewnoci prawnej, co mog³o te¿ rzutowaæ na prowadzon¹ przez nich dzia³alnoæ gospodarcz¹.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 prowadzenie prac legislacyjnych
nad ujednoliceniem zasad opodatkowania dochodów z dzia³alnoci gospodarczej oraz pe³ne dostosowanie ustawy

o podatku dochodowym od osób prawnych do prawa europejskiego;
 powi¹zanie systemu oceny aparatu skarbowego z efektywnoci¹ poboru podatku dochodowego od osób
prawnych;

 zwiêkszenie efektywnoci postêpowañ egzekucyjnych;
 wdro¿enie zasady wydawania decyzji o wysokoci zobowi¹zania podatkowego wy³¹cznie po dok³adnym wyjanieniu stanu faktycznego.

'#

Tytu³ kontroli
Wykorzystanie ³ó¿ek
szpitalnych w œwietle
rozliczeñ kosztów
dzia³alnoœci placówek
medycznych

Cel

Zakres

Ocena wykorzystania miejsc w publicznych szpitalach, z uwzglêdnieniem
kszta³towania siê i rejestracji kosztów
wiadczeñ zdrowotnych, rzetelnoci
ewidencjonowania czasu pobytu pacjentów w szpitalu, rozliczeñ z kasami
chorych i funkcjonowania nadzoru nad
tymi rozliczeniami, a tak¿e efektów
dzia³añ restrukturyzacyjnych.

Kontrol¹ objêto 8 regionalnych kas
chorych i 21 samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.

Wykorzystanie ³ó¿ek w skontrolowanych zak³adach opieki zdrowotnej by³o mniejsze od przyjêtego normatywu (85%) i to w sytuacji zmniejszenia siê ich liczby: z 5.471
w 2000 r. do 5.346 w I pó³r. 2002 r. Zdaniem NIK, wiadczy to o nieprzystosowaniu organizacyjnym do zmieniaj¹cych siê
warunków spo³eczno-demograficznych oraz epidemiologicznych, niezadowalaj¹cej skutecznoci dzia³añ restrukturyzacyjnych, a tak¿e o niepe³nym rozeznaniu profilu zapotrzebowania na wiadczenia zdrowotne. Ocenê tê dodatkowo uzasadniaj¹ m.in. dane o zró¿nicowanym wykorzystaniu miejsc: najni¿sze (rednio 62%) odnotowano na oddzia³ach ginekologiczno-po³o¿niczych, najwy¿sze  na internistycznych (87%).
W rozliczeniach wiadczeñ zdrowotnych z kasami chorych nieprawid³owoci (na kwotê 542 tys. z³  stwierdzono je
w 17 sporód 21 skontrolowanych z.o.z.) dotyczy³y najczêciej nierzetelnego dokumentowania liczby wykonanych zabiegów, dopuszczania do bezzasadnych hospitalizacji pacjentów lub nieuzasadnionego jej wyd³u¿enia, niew³aciwej diagnozy i kwalifikacji procedur medycznych.
Podejmowane dzia³ania restrukturyzacyjne, zmierzaj¹ce do obni¿enia kosztów funkcjonowania publicznych z.o.z.,
polega³y g³ównie na zmniejszaniu stanu zatrudnienia i nie przynios³y, w stopniu oczekiwanym, poprawy wykorzystania
³ó¿ek i sytuacji finansowej zak³adów. W 8 z nich dzia³ania naprawcze nie tylko nie doprowadzi³y do lepszego wykorzystania ³ó¿ek, a wrêcz przeciwnie  odnotowano obni¿enie tego wskanika w granicach od 1% do 18%.
Nie podejmowano dzia³añ restrukturyzuj¹cych zad³u¿enie szpitali, a tak¿e nie monitorowano w sposób w³aciwy poziomu ponoszonych nak³adów. Wskutek tego w 2000 r. zobowi¹zania finansowe skontrolowanych z.o.z. wynios³y prawie 85 mln z³, w 2001 r. 
124 mln z³, za w I pó³r. 2003 r. wzros³y do 139 mln z³. W celu obni¿enia kosztów dzia³alnoci, kilka zak³adów zleci³o sprz¹tanie pomieszczeñ, wiadczenie sanitarnych us³ug transportowych, ¿ywienie pacjentów itp. innym podmiotom. Podejmuj¹c decyzje w tych
sprawach, nie przeprowadzono jednak rzetelnej analizy ekonomicznej ich op³acalnoci. W rezultacie zamiast spodziewanych korzyci
szpitale ponosi³y jeszcze wiêksze koszty, ni¿ poprzednio. Oczekiwano tak¿e, ¿e ród³em dodatkowych przychodów bêdzie odp³atne
wynajmowanie wolnych pomieszczeñ. W du¿ej czêci by³y to jednak oczekiwania na wyrost, wynikaj¹ce z braku rzetelnego i gospodarnego dzia³ania dyrekcji zak³adów. Nie zadbano bowiem o mo¿liwoæ naliczania odsetek z tytu³u nieterminowego regulowania op³at,
dopuszczano do wynajmu pomieszczeñ po zani¿onych stawkach czynszu, nieskuteczna by³a windykacja zaleg³ych nale¿noci.
O skali stwierdzonych nieprawid³owoci wiadcz¹ dokonane przez NIK ustalenia wskazuj¹ce, ¿e z naruszeniem przepisów prawa skontrolowane zak³ady wydatkowa³y ³¹cznie 152,2 mln z³, uszczuplenia w dochodach wynios³y 4,3 mln z³,
za inne nieprawid³owoci finansowe  dodatkowo 8,4 mln z³.
W ocenie NIK, jedn¹ z przyczyn wystêpowania nieprawid³owoci finansowych o tak du¿ej skali by³y niedomagania
w funkcjonowaniu instytucjonalnej kontroli wewnêtrznej, a raczej jej brak. Okaza³o siê bowiem, ¿e sporód 21 zbadanych
zak³adów nie zorganizowano jej w a¿ 17 jednostkach. Kontrola funkcjonalna nie spe³nia³a natomiast swoich zadañ, poniewa¿ kierownicy zak³adów nie przywi¹zywali do niej z regu³y nale¿ytej wagi.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wydanie przez Ministra Zdrowia
rozporz¹dzenia w sprawie ustalenia
planu rozmieszczenia szpitali publicznych, tj. przepisów niezbêdnych do
rzetelnego ustalenia zapotrzebowania
na us³ugi zdrowotne i optymalnego

'$

wykorzystania miejsc w publicznych
szpitalnych;
 podjêcie skutecznych dzia³añ zmierzaj¹cych do rozwi¹zania problemu
zad³u¿enia, w tym m.in. przez rozwa¿enie opracowania przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów jednolitego programu sekurytyzacji d³ugu publicznych samodzielnych

publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, tj. przekszta³cenia wierzytelnoci
tych zak³adów w papiery wartociowe;
 zapewnienie wykonywania przez
organy za³o¿ycielskie samodzielnych
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej skutecznego nadzoru nad podleg³ymi placówkami.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Organizacja
i finansowanie
kszta³cenia osób
niepe³nosprawnych
w szko³ach publicznych

Ocena dzia³alnoci szkó³ i orodków
szkolno-wychowawczych, poradni
psychologiczno-pedagogicznych oraz
kuratoriów owiaty na rzecz zapewnienia dzieciom niepe³nosprawnym
mo¿liwoci pobierania nauki, zgodnie
z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami psychofizycznymi.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 7 kuratoriów
owiaty, 7 poradni psychologicznopedagogicznych, 4 orodki szkolnowychowawcze oraz 26 szkó³ lub zespo³ów szkó³ prowadzonych przez
gminy lub powiaty.

W roku szkolnym 2002-2003 w szko³ach podstawowych i gimnazjach uczy³o siê
166 tys. uczniów niepe³nosprawnych (4% ogó³u uczniów). W ocenie NIK, starania
dyrektorów i nauczycieli oraz organów prowadz¹cych placówki owiatowe, aby zapewniæ im warunki nauki zgodne z ich
predyspozycjami psychofizycznymi, skutecznie by³y ograniczane przez bariery ekonomiczne, organizacyjne i techniczne.
Tylko w 8 z badanych szkó³ (27%) usuniêto niedogodnoci architektoniczne, np. zainstalowano windy, wykonano odpowiednie podjazdy dla osób z ograniczeniami w sprawnym poruszaniu siê. W pozosta³ych szko³ach albo nie zrobiono nic
w celu likwidacji barier architektonicznych, albo wykonano tylko niektóre z niezbêdnych prac. W czêci placówek, ze wzglêdu
na brak przystosowania architektonicznego, dzieci ze schorzeniami narz¹du ruchu odsy³ano do innych szkó³.
Mimo zwiêkszenia liczby szkó³ i oddzia³ów prowadz¹cych integracyjne formy kszta³cenia stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnej liczby uczniów w klasie, nieprzestrzeganie obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin nauczania indywidualnego lub
czêstotliwoci prowadzenia zajêæ. W co trzeciej szkole jako niewystarczaj¹c¹ oceniono aktywnoæ w zakresie rewalidacji
indywidualnej uczniów, zalecanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, np. w formie rehabilitacji ruchowej, terapii zajêciowej lub zajêæ logopedycznych. Wspomniane poradnie zajmowa³y siê bardziej badaniami diagnostycznymi, ani¿eli profilaktyk¹ i udzielaniem pomocy bezporedniej; w trzech z nich (43%) odnotowano zbyt d³ugi okres oczekiwania na
wydanie wniosku lub orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego lub nauczania indywidualnego.
W wiêkszoci skontrolowanych szkó³ brakowa³o aktualnych podrêczników do wielu przedmiotów, gdy¿ MENiS nie
posiada³o wystarczaj¹cych rodków finansowych na ich zakup (by³y one pozyskiwane z rezerwy bud¿etowej Rady Ministrów lub rezerw celowych). W co czwartej szkole stwierdzono niewystarczaj¹ce przygotowanie zawodowe nauczycieli 
w relacji do wymagañ okrelonych przez MENiS. W piêciu kuratoriach (71%) stwierdzono niepe³n¹ realizacjê zadañ
przyjêtych w planach nadzoru pedagogicznego.
Minister Edukacji Narodowej i Sportu nie wyda³ rozporz¹dzeñ w sprawach okrelonych w art. 71b. ust. 7 pkt 1-3
ustawy o systemie owiaty, trzy inne ukaza³y siê z kilkumiesiêcznym opónieniem. Jedno z tych rozporz¹dzeñ, dotycz¹ce
sposobu i trybu organizowania nauczania indywidualnego, wymaga nowelizacji, bowiem wprowadzono w nim przepis
wy³¹czaj¹cy mo¿liwoæ prowadzenia nauczania indywidualnego w szkole, w której uczy siê dziecko niepe³nosprawne, co
jest niekorzystnym rozwi¹zaniem dla dzieci nauczanych indywidualnie.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wykonanie obowi¹zku wydania zaleg³ych rozporz¹dzeñ wykonawczych
do ustawy o systemie owiaty;
 znowelizowanie rozporz¹dzenia
w sprawie sposobu i trybu organizowania nauczania indywidualnego, w celu
zmiany przepisu wy³¹czaj¹cego mo¿liwoæ prowadzenia nauczania indywidualnego w szkole, w której uczy siê
dziecko niepe³nosprawne;

 stosowanie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne jasnych procedur rejestrowania i rozpatrywania
spraw zwi¹zanych z badaniami diagnostycznymi i wydawaniem orzeczeñ
o potrzebie kszta³cenia specjalnego,
a tak¿e dokonanie przez te placówki
stosownych zmian organizacyjnych,
w celu skrócenia czasu oczekiwania
dzieci na badania;
 polepszenie warunków finansowotechnicznych funkcjonowania szkó³.
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Zestawienie
kontroli
doranych
przeprowadzonych
w 2003 r.

Za³¹cznik nr 4
do Sprawozdania
z dzia³alnoci
Najwy¿szej Izby Kontroli



Zestawienie kontroli doranych
przeprowadzonych w 2003 r.
Lp.
1.

Tytu³ kontroli
2.

Jednostka
organizacyjna
3.

Kontrola
4.

1

Przygotowanie i produkcja dowodów osobistych (Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, Centrum Personalizacji Dokumentów)

Dep.
Admin. Publ.

w³asna
(inna)

2

£¹czenie zatrudnienia w administracji samorz¹dowej z wykonywaniem
dzia³alnoci us³ugowej, w zwi¹zku z obowi¹zkiem sporz¹dzania analiz
owiadczeñ o stanie maj¹tkowym za 2002 r.
(Urz¹d Miasta i Starostwo Powiatowe w Otwocku)

Dep.
Admin. Publ.

w³asna
(inna)

3

Realizacja wniosków z kontroli NIK przeprowadzonych w Urzêdzie Miasta
w Tomaszowie Maz. w latach 2001-2002, a tak¿e gospodarowanie
nieruchomociami przeznaczonymi pod budowê kolektora sanitarnego
w Wiadernie i Woli Wiadernej oraz gazoci¹gu w Chorzêcinie

Dep.
Admin. Publ.

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

4

£¹czenie zatrudnienia w administracji publicznej z wykonywaniem
dzia³alnoci us³ugowej (Starostwo Powiatowe w Otwocku
i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie)

Dep.
Admin. Publ.

w³asna
(rozpoznawcza)

5

Funkcjonowanie kontroli wewnêtrznej w Urzêdzie ds. Repatriacji
i Cudzoziemców

Dep.
Admin. Publ.

w³asna
(rozpoznawcza)

6

Realizacja przez gminy zadañ zleconych z zakresu spraw obywatelskich
(urzêdy gmin w Jaktorowie i Wildze)

Dep.
Admin. Publ.

w³asna
(rozpoznawcza)

7

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz prowadzenie wybranych spraw z zakresu geodezji i kartografii
(Urz¹d Gminy Lesznowola)

Dep.
Admin. Publ.

w³asna
(skargowa)

8

Dzia³alnoæ Zarz¹du Gminy i Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Wodzis³awiu (wybrane zagadnienia)  w latach 2001-2003

Dep.
Admin. Publ.

w³asna
(skargowa)

9

Dzia³alnoæ Rady i Zarz¹du Gminy Warka
w zakresie realizacji wybranych inwestycji  w latach 1999-2003 (I pó³r.)

Dep.
Admin. Publ.

w³asna
(skargowa)

10

Dzia³alnoæ Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
(kontrola w podmiotach gospodarczych opisanych w rz¹dowym
Raporcie otwarcia z dnia 7 maja 2002 r.)

Dep.
Bud¿. i Finan.

w³asna
(inna)

11

Wykorzystanie przez Krajowe Biuro Wyborcze rodków bud¿etu pañstwa
na obs³ugê informatyczn¹ wyborów samorz¹dowych zarz¹dzonych
na dzieñ 27 padziernika 2002 r.

Dep.
Bud¿. i Finan.

w³asna
(inna)

12

Rzetelnoæ sprawozdañ bud¿etowych sporz¹dzonych przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony rodowiska w Warszawie  w latach 2002-2003 (I kw.)

Dep.
Bud¿. i Finan.

w³asna
(inna)

13

Realizacja wyp³at premii gwarancyjnej od wk³adów mieszkaniowych
(Powszechna Kasa Oszczêdnoci Bank Polski SA
 XVI Oddzia³ w Warszawie)

Dep.
Bud¿. i Finan.

w³asna
(rozpoznawcza)

14

Dzia³alnoæ urzêdów skarbowych, w zakresie realizacji art. 35 ust. 6 ustawy
o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora
(Urzêdy Skarbowe Warszawa-Wawer, Bielany i Ursynów)

Dep.
Bud¿. i Finan.

w³asna
(rozpoznawcza)

15

Udzia³ grup kapita³owych w przekszta³ceniach w³asnociowych
mienia Skarbu Pañstwa (Ministerstwo Skarbu Pañstwa, Przêdzalnia
Czesankowa WELDORO w Bielsku-Bia³ej, POLFER SA w Warszawie,
AGRAM CH£ODNIA LUBLIN SA w Lublinie, PREF-BUD Sp. z o.o.
w Olsztynie, MONTIN SA w Krakowie, WIEPOFAMA SA w Poznaniu)

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(inna)

16

Dzia³alnoæ FSM Wytwórnia Wyrobów Ró¿nych SA w Bielsku-Bia³ej
 w latach 1996-2002

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(inna)

17

Prywatyzacja Stoen SA

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(inna)

18

Dzia³alnoæ wydzia³ów ekonomiczno-handlowych ambasad RP
oraz orodków zagranicznych Polskiej Organizacji Turystycznej

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(inna)

19

Wp³yw dzia³alnoci akcjonariuszy Zak³adów Naprawczych Taboru
Kolejowego SA w Miñsku Maz. na rozwój gospodarczy spó³ki

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(inna)

20

Wykorzystanie przez Federacjê Konsumentów rodków publicznych
 w latach 2001-2003 (do 31 maja)

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(inna)

*/

Uwagi*
5.

f/

b/ i h/

Szczegó³owy opis zamieszczono na koñcu Zestawienia

3.

4.

21

1.

Dzia³alnoæ Urzêdu Patentowego RP w zakresie udzielania ochrony
w³asnoci przemys³owej

2.

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(inna)

22

Dzia³alnoæ Zak³adów Przemys³u Ci¹gnikowego URSUS SA
w Warszawie-Ursusie

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

23

Modyfikacja systemu tworzenia zapasów obowi¹zkowych paliw
w Polsce  w latach 2001-2002

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

24

Dzia³alnoæ analityczna obejmuj¹ca podmioty gospodarcze opisane
w Informacji o sytuacji w wybranych spó³kach Skarbu Pañstwa
i przedsiêbiorstwach pañstwowych  Raport otwarcia
z 7 maja 2002 r.

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(rozpoznawcza)

5.

c/

25

Realizacja rz¹dowej strategii dla przemys³u lekkiego

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(rozpoznawcza)

26

Dzia³alnoæ Dragmor Sp. z o.o. w Szczecinie

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(skargowa)

27

Przebieg prywatyzacji Zak³adów Miêsnych w Kocierzynie

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(skargowa)

28

Przebieg prywatyzacji Podlaskiej Wytwórni Wódek w Siedlcach
(na tle prywatyzacji bran¿y spirytusowej)

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(skargowa)

29

Przygotowanie i prywatyzacja Przedsiêbiorstwa Mennica Pañstwowa SA

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(skargowa)

30

Gospodarowanie maj¹tkiem Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.,
w zakresie inwestycji kapita³owej w spó³kê Toto Sport Sp. z o.o.

Dep. Gosp.,
Skarb. Pañstw. i Prywat.

w³asna
(skargowa)

31

Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na rozbudowê
i modernizacjê Miêdzynarodowego Portu Lotniczego
Warszawa Okêcie  Terminal 2

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

w³asna
(inna)

32

Dzia³alnoæ PP Porty Lotnicze, PEKAES SA i PPUP Poczta Polska
w Warszawie (sytuacja w podmiotach gospodarczych opisanych
w rz¹dowym Raporcie otwarcia z 7 maja 2002 r.)

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

w³asna
(rozpoznawcza)

c/

33

Realizacja przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Artystów Scen Polskich
zadañ zleconych i wykorzystanie przyznanych na ten cel rodków
bud¿etowych  w latach 1999-2002

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(inna)

i/

34

Wykorzystanie przez Zwi¹zek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR
dotacji z bud¿etu pañstwa przeznaczonych na wydawanie kwartalnika
Polish Culture  w latach 2001-2002

Dep. Nauki,
Ow. i Dziedz. Narod.

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

35

Realizacja przez Radê Jêzyka Polskiego obowi¹zków wynikaj¹cych
z ustawy o jêzyku polskim

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(rozpoznawcza)

36

Organizacja i finansowanie dzia³alnoci dydaktycznej w Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Zawodowej w Nowym S¹czu

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(rozpoznawcza)

37

Funkcjonowanie szkó³ mniejszoci narodowych (Zespó³ Szkó³
z Bia³oruskim Jêzykiem Nauczania w Bielsku Podlaskim,
Zespó³ Szkó³ z Polskim i Litewskim Jêzykiem Nauczania w Puñsku)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(rozpoznawcza)

38

Organizacja oraz finansowanie dokszta³cania i doskonalenia zawodowego
nauczycieli (Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(rozpoznawcza)

39

Funkcjonowanie programów Animator sportu dzieci i m³odzie¿y
i Animator sportu osób niepe³nosprawnych (Stowarzyszenie Olimpiady
Specjalne  Polska, SZS Zarz¹d G³ówny i SZS Warszawy
i Woj. Mazowieckiego w Warszawie, Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne
 Polska Oddzia³ Regionalny Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie,
£ódzki SZS w £odzi, Lubelski SZS w Lublinie)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(rozpoznawcza)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(rozpoznawcza)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(rozpoznawcza)

40

Zasiêg wychowania przedszkolnego i finansowanie zadañ wykonywanych
przez placówki przedszkolne (Urz¹d Miasta w Nowym Dworze Maz.,
Urz¹d Gminy w Pomiechówku)

41

Wykorzystanie rodków bud¿etowych przekazanych przez Komitet Badañ
Naukowych na sfinansowanie czêci kosztów zwi¹zanych z uczestnictwem
polskich jednostek naukowych i rozwojowych w 5. Programie Ramowym
Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej (Instytut
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej, Instytuty Badañ
Systemowych, Podstawowych Problemów Techniki i Psychologii PAN
w Warszawie, Instytut Medycyny Pracy w £odzi, NEUROSOFT Sp. z o.o.
w Krakowie)

j/

f/

d/

!

1.
42

43
44
45
46
47
48

49

50

51
52

53
54

55

56

57

58

59

"

2.
Wykorzystanie rodków finansowych z dop³at do stawek w grach liczbowych
na dofinansowanie inwestycji sportowych w Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie oraz wykorzystanie tych obiektów
dla potrzeb sportu
Funkcjonowanie szkó³ dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywaj¹cych
za granic¹ (Zespó³ Szkó³ przy Ambasadzie RP w Berlinie)
Przechowywanie i zabezpieczenie zasobów archiwalnych
w Archiwum Pañstwowym m.st. Warszawy
Dzia³alnoæ i restrukturyzacja Centralnego Orodka Badawczo-Rozwojowego
Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD oraz jednostek zale¿nych
Organizacja i finansowanie przedszkoli niepublicznych w m. st. Warszawie
Finansowanie przez Zarz¹d Miasto £eba przedszkoli niepublicznych
 w latach 2002-2003
Wykonywanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu nadzoru
nad Wy¿sz¹ Szko³¹ Ochrony rodowiska w Bydgoszczy
 w latach 1999-2003
Finansowanie Policji ze róde³ innych, ni¿ bud¿et pañstwa
(Komenda G³ówna Policji, Komenda Sto³eczna Policji w Warszawie,
Komenda Wojewódzka Policji Województwa Mazowieckiego w Radomiu
oraz komendy wojewódzkie Policji w: Bydgoszczy, Gdañsku, Katowicach,
Kielcach, Lublinie, £odzi i Poznaniu)
Gospodarowanie rodkami publicznymi przez samodzielne publiczne
zak³ady opieki zdrowotnej (Zespó³ ZOZ Sto³ecznego Zarz¹du S³u¿by
Zdrowia MSWiA w Warszawie, Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik¹
w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czêstochowie,
Zespó³ Szpitali Miejskich w Czêstochowie, Miejski ZOZ i Starostwo
Powiatowe w Starachowicach, Centrum Zdrowia Matki Polki w £odzi,
Szpital Powiatowy w Bia³ogardzie, Centralny Szpital Kolejowy w Warszawie,
Szpital Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju)
Wywi¹zywanie siê TELE-FONIKI KFK SA w Mylenicach ze zobowi¹zañ
wobec pañstwa, wynikaj¹cych z udzielonej pomocy publicznej
Dostêp do specjalistycznych ambulatoryjnych wiadczeñ zdrowotnych,
ich finansowanie oraz sytuacja maj¹tkowa Samodzielnego
Publicznego ZOZ Warszawa-ródmiecie utworzonego
przez b. Gminê Warszawa-Centrum)
Stan nale¿noci i zobowi¹zañ Oddzia³u Regionalnego Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego w Kielcach
Organizacja, finansowanie i dostêp do wiadczeñ zdrowotnych
w zakresie dializoterapii  w latach 2000-2003 (Wojewódzki Szpital
Chirurgii Urazowej w Warszawie)
Wykorzystanie przez samorz¹d wojewódzki publicznych rodków
finansowych, w tym funduszy przedakcesyjnych PHARE,
na programy promuj¹ce zatrudnienie
(Wojewódzki Urz¹d Pracy w Lublinie)
Funkcjonowanie systemu orzekania o niepe³nosprawnoci i stopniu
niepe³nosprawnoci (Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania
o Niepe³nosprawnoci w Piasecznie, Wojewódzki Zespó³
ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoci w Warszawie)
Konsekwencje nak³adania siê rodzajów ubezpieczenia
w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
i Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych
Wykorzystanie rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych na realizacjê programów dotycz¹cych rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych
(Oddzia³ PFRON w Lublinie)
ród³a rodków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
i ich wykorzystanie (Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
urzêdy marsza³kowskie województw: kujawsko-pomorskiego,
ma³opolskiego, lubelskiego i podkarpackiego, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa  oddzia³y w: Toruniu, Kielcach, Krakowie,
Lublinie i Rzeszowie, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
w Warszawie, wiêtokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach)

3.

4.

5.

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(rozpoznawcza)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.
Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.
Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.
Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.
Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(rozpoznawcza)
w³asna
(rozpoznawcza)
w³asna
(skargowa)
w³asna
(skargowa)
w³asna
(skargowa)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

w³asna
(skargowa)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

w³asna
(koordynowana)

i/

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

w³asna
(inna)

b/

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

w³asna
(rozpoznawcza)

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

w³asna
(rozpoznawcza)

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

w³asna
(rozpoznawcza)

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

w³asna
(rozpoznawcza)

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

w³asna
(rozpoznawcza)

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

w³asna
(rozpoznawcza)

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

w³asna
(rozpoznawcza)

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

w³asna
(koordynowana)

a/ i g/

k/

1.

2.

3.

4.

5.

60

Dzia³alnoæ inwestycyjna Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 w latach 1993-2003 (I pó³r.)

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

w³asna
(inna)

61

Sprzeda¿ nieruchomoci zabudowanej (gajówki Henryków)
przez Nadlenictwo W³oszczowa

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

w³asna
(inna)

62

Wykorzystanie rodków publicznych na tworzenie rynków hurtowych
i gie³d (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Warszawski Rolno-Spo¿ywczy
Rynek Hurtowy SA w Broniszach, Rolno-Spo¿ywczy Rynek Hurtowy
Radomska Gie³da Rolna SA w Radomiu, Pomorskie Hurtowe Centrum
Rolno-Spo¿ywcze SA w Gdañsku, Ma³opolski Rynek Hurtowy SA
w Tarnowie, Dolnol¹skie Centrum Hurtu Rolno-Spo¿ywczego SA
we Wroc³awiu, Zielonogórska Gie³da Rolno-Towarowa SA
w Zielonej Górze)

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

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

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

w³asna
(skargowa)

g/

f/

63

Wykonywanie przez Ministra Skarbu Pañstwa nadzoru nad realizacj¹
przez firmê Pfeifer & Langen KG w Kolonii zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z umowy sprzeda¿y akcji Poznañsko-Pomorskiej Spó³ki Cukrowej SA
w Poznaniu (w odniesieniu do Cukrowni i Rafinerii Witaszyce SA)

64

Dzia³alnoæ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz
utworzenia serwerowni Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania i Kontroli
(ZSZiK  IACS) oraz wyboru docelowej siedziby centrali Agencji

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

w³asna
(skargowa)

65

Gospodarowanie rodkami Funduszu Promocji Mleczarstwa
(Agencja Rynku Rolnego w Warszawie)

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

w³asna
(skargowa)

66

Ochrona rodowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem
niejonizuj¹cym (Starostwo Powiatowe w Czêstochowie,
Urz¹d Gminy w Janowie)

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

w³asna
(skargowa)

67

Gospodarka rodkami specjalnymi tworzonymi w organach skarbowych
na usprawnienie funkcjonowania tych organów oraz premie pracowników
 w latach 2001-2003 (I pó³r.)

Del.
w Bia³ymstoku

w³asna
(koordynowana)

68

Pobieranie op³at za zajêcie pasa drogowego (urzêdy miast w: Hajnówce,
Siemiatyczach, Augustowie, Kolnie, Urz¹d Miasta i Gminy w Sokó³ce,
Miejska Dyrekcja Inwestycji i Komunikacji w Suwa³kach,
zarz¹dy dróg powiatowych w: Hajnówce, Moñkach, Wysokiem Maz.,
Siemiatyczach, £om¿y, Bielsku Podl., Podlaski Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich w Bia³ymstoku)

Del.
w Bia³ymstoku

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

69

Funkcjonowanie przywiêziennych zak³adów pracy (Przedsiêbiorstwo
Us³ug Budowlanych i Prefabrykacji PRESBET i Gospodarstwo
Pomocnicze Zak³ad Remontowo-Budowlany przy Areszcie ledczym
w Warszawie)

Del.
w Bia³ymstoku

w³asna
(rozpoznawcza)

70

Realizacja przez Urz¹d Gminy i Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej
w Milejczycach zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej
 w latach 2001-2002

Del.
w Bia³ymstoku

w³asna
(skargowa)

71

Realizacja przez Zarz¹d Gminy Czeremcha wybranych inwestycji
infrastrukturalnych oraz wniosków z kontroli dotycz¹cej udzielania
zezwoleñ na organizacjê zbiórek publicznych i sprawowania
nadzoru nad ich prowadzeniem

Del.
w Bia³ymstoku

w³asna
(skargowa)

72

Gospodarka finansowa Polskiego Oddzia³u Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w £om¿y

Del.
w Bia³ymstoku

w³asna
(skargowa)

73

Wykonywanie przez Zarz¹d Gminy Rutki nadzoru nad eksploatacj¹
kruszywa naturalnego, jak równie¿ gospodarowanie mieniem
i udzielanie zamówieñ publicznych na zakupy, roboty i us³ugi

Del.
w Bia³ymstoku

w³asna
(skargowa)

74

Wykonanie wniosków po kontroli wykorzystania funduszy
za p³atne parkowanie na drogach publicznych (Miejski Zarz¹d Dróg
w Toruniu i Urz¹d Miasta w Brodnicy)

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

75

Wykonanie wniosków po kontroli gospodarowania sta³ymi odpadami
komunalnymi (urzêdy miast, miast i gmin oraz gmin w: Bydgoszczy,
Gniewkowie, Inowroc³awiu, Koronowie, Kruszwicy, Mogilnie,
Nakle nad Noteci¹, Nowej Wsi Wielkiej, Strzelnie, Toruniu,
Radziejowie, Zwi¹zek Gmin Nak³o  Kcynia  Szubin)

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

76

Wykonanie przez Urz¹d Miasta w Kruszwicy wniosków po kontroli
gospodarowania nieruchomociami w gminach o walorach turystycznych

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

77

Wykonanie wniosków po kontroli przekszta³ceñ w³asnociowych
zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

#

1.

2.

3.

4.

78

Wykonanie wniosków po kontroli pn. Pomoc materialna dla studentów
ze rodków bud¿etu pañstwa  w latach 2000-2003

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

79

Funkcjonowanie stra¿y miejskich (stra¿e miejskie w: Bydgoszczy,
Inowroc³awiu, Toruniu i W³oc³awku)

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(rozpoznawcza)

80

Gospodarowanie rodkami finansowymi
przez Zarz¹d Gminy w Gr¹¿awach

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(skargowa)

81

Dzia³alnoæ Domu Pomocy Spo³ecznej w Bo¿enkowie

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(skargowa)

82

Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
na dop³aty do preferencyjnych kredytów udzielanych
przez Bank Spó³dzielczy w Radziejowie

Del.
w Bydgoszczy

w³asna
(skargowa)

83

Przebieg prywatyzacji Przedsiêbiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego
Cefarm w Gdañsku

Del.
w Gdañsku

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

84

Wykorzystanie przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ Ba³tyk w Gdyni
dotacji celowych z bud¿etu pañstwa  w latach 1995-1997

Del.
w Gdañsku

w³asna
(skargowa)

85

Dzia³alnoæ inwestycyjna Miasta Rumia  w latach 1994-2002

Del.
w Gdañsku

w³asna
(skargowa)

86

Rozliczenie budowy falochronu w Ko³obrzegu (realizowanej
przez Hydrobudowê w Gdañsku) oraz naliczanie przez Urz¹d Morski
w S³upsku czynszu za dzier¿awê gruntu

Del.
w Gdañsku

w³asna
(skargowa)

87

Gospodarowanie przez Gminê-Miasto Gdañsk sk³adnikami maj¹tkowymi
Orodka Sportowo  Wypoczynkowego MAUSZ
(gm. Sulêczyno)  w latach 1999-2003 (I pó³r.)

Del.
w Gdañsku

w³asna
(skargowa)

88

Dzia³alnoæ Starosty ¯ywieckiego zwi¹zana z realizacj¹
inwestycji wieloletniej pn. Budowa drogowego przejcia granicznego
Zwardoñ  Myto

Del.
w Katowicach

w³asna
(inna)

89

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2002 r. przez G³ówny Urz¹d Ce³
 cz. 59 w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2002 r.
oraz likwidacja GUC

Del.
w Katowicach

w³asna
(inna)

90

Realizacja przez Górnol¹skie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
w Katowicach wniosków po przeprowadzonej w 2002 r. kontroli realizacji
inwestycji pn. Wodoci¹g Dzieækowice
 budowa 3. ci¹gu technologicznego z ruroci¹gami

Del.
w Katowicach

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

91

Wykonanie przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Bia³ej wniosków
z kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2000 r.,
w zakresie inwestycji wieloletnich

Del.
w Katowicach

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

92

Wykonanie przez Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa l¹skiego
w Katowicach, z siedzib¹ w Bêdzinie, wniosków po kontroli
funkcjonowania parków krajobrazowych

Del.
w Katowicach

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

93

Wykonanie przez Zak³ad Drogowych Przejæ Granicznych w Bielsku-Bia³ej
wniosków po kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2002 r.,
w zakresie inwestycji wieloletnich

Del.
w Katowicach

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

94

Wykonanie przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gliwicach
wniosków z przeprowadzonej w 2002 r. kontroli dzia³alnoci inwestycyjnej

Del.
w Katowicach

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

95

Wykonanie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska
w Katowicach wniosków z kontroli pn. Ochrona wód górnej Odry
przed zanieczyszczeniami

Del.
w Katowicach

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

96

Wykonanie przez Akademiê Wychowania Fizycznego w Katowicach
wniosków z kontroli dotycz¹cej gospodarowania mieniem

Del.
w Katowicach

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

97

Wykorzystanie sprzêtu do radioterapii w Szpitalu im. Leszczyñskiego
w Katowicach

Del.
w Katowicach

w³asna
(skargowa)

98

Funkcjonowanie Przedsiêbiorstwa Energetycznego
Systemy Ciep³ownicze SA w Czêstochowie  w latach 1999-2001

Del.
w Katowicach

w³asna
(skargowa)

99

Prawid³owoæ przeprowadzenia przetargów na budowê odcinków
autostrady A-4 Sonica-Wirek i Wirek-Batory

Del.
w Katowicach

w³asna
(skargowa)

100

Planowanie i budowa warsztatów szkolnych dla Zak³adu Poprawczego
w Raciborzu

Del.
w Katowicach

w³asna
(skargowa)

101

Budowa Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz wykonywanie
przez Starostwo Powiatowe nadzoru nad t¹ budow¹

Del.
w Katowicach

w³asna
(skargowa)

$

5.

f/

f/

f/

1.

2.

3.

4.

5.

102

Sprzeda¿ mieszkañ za obligacje mieszkaniowe
(Bytomska Spó³ka Restrukturyzacji Kopalñ)

Del.
w Katowicach

w³asna
(skargowa)

103

Zakup przez Izbê Skarbow¹ w Katowicach nieruchomoci od syndyka
upad³ej Przêdzalni Czesankowej We³nopol SA w Czêstochowie

Del.
w Katowicach

w³asna
(skargowa)

104

Udzielanie przez Samodzielny Publiczny Zak³ad Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Katowicach zamówieñ publicznych
i gospodarowanie mieniem

Del.
w Katowicach

w³asna
(skargowa)

105

Wykonanie przez l¹sk¹ Komendê Ochotniczych Hufców Pracy
prac remontowych w podleg³ych orodkach szkoleniowo-wypoczynkowych

Del.
w Katowicach

w³asna
(skargowa)

106

Przebieg prywatyzacji Piñczowskich Zak³adów Kamienia
Budowlanego SA oraz wywi¹zywanie siê spó³ki z zobowi¹zañ
wobec Skarbu Pañstwa  w latach 1998-2002

Del.
w Kielcach

w³asna
(skargowa)

107

Wykorzystanie przez Zarz¹d Gminy Micha³ów rodków bud¿etowych
na zadania w zakresie przeciwdzia³ania alkoholizmowi
 w latach 2001-2002

Del.
w Kielcach

w³asna
(skargowa)

108

Przestrzeganie przez Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Skar¿ysku-Kamiennej
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz gospodarowanie
pozyskanymi rodkami publicznymi

Del.
w Kielcach

w³asna
(skargowa)

109

Rozbudowa i modernizacja obiektów S¹du Rejonowego w Kielcach

Del.
w Kielcach

w³asna
(skargowa)

f/

110

Prywatyzacja porednia Zak³adów Przemys³u Gipsowego
Dolina Nidy SA w Gackach

Del.
w Kielcach

w³asna
(skargowa)

f/

111

Przestrzeganie przez Urz¹d Gminy w Koprzywnicy przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych oraz gospodarowanie rodkami
przeznaczonymi na inwestycje w³asne gminy

Del.
w Kielcach

w³asna
(skargowa)

112

Tryb i warunki zlecania przez Wojewódzki Szpital Zespolony
w Kielcach us³ug niemedycznych

Del.
w Kielcach

w³asna
(skargowa)

f/

113

Dzia³alnoæ Piñczowskiego Przedsiêbiorstwa Budowlanego Sp. z o.o.
w Piñczowie

Del.
w Kielcach

w³asna
(skargowa)

f/

114

Wywi¹zywanie siê przez inwestora z zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z umowy sprzeda¿y akcji Elektrowni Po³aniec SA

Del.
w Kielcach

w³asna
(skargowa)

f/

115

Prowadzenie przez Zak³ady Zbo¿owo-M³ynarskie PZZ SA w Kielcach
interwencyjnego skupu zbó¿

Del.
w Kielcach

w³asna
(skargowa)

f/

116

Gospodarowanie rodkami publicznymi przeznaczonymi
na finansowanie likwidacji Kopalni Siarki Grzybów w Rzêdowie

Del.
w Kielcach

w³asna
(skargowa)

g/

117

Odnowa centrów ma³ych miast i wsi  CENTRA
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla woj. ma³opolskiego
 w latach 2001-2002

Del.
w Krakowie

w³asna
(inna)

118

Wykonanie przez Urz¹d Miasta i Gminy i Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu wniosków po kontroli kosztów
prowadzenia publicznej gospodarki wodno-ciekowej

Del.
w Krakowie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

119

Realizacja przez Zarz¹d Gminy Che³mek
wybranych zadañ inwestycyjnych i modernizacyjnych

Del.
w Krakowie

w³asna
(skargowa)

120

Wykorzystanie przez Cech Rzemios³ Ró¿nych i Przedsiêbiorczoci
w Nowym S¹czu dotacji i subwencji na prowadzenie Zasadniczej Szko³y
Zawodowej i Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych
 w latach 1999-2002

Del.
w Krakowie

w³asna
(skargowa)

121

Gospodarowanie mieniem Olkuskiej Fabryce Naczyñ Emaliowanych
Emalia SA, z uwzglêdnieniem przekszta³ceñ w³asnociowych

Del.
w Krakowie

w³asna
(skargowa)

f/

122

Gospodarowanie mieniem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 b. Oddzia³u Terenowego w Kielcach

Del.
w Krakowie

w³asna
(skargowa)

f/

123

Wszczynanie oraz przebieg procesów naprawczych i likwidacyjnych
przedsiêbiorstw pañstwowych, dla których organem za³o¿ycielskim
jest Wojewoda £ódzki (Zak³ady Przemys³u Jedwabniczego, Pierwsza
Fabryka Kot³ów i Radiatorów FAKORA, Przedsiêbiorstwo Produkcji
Przemys³owej PREFABUD-WSCHÓD i £ódzkie Zak³ady
Termotechniczne ELCAL w £odzi, Przedsiêbiorstwo PKS
w Pabianicach, £ódzki Urz¹d Wojewódzki)

Del.
w £odzi

w³asna
(inna)

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

124

Efektywnoæ wykorzystania ciep³owni miejskiej w Opocznie
zarz¹dzanej przez spó³kê z o.o., ze 100% udzia³em miasta

f/

%

1.

2.

3.

4.

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

5.

125

Zasadnoæ skrelenia S³awomira J. z programu uzyskiwania specjalizacji
przez bezrobotnych lekarzy po sta¿u (Urz¹d Marsza³kowski
Województwa £ódzkiego)

126

Realizacja inwestycji w gminie Stryków

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

127

Finansowanie inwestycji przez Urz¹d Miasta w Przedborzu
 w latach 1999-2002

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

128

Gospodarowanie rodkami publicznymi przez Zarz¹d Gminy Mniszków
 w latach 2000-2002

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

b/

129

Dzia³alnoæ Domu Dziecka Nr 5 w £odzi przy ul. Ma³achowskiego 74

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

d/

130

Dzia³alnoæ Domu Dziecka w Grotnikach (gm. Zgierz)

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

131

Przekszta³cenia w³asnociowe, gospodarowanie maj¹tkiem
i zarz¹dzanie finansami w Uniontex SA w £odzi

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

132

Niedopuszczenie do wiadczenia pracy w Szpitalu im. Korczaka w £odzi
pracowników pozostaj¹cych pod wp³ywem alkoholu
(niektóre aspekty prawne)

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

133

Funkcjonowanie targowisk miejskich w £odzi (Urz¹d Miasta £odzi)

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

134

Gospodarowanie rodkami publicznymi
przez Wojewódzk¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w £odzi

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

135

Udzielanie upustów, rabatów, bonifikat i obni¿ek cen sprzeda¿y
wyrobów gotowych w Zak³adach Przemys³u Jedwabniczego
Pierwsza w £odzi

Del.
w £odzi

w³asna
(skargowa)

136

Gospodarka finansowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
oraz wybranych komend powiatowych i miejskich Policji

Del.
w Lublinie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

137

Wykonanie przez zarz¹dców i zarz¹dy dróg wniosków z kontroli
pn. Realizacja op³at za zajêcie pasa drogowego
(urzêdy miast w: Bia³ej Podlaskiej, Lublinie, Pu³awach i widniku,
zarz¹dy dróg powiatowych w Lublinie i Pu³awach)

Del.
w Lublinie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

138

Zawieranie i realizacja umów dotycz¹cych dzia³alnoci handlowej
prowadzonej przez Lubelski Wêgiel Bogdanka SA
 w latach 1999-2002

Del.
w Lublinie

w³asna
(skargowa)

139

Gospodarka finansowa gminy Tyszowce

Del.
w Lublinie

w³asna
(skargowa)

140

Zlecanie przez Urz¹d Miejski i Zwi¹zek Miêdzygminny
pn. Strefa Us³ug Komunalnych w Kraniku wykonania robót i us³ug;
wybrane zagadnienia ze sfery obrotu nieruchomociami komunalnymi
i wykonywanie, przez organy gminy miejskiej Kranik, nadzoru
nad dzia³alnoci¹ Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej

Del.
w Lublinie

w³asna
(skargowa)

f/

f/

141

Zawieranie przez Agencjê Rynku Rolnego  Oddzia³ Terenowy w Lublinie
umów z AGRAM Ch³odnia w Lublinie SA  w latach 2000-2003

Del.
w Lublinie

w³asna
(skargowa)

e/

142

Przebieg realizacji inwestycji pn. Melamina III
w Zak³adach Azotowych PU£AWY SA

Del.
w Lublinie

w³asna
(skargowa)

f/

143

Realizacja umowy zawartej miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹
i Elbl¹skim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych

Del.
w Olsztynie

w³asna
(inna)

l/

144

Realizacja przez gminy zadañ w zakresie organizacji dowozu uczniów
do szkó³ podstawowych i gimnazjów (Kuratorium Owiaty w Olsztynie,
urzêdy gminy oraz miast i gmin w: Budrach, Dwierzutach, Jezioranach,
Kiwitach, Kolnie, Lubominiu, Markusach, Pieckach, Sêpopolu, Zalewie,
szko³y podstawowe i gimnazja w: Budrach z siedzib¹ w Wiêckach,
Budrach, Dwierzutach, Jezioranach, Kiwitach, Lutrach, Lubominie,
Stankowie, Zwierznie, Pieckach, Sêpopolu, Ponikach, Zalewie,
Dobrzykach, Zespó³ Szkó³ Samorz¹dowych w Kolnie)

Del.
w Olsztynie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

145

£¹czenie stanowisk w urzêdach administracji publicznej
z wykonywaniem dzia³alnoci us³ugowej  badanie analizy owiadczeñ
maj¹tkowych (starostwa powiatowe w Elbl¹gu i Piszu)

Del.
w Olsztynie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

146

Dzia³alnoæ Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Ostródzie, w zakresie
organizacji egzaminów i szkoleñ, gospodarowania rodkami z op³at
oraz finansowania prowadzonych inwestycji  w latach 2001-2002

Del.
w Olsztynie

w³asna
(skargowa)

&

f/

1.

3.

4.

5.

Dzia³alnoæ Piskich Zak³adów Przemys³u Sklejek w Piszu
w zakresie: organizacji zaopatrzenia, celowoci likwidacji Wydzia³u P³yt
Wiórowych, kredytowania innych przedsiêbiorców oraz wy³aniania
wykonawców prowadzonych inwestycji  w latach 2001-2003 (I pó³r.)

Del.
w Olsztynie

w³asna
(skargowa)

f/

148

Dzia³alnoæ Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego sp. z o.o.
w Piszu (wybrane zagadnienia)

Del.
w Olsztynie

w³asna
(skargowa)

f/

149

Wykonanie bud¿etu w 2002 r. przez jednostki samorz¹du terytorialnego
(Urz¹d Miasta i Gminy w Byczynie)

Del.
w Opolu

w³asna
(inna)

150

Wydawanie przez Urz¹d Marsza³kowski w Opolu zezwoleñ
na wykonywanie krajowego, zarobkowego przewozu osób
na rzecz Biura Podró¿y OTTOKAR w G³ogówku

Del.
w Opolu

w³asna
(skargowa)

151

Dzia³alnoæ finansowo-gospodarcza Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I i II Stopnia w Opolu  w latach 2000-2002

Del.
w Opolu

w³asna
(skargowa)

152

Dzia³alnoæ Opolskiego Oddzia³u Narodowego Funduszu Zdrowia
i b. Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych
 w latach 1999-2003 (I pó³r.)  wybrane zagadnienia

Del.
w Opolu

w³asna
(skargowa)

153

£¹czenie zatrudnienia w urzêdach administracji publicznej
z wykonywaniem dzia³alnoci us³ugowej
(Starostwo Powiatowe w Miêdzychodzie)

Del.
w Poznaniu

w³asna
(inna)

154

Wykonanie wniosków po kontroli stosowania przez organy
gmin województwa wielkopolskiego ulg podatkowych oraz skutecznoci
egzekwowania zaleg³oci podatkowych

Del.
w Poznaniu

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

155

Przekazywanie przez Zarz¹d Miasta Poznania (i podleg³e jednostki
organizacyjne) nieruchomoci komunalnych i pozostaj¹cych
w zarz¹dzie miasta osobom zg³aszaj¹cych roszczenia w³acicielskie
 w latach 1998-2001

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

f/

156

Gospodarka finansowa Przedsiêbiorstwa Wielkopolskie Tartaki Witar
w Poznaniu (wybrane zagadnienia)

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

f/

157

Przebieg sprzeda¿y ziemi przejêtej przez Agencjê W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa  Oddzia³ Terenowy w Poznaniu
po b. PGR Naramowice, rejon Morasko

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

158

Wydawanie decyzji na lokalizacjê du¿ych obiektów handlowych
(urzêdy miast i gmin oraz starostwa powiatowe
w Grodzisku Wlkp. i remie)

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

f/

159

Przebieg wybranych postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego
oraz przyznawanie przez Urz¹d Miejski w Gnienie pomocy finansowej
klubom i stowarzyszeniom sportowym  w latach 2000-2002

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

f/

160

Przebieg wybranych postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego
oraz zbywanie przez Urz¹d Miasta i Gminy Rakoniewice
maj¹tku komunalnego

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

161

Przestrzeganie przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. przepisów
ustawy o zamówieniach publicznych przy udzieleniu zamówienia
na budowê hali sportowej wraz infrastruktur¹ towarzysz¹c¹

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

162

Wykorzystanie przez Urz¹d Miasta i Gminy w Szamotu³ach rodków
bud¿etowych na zadania w zakresie przeciwdzia³ania alkoholizmowi

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

f/

163

Przebieg wybranych postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego,
z uwzglêdnieniem realizacji inwestycji pn. Dom Pomocy Spo³ecznej
w Baszkowie (Starostwo Powiatowe w Krotoszynie)

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

f/

164

Gospodarka finansowa Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia
w Ostrzeszowie, z uwzglêdnieniem rodka specjalnego pn. Fundusz
Pomocy Szkole (wybrane zagadnienia)

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

f/

165

Prawid³owoæ wydanych przez Urz¹d Miasta w Poznaniu
i Miejsk¹ Pracowniê Urbanistyczn¹ decyzji na lokalizacjê obiektu
handlowego przy ul. Lechickiej  Obroñców Tobruku w Poznaniu

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

f/

166

Przebieg wybranych postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego,
z uwzglêdnieniem inwestycji pn. Oczyszczalnia Dobrojewo
(Urz¹d Miasta i Gminy w Ostrorogu, Agencja Nieruchomoci Rolnych
 Oddzia³ Terenowy w Poznaniu)

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

167

Gospodarka finansowa i maj¹tkowa Zespo³u Publicznych Zak³adów
Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp.

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

147

2.

f/

'

1.

2.

3.

4.

5.

168

Gospodarka finansowa i gospodarowanie mieniem
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w £ob¿enicy (wybrane zagadnienia)

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

169

Prawid³owoæ postêpowañ w zakresie wycinki drzew w pasie drogowym
dróg publicznych (Urz¹d Gminy w Kwiliczu i Urz¹d Miasta w Pniewach)

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

170

Przebieg wybranych postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego,
z uwzglêdnieniem remontu ratusza i budowy ronda
w Czarnkowie (Urz¹d Miasta w Czarnkowie)

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

171

Przebieg wybranych postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego,
z uwzglêdnieniem zamówienia na projekt i nadzór autorski dla budowy
rodowiskowej hali sportowo-widowiskowej (Urz¹d Miasta w Kole)

Del.
w Poznaniu

w³asna
(skargowa)

172

Funkcjonowanie Centrum Opieki Medycznej w Jaros³awiu

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(inna)

g/

173

Funkcjonowanie Szpitala Wojewódzkiego w Przemylu

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(inna)

g/

174

Prawid³owoæ zawierania umów
w Zak³adach Magnezytowych Ropczyce SA

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(inna)

175

Wydatkowanie rodków publicznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem
inwestycji owiatowych i realizowania zamówieñ publicznych
(Urz¹d Gminy w Sanoku)

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(inna)

176

Przebieg prywatyzacji Conres SA w Rzeszowie

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(inna)

177

Gospodarowanie przez Podkarpacki Orodek Doskonalenia Nauczycieli
w Rzeszowie rodkami publicznymi

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(inna)

178

Prawid³owoæ przeprowadzenia prywatyzacji PKS Le¿ajsk Sp. z o.o.
w Le¿ajsku

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(inna)

g/

179

Wyniki finansowe Szpitala Specjalistycznego w Jale
 w latach 2000-2003 (I pó³r.)

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(inna)

g/

180

Realizacja zadañ w zakresie pomocy spo³ecznej (powiatowe centra
pomocy rodzinie w: Lubaczowie, Nisku, Tarnobrzegu, Sanoku,
Ustrzykach Dolnych, orodki pomocy spo³ecznej w: Czarnej, Komañczy,
Lutowiskach, Nisku, Nowej Dêbie)

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

181

Wykonanie wniosków po kontroli pn. Dzia³alnoæ urzêdów skarbowych
w zakresie egzekucji i zabezpieczenia zaleg³oci podatkowych (urzêdy
skarbowe w: Lubaczowie, Mielcu, Ropczycach i Ustrzykach Dolnych)

Del.
w Rzeszowie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

182

Przyznawanie przez samorz¹d terytorialny rodków finansowych
organizacjom pozarz¹dowym i ich wykorzystanie  w latach 2001-2002
(urzêdy miast w Ko³obrzegu i Szczecinie, Miejski Klub Pi³karski Kotwica
w Ko³obrzegu, Ko³obrzeskie Stowarzyszenie £uczników Mewa,
Szczeciñski Klub Olimpijczyka, Ko³obrzeski Miêdzyszkolny Klub
lekkoatletyczny Sztorm, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
Upoledzonych Umys³owo  Ko³o w Ko³obrzegu, Zwi¹zek Polskich
Artystów Plastyków  Zarz¹d Okrêgu w Szczecinie, Szczeciñska Fundacja
Talent  Promocja  Postêp w Szczecinie, Polskie Towarzystwo
Kardiologiczne  Oddzia³ w Szczecinie, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Szczecinie-mierdnicy)

Del.
w Szczecinie

w³asna
(inna)

183

Dzia³alnoæ III Urzêdu Skarbowego w Szczecinie
w zakresie prawid³owoci opodatkowania importu paliw
 w latach 2000-2002

Del.
w Szczecinie

w³asna
(inna)

184

Wykonanie wniosków po kontroli pn. Gospodarowanie nieruchomociami
w gminach o walorach turystycznych (Urz¹d Miasta w Miêdzyzdrojach,
Urz¹d Miasta i Gminy w Trzebiatowie, urzêdy gmin w Stepnicy i Mielnie)

Del.
w Szczecinie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

185

Gospodarowanie mieniem komunalnym przez Urz¹d Miasta
i Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej w winoujciu (w zakresie
administrowania nieruchomoci¹ w winoujciu, ul. Krzywa 1A-E)

Del.
w Szczecinie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

186

Zagospodarowanie zw³ok zwierzêcych i odpadów poubojowych
 w latach 2000-2003 (I pó³r.)

Del.
w Szczecinie

w³asna
(rozpoznawcza)

187

Realizacja inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków
w Kiszkowie i kanalizacji sanitarnej dla G¹sek, Sarbinowa
i Ch³opów w Gminie Mielno (Spó³ka Wodno-ciekowa Sarbinowo
Morskie w Kiszkowie  w likwidacji )

Del.
w Szczecinie

w³asna
(skargowa)



g/

1.
188

2.
Gospodarowanie przez gminy rodkami bud¿etu pañstwa otrzymywanymi
w formie subwencji i dotacji w 2002 r. (urzêdy gmin w: Budzeniu Du¿ym,
Dzierz¹¿ni, Garbatce-Letnisku, Gozdowie, Ko³bieli, Lutocinie, £askarzewie,
Nowej Suchej, Ostrowi Maz., Pniewach, P³oñsku, Przesmykach, Regiminie,
Skórcu, Troszynie, Siennie, Sochocinie, Wodyniach i Zakrzewie)

3.

4.

Del.
w Warszawie

w³asna
(inna)

189

Wykonywanie przez organy samorz¹du terytorialnego zadañ zwi¹zanych
z budow¹ i usytuowaniem du¿ych obiektów handlowych
(super- i hipermarketów) na terenie b. gminy Warszawa  W³ochy

Del.
w Warszawie

w³asna
(inna)

190

Wykonywanie przez organy samorz¹du terytorialnego zadañ
zwi¹zanych z budow¹ i usytuowaniem du¿ych obiektów handlowych
(super- i hipermarketów) na terenie b. gminy Warszawa  Centrum

Del.
w Warszawie

w³asna
(inna)

191

Wykonywanie przez organy samorz¹du terytorialnego zadañ zwi¹zanych
z budow¹ i usytuowaniem du¿ych obiektów handlowych
(super- i hipermarketów) na terenie b. gminy Warszawa  Ursynów

Del.
w Warszawie

w³asna
(inna)

192

Wykonywanie przez organy samorz¹du terytorialnego zadañ zwi¹zanych
z budow¹ i usytuowaniem du¿ych obiektów handlowych
(super- i hipermarketów) na terenie b. gminy Warszawa  Targówek

Del.
w Warszawie

w³asna
(inna)

193

Wykonywanie przez organy samorz¹du terytorialnego zadañ zwi¹zanych
z budow¹ i usytuowaniem du¿ych obiektów handlowych
(super- i hipermarketów) na terenie b. gminy Warszawa  Ursus

Del.
w Warszawie

w³asna
(inna)

194

Legalnoæ sprzeda¿y udzia³ów
Gminnej Gospodarki Komunalnej Ochota Sp. z o.o. w Warszawie

Del.
w Warszawie

w³asna
(inna)

195

Przygotowanie, realizacja i finansowanie ze rodków publicznych
zadania inwestycyjnego pn. Budowa mostu przez rzekê Wis³ê
w P³ocku wraz z dojazdami

Del.
w Warszawie

w³asna
(inna)

196

Gospodarka finansowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Bia³obrzegach

Del.
w Warszawie

w³asna
(inna)

197

Przygotowanie, realizacja i finansowanie ze rodków publicznych
zadania inwestycyjnego pn. Budowa Kompleksu
Sportowo  Widowiskowego w Warszawie

Del.
w Warszawie

w³asna
(inna)

198

Przygotowanie, realizacja i finansowanie ze rodków publicznych
zadania inwestycyjnego pn. Budowa szpitala w Pu³tusku

Del.
w Warszawie

w³asna
(inna)

199

Dokonywanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Mogielnicy analizy
owiadczeñ maj¹tkowych pracowników sfery budownictwa i geodezji

Del.
w Warszawie

w³asna
(inna)

200

Wykonanie wniosków po kontroli pn. Dzia³alnoæ s³u¿b weterynaryjnych
i administracji samorz¹dowej w zakresie przeciwdzia³ania i zwalczania
wystêpowania wcieklizny (Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Warszawie z siedzib¹ w Siedlcach, powiatowe inspektoraty weterynarii
w: Piasecznie, Radomiu i Otwocku, Urz¹d Miasta
i Gminy w Konstancinie-Jeziornie, Urz¹d Gminy w Wi¹zownie)

Del.
w Warszawie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

201

Funkcjonowanie transportu miejskiego
(Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy)

Del.
w Warszawie

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

202

Stan przygotowañ Polski do cz³onkostwa w Unii Europejskiej,
w zakresie sektora mleczarskiego oraz wykorzystanie rodków publicznych
na rynku mleka (Powiatowy Inspektorat Weterynarii
i Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w Siedlcach)

Del.
w Warszawie

w³asna
(rozpoznawcza)

203

Przebieg postêpowania naprawczego
w Przedsiêbiorstwie Elementów Budowlanych w Radomiu

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

204

Dzia³alnoæ Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Ostoja Sp. z o.o.
w Lesznie oraz wspó³dzia³anie Gminy Leszno
w zakresie wykonywania statutowych zadañ przez Spó³kê

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

205

Realizacja przez Akademiê Pedagogiki Specjalnej inwestycji
pn. Budowa Domu Akademickiego Nr 4
na Osiedlu Przyjañ Jelonki w Warszawie

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

206

Prawid³owoæ przetargów oraz zawartych w ich wyniku umów najmu lokali
mieszkalnych w b. gminie Warszawa-Centrum
 w latach 1998-2002 (3 kw.)

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

207

Gospodarowanie przez Zarz¹d Gminy Brochów nieruchomociami,
wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu
i wykorzystanie s³u¿bowego samochodu

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

5.

f/

f/



1.

2.

3.

4.

5.

208

Prawid³owoæ postêpowania organów administracji publicznej
w sprawie zabudowy i u¿ytkowania dzia³ki Nr 29/10 z obrêbu Obory,
po³o¿onej w gm. Konstancin  Jeziorna

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

209

Przebieg przekszta³cenia w³asnociowego Przedsiêbiorstwa Produkcji
i Us³ug Filmowych TECHFILM w Warszawie

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

210

Prywatyzacja Przedsiêbiorstwa Pañstwowego pn. PPKS w Kozienicach

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

211

Prowadzenie przez organy administracji publicznej postêpowania
w sprawie nadbudowy budynku przy ul. Gdañskiej 39a w Warszawie

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

212

Przygotowanie, realizacja i finansowanie przez Urz¹d Miasta i Gminy
w Drobinie inwestycji pn. Kompleks urz¹dzeñ sportowych w Drobinie
 w latach 1996-2001

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

213

Przygotowanie, realizacja i finansowanie
przez Zarz¹d b. gminy Warszawa  Centrum zadania inwestycyjnego
pn. Budowa Trasy Siekierkowskiej w Warszawie

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

214

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji bud¿etowych przekazanych Fundacji
Augustianum na funkcjonowanie Katolickiego Liceum i Gimnazjum
pw. w. Augustyna w Warszawie  w latach 2002-2003 (I pó³r.)

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

215

Dzia³alnoæ Zarz¹du Gminy Leoncin w zakresie przygotowania,
finansowania i realizacji inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa
Szko³y Podstawowej w Leoncinie

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

216

Realizacja przez organy Miasta i Gminy Serock zadañ w³asnych
i zleconych  w latach 1998-2003 (3 kw.)

Del.
w Warszawie

w³asna
(skargowa)

217

Wykonanie wniosków po kontroli pn. £¹czenie zatrudnienia
w wybranych urzêdach administracji publicznej z wykonywaniem
dzia³alnoci us³ugowej (starostwa powiatowe w rodzie l¹skiej
i Wroc³awiu)

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

218

Dzia³alnoæ Zak³adu Energetycznego Wroc³aw SA zwi¹zana
z przygotowan¹ informacj¹ o sytuacji w wybranych spó³kach
Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorstwach pañstwowych,
tzw. Raport otwarcia z 7 maja 2002 r.

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(rozpoznawcza)

c/

Gospodarka mieniem komunalnym i finansowa
Urzêdu Miasta K³odzka  w latach 2000-2001, ze szczególnym
uwzglêdnieniem pozyskiwania rodków finansowych
z nieruchomoci gminnych

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

f/

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

f/

f/

219

220

Prawid³owoæ deklarowanych i uzyskiwanych zwolnieñ podatkowych
oraz wykorzystanie rodków PFRON przez zak³ad pracy chronionej
IMPEL SA we Wroc³awiu  w latach 1998-2002 (3 kw.)

221

Zagospodarowanie wybranych nieruchomoci pozostaj¹cych
w Zasobie W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, w tym realizacja wybranych
umów dzier¿awy i sprzeda¿y nieruchomoci
(Agencja Nieruchomoci Rolnych  Oddzia³ Terenowy we Wroc³awiu)

222

Gospodarka finansowa i mieniem komunalnym w miecie widnicy
 w latach 2000-2002 (I pó³r.), z uwzglêdnieniem dzia³añ w zakresie
pozyskania rodków finansowych z nieruchomoci gminnych

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

223

Dzia³alnoæ utworzonego w 2000 r. Pañstwowego Zak³adu Bud¿etowego
pn. Stawy Milickie w Rudzie Su³owskiej

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

224

Funkcjonowanie Domu Dziecka w Ma³kowicach, z uwzglêdnieniem
spraw finansowo-administracyjnych  w latach 2000-2002

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

225

Dzia³alnoæ Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej
w Legnicy (wybrane zagadnienia)  w latach 1998-2002

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

226

Dzia³alnoæ Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Stroniu l¹skim (wybrane zagadnienia,
w tym wykorzystanie depozytów pieniê¿nych pacjentów)

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

227

Funkcjonowanie Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Wodnik
Spó³ka z o.o. oraz dzia³alnoæ Urzêdu Miejskiego w Jeleniej Górze
(wybrane zagadnienia)  w latach 1999-2003 (I kw.)

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

228

Dzia³alnoæ Urzêdu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
(wybrane zagadnienia)  w latach 2000-2003 (I kw.)

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)



f/

m/

1.

2.

3.

4.

229

Gospodarowanie przez Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹
we Wroc³awiu zbiorami bibliotecznymi i rodkami finansowymi
 w latach 1999-2003 (I kw.)

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

230

Dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa Pañstwowej Komunikacji Samochodowej
w widnicy  w latach 2001-2003

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

231

Dzia³alnoæ Urzêdu Miejskiego w Wa³brzychu i niektórych jednostek
organizacyjnych Gminy Wa³brzych (wybrane zagadnienia)
 w latach 2000-2003 (I kw.)

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

232

Dzia³alnoæ Urzêdu Miasta i Miejskiego Zak³adu Us³ug Komunalnych
w Karpaczu (wybrane zagadnienia)  w latach 2000-2002

Del.
we Wroc³awiu

w³asna
(skargowa)

233

Realizacja regionalnego programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia
w zakresie kszta³cenia podyplomowego pielêgniarek i po³o¿nych
(Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego w Gorzowie Wlkp.,
Orodek Doskonalenia Zawodowego Medyk w Ró¿ankach)

Del.
w Zielonej Górze

w³asna
(inna)

234

Realizacja przez Lubuski Szkolny Zwi¹zek Sportowy programu
pn. Animator sportu dzieci i m³odzie¿y

Del.
w Zielonej Górze

w³asna
(inna)

235

Analiza owiadczeñ maj¹tkowych przeprowadzona przez Starostê Powiatu
Gorzowskiego oraz informowanie Rady Powiatu o jej wynikach

Del.
w Zielonej Górze

w³asna
(inna)

236

Egzekwowanie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z dzier¿awy i sprzeda¿y
nieruchomoci z Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa
przez Agencjê W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa
 Oddzia³ w Gorzowie Wlkp.

Del.
w Zielonej Górze

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

237

Organizacja i finansowanie kszta³cenia osób niepe³nosprawnych
w szko³ach publicznych (Zespo³y Szkó³ Specjalnych i Ekologicznych
w Zielonej Górze)

Del.
w Zielonej Górze

w³asna
(rozpoznawcza)

238

Wykonanie przez Zarz¹d Miasta Szprotawa zadania zbiorowego,
polegaj¹cego na zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu cieków

Del.
w Zielonej Górze

w³asna
(skargowa)

5.

f/

f/

OBJANIENIE
a/

pismo Marsza³ka Senatu RP;

b/

pismo wicemarsza³ka Sejmu RP;

c/

zlecenie komisji Sejmu RP;

d/

sugestia komisji Sejmu RP;

e/

pismo przewodnicz¹cego komisji Senatu RP;

f/

pismo pos³a (pos³ów) na Sejm RP;

g/

pismo senatora (senatorów) RP;

h/

pismo przewodnicz¹cego Pañstwowej Komisji Wyborczej;

i/

wniosek Prezesa Rady Ministrów;

j/

pismo Ministra Skarbu Pañstwa;

k/

pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

l/

wyst¹pienie Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego;

m/

pismo wojewody.

!

