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Szanowni Pañstwo
Przedstawiam Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2005 roku, wypełniając tym samym
konstytucyjny obowiązek przedłożenia go Sejmowi RP.
Dążenie do systematycznego polepszania jakości i przydatności kontroli oraz informacji o ich wynikach jest
jednym z celów strategii działania NIK. Dbamy o podnoszenie profesjonalizmu działania, szczególnie zwracając
uwagę na obiektywizm oraz bezstronne i uczciwe prezentowanie faktów, ustalonych na podstawie możliwych do
zweryfikowania dowodów. W naszej pracy nie ma przyzwolenia na relatywizm w rozpoznawaniu zjawisk i formułowaniu ocen. Tak właśnie realizujemy naszą wizję NIK – organu kontroli państwowej, którego raporty są poszukiwanym źródłem wiedzy o stanie państwa.
Zgodnie za Standardami kontroli NIK, długofalowe planowanie kontroli obejmuje okresy trzyletnie. Rok 2005
był ostatnim, w którym realizowaliśmy priorytetowe kierunki badań, skupiając się na problematyce deficytu budżetowego i długu publicznego, restrukturyzacji gospodarki, ochronie zdrowia i prawach socjalnych, bezpieczeństwie
narodowym oraz integracji z Unią Europejską. W ten sposób uzyskaliśmy materiał porównawczy, przydatny dla
oceny stanu spraw publicznych.
Kontrole przeprowadzone w ciągu minionych trzech lat wskazują, że funkcjonowanie państwa nie poprawiło
się odczuwalnie w tym czasie. Nadal odnotowujemy takie zjawiska, jak brak dbałości o mienie publiczne, niegospodarność, nieprzestrzeganie prawa, korupcja czy niezadowalający stan bezpieczeństwa obywateli. Szczegóły
znajdziecie Państwo wewnątrz Sprawozdania, ja zaś w tym miejscu zasygnalizuję – skrótowo – najważniejsze
z nich.
Brakuje w naszym państwie spójnej wizji rozwoju poszczególnych sfer jego funkcjonowania. Ustalone programy działania często są zmieniane, nie są realizowane lub w ich wykonywaniu dominują przypadek i improwizacja.
Utrudnia to przezwyciężanie zastoju w takich dziedzinach jak: transport i komunikacja, ochrona zdrowia oraz prze-

kształcenia własnościowe. Zaakceptowane programy rządowe realizowane są wybiórczo i niekonsekwentnie.
Jest to szczególnie widoczne w budowie autostrad, restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego, prywatyzacji przemysłu spirytusowego, komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP.
Przyrasta zadłużenie sektora publicznego. Obawy o relację państwowego długu publicznego do PKB wyrażałem przedstawiając Sprawozdanie z działalności NIK za 2004 rok. Niestety potwierdziły się one, relacja
ta wyniosła w 2005 roku 48,8% i była wyższa niż rok wcześniej o 0,6 punktu procentowego. Ocieramy się o
pierwszy próg ostrożnościowy, określony w ustawie o finansach publicznych na 50%. Utrzymanie się poniżej
tego poziomu możliwe było głównie dzięki wzrostowi wartości złotego.
Nierozwiązane problemy utrzymują się w sferze polityki społecznej, zwłaszcza w ochronie zdrowia. Ubezpieczeni ciągle nie mogą w pełni korzystać ze swych praw, a służba zdrowia targana jest konfliktami, będącymi
konsekwencją odkładania przez kolejne ekipy najpilniejszych reform.
Poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania państwa jest korupcja. Nie pierwszy już rok Izba sygnalizuje,
że przyczyny występowania tego wysoce niekorzystnego społecznie i gospodarczo zjawiska są ciągle te same.
Wymieniając je, zwrócić należy szczególną uwagę na brak jawności postępowania, dowolność w podejmowaniu
decyzji oraz konflikt interesów.
NIK – jeden z filarów identyfikowania zagrożeń korupcją w państwie – swym działaniem wspomaga walkę
z korupcją. Izba czyni to poprzez identyfikowanie obszarów zagrożonych korupcją oraz zgłaszanie propozycji
uszczelnienia systemu prawnego, którego niedoskonałości czasami wręcz prowokują do podejmowania korupcyjnego ryzyka.
Szanowni Państwo!
Jak co roku, także i tym razem powracają pytania o skuteczność działania Izby. Chcę więc jeszcze raz
przypomnieć, że największą korzyścią jest prewencyjny charakter naszych kontroli – każdy, kto rozporządza
groszem publicznym musi być świadomy możliwości, a nawet nieuchronności kontroli. Prawie wszystkie nasze
kontrole wieńczą wnioski kierowane do badanych jednostek, do ich instytucji nadrzędnych, wreszcie do organów państwa. Często formułujemy wnioski de lege ferenda, które jednak są podejmowane tylko w nieznacznym
procencie. NIK stara się wypełnić rolę dobrego lekarza – stawia diagnozę i proponuje lekarstwa. Jednak od woli
samego pacjenta zależy, czy podda się zapisanej kuracji.
Jedną z miar efektywności Izby są korzyści finansowe, uzyskane w wyniku działań podjętych w związku z
przeprowadzonymi kontrolami. W ubiegłym roku wyniosły one ponad 1 mld 58 mln zł, czyli były niemal pięciokrotnie wyższe niż wydatki budżetowe Izby w 2005 r. Osiągamy zatem porównywalną z innymi najwyższymi organami kontroli swoistą „stopę zwrotu”, stanowiącą relację korzyści o charakterze finansowym, jakie przyniosły
kontrole NIK, do wydatków Izby. Potwierdza to tezę, że opłaca się inwestować w NIK.
Warto też odnotować, że w 2005 r. określiliśmy nowe kierunki działalności kontrolnej na najbliższą przyszłość. Wyrażają się one w uchwalonych przez Kolegium NIK priorytetach kontroli na lata 2006-2008. Nasze
badania koncentrować będziemy na szukaniu odpowiedzi na pytania, czy państwo jest oszczędne, gospodarne
i przyjazne obywatelowi, będziemy także tradycyjnie identyfikować źródła i mechanizmy zagrożenia korupcją.
Obejmując przed pięciu laty urząd prezesa Najwyższej Izby Kontroli, jako jeden z podstawowych celów
działalności wyznaczyłem sobie pełne dostosowanie Izby do międzynarodowych standardów. Z satysfakcją
stwierdzam, że pracownicy NIK są dobrze przygotowani do wyzwań wynikających z przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Wyrazem uznania dla aktywnej działalności Izby na arenie międzynarodowej jest powierzenie NIK
zorganizowania w 2006 roku zebrania Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli państw
Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz w 2008 roku VII Kongresu Europejskiej
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI).

Misj¹
Najwy¿szej Izby Kontroli
jest dba³oœæ o gospodarnoœæ
i skutecznoœæ w s³u¿bie
publicznej
dla Rzeczypospolitej Polskiej

Wizj¹

Nasze dzia³ania, osi¹gniêcia i sukcesy w 2005 r.

Najwy¿szej Izby Kontroli
jest ciesz¹cy siê
powszechnym autorytetem
najwy¿szy organ
kontroli pañstwowej,
którego raporty
bêd¹ oczekiwanym

l 170 tematów kontroli planowych
l 2903 skontrolowane jednostki
l 233 tematy kontroli doraźnych

i poszukiwanym Ÿród³em

l 3053 przekazane wystąpienia pokontrolne

informacji

l 176 informacji o wynikach kontroli przedłożonych Sejmowi

dla organów w³adzy
i spo³eczeñstwa

l 18.332 mln zł – wymiar finansowy nieprawidłowości
ujawnionych w wyniku kontroli
l 1.059 mln zł – wymiar korzyści finansowych uzyskanych
w wyniku kontroli
l udział przedstawicieli NIK w 775 posiedzeniach komisji
i podkomisji sejmowych
l 53 wnioski de lege ferenda zgłoszone w 28 informacjach
l 2 posiedzenia seminaryjne Kolegium NIK z udziałem przedstawicieli
świata nauki i osób znaczących w działalności publicznej
l wdrożenie nowej metodyki ustalania finansowych rezultatów kontroli
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Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi NIK wed³ug stanu na 1 stycznia 2006 r.

Prezes NIK, wiceprezesi
i dyrektor generalny NIK

Z dniem 15 stycznia 2005 r. powołani zostali nowi członkowie Kolegium NIK, w części obejmującej przedstawicieli nauk prawnych
i ekonomicznych oraz przedstawicieli dyrektorów jednostek organizacyjnych lub doradców Prezesa NIK.
Członkami Kolegium – poza Prezesem, wiceprezesami i dyrektorem
generalnym NIK, którzy z urzędu wchodzą w jego skład – zostali:

Przedstawiciele nauk prawnych
i ekonomicznych:

Przedstawiciele nauk prawnych
i ekonomicznych:

ELŻBIETA CHOJNA-DUCH

ELŻBIETA CHOJNA-DUCH

Do 14 stycznia 2005 r. Kolegium NIK
obradowało w składzie:

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
ZBIGNIEW DWORZECKI

ZBIGNIEW DWORZECKI

– prof. nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej;

– prof. nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej;
TADEUSZ RENIUSZ JANUSZ

ADAM JAROSZYŃSKI

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;

– prof. nauk ekonomicznych w Uniwersytecie Łódzkim;
ADAM JAROSZYŃSKI

ANTONI KANTECKI 1/

– prof. nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej;

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
ANTONI KANTECKI
– prof. nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej;

IRENA LIPOWICZ

CZESŁAW MARTYSZ

CZESŁAW MARTYSZ

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Śląskim;
MAREK WIERZBOWSKI

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim.

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego;
– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Śląskim;
MAREK WIERZBOWSKI

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim.

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych NIK
i doradcy Prezesa NIK:

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych NIK
i doradcy Prezesa NIK:

WALDEMAR DŁUGOŁĘCKI

WALDEMAR DŁUGOŁĘCKI

– dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów;

– dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów;
MIECZYSŁAW KOSMALSKI

STANISŁAW JAROSZ

– dyrektor Delegatury NIK w Gdańsku;

– dyrektor Delegatury NIK w Warszawie;
BOGUSŁAW MOZGA

– dyrektor Departamentu Strategii Kontrolnej
(sekretarz Kolegium NIK);

MIECZYSŁAW KOSMALSKI

– dyrektor Delegatury NIK w Warszawie;
BOGUSŁAW MOZGA

– dyrektor Departamentu Strategii Kontrolnej
(sekretarz Kolegium NIK);

JÓZEF PŁOSKONKA

– doradca Prezesa NIK;
ALICJA POMORSKA

JÓZEF PŁOSKONKA

– doradca Prezesa NIK;

– doradca Prezesa NIK;
JAROSŁAW WENDERLICH

BOGDAN SKWARKA

– dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego2/;

– dyrektor Delegatury NIK w Bydgoszczy;
MAREK ZAJĄKAŁA

MAREK ZAJĄKAŁA

– dyrektor Departamentu Obrony Narodowej
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

– dyrektor Departamentu Obrony Narodowej
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
W 2005 r. Kolegium NIK obradowało na 16 posiedzeniach.

1/
2/

Zmarł 16 lutego 2006 r.
Od 3 października 2005 r. dyrektor Departamentu Prawnego
i Orzecznictwa Kontrolnego.

Współpraca z Sejmem
Podstawowe zadanie Najwyższej Izby Kontroli, jako naczelnego organu kontroli państwowej
podlegającego Sejmowi, polega na dostarczaniu
wiedzy o stanie państwa. Ustawa o NIK określa
dokumenty, jakie Izba jest zobowiązana przedkładać Sejmowi. Należą do nich m.in. analiza
wykonania budżetu państwa i założeń polityki
pieniężnej, opinia w przedmiocie absolutorium
dla Rady Ministrów, roczne sprawozdanie ze
swej działalności. NIK przekazuje też Sejmowi
informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli.
Bieżąca współpraca NIK z Sejmem wyraża się nie tylko uczestnictwem Prezesa NIK lub
wiceprezesów w posiedzeniach plenarnych, ale
także udziałem przedstawicieli Izby w obradach
komisji sejmowych, podczas których mogą oni
– wykorzystując ustalenia kontroli oraz wynikające z nich oceny i wnioski – zgłaszać uwagi
do przedłożeń rządowych oraz do informacji,
sprawozdań i projektów rozpatrywanych na tych
posiedzeniach. W 2005 r. dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów oraz delegatur, doradcy
Prezesa NIK, a także inni pracownicy Izby upoważnieni przez Prezesa NIK wzięli udział w 775
posiedzeniach komisji i podkomisji.
Prezes NIK wystąpił na 2 posiedzeniach
plenarnych, przedstawiając m.in. Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polity-

ki pieniężnej w 2004 r. oraz Sprawozdanie
z działalności NIK w 2004 r. Zabrał też głos
w sprawie bezpieczeństwa energetycznego
kraju. Powiedział m.in., że w świetle wyników
kontroli NIK konieczne jest opracowanie przez
Radę Ministrów i przedstawienie Sejmowi RP
koncepcji restrukturyzacji sektora naftowego
uwzględniającej jego rozwój, bezpieczeństwo
energetyczne, interesy konsumentów i ochronę
środowiska. Zwrócił też uwagę na brak konkretnych działań prowadzących do dywersyfikacji
dostaw gazu z zagranicy i wzrastający jego

import z jednego kierunku. Powoduje to rosnące uzależnienie Polski od jednego dostawcy
– faktycznego monopolisty. Mimo że prezentowane przez NIK wnioski, wynikające z kontroli
dotyczących strategicznych obszarów polskiej
gospodarki nie zawsze znajdują zrozumienie u
ich adresatów, a niekiedy są – jak zdarzało się
w przeszłości – dezawuowane przez kontrolowanych, to Izba, wypełniając swą misję, nadal
będzie poświęcała tym zagadnieniom wiele
uwagi, a o rezultatach swych badań będzie informowała opinię publiczną.

Obecność na arenie międzynarodowej
W minionym roku NIK aktywnie działała w Komitecie Kontaktowym – organie pomocniczym Unii Europejskiej. W jego skład wchodzą prezesi najwyższych organów kontroli państw UE i prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Izba kontynuowała też
współpracę z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi najwyższe organy kontroli – światową INTOSAI i europejską EUROSAI.
Na ostatnim, VI Kongresie EUROSAI w Bonn, Izbie powierzono organizację kolejnego kongresu EUROSAI, który odbędzie się w 2008 r.
w Krakowie. Zaproponowane przez NIK zagadnienia – jakość postępowania kontrolnego oraz kontrola programów socjalnych, będą
przewodnimi tematami krakowskiego spotkania.
Izba współdziałała też z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym. W kontrolach prowadzonych w Polsce przez kontrolerów ETO
asystowali kontrolerzy z NIK. Izba uczestniczyła także w kontrolach równoległych, prowadzonych wspólnie z organami kontroli innych
państw, m.in. Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Słowacji, Niemiec, Rosji i Wielkiej Brytanii. Większość z nich zrealizowano w ramach prac
Grupy roboczej EUROSAI ds. ochrony środowiska.

Uczestnicy VI Kongresu EUROSAI
w Bonn, 29 maja – 2 czerwca 2005 r.

Kontrola Państwowa
Dwumiesięcznik Kontrola Państwowa jest najstarszym wydawnictwem Izby, ukazującym
się od 1956 r. Pierwszy numer z 2005 r. był zarazem 300. numerem czasopisma. Przez 50
lat istnienia Kontrola Państwowa była jedynym, systematycznie wydawanym periodykiem
w Polsce, zajmującym się tytułową problematyką, starając się być przydatnym zarówno dla
kontrolowanych, jak i kontrolujących, a także dla czytelników chcących zapoznać się z systemem kontroli w Polsce, zakresem kompetencji i działalnością NIK oraz podobnych instytucji
w Europie i na świecie.
Czasopismo poświęca wiele miejsca upowszechnieniu prac Izby – w 300 numerach wyczerpująco omówiono wyniki ponad 700 przeprowadzonych przez nią kontroli. W wydaniach
specjalnych zaprezentowano organizację najwyższego organu kontroli w państwie na przestrzeni wieków. Przekazywano wierne relacje z obrad seminaryjnych posiedzeń Kolegium NIK
oraz kontynuowano cykl przedstawiający historię i współczesność delegatur.
Począwszy od 2003 r., każde wydanie Kontroli Państwowej jest dostępne na stronach
internetowych NIK.

Biblioteka
Biblioteka NIK gromadzi polskie i zagraniczne wydawnictwa promulgacyjne, a pierwsze
egzemplarze tych zbiorów sięgają 1918 r. W księgozbiorze, ze względu na specyfikę działalności
Izby, gromadzone są przede wszystkim publikacje
z takich dziedzin, jak: prawo, ekonomia, finanse,
administracja, zarządzanie i kontrola państwowa.
Na koniec 2005 r. liczył on ponad 19 tys. woluminów. W minionym roku zasoby biblioteczne wzbogaciły się o ponad tysiąc egzemplarzy nowych

publikacji, dotyczących głównie licznych gałęzi
prawa, w tym prawa Unii Europejskiej oraz kontroli, rachunkowości i statystyki.
Szczególnie użyteczny dla czytelników jest
stale rozbudowywany dział księgozbioru poświęcony funkcjonowaniu kontroli państwowej w Polsce i za granicą. Zawiera on m.in. zbiory aktów
prawnych, pozycje poświęcone procedurom kontrolnym, metodyce kontroli i audytu w Polsce i na
świecie, materiały związane z działalnością zrze-

szających najwyższe organy kontroli na świecie
i w Europie międzynarodowych organizacji INTOSAI i EUROSAI, a także Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej.
Z końcem 2005 r. rozpoczęła się przeprowadzka biblioteki do nowych pomieszczeń. Poprawa
warunków lokalowych, wobec nieustannie zwiększającego się zapotrzebowania użytkowników na
fachową informację, była niezbędnym warunkiem
jej dalszego prawidłowego funkcjonowania.

Informatyzacja, strona internetowa
Realizując przyjętą Strategię informatyzacji NIK, w Izbie systematycznie modernizuje
się sprzęt i oprogramowanie. Główny nacisk kładzie się na rozwój systemu informatycznego
– wdrażanie najnowszych rozwiązań, wspierających procesy kontrolne.
W ubiegłym roku koncentrowano się m.in. na unowocześnianiu funkcjonujących już
podsystemów, optymalnym wykorzystaniu sprzętu oraz wdrażaniu Elektronicznego Systemu
Obiegu Dokumentów. Z powodzeniem stosowano też, nieustannie rozwijane w Izbie, własne narzędzia informatyczne, np. Pomocnik kontrolera wspomagający audytorskie badania
ewidencji finansowo-księgowej. Opracowany przez grupę kontrolerów i informatyków z NIK
projekt algorytmu Wspólne ramy kontroli administracji elektronicznej został w 2005 r. rekomendowany na spotkaniu podgrupy roboczej EUROSAI ds. informatyki, jako wzorcowe podejście
do kontroli usług informatycznych.
Szybki dostęp do aktualnych informacji umożliwia serwis Biuletynu Informacji Publicznej
(www.bip.nik.gov.pl). Zainteresowani znajdą tam m.in. opis organizacji wewnętrznej, podstawowe akty prawne regulujące działalność Izby, ogłoszenia o zamówieniach publicznych. Na
specjalnie przygotowanej stronie można zapoznać się z listą oferowanych miejsc pracy na
stanowiska związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych oraz wymaganiami stawianymi kandydatom.
Strona internetowa Izby zawiera aktualizowaną część dotyczącą konferencji prasowych
organizowanych przez rzecznika prasowego NIK, zbiory wycinków prasowych i aktualności radiowo-telewizyjne odnoszące się do działalności Izby, a także elektroniczne wersje informacji
o wynikach kontroli.
Serwis www.nik.gov.pl ma też wersję przeznaczoną dla czytelników anglojęzycznych,
jego część wydzielono dla Grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiska, której koordynatorem jest NIK.

0gólne informacje o Najwy¿szej Izbie Kontroli

Nr ewid.130/2006/ WSK

Najwy¿sza
Izba
Kontroli

9

Spis treœci

S³owo wstêpne

2–3

Wprowadzenie

4–8

I. Ogólne informacje o Najwy¿szej Izbie Kontroli
1. Podstawy prawne dzia³alnoœci i strategia NIK

15

2. Dzia³alnoœæ Kolegium Najwy¿szej Izby Kontroli

19

3. Organizacja wewnêtrzna

31

4. Pracownicy

37

5. Wspó³praca miêdzynarodowa

49

6. Dzia³alnoœæ wydawnicza

59

7. Informatyzacja

63

0gólne
Spis
treści
informacje o Najwy¿szej Izbie Kontroli

II. Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

73

1. Dane ogólne

75

2. Dochody

76

3. Wydatki

77

4. Omówienie wa¿niejszych grup wydatków w uk³adzie rodzajowym

80

5. Uwagi koñcowe

86

III. Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli
1. Plan pracy i jego realizacja

10

13

87
89

2. Wspó³praca z Sejmem RP, uczestnictwo NIK w procesie legislacyjnym

101

3. Egzekwowanie odpowiedzialnoœci przypisanej prawem

115

4. Podawanie do wiadomoœci publicznej wyników kontroli

125

5. Za³atwianie skarg i wniosków

131

6. Za³atwianie wniosków o udostêpnienie informacji publicznej

143

7. Archiwum Najwyższej Izby Kontroli

147

Spis treœci

151

1. Wprowadzenie

153

2. Metodyka ustalania rezultatów finansowych kontroli

154

3. Rozwój metodyki kontroli wykonania zadań

157

4. Uwagi końcowe

157

V. Wa¿niejsze nieprawid³owoœci
w wybranych obszarach dzia³alnoœci pañstwa

159

Uwagi ogólne

161

1. Deficyt bud¿etowy i d³ug publiczny

165

2. Restrukturyzacja gospodarki

183

3. Ochrona zdrowia i prawa socjalne

199

4. Bezpieczeñstwo narodowe

211

5. Procesy integracji z Uni¹ Europejsk¹

223

6. Dzia³ania antykorupcyjne

233

7. Wybrane efekty kontroli

253

0gólne
Spis
treści
informacje o Najwy¿szej Izbie Kontroli

IV. Unowoczeœnianie kontroli pañstwowej

Za³¹czniki:
Za³. Nr 1 – Wykaz informacji o wynikach kontroli wys³anych do
Sejmu RP w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 marca 2006 r.
Za³. Nr 2 – Wykaz informacji o wynikach kontroli wys³anych do organów
szczebla wojewódzkiego w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 marca 2006 r.
Za³. Nr 3 – Syntetyczne opracowania poszczególnych kontroli
Za³. Nr 4 – Zestawienie kontroli doraŸnych przeprowadzonych w 2005 r.
Za³. Nr 5 – Wykaz wa¿niejszych wniosków de lege ferenda NIK przedstawionych
w informacjach o wynikach kontroli z 2005 r.

11

12

0gólne informacje o Najwy¿szej Izbie Kontroli

I.

n
n
n
n
n
n
n

0gólne informacje o Najwy¿szej Izbie Kontroli

Ogólne
informacje
o Najwyższej
Izbie
Kontroli
Podstawy prawne działalności
Działalność Kolegium NIK
Organizacja wewnętrzna
Pracownicy
Współpraca międzynarodowa
Działalność wydawnicza
Informatyzacja

13

14

0gólne informacje o Najwy¿szej Izbie Kontroli

0gólne informacje o Najwy¿szej Izbie Kontroli

Podstawy
prawne
dzia³alnoœci
i strategia NIK
1.

Konstytucja RP
Ustawa o NIK
Przepisy
wykonawcze
dotycz¹ce
postêpowania
kontrolnego
Strategia NIK
– misja i wizja
Standardy
kontroli NIK
i Podręcznik
kontrolera

15

Aktami prawnymi określającymi pozycję ustrojową i funkcjonalną NIK są ustawa zasadnicza – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
(art. 202 - 207) i ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.

Podstawy prawne działalności
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Konstytucja RP stanowi, że Izba jest naczelnym organem kontroli państwowej, podlega Sejmowi RP i działa na zasadach
kolegialności, co oznacza, że Izba jest wyodrębnionym funkcjonalnie organem państwowym, mającym wiodącą rolę w realizacji zadań kontrolnych w państwie, a jej ustalenia, oceny, uwagi i wnioski mogą być weryfikowane tylko w postępowaniu
prowadzonym przez NIK. Uprawnień do dokonywania zmian w tym zakresie nie ma nawet Sejm RP, któremu Izba podlega.
Przepisy konstytucyjne regulują również obowiązki NIK wobec Sejmu i określają pozycję Prezesa NIK.
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Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli
Ustawa o NIK określa zadania, zakres działania Izby i jej organizację. Reguluje proces postępowania kontrolnego, ustala
obowiązki pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne oraz przysługujące im prawa, wskazuje organy,
które mogą zlecić Izbie przeprowadzenie kontroli lub wystąpić z tego rodzaju wnioskiem. Jej przepisy stanowią, że NIK podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu RP lub jego organów, a także na wniosek Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów. Izba
podejmuje także kontrole z własnej inicjatywy.
Izba bada wykonanie budżetu państwa, realizację ustaw oraz innych aktów prawnych, w zakresie działalności finansowej,
gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej organów i jednostek, o których mowa niżej. Zakres uprawnień kontrolnych ma
charakter obligatoryjny lub fakultatywny. Zróżnicowane są też kryteria oceny, jakimi posługuje się Izba w stosunku do kontrolowanych organów i podmiotów – publicznych i niepublicznych.
Kontroli podlega działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych i innych państwowych
jednostek organizacyjnych – z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Izba kontroluje także działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych,
pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. Inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze Izba kontroluje
pod względem legalności i gospodarności w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe (komunalne)
oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.
W odniesieniu do części podmiotów, zakres przedmiotowy kontroli obejmuje jedynie wykonanie budżetu, gospodarkę
finansową i majątkową. Ograniczenie to dotyczy: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP i Kancelarii Senatu RP,
Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Państwowej Inspekcji Pracy.
Wspomnianemu ograniczeniu nie podlegają kontrole przeprowadzane w niektórych z wymienionych jednostek, o ile podejmowane są na zlecenie Sejmu RP. W wypadku takiego zlecenia, NIK bada działalność Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP
i Kancelarii Senatu RP, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Państwowej Inspekcji Pracy. Na identycznych zasadach
NIK bada całokształt działalności Kancelarii Prezydenta RP – na wniosek Prezydenta oraz Kancelarii Senatu – na wniosek Senatu.
Ustawowym obowiązkiem NIK jest przedkładanie Sejmowi RP: analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, informacji o wynikach kontroli zleconych przez Sejm lub jego
organy, jak również informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów
oraz innych ważniejszych kontroli. Izba przedkłada Sejmowi RP także wnioski w sprawie rozpatrzenia problemów związanych
z działalnością organów wykonujących zadania publiczne, a także wystąpienia z wynikającymi z kontroli zarzutami dotyczącymi działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi i Prezesa NBP1/. Ponadto jest
ustawowo zobowiązana do przedkładania Sejmowi RP sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.
1/
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A także osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK.

Procedury określone w ustawie o NIK regulują, oprócz działań podejmowanych przez kontrolera w toku prowadzonej
kontroli, również czynności związane z realizacją wyników kontroli, czyli m.in. kierowaniem wystąpień pokontrolnych i opracowywaniem informacji o wynikach kontroli. Podkreślić należy, że kierownicy kontrolowanych jednostek mają zagwarantowane prawo zgłaszania zastrzeżeń do ustaleń opisanych w protokole kontroli, a także do ocen, uwag i wniosków zawartych
w wystąpieniu pokontrolnym.

Przepisy wykonawcze dotyczące postępowania kontrolnego
Zarządzeniem Prezesa NIK z 1 marca 1995 r. w sprawie postępowania kontrolnego uregulowane zostały zadania kontrolerów, zasady przygotowywania kontroli, dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych, sporządzania protokołu,
wystąpienia i informacji o wynikach kontroli, a także tryb rozpatrywania zastrzeżeń.

Strategia NIK i standardy kontroli
Przyjęty przez Kolegium NIK dokument Strategia NIK – misja i wizja jest wieloletnim programem rozwoju, określającym
nadrzędny cel i kierunki działania Izby, docelowe efekty, a także narzędzia służące realizacji postawionych celów. Głównym
przesłaniem Strategii w realizacji celów i zadań kierunkowych jest doprowadzenie do unowocześnienia kontroli państwowej,
z wykorzystaniem standardów i doświadczeń własnych, jak i innych państw, w tym doświadczeń najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej. Dodatkowym bodźcem przyspieszającym prace nad Strategią NIK była uchwała Sejmu RP
w sprawie wzmocnienia kontroli państwowej prowadzonej przez NIK 2/.
W Strategii NIK, za swój nadrzędny cel – swoją misję – Izba przyjęła wyzwanie: dbałość o gospodarność i skuteczność
w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej.
1) NIK powinna spełniać najwyższe standardy jakości. Kontrolerzy – w służbie społeczeństwu i państwu – powinni kierować się zasadami etyki i wartościami, takimi jak: obiektywizm i bezstronność, otwartość i stałość ocen, perfekcja zawodowa.
NIK powinna więc stale dążyć do osiągania większej skuteczności ocen, uwag i wniosków. Wskazując na nieprawidłowości
i zagrożenia, w tym na zjawiska korupcji, Izba przyczynia się do udzielania organom władzy rzetelnych i obiektywnych informacji. Przez rzetelne informowanie o tym, jak wykonywane są ustawy oraz w jaki sposób wykorzystywany jest majątek
publiczny i pieniądze podatników, Izba wspiera organy państwa w stanowieniu prawa i wyborze dróg umożliwiających trwały
i zrównoważony rozwój, a także mobilizująco wpływa na władze publiczne, w usuwaniu zagrożeń i likwidacji nieprawidłowości w ich działaniach. NIK tym samym pozytywnie oddziałuje na działalność organów państwa, wskazując nieprawidłowości,
piętnując nierzetelność, ale też propagując dbałość o porządek prawny, odpowiedzialność i najlepsze praktyki zarządzania
majątkiem państwowym i środkami z danin publicznych.
2) Wizją NIK jest cieszący się autorytetem organ kontroli państwowej, którego raporty są oczekiwanym i poszukiwanym
źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa. Stąd też jednym z celów Strategii jest dążenie do systematycznego
polepszania jakości i przydatności informacji o wynikach kontroli – jakość prowadzonych kontroli nie powinna budzić jakichkolwiek wątpliwości, zaś ich skuteczność powinna być oceniana m.in. przez pryzmat wykorzystania postulowanych ocen, uwag
i wniosków. Realizacja tego celu wymaga promowania profesjonalizmu osiąganego przez doskonalenie wiedzy i perfekcjonizmu zawodowego, dbałości o obiektywizm, czyli bezstronne ustalanie i uczciwe prezentowanie faktów, oceniania przy użyciu
zdefiniowanych kryteriów, prezentowania stanowiska i wniosków jedynie na podstawie weryfikowalnych dowodów, zgodnie
z najlepszą wiedzą i doświadczeniem, a także z uwzględnieniem w tych działaniach zasady kolegialności. Niezmiernie ważnym elementem kształtowania autorytetu NIK jest niezależność od organów władzy. Osiąganiu tych celów sprzyja stosowanie
nowoczesnych metod planowania, programowania i przeprowadzania kontroli, opartych na jednolitych standardach i metodyce, z udziałem technik informatycznych, a także stałe doskonalenie metodycznych podstaw kontroli.
3) Kolejnym, podstawowym celem Strategii jest kształtowanie etosu służby publicznej oraz zapewnianie pracownikom
warunków indywidualnego rozwoju i zadowolenia z pracy. Efektywnie i oszczędnie zorganizowana Izba powinna optymalnie
korzystać z potencjału intelektualnego pracowników i gospodarnie wykorzystywać środki finansowe – stosownie do założo2/

Uchwała Sejmu RP z 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli państwowej prowadzonej przez NIK (M. P. Nr 2, poz. 10).
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Strategia NIK – misja i wizja

nych celów i realizowanych zadań. Powinna być także miejscem pracy umożliwiającym rozwój pracownikom wysoko wykwalifikowanym, umotywowanym, wydajnym i mającym wymagane predyspozycje.
4) Ważnym celem Strategii NIK jest także aktywne oddziaływanie Izby na instytucje publiczne, m.in. przez: propagowanie
poszanowania prawa oraz piętnowanie jego naruszania i lekceważenia, w tym zjawisk korupcji, współdziałanie i udzielanie pomocy innym organom kontroli, wspieranie idei sprawnie funkcjonujących i wiarygodnych systemów audytu i kontroli wewnętrznej w urzędach administracji publicznej, otwartość w publicznym informowaniu o działalności organów władzy i podmiotów
korzystających ze środków publicznych, a przede wszystkim – stałe rozwijanie współpracy z Sejmem RP i rządem.

Standardy kontroli NIK i Podręcznik kontrolera
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Wraz z dokumentem wytyczającym Strategię, 7 lipca 2002 r. Prezes NIK zatwierdził Standardy kontroli NIK, które stały
się zaczynem do przygotowania wytycznych metodycznych – instrukcji pomocnych przy przeprowadzaniu postępowania kontrolnego. Udoskonalone Standardy, wraz z wytycznymi metodycznymi, tworzą Podręcznik kontrolera. Zawarte w nim treści,
przekładające idee, wartości i zasady opisane w Strategii na język praktyki kontrolerskiej, są wykorzystywane w procesie
szkolenia kandydatów na kontrolerów oraz w czasie przygotowywania i realizacji kontroli. Ułatwiają dobór optymalnych metod
i technik wykonywania zadań kontrolnych, jak również praktyczne rozwiązywanie problemów i wątpliwości natury proceduralnej. Podręcznik jest również narzędziem pomocnym we wdrożeniu systemu odpowiedniej jakości pracy. Oprócz Strategii NIK
i Standardów kontroli, zawiera także Kodeks etyki kontrolera NIK, wytyczne do stosowania poszczególnych grup standardów
kontroli, jak również wytyczne pomocne przy określaniu tematyki i metodyki kontroli w ważniejszych obszarach będących
przedmiotem badań kontrolnych.
Podręcznik kontrolera jest stale uzupełniany i doskonalony. Niezależnie od własnego dorobku w sferze metodyki kontroli, wykorzystano w nim doświadczenia innych organów kontroli, m.in. Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz najwyższych organów kontroli Wielkiej Brytanii, Szwecji, Kanady i USA. Korzystano także bezpośrednio z pomocy zewnętrznej:
projekt Strategii NIK zaopiniowała SIGMA3/, zaś projekt Standardów kontroli i część wytycznych metodycznych – Narodowy
Urząd Kontroli Wielkiej Brytanii.

3/

SIGMA (ang. Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries). Inicjatywa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i Wspólnot Europejskich, zawiązana w 1992 r. dla wspierania krajów Europy Środkowej i Wschodniej w reformie administracji publicznej.

18

Organizacja,
kompetencje i zadania
Sk³ad Kolegium NIK
Ogólne dane
o dzia³alnoœci w 2005 r.

0gólne informacje o Najwy¿szej Izbie Kontroli

2.

Dzia³alnoœæ
Kolegium
Najwy¿szej
Izby
Kontroli

Rozpatrywanie zastrze¿eñ
do wyst¹pieñ
pokontrolnych
Zmiana statutu NIK
Priorytety kontroli NIK
Uprawnienia NIK
do kontroli oświadczeń
majątkowych
Opinia w przedmiocie
absolutorium
dla Rady Ministrów
Posiedzenia
seminaryjne

19

Organizacja, kompetencje i zadania
Konstytucja RP i ustawa o NIK stanowią, że Izba działa na zasadach kolegialności.
W skład Kolegium NIK wchodzą: Prezes NIK, jako przewodniczący, wiceprezesi i dyrektor generalny NIK oraz 14 członków
Kolegium. Na członków Kolegium Marszałek Sejmu RP powołuje, na wniosek Prezesa NIK, 7 przedstawicieli nauk prawnych
lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów jednostek organizacyjnych Izby lub doradców Prezesa NIK, spośród których Prezes
NIK wyznacza sekretarza Kolegium. Osoby wchodzące w skład Kolegium są w sprawowaniu swych funkcji niezawisłe i mogą
w sprawie podejmowanych uchwał zgłaszać do protokołu zdanie odrębne. Kadencja członków Kolegium trwa 3 lata, licząc od
dnia powołania.
Kolegium NIK zatwierdza analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdanie z działalności Izby w roku ubiegłym. Uchwala też opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, wnioski w sprawie rozpatrzenia
przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne, wystąpienia zawierające zarzuty, które wynikają z kontroli i dotyczą działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi, Prezesa NBP i osób kierujących niektórymi instytucjami, a także projekty statutu i budżetu NIK oraz okresowe
plany pracy Izby. Ponadto opiniuje wniesione przez Prezesa NIK programy kontroli i informacje o wynikach szczególnie ważnych kontroli oraz inne sprawy, wniesione przez Prezesa albo przedstawione przez co najmniej 1/3 członków Kolegium.
Do zadań Kolegium NIK należy także rozpatrywanie zastrzeżeń do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach
pokontrolnych przekazywanych przez Prezesa NIK lub wiceprezesów. Uchwały Kolegium w tych sprawach są ostateczne.
Posiedzeniom Kolegium NIK przewodniczy Prezes NIK lub wyznaczony przez niego wiceprezes. Uchwały zapadają
w obecności co najmniej połowy składu Kolegium, w tajnym głosowaniu, większością głosów.
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Skład Kolegium NIK
Do 14 stycznia 2005 r. Kolegium NIK obradowało w składzie:
– Mirosław Sekuła
– Prezes NIK;
– Jacek Jezierski
– wiceprezes NIK;
– Piotr Kownacki
– wiceprezes NIK;
– Zbigniew Wesołowski
– wiceprezes NIK;
– Krzysztof Szwedowski
– wiceprezes NIK;
– Józef Górny
– dyrektor generalny NIK;
– Elżbieta Chojna-Duch
– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
– Zbigniew Dworzecki
– prof. nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej;
– Tadeusz Reniusz Janusz – prof. nauk ekonomicznych w Uniwersytecie Łódzkim;
– Adam Jaroszyński
– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
– Antoni Kantecki
– prof. nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej;
– Czesław Martysz
– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Śląskim;
– Marek Wierzbowski
– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
– Waldemar Długołęcki
– dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów;
– Mieczysław Kosmalski
– dyrektor Delegatury NIK w Warszawie;
– Bogusław Mozga
– dyrektor Departamentu Strategii Kontrolnej
(sekretarz Kolegium NIK);
– Józef Płoskonka
– doradca Prezesa NIK;
– Alicja Pomorska
– doradca Prezesa NIK;
– Jarosław Wenderlich
– dyrektor Delegatury NIK w Bydgoszczy;
– Marek Zająkała
– dyrektor Departamentu Obrony Narodowej
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Od 15 stycznia 2005 r. Kolegium NIK obradowało natomiast w następującym składzie4/:
4/

Członkowie Kolegium NIK, w części obejmującej przedstawicieli nauk prawnych i ekonomicznych oraz przedstawicieli dyrektorów jednostek organizacyjnych i doradców Prezesa NIK, powołani zostali zarządzeniem nr 1 Marszałka Sejmu z 12 stycznia 2005 r., z wyjątkiem prof. Cz. Martysza i prof. M. Wierzbowskiego, powołanych
odpowiednio zarządzeniami nr 10 i nr 3 Marszałka Sejmu z 22 lipca i 3 marca 2004 r.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mirosław Sekuła
Jacek Jezierski
Piotr Kownacki
Zbigniew Wesołowski
Krzysztof Szwedowski
Józef Górny
Elżbieta Chojna-Duch
Zbigniew Dworzecki
Adam Jaroszyński
Antoni Kantecki7/
Irena Lipowicz
Czesław Martysz
Marek Wierzbowski
Waldemar Długołęcki
Stanisław Jarosz
Mieczysław Kosmalski
Bogusław Mozga
Józef Płoskonka
Bogdan Skwarka
Marek Zająkała

– Prezes NIK;
– wiceprezes NIK;
– wiceprezes NIK;
– wiceprezes NIK5/;
– wiceprezes NIK6/;
– dyrektor generalny NIK;
– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
– prof. nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej;
– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
– prof. nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej;
– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Śląskim;
– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
– dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów;
– dyrektor Delegatury NIK w Gdańsku;
– dyrektor Delegatury NIK w Warszawie;
– dyrektor Departamentu Strategii Kontrolnej (sekretarz Kolegium NIK);
– doradca Prezesa NIK;
– dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego8/;
– dyrektor Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W 2005 r. odbyło się 16 posiedzeń Kolegium NIK, w tym dwa seminaryjne. Kolegium uchwaliło m.in.: pozytywną opinię
w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów w zakresie wykonania ustawy budżetowej za 2004 r., projekt zmian w Statucie
NIK i Planie pracy NIK na 2005 r., projekt budżetu NIK na 2006 r. oraz Plan pracy NIK na 2006 r. łącznie z Priorytetami kontroli
NIK na lata 2006-2008 Podjęło też uchwałę w sprawie stanowiska Ministra Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa
w przedmiocie uprawnień NIK do kontroli oświadczeń majątkowych składanych przez sędziów, zatwierdziło Analizę wykonania
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2004 r. oraz Sprawozdanie z działalności NIK w 2004 r. Rozpatrzyło także
zastrzeżenia do 41 wystąpień pokontrolnych.

Rozpatrywanie zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych
W 2005 r. Kolegium NIK rozpatrzyło zastrzeżenia do 41 wystąpień podpisanych przez Prezesa lub wiceprezesów NIK,
podejmując stosowne uchwały oddalające zastrzeżenia w całości, uwzględniające je w części lub w całości. Dane o sposobie
rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń, w porównaniu z analogicznymi danymi z 2004 r., zawiera tabela nr 1.

Tabela 1.
Sposób rozpatrzenia przez Kolegium NIK zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych zgłoszonych w latach 2004-2005

Lp.

Sposób rozpatrzenia zastrzeżeń
zgłoszonych do wystąpień

1
1
2
3
x

2
Oddalono w całości
Uwzględniono w części
Uwzględniono w całości
Razem

Liczba
wystąpień

2004 r.

Struktura
(w %)

2005 r.
Liczba wystąpień

Struktura
(w %)

3

4

5

6

19
36
–
55

34,5
65,5
–
100,0

18
22
1
41

43,9
53,7
2,4
100,0

5/

Do 30 sierpnia 2005 r.

6/

Do 30 sierpnia 2005 r.

7/

Zmarł 16 lutego 2006

8/

Od 3 października 2005 r. dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego.
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Ogólne dane o działalności w 2005 r.
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Zastrzeżenia, o których jest mowa, zostały zgłoszone przez:
1) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 30 listopada 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa
dotyczącej nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa i przedsiębiorstwami państwowymi w zakresie zaangażowania kapitałowego w spółki prawa handlowego w latach 2001-2004 (I kwartał);
2) Ministra Zdrowia do wystąpienia z 9 grudnia 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Zdrowia w zakresie finansowania i dostępności leczenia nerkozastępczego w latach 2000-2004 (I półrocze);
3) Ministra Nauki i Informatyzacji – Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych do wystąpienia z 29 listopada 2004 r.,
skierowanego po kontroli realizacji przepisów ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej;
4) Ministra Obrony Narodowej do wystąpienia z 16 grudnia 2004 r., skierowanego po kontroli Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym prawidłowości zbycia gruntu o pow.
113,9 ha położonego w Gdańsku;
5) Ministra Nauki i Informatyzacji – Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych do wystąpienia z 4 stycznia 2005 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie organizacji i finansowania udziału polskich jednostek
w 5. i 6. Ramowych Programach Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2004;
6) Ministra Gospodarki i Pracy do wystąpienia z 9 lutego 2005 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Gospodarki i Pracy
dotyczącej wykorzystania przedakcesyjnej pomocy Unii Europejskiej dla Polski w ramach programu PHARE „Spójność
Społeczno-Gospodarcza 2000” w zakresie komponentów: „Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw” oraz „Projekty Infrastrukturalne”;
7) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do wystąpienia z 9 lutego 2005 r., skierowanego po kontroli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie przygotowania do korzystania ze środków Funduszu Spójności
w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2004 r.;
8) Ministra Środowiska do wystąpienia z 11 lutego 2005 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Środowiska w zakresie
przygotowania administracji publicznej do korzystania ze środków Funduszu Spójności w okresie od 1 stycznia 2003 r. do
30 września 2004 r.;
9) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do wystąpienia z 16 lutego 2005 r., skierowanego po kontroli oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Kielcach, Olsztynie i Opolu w zakresie wykonywania
przez oddziały zadań związanych z utrzymaniem obiektów mostowych i tuneli w okresie od stycznia 2003 r. do września
2004 r.;
10) Ministra – członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do wystąpienia z 10 lutego 2005 r., skierowanego po kontroli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia w 2003 r. przez Radę
Normalizacyjną przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
11) Ministra Infrastruktury do wystąpienia z 9 lutego 2005 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Infrastruktury w zakresie
sprawowania nadzoru nad działalnością państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” w latach
2002-2004 (I półrocze);
12) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do wystąpienia z 16 lutego 2005 r., skierowanego po kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie realizacji wybranych przepisów ustaw o warunkach dopuszczalności
i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców w latach 2002-2004 (do kwietnia);
13) Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty do wystąpienia z 16 lutego 2005 r., skierowanego po kontroli Urzędu
Regulacji Telekomunikacji i Poczty w zakresie współdziałania z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w postępowaniach
koncesyjnych w sprawach rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w latach 2001-2004 (I półrocze);
14) Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Szefa Obrony Cywilnej Kraju do wystąpienia z 1 marca 2005 r., skierowanego
po kontroli Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie prowadzenia monitoringu pożarowego w latach
2002-2004 (I półrocze);
15) Ministra Zdrowia do wystąpienia z 30 marca 2005 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Zdrowia w zakresie utworzenia i sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia;
16) Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do wystąpienia z 15 lutego 2005 r., skierowanego po kontroli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie prowadzonych w latach 2001-2003 postępowań koncesyjnych w sprawach
rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;
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18) Ministra Finansów do wystąpienia z 10 marca 2005 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Finansów w zakresie przygotowania administracji publicznej do korzystania ze środków Funduszu Spójności;
19) Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do wystąpienia z 24 marca 2005 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu w zakresie wykorzystania ocen i opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej w latach 2002-2004;
20) Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej do wystąpienia z 25 marca 2005 r., skierowanego po kontroli działalności Państwowej Komisji Akredytacyjnej w zakresie wykorzystania ocen i opinii PKA w latach 2002-2004;
21) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wystąpienia z 20 kwietnia 2005 r., skierowanego po kontroli wykonania przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji budżetu państwa w 2004 r., cz. 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe;
22) Ministra Zdrowia do wystąpienia z 19 kwietnia 2005 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo Zdrowia
budżetu państwa w 2004 r., cz. 46 – Zdrowie;
23) Ministra Polityki Społecznej do wystąpienia z 14 kwietnia 2005 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo
Polityki Społecznej budżetu państwa w 2004 r., cz. 44 – Zabezpieczenie społeczne;
24) Prezesa Agencji Wywiadu do wystąpienia z 25 kwietnia 2005 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Agencję Wywiadu budżetu państwa w 2004 r., cz. 59 – Agencja Wywiadu;
25) Szefa Służby Cywilnej do wystąpienia z 18 kwietnia 2005 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Urząd Służby
Cywilnej budżetu państwa w 2004 r., cz. 51 – Urząd Służby Cywilnej;
26) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wystąpienia z 22 kwietnia 2005 r., skierowanego po kontroli wykonania
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji budżetu państwa w 2004 r., cz. 42 – Sprawy wewnętrzne;
27) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wystąpienia z 21 kwietnia 2005 r., skierowanego po kontroli wykonania
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji budżetu państwa w 2004 r., cz. 17 – Administracja publiczna
i cz. 43 – Wyznania religijne;
28) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do wystąpienia z 28 kwietnia 2005 r., skierowanego po kontroli
wykonania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów budżetu państwa w 2004 r., cz. 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
29) Ministra Gospodarki i Pracy do wystąpienia z 25 kwietnia 2005 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo
Gospodarki i Pracy budżetu państwa w 2004 r., cz. 20 –Gospodarka i cz. 40 – Turystyka;
30) Ministra Gospodarki i Pracy do wystąpienia z 25 kwietnia 2005 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo
Gospodarki i Pracy budżetu państwa w 2004 r., cz. 31 – Praca, cz. 44 – Zabezpieczenie społeczne oraz planu finansowego Funduszu Pracy;
31) Ministra Obrony Narodowej do wystąpienia z 21 marca 2005 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej
w zakresie organizacji i kierowania przez Ministra Obrony Narodowej Wojskowymi Służbami Informacyjnymi oraz nadzoru
nad ich bieżącym funkcjonowaniem;
32) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 29 kwietnia 2005 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo
Skarbu Państwa budżetu państwa w 2004 r., cz. 36 – Skarb Państwa oraz przychodów z prywatyzacji w 2004 r.;
33) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wystąpienia z 13 czerwca 2005 r., skierowanego po kontroli Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie prawidłowości działań organów administracji publicznej, związanych z realizacją inwestycji – budowa biurowca Articom Center przy ul. Litewskiej w Warszawie;
34) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wystąpienia z 29 lipca 2005 r., skierowanego po kontroli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie jej organizacji i funkcjonowania jako służby specjalnej, nadzoru nad nią i realizacji
wybranych zadań w latach 2002-2004;
35) Szefa Agencji Wywiadu do wystąpienia z 1 sierpnia 2005 r., skierowanego po kontroli Agencji Wywiadu w zakresie organizacji agencji, nadzoru nad nią i realizacji wybranych zadań w latach 2002-2004;
36) Prokuratora Generalnego do wystąpienia z 11 sierpnia 2005 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Sprawiedliwości
w zakresie wykonywania przez Prokuratora Generalnego obowiązku przyjmowania i analizowania oświadczeń majątkowych składanych przez prokuratorów apelacyjnych;
37) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 9 sierpnia 2005 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa
w zakresie wykorzystania przychodów i akcji z prywatyzacji;

23

0gólne informacje o Najwy¿szej Izbie Kontroli

17) Ministra Gospodarki i Pracy do wystąpienia z 17 marca 2005 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie przygotowania administracji publicznej do korzystania ze środków Funduszu Spójności w latach 2003-2004 (3 kwartały);

38) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 2 września 2005 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa
w zakresie prywatyzacji przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego;
39) Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wystąpienia z 19 września 2005 r., skierowanego po kontroli Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie realizacji zadań na
rzecz rolnictwa ekologicznego w latach 2004-2005 (I półrocze);
40) Komendanta Głównego Policji do wystąpienia z 4 sierpnia 2005 r., skierowanego po kontroli Komendy Głównej Policji
w zakresie przygotowania Policji do zwalczania przestępczości zorganizowanej;
41) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 31 sierpnia 2005 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w sektorze elektroenergetycznym w latach 2000-2005 (I kwartał).

Zmiana statutu Najwyższej Izby Kontroli
Uwzględniając wniosek Prezesa NIK uzasadniający potrzebę wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Izby dotychczasowymi doświadczeniami skłaniającymi do bardziej wyrazistego rozgraniczenia funkcji i zadań departamentów wspomagających zadania kontrolne od departamentów obsługi, Kolegium NIK 6 lipca 2005 r. uchwaliło projekt zmian statutu NIK,
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 3 Marszałka Sejmu RP z 12 września 2001 r. w sprawie nadania statutu NIK. W
wyniku tych zmian, jednostkami organizacyjnymi Izby wykonującymi zadania w zakresie wspomagania postępowania kontrolnego są Departamenty: Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego oraz Strategii Kontrolnej, natomiast w zakresie organizacji
i obsługi są Departamenty: Gospodarczy, Organizacyjny, Rachunkowości i Spraw Osobowych. W dniu 7 lipca 2005 r. Prezes
NIK przedłożył uchwałę Kolegium NIK Marszałkowi Sejmu RP, który zarządzeniem nr 11 z 13 lipca 2005 r. w sprawie zmian
w statucie NIK wprowadził omówione zmiany do statutu Izby. Zarządzenie Marszałka Sejmu weszło w życie 1 października
2005 r., natomiast rozwiązania organizacyjne, oparte na znowelizowanym statucie, wprowadzone zostały zarządzeniem Prezesa NIK z 16 września 2005 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości
jednostek organizacyjnych NIK.
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Priorytety kontroli Najwyższej Izby Kontroli na lata 2006-2008
W dniu 14 grudnia 2005 r. Kolegium NIK uchwaliło Plan pracy NIK na 2006 r., łącznie z priorytetami kontroli na lata 20062008, które bezpośrednio korespondują z ideami zapisanymi w Strategii NIK – misji i wizji, łączącymi misję Izby z dbałością
o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla RP. Kierunki kontroli skorelowano z ideą państwa przyjaznego obywatelowi, oszczędnego, gospodarującego majątkiem dla pożytku publicznego.
Pierwszy z kierunków nawiązuje bezpośrednio do obowiązków państwa w organizowaniu życia publicznego i nadaniu mu
odpowiednich ram prawnych. Państwo przyjazne nie tylko ma zapewnić obywatelowi możliwość nieskrępowanego korzystania
ze wszystkich konstytucyjnych praw, ale przede wszystkim powinno być nastawione wobec niego życzliwie. Oznacza to, że
stara się trafnie odczytywać i zaspokajać – w miarę posiadanych możliwości – autentyczne potrzeby obywateli, ułatwia im
załatwianie ich spraw, pomaga w rozwiązywaniu życiowych problemów.
NIK będzie więc analizowała, badała i oceniała funkcjonowanie organów władzy publicznej, w szczególności gdy nie
realizują konstytucyjnych praw obywateli, dotyczących: zabezpieczenia społecznego, pomocy socjalnej, przeciwdziałania
bezrobociu, patologiom i wykluczeniu społecznemu, dostępności i jakości edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy osobom niepełnosprawnym, sprawnego funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, prawa do własności, dostępu do
informacji o działalności organów władzy publicznej. Badania Izby odnosić się będą również do przestrzegania zasad jawności i przejrzystości w sferze finansów publicznych, a także prawidłowości rozwiązań prawnych oraz organizacji administracji
publicznej i działań poszczególnych urzędów i służb publicznych, gdy nie służą obywatelowi, są mu nieprzyjazne, stanowią
utrudnienie w życiu i załatwianiu jego spraw.
Państwo oszczędne, to państwo, które na własne funkcjonowanie zużywa tylko tyle środków, ile jest nieodzownie potrzebne, w sposób celowy, bez rozrzutności i marnotrawstwa. Badana w ramach tego priorytetu sprawność administracji publicznej
oznaczać będzie zdolność osiągania zakładanych efektów przy relatywnie najniższych nakładach, przestrzeganie służących
temu celowi przepisów i procedur, unikanie zbędnych wydatków i niepotrzebnych kosztów.
W związku z tym Izba będzie analizowała, badała i oceniała działalność urzędów administracji publicznej i służb publicznych, oprócz zgodności z prawem, także pod względem pozyskiwania i gospodarowania publicznymi środkami finansowymi,
w tym pomocowymi Unii Europejskiej. I to nie tylko pod względem skuteczności (umiejętności wyznaczania właściwych celów
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i sposobu ich realizacji), sprawności (umiejętności realizowania wyznaczonych celów przy minimalizowaniu kosztów funkcjonowania struktur państwowych niezbędnych do osiągnięcia tych celów), ale także pod kątem oszczędności (angażowania
minimum środków na daną działalność przy właściwej jakości) oraz standaryzacji administracji (ujednolicania opisu stanowisk
i wyposażenia, określania zasad kształtowania wynagrodzeń itp.).
Państwo gospodarne, to państwo zarządzające efektywnie publicznym mieniem – osiągnięte z tego tytułu korzyści wykorzystuje ku pożytkowi obywateli. Kieruje się rachunkiem ekonomicznym, stosuje skuteczne metody zarządzania, prowadzi
działalność przynoszącą zyski. Nie dopuszcza do czerpania nieuzasadnionych korzyści przez niepaństwowe podmioty, którym
Skarb Państwa sprzedaje, oddaje w użytkowanie lub wydzierżawia składniki mienia publicznego lub z którymi prowadzi wspólne przedsięwzięcia gospodarcze itp.
Obowiązkiem Izby będzie więc stałe analizowanie, badanie i ocenianie stanu zarządzania mieniem państwowym oraz
korzystania z niego dla pożytku publicznego. Badania dotyczyć będą więc celowości posiadania mienia i pobierania z niego
pożytków, eliminowania możliwości przysparzania nieuzasadnionych korzyści prywatnym podmiotom, skuteczności sprawowanego nadzoru właścicielskiego, a także celowości wyboru majątku do prywatyzacji i prawidłowości jej przeprowadzenia.
Przyjęto też inne priorytety: obowiązek badania obszarów zagrożonych występowaniem korupcji (podczas każdej kontroli,
zwłaszcza w obszarach styku interesu publicznego i prywatnego) i stałej analizy funkcjonowania kontroli wewnętrznej (podczas każdej kontroli mającej tematyczny związek z działalnością administracji publicznej).

Kolegium NIK podjęło 30 sierpnia 2005 r. uchwałę wyrażającą opinię w przedmiocie uprawnień NIK do kontroli oświadczeń majątkowych składanych przez sędziów. Odmawianie uprawnionym kontrolerom dostępu do oświadczeń w czasie prowadzenia kontroli wykonywania przez właściwe organy obowiązku przyjmowania i analizowania oświadczeń majątkowych
składanych przez sędziów, Kolegium uznało za utrudnianie Izbie realizacji ustawowych kompetencji kontrolnych. Nie podzieliło
tym samym stanowisk Krajowej Rady Sądownictwa i Ministra Sprawiedliwości, kwestionujących uprawnienia kontrolerów NIK
do dostępu do oświadczeń majątkowych składanych przez sędziów sądów powszechnych.
W uzasadnieniu uchwały Kolegium zwróciło uwagę, że wspomnianą kontrolę Izba podjęła w związku z sugestią Komisji
ds. Kontroli Państwowej Sejmu RP. Jej celem było ustalenie, czy podmioty zobowiązane do przyjmowania i analizowania
oświadczeń wywiązują się ze swoich obowiązków. Kontrola nie obejmowała swoim zakresem ustaleń co do stanu majątkowego sędziów, lecz jedynie formalną poprawność wypełnienia formularzy oświadczeń. Tymczasem Krajowa Rada Sądownictwa
podjęła uchwałę zalecającą prezesom sądów apelacyjnych, aby odmawiali udostępnienia tych dokumentów, albowiem NIK
– zdaniem Rady – nie posiada kompetencji kontrolnych do kontroli oświadczeń. Podobne stanowisko zajął też Minister Sprawiedliwości w piśmie do Prezesa NIK.
Brak uprawnień kontrolnych NIK wywodzono z norm konstytucyjnych, stanowiących o odrębności i niezależności sądów
od innych władz, a także niezawisłości sędziów w sprawowaniu swoich urzędów i ich podległości tylko Konstytucji RP i ustawom. Argumentowano też, że art. 203 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 ustawy o NIK wśród podmiotów podlegających
kontroli NIK, nie wskazują wprost Sejmu i Senatu, jako organów władzy ustawodawczej oraz sądów, jako władzy sądowniczej.
Rada wyraziła też pogląd, że żadna reguła wykładni nie daje podstaw do ujęcia sądów w zawartym w art. 203 ust. 1 Konstytucji pojęciu innych państwowych jednostek organizacyjnych. Dodatkowo Minister Sprawiedliwości wskazał, że oświadczenia,
jako należące do ustrojowej pozycji sędziego związanej z zasadą jego niezawisłości, mogą być kontrolowane tylko w sposób
określony w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych, a brak jest przepisów, które przyznawałyby NIK prawo dostępu
do takich oświadczeń, jak też przepisu, który obligowałby sędziego do udostępniania swego oświadczenia innym organom, niż
te, które zostały wskazane w tej ustawie.
Kolegium NIK nie zgodziło się z taką argumentacją. Zwróciło jednocześnie uwagę, że w normach tych określono, przy
zastosowaniu wyróżnika podmiotowego, podstawowe zadanie NIK, którym jest wszechstronna kontrola działalności władzy
wykonawczej, banku centralnego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, tj. jednostek tworzonych w formach organizacyjnoprawnych określonych w ustawie o finansach publicznych. Jednostki poddane
kontroli naczelnego organu kontroli państwowej (z wyjątkiem wskazania NBP) określono za pomocą pojęć ogólnych, tak, aby
wykładnia norm prawnych była możliwa na podstawie obowiązujących w danym momencie przepisów ustrojowych.
Normy konstytucyjne gwarantują bezstronność wymiaru sprawiedliwości. Zapewniają sędziom możliwość swobodnego
orzekania, w granicach nakreślonych przez Konstytucję i ustawy. Kontrole NIK nie mogą więc naruszać niezawisłości sędziów
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w sprawowaniu ich urzędów. Kontrola, o której jest mowa, niezawisłości tej nie narusza. Zasada niezawisłości sędziowskiej,
zgodnie z normami konstytucyjnymi dotyczy wyłącznie sfery sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Kontrola sądów powszechnych w zakresie prawidłowości składania i wypełniania przez sędziów oświadczeń majątkowych nie jest więc związana
z chronionym niezawisłością sędziowską obszarem sprawowanego wymiaru sprawiedliwości.
Przepisy ustawy o NIK gwarantują upoważnionym przedstawicielom NIK prawo dostępu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością jednostek kontrolowanych, również do takich dokumentów, jak oświadczenia majątkowe, tym bardziej,
że przepisy prawa umożliwiają NIK dostęp do oświadczeń składanych przez takich funkcjonariuszy publicznych, jak posłowie,
senatorowie czy radni. Również ustawy chroniące informacje niejawne czy dane osobowe uprawniają NIK do dostępu do tego
rodzaju dokumentów i informacji.
Nie może zatem budzić wątpliwości, iż sądy jako państwowe jednostki budżetowe są państwowymi jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w powyższych przepisach, a zatem podlegają kontroli NIK. Nie ma więc prawnych podstaw, aby
część tych jednostek wymieniać wprost w normie prawnej, pomijając pozostałe. Każda jednostka spośród zaliczonych do
wymienionych kategorii podlega wszechstronnej kontroli NIK, z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Art. 3 ustawy o NIK ustala zaś otwarty, przedmiotowy zakres kontroli przeprowadzanych w jednostkach wymienionych
w art. 2 tej ustawy, stanowiąc, że NIK bada w szczególności wykonanie budżetu państwa oraz realizację ustaw i innych aktów
prawnych w zakresie działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej tych jednostek. Prawodawca decydując o ograniczeniu zakresu kontroli uczynił to w art. 4 ustawy, wymieniając instytucje państwowe (wśród nich Kancelarię
Sejmu i Kancelarię Senatu, Sąd Najwyższy i NSA) i wskazując dopuszczalny zakres kontroli w tych jednostkach, tj. badanie
wykonania budżetu, gospodarki finansowej i majątkowej. Ustawodawca, pomijając w tym przepisie sądy powszechne, postanowił o poddaniu ich wszechstronnej kontroli NIK.
Kolegium NIK uznało, że w tym stanie rzeczy odmowa udostępnienia oświadczeń majątkowych pozbawiona jest podstaw
prawnych i nie znajduje uzasadnienia9/.
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Opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za 2004 r.
Kolegium NIK uchwaliło 25 maja 2005 r. pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Rady Ministrów za
2004 r. Wyniki wykonania budżetu państwa w 2004 r. były lepsze niż zakładano w ustawie budżetowej. Plan dochodów został
nieznacznie przekroczony, a wykonanie wydatków było niższe od kwoty planowanej. W rezultacie deficyt budżetu państwa był
niższy od limitu ustawowego, jednak w porównaniu z 2003 r. wzrósł o 11,8%. W warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu
skutków zmiany systemu rozliczeń z FUS oraz zwrotów dochodów budżetu państwa dokonanych w styczniu 2005 r., deficyt
był – na co Kolegium NIK zwróciło uwagę – wyższy niż w 2003 r. aż o 35,1%. W rezultacie uznało, że Sprawozdanie Rady
Ministrów, ze wspomnianym zastrzeżeniem, przekazuje prawdziwy i rzetelny obraz wykonania budżetu. Nie zostały jednak
– na co Kolegium NIK również zwróciło uwagę – wykorzystane możliwości uzyskania lepszych wyników wykonania budżetu
państwa, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody pozwoliły na sfinansowanie 79,1% wydatków, co oznacza,
że wskaźnik ten uległ pogorszeniu w relacji do poprzedniego roku o ponad jeden punkt procentowy. Również relacja deficytu
budżetowego do PKB była gorsza niż w roku poprzednim, gdyż wyniosła 4,7%, a w warunkach porównywalnych 5,7%, wobec
4,5% w 2003 r. W dalszym ciągu, chociaż znacznie wolniej niż rok wcześniej, narastał dług publiczny. Spowolnienie tempa
jego przyrostu nastąpiło jednak głównie dzięki zmniejszeniu zadłużenia zagranicznego w wyniku aprecjacji złotego. Sytuacja
finansów publicznych stanowiła nadal, na co NIK zwracała także uwagę w poprzednim roku, zagrożenie dla stabilnego wzrostu
gospodarczego.

Posiedzenia seminaryjne
W 2005 r. kontynuowano formułę seminaryjnych posiedzeń Kolegium NIK. Zwoływano je w celu przedyskutowania aktualnych zagadnień dotyczących funkcjonowania państwa i działania Izby. Odbyły się dwa takie seminaria: pierwsze poświęcono
problematyce administracji publicznej, natomiast drugie – jawności i przejrzystości finansów publicznych. Oprócz członków
Kolegium NIK uczestniczyli w nich przedstawiciele organów władzy, administracji rządowej i samorządowej, instytucji publicznych oraz reprezentanci świata nauki.
9/

Uchwałę przekazano Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, a także Marszałkowi Sejmu RP i Przewodniczącemu Sejmowej
Komisji ds. Kontroli Państwowej.
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Uczestnicy seminaryjnego posiedzenia Kolegium NIK w dniu 20 kwietnia ub.r. omawiali problematykę funkcjonowania
administracji publicznej. Podstawą dyskusji były następujące referaty: Funkcjonowanie administracji publicznej w świetle kontroli NIK, Prawo obywatela do dobrej administracji, Współczesne dylematy zarządzania publicznego w Polsce, Od koncepcji
do stworzenia podstaw prawnych funkcjonowania służby cywilnej, Działania Urzędu Służby Cywilnej mające na celu poprawę funkcjonowania administracji publicznej, Jawność warunkiem skutecznego i etycznego działania administracji, Zmiany
w stosowanych przez polską administrację publiczną metodach i narzędziach10/.
Otwierając posiedzenie, Prezes NIK zaakcentował, że poświęcono je głównie refleksji nad administracją publiczną, temu,
co i jak należy zrobić, aby dobra administracja była nie tylko postulatem, ale stała się prawdziwą cechą polskiej administracji.
NIK od wielu już lat prowadzi kontrole funkcjonowania administracji publicznej, i to głównie o charakterze systemowym. Izba
sprawdzała i oceniała stan przygotowania i przeprowadzenie reformy administracji terenowej – począwszy od utworzenia samorządu terytorialnego na poziomie gminnym, aż po reformę powołującą samorządy wojewódzkie i powiatowe. NIK kontroluje
również sprawowanie funkcji nadzorczych przez administrację rządową, sprawdza przebieg procesów prywatyzacyjnych, analizuje restrukturyzację gałęzi przemysłu, kontroluje administrację publiczną pod kątem realizacji ustalonych przez Konstytucję
RP wolności i praw ekonomicznych, socjalnych, kulturalnych itp. Oceny wynikające z badań kontrolnych są przekazywane
tym wszystkim, którzy podejmują kluczowe decyzje dla kraju, czyli władzy ustawodawczej – Sejmowi i Senatowi oraz władzy
wykonawczej – prezydentowi, premierowi, rządowi i wszystkim jej przedstawicielom, do wójta włącznie. Nawiązując do ustaleń
kontroli funkcjonowania służby cywilnej, wspomniał o wskaźniku 65% stanowisk, które miały być obsadzone w drodze konkursu, a faktycznie obsadzone były w drodze pełnienia obowiązków. Komentując jej wyniki i powołując się na Konstytucję RP
stwierdził, że służba cywilna to służba suwerenowi – narodowi, nie zaś służba zmieniającym się większościom politycznym.
Podczas debaty wyrażono pogląd, że w sferze zarządzania publicznego nie wprowadzono zmian jakościowych na tyle
istotnych, aby można było mówić o przełomie, mimo iż oczekiwania dotyczą spełnienia idei państwa praworządnego i przejrzystego, obywateli – zaangażowanych w sprawy publiczne, władzy politycznej – zorientowanej na rozwiązywanie kluczowych
problemów życia zbiorowego, służb publicznych – skutecznych, sprawnych i oszczędnych, urzędników – profesjonalnych,
uczciwych i nastawionych na pomoc ludziom w załatwianiu ich spraw, sądów – sprawiedliwych i rychliwych.
Z poglądami tymi współbrzmiała ocena współczesnej polskiej administracji w świetle ustaleń kontroli NIK, poszerzona
o diagnozę problemów niepozwalających na urzeczywistnienie idei dobrej administracji. Do przeszkód w przebudowie struktur, kadr, zakresu odpowiedzialności i warunków wykonywania zadań przez administrację publiczną, zaliczono niekonsekwentną decentralizację funkcji państwa, skutkującą nienajlepszym podziałem zadań i kompetencji między administracją rządową
i poszczególnymi stopniami samorządu. Wskazano też na nienadążanie decentralizacji finansów za decentralizacją zadań
państwa, czego przyczyną jest niedostosowanie systemu finansowego do nowych zasad podziału środków publicznych. Mówiono również o praktyce ciągłego poprawiania rozwiązań przyjętych w wyniku ważnych, społecznych reform ustrojowych
(opieki zdrowotnej, edukacji i ubezpieczeń społecznych). Akcentowano niekonsekwencję w działaniach prowadzących do
stworzenia służby cywilnej, piętnując przy okazji działania zastępcze, zmierzające do uniknięcia otwartego, konkurencyjnego
naboru, w szczególności na wyższe stanowiska w administracji publicznej. Wskazywano na takie choroby administracji, jak
bierność i zaniedbywanie przez jej przedstawicieli obowiązków w zakresie nadzoru, niewłaściwy przepływ informacji, brak
rzetelnych danych niezbędnych do efektywnego podejmowania decyzji i wykonywania funkcji nadzorczych, czego nie polepszają fragmentaryczność i różnorodność kształtowanych dowolnie systemów wewnętrznej kontroli zarządczej. Zauważono
także liczne niepowodzenia w realizacji projektów informatycznych i – mimo poniesienia znacznych nakładów – ograniczone
możliwości korzystania z narzędzi informatycznych i zbiorów danych w działaniach administracji.
Prezes NIK podsumowując debatę zwrócił uwagę na problem postępującej inflacji prawa – tworzenie aktów prawnych
jest tak gwałtowne, a same akty tak obszerne, że prawo przestaje mieć znaczenie. Wskazał też na potrzebę posiadania
profesjonalnej służby cywilnej, bez której nie jest możliwe efektywne skorzystanie z szans oferowanych przez Unię Europej10/ Referaty przedstawili kolejno: dr Czesława Rudzka-Lorentz, dyrektor Departamentu Administracji Publicznej NIK; prof. dr hab. Irena Lipowicz, Uniwersytet im. Kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego, członek Kolegium NIK; prof. dr hab. Michał Kulesza, kierownik Zakładu Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; dr hab. Teresa Górzyńska, Instytut Nauk Prawnych PAN, prof. w WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie; Jan Pastwa, Szef Służby Cywilnej,
Elżbieta Jarzęcka-Siwik, doradca prawny w NIK, dr Józef Płoskonka, doradca Prezesa NIK, członek Kolegium NIK.
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ską. Wyraził również pogląd, że stworzenie obywatelom realnego dostępu do informacji publicznej, w tym o funkcjonowaniu
administracji, niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia sprawności działania całego państwa i ograniczy zagrożenie korupcją.
Zmieniać się też powinno podejście do sposobu stawiania zadań przed administracją i rozliczania jej z zastosowaniem określonych mierników.
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Jawność i przejrzystość finansów publicznych
Na poświęconym tym zagadnieniom seminaryjnym posiedzeniu Kolegium NIK, które odbyło się 30 listopada 2005 r., wygłoszone zostały referaty: Prawne aspekty realizacji zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych, Przejrzystość prawa
podatkowego jako realizacja zasady zaufania obywateli do państwa i prawa, Jawność i przejrzystość a efektywność finansów
publicznych, Międzynarodowe standardy jawności i przejrzystości finansów publicznych – analiza ekonomiczna i odniesienie
do Polski, Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych 11/.
Przez jawność finansów publicznych należy rozumieć swobodny dostęp do informacji o działalności państwa w wymiarze finansowym, natomiast przejrzystość jest tożsama z sytuacją, w której reguły gospodarowania środkami publicznymi
są jasno sprecyzowane oraz gdy system gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych umożliwia uzyskanie pełnego,
rzetelnego i zrozumiałego obrazu sytuacji finansowej państwa i poszczególnych segmentów sektora finansów publicznych,
a także wpływu tego sektora na całą gospodarkę. Zauważono też, że gdy nie ma przejrzystości, to domaganie się jawności
staje się bezprzedmiotowe.
W dyskusji wyrażono pogląd, że polskie prawo podatkowe przybrało rozmiary monstrualne. Zmiany w ustawach ustanawiających daniny publiczne dokonywane były z reguły przy uchwalaniu kolejnych budżetów państwa, z intencją poszukiwania
dodatkowych dochodów, a także często z inicjatywy posłów reprezentujących różnorodne grupy interesów. Jego dostosowanie do wymagań prawa unijnego odbywało się zbyt często na zasadzie „uzupełnień” bądź „wstawek”, a nie przez zmiany
systemowe. Stałe nowelizowanie ustaw podatkowych, coraz większe ich rozbudowywanie i uszczegóławianie, żonglowanie
ulgami podatkowymi w poszukiwaniu wpływów, przy nieliczeniu się z zasadami tworzenia prawa, nie wspominając o nieprzestrzeganiu wymagań konstytucyjnych, spowodowały, że podatnik nie jest w stanie pojąć przepisów obowiązującego aktualnie
prawa podatkowego.
Akcentowano też nieprzywiązywanie wystarczającej wagi do procedur w sektorze finansów publicznych. Tymczasem
właśnie tu tkwią największe rezerwy. Koncentrowanie się na redukcji zakresu zadań publicznych, jako głównej metodzie równoważenia finansów, oznacza przyzwolenie na obecny, nieefektywny tryb gospodarowania środkami publicznymi. Gwarancje
jawności i przejrzystości finansów publicznych nie są przy tym ani zbyt mocne, ani specjalnie skuteczne. Konstytucja RP, a za
nią ustawa o finansach publicznych, zawierają wprawdzie te gwarancje, jednak polski system prawa nie gwarantuje przestrzegania zasad przejrzystości. Negatywnymi skutkami są nie tylko niska efektywność funkcjonowania instytucji publicznych
i iluzoryczna jawność finansów, ale też mała ich odporność na nadużycia oraz pogarszająca się pozycja Polski w światowych
rankingach obrazujących skalę zagrożeń korupcyjnych.
Widoczne jest rozproszenie zarządzania środkami w państwowym segmencie sektora. Fakt, iż znaczna część środków,
którymi dysponuje administracja rządowa, nie jest ujmowana w budżecie państwa, powoduje zmniejszenie czytelności procedur zarządzania nimi i ogranicza możliwość efektywnej alokacji. Tworząc liczne instytucje, z których każda dysponuje z góry
wyodrębnioną pulą środków, państwo pozbawia się możliwości elastycznego dostosowania struktury wydatków do faktycznie
istniejących potrzeb.
W istniejących procedurach nie są jasno sprecyzowane relacje między nakładami środków na realizację określonych
zadań publicznych a tymi zadaniami. W praktyce ich przeznaczenie ustala się – zwłaszcza w wypadku wydatków bieżących
– dość ogólnie, bez precyzyjnego określenia oczekiwanych efektów. Jest to podwójne naruszenie zasady przejrzystości. Z jednej strony plan wydatków, z którym nie jest skorelowany plan działań, tylko pozornie określa przeznaczenie środków. Z drugiej
zaś – brak ściśle określonych celów całkowicie zmienia logikę działania instytucji korzystającej ze środków publicznych. Podstawowym kryterium jej oceny staje się zachowanie formalnej zgodności kierunków wydatkowania środków z ustaleniami
11/ Referaty przedstawili kolejno: prof. dr hab. Cezary Kosikowski, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białym-

stoku; dr Ryszard Zelwiański, dyrektor Zespołu Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumenta w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich;
dr hab. Wojciech Misiąg, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, doradca Prezesa NIK; dr Adam Niedzielski, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka, doradca ekonomiczny w NIK; Augustyn Kubik, Główny Inspektor Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Finansów.
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określonymi w budżecie i planach, a nie osiągnięcie założonych celów. Wydatkowanie środków zgodnie z przeznaczeniem
wydaje się wtedy ważniejsze od pełnej realizacji zadań publicznych i utrzymania na wymaganym poziomie jakości świadczonych usług. Posługiwanie się takimi kryteriami uniemożliwia wskazanie i eliminację zbędnych wydatków. Stąd też konieczne
jest przekształcenie obecnego planowania budżetowego w system oparty na planowaniu zadaniowym, z jasnymi kryteriami
planowania wydatków dla poszczególnych instytucji publicznych.
Uczestnicy posiedzenia uznali, że pełne wdrożenie zasad jawności i przejrzystości powinno być pierwszym etapem reformy systemu finansów publicznych. NIK powinna nadal przywiązywać szczególną wagę do badania przestrzegania w instytucjach publicznych zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych, wynikających zarówno z przepisów prawa, jak
i z powszechnie akceptowanych standardów i dobrych praktyk międzynarodowych, zaś każde odchylenie od pożądanego
stanu oceniać jako przejaw działania niegospodarnego i nierzetelnego.
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W 2005 r., w konsekwencji zmian w statucie NIK wprowadzonych zarządzeniem nr 11 Marszałka Sejmu RP z 13 lipca 2005 r.12/, struktura organizacyjna Izby została zmodyfikowana. Zmiany miały na celu bardziej wyraziste rozgraniczenie funkcji i zadań departamentów wspomagających postępowanie kontrolne od departamentów wykonujących zadania
z zakresu organizacji i obsługi (ogólna ich liczba nie uległa zmianie, przy okazji dostosowano też nazwy departamentów do ich rzeczywistych zadań). Jednostkami organizacyjnymi wykonującymi zadania w zakresie wspomagania postępowania kontrolnego są obecnie
Departamenty Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego oraz Strategii Kontrolnej, natomiast
w zakresie organizacji i obsługi Departamenty: Gospodarczy, Organizacyjny, Rachunkowości i Spraw Osobowych. Zarządzenie weszło w życie 1 października 2005 r.13/
Zmianie nie uległa natomiast struktura organizacyjna jednostek wykonujących zadania
kontrolne, ukształtowana jeszcze w 2001 r. w konsekwencji podjętych wówczas decyzji,
których przesłankami były wzmocnienie departamentów kontrolnych i delegatur oraz koncentracja badań na najważniejszych problemach w funkcjonowaniu państwa14/. Decyzje te
realizowały również postulat unowocześnienia struktury organizacyjnej, który zgłosili eksperci SIGMA15/, w wyniku tzw. przeglądu partnerskiego przeprowadzonego na przełomie
lat 2000-2001.

12/ Por. także podrozdział pn. Działalność Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Zmiana statutu NIK.
13/ Rozwiązania organizacyjne oparte na znowelizowanym statucie wprowadzone zostały zarządzeniem Prezesa NIK z 16 września 2005 r. zmieniającym zarządzenie

w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych NIK.
14/ Na konieczność dokonania takich zmian wskazał Sejm RP w uchwale z 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli państwowej prowadzonej przez NIK.
15/ Por. przypis 3.
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Nowa struktura organizacyjna
W strukturze organizacyjnej NIK, uwzględniając zmiany wprowadzone w 2005 r., funkcjonuje 30 jednostek organizacyjnych – departamentów i delegatur. Strukturę tę ilustruje schemat nr 1.

Schemat 1.
Struktura organizacyjna NIK (według znowelizowanego statutu)

Struktura organizacyjna Najwy¿szej Izby Kontroli

Departament
Administracji Publicznej

Delegatura
w Bia³ymstoku

Delegatura
w Olsztynie

Departament
Bud¿etu i Finansów

Delegatura
w Bydgoszczy

Delegatura
w Opolu

Departament Gospodarki,
Skarbu Pañstwa i Prywatyzacji

Delegatura
w Gdañsku

Delegatura
w Poznaniu

Departament Komunikacji
i Systemów Transportowych

Delegatura
w Katowicach

Delegatura
w Rzeszowie

Departament Nauki, Oœwiaty
i Dziedzictwa Narodowego

Delegatura
w Kielcach

Delegatura
w Szczecinie

Departament Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego

Delegatura
w Krakowie

Delegatura
w Warszawie

Departament Pracy,
Spraw Socjalnych i Zdrowia

Delegatura
w Lublinie

Delegatura
we Wroc³awiu

Departament Œrodowiska, Rolnictwa
i Zagospodarowania Przestrzennego

Delegatura
w £odzi

Delegatura
w Zielonej Górze
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Jednostki organizacyjne wykonuj¹ce zadania kontrolne

Jednostki organizacyjne wspomagaj¹ce postêpowanie kontrolne

Departament
Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego

Departament
Strategii Kontrolnej

Jednostki organizacyjne wykonuj¹ce zadania w zakresie organizacji i obs³ugi

Departament
Organizacyjny

Departament
Spraw Osobowych

Departament
Rachunkowoœci

Departament
Gospodarczy

33

Właściwość kontrolna (rzeczowa) departamentów i delegatur
Departamenty wykonujące i wspomagające postępowanie kontrolne, stosownie do rozwiązań przyjętych w statucie NIK,
przeprowadzają lub wspomagają to postępowanie w naczelnych i centralnych organach państwowych w zakresie swojej
właściwości rzeczowej lub funkcjonalnej oraz mogą – w porozumieniu z właściwą terytorialnie delegaturą – przeprowadzać
lub wspomagać postępowanie kontrolne w organach i jednostkach terenowych. Departamenty kontrolne koordynują kontrole
lub uczestniczą w postępowaniu kontrolnym, w szczególności przy przygotowywaniu kontroli, rozpatrywaniu zastrzeżeń oraz
przygotowaniu informacji o wynikach kontroli i innych opracowań. Delegatury przeprowadzają natomiast postępowanie kontrolne w organach i jednostkach terenowych zgodnie z właściwością terytorialną. Mogą też – w porozumieniu z właściwym
departamentem – przeprowadzać postępowanie kontrolne w naczelnych i centralnych organach państwowych, a także koordynować kontrole.
W schemacie nr 2 zilustrowano ogólne zakresy właściwości departamentów kontrolnych ustalone zarządzeniem Prezesa
NIK w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych NIK.

Schemat 2.
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Ogólny zakres w³aœciwoœci kontrolnej
Departament
Administracji Publicznej

Działalność administracji publicznej oraz sprawy bezpośrednio związane z działalnością tej
administracji należące do działów administracji rządowej: sprawiedliwość, sprawy zagraniczne, rozwój regionalny i integracja europejska

Departament
Bud¿etu i Finansów

Gospodarowanie środkami publicznymi – całość spraw związanych z tworzeniem i wykonaniem budżetu państwa, finansami publicznymi i instytucjami finansowymi państwa

Departament Gospodarki, Skarbu
Pañstwa i Prywatyzacji

Sfera gospodarki, gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, przekształcenia własnościowe,
funkcjonowanie systemu celnego, turystyka

Departament Komunikacji i Systemów
Transportowych

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

Departament Nauki, Oœwiaty
i Dziedzictwa Narodowego

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

Departament Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego

Obrona narodowa i sprawy wewnętrzne - Siły Zbrojne RP, ochrona bezpieczeństwa i porządku
publicznego, ochrona granic, obrona cywilna i przeciwpożarowa, funkcjonowanie Policji

Departament Pracy, Spraw Socjalnych
i Zdrowia

Sprawy społeczne – problematyka pracy, bezrobocia i zabezpieczenia społecznego oraz
ochrony zdrowia

Departament Œrodowiska, Rolnictwa
i Zagospodarowania Przestrzennego

Środowisko przyrodnicze i produkcja biologiczna – zagadnienia ochrony środowiska, wykorzystania zasobów naturalnych, produkcji rolnej i leśnej oraz gospodarowania przestrzenią;
mieszkalnictwo, architektura i budownictwo

NIK kontrolując i oceniając funkcjonowanie organów państwa stosuje najwyższe standardy jakości na każdym etapie
postępowania kontrolnego. Aby końcowy produkt działalności kontrolnej – jakim jest informacja o wynikach kontroli – był
najwyższej jakości, konieczna jest organizacja pracy uwzględniająca dbałość o tę jakość na wszystkich etapach procesu
kontrolnego. Istotną rolę w tym procesie spełniają departamenty wspomagające postępowanie kontrolne, przez udzielanie
niezbędnej pomocy departamentom i delegaturom prowadzącym bezpośrednio czynności kontrolne. Wsparcie to jest zwłaszcza niezbędne w sytuacjach, gdy pracownikom wykonującym lub nadzorującym czynności kontrolne potrzebna jest dodatkowa
wiedza z zakresu prawa i metodyki kontroli.
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Ogólne zakresy właściwości departamentów wspomagających postępowanie kontrolne ilustruje schemat nr 3.

Schemat 3.
Ogólne zakresy właściwości departamentów wspomagających postępowanie kontrolne
Ogólny zakres w³aœciwoœci rzeczowej

Departament Prawny
i Orzecznictwa Kontrolnego

Departament
Strategii Kontrolnej

Obsługa prawna postępowania kontrolnego i jej koordynowanie w skali Izby, obsługa
procesu rozpatrywania zastrzeżeń przez członków kierownictwa, Kolegium NIK i przez komisje
rozstrzygające, wykonywanie i koordynowanie zadań związanych z udziałem Izby w pracach
legislacyjnych parlamentu i rządu
Wspieranie procesu kontroli i funkcjonowania Izby przez opracowywanie strategii działalności
kontrolnej, rozwój metodyki kontroli, planowanie i koordynowanie działalności kontrolnej,
prowadzenie sprawozdawczości, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, opracowywanie analiz i informacji dotyczących działalności Izby, prowadzenie działalności wydawniczej,
Biblioteki i Archiwum

Izba, tak jak inne instytucje wykonujące zadania o charakterze publicznym, posiada w swej strukturze jednostki zapewniające obsługę działalności merytorycznej. Ogólne zakresy właściwości departamentów wykonujących te zadania ilustruje
schemat nr 4.

Schemat 4.
Ogólne zakresy właściwości departamentów wykonujących zadania z zakresu organizacji i obsługi
Ogólny zakres w³aœciwoœci rzeczowej
Organizacja pracy, administrowanie zasobami teleinformatycznymi i ich rozwój, ochrona
informacji niejawnych i funkcjonowanie pionu ochrony, ochrona danych osobowych
i informacji chronionych na podstawie innych przepisów, współpraca z instytucjami Wspólnot
Europejskich oraz partnerami zagranicznymi, koordynowanie działań dotyczących udostępniania informacji publicznej

Departament
Spraw Osobowych

Polityka kadrowa oraz kontrola jej realizacji

Departament
Gospodarczy

Organizacja i obsługa funkcjonowania Izby w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych,
biurowych, socjalnych i transportowych

Departament
Rachunkowości

Wykonywanie zadań w zakresie obsługi budżetowej i finansowo-rachunkowej oraz koordynowanie i nadzorowanie tej obsługi w jednostkach organizacyjnych

Etatyzacja
W 2005 r. zakończono, rozpoczęty pod koniec 2004 r., kolejny etap prac dostosowujących stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Izby do zakresu wykonywanych zadań. Ich celem było przede wszystkim zapewnienie optymalnego
wykorzystania kadry kontrolerskiej. Nowa etatyzacja wprowadzona została zarządzeniem Prezesa NIK z 12 stycznia 2005 r.
w sprawie etatyzacji i struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych NIK. Wyznaczony został też czas na dostosowanie faktycznego zatrudnienia do nowej liczby etatów.
Podział etatów między departamenty kontrolne, delegatury, departamenty wspomagające postępowanie kontrolne oraz
wykonujące zadania z zakresu organizacji i obsługi, z uwzględnieniem stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów, pozostałych
pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne oraz pracowników administracji i obsługi, przedstawiono
w tabeli nr 2.
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Departament
Organizacyjny

Tabela 2.

Lp.

Obowiązujący podział etatów między departamenty kontrolne, wspomagające postępowanie kontrolne,
obsługowe i delegatury (stan na dzień 1 stycznia 2006 r.)

Wyszczególnienie

Dyrektorzy
i wicedyrektorzy
struktura
liczba
(w %)

Kadra
kontrolerska 2/
struktura
liczba
(w %)

Administracja
i obsługa
struktura
liczba
(w %)

Razem 3/
struktura
liczba
(w %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Departamenty kontrolne
Departamenty
wspomagające 1/
Departamenty obsługowe
Delegatury
Razem

30

32,6

371

30,6

24

6,2

425

25,1

6

6,5

77

6,4

22

5,7

105

6,2

11
45
92

12,0
48,9
100,0

37
727
1.212

3,0
60,0
100,0

265
78
389

68,1
20,0
100,0

313
850
1.693

18,5
50,2
100,0

2
3
4
x

Departamenty wspomagające postępowanie kontrolne. 2/ Pracownicy wykonujący i nadzorujący czynności kontrolne. 3/ Stan liczony bez kierownictwa Izby
i komórki audytu wewnętrznego.
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1/

Punktem wyjścia podziału etatów w jednostkach wykonujących zadania kontrolne były wyniki analizy przeprowadzonej
z zastosowaniem wskaźników uwzględniających specyfikę tych jednostek. Ogólną liczbę etatów wyliczono jako sumę etatów
kierownictwa, doradców nadzorujących czynności kontrolne, kontrolerów oraz pracowników administracji i obsługi, przy czym
dla kierownictwa jednostki liczbę tę ustalono z uwzględnieniem wyników konkursu na dyrektorów. Elementem kształtowania
stanu etatowego w grupie doradców (ekonomicznych i technicznych) nadzorujących czynności kontrolne były współczynniki
korygujące, m.in. liczba kontroli jednostkowych przypadających przeciętnie na jednego zatrudnionego kontrolera, informacji
o wynikach kontroli, zastrzeżeń do protokołów i wystąpień pokontrolnych itp. elementów. Do etatów osób nadzorujących wykonywanie czynności kontrolnych zaliczono także doradców prawnych, niezbędnych dla zapewnienia obsługi prawnej.
Wyniki prac, które umożliwiły ukształtowanie nowej struktury zatrudnienia, były kontynuacją działań dostosowujących podjętych wcześniej w odniesieniu do delegatur. Przy wyliczeniu stanu etatowego w delegaturach (w granicach od 29 do 94 osób)
przyjęto zobiektywizowane kryteria (mierniki), dotyczące m.in. liczby mieszkańców, liczby i struktury organów administracji
publicznej występujących w obrębie właściwości miejscowej danej delegatury itp. Działaniom racjonalizującym poddane zostało zwłaszcza zatrudnienie w grupie pracowników administracji i obsługi, m.in. przez ustalenie jego stanu w relacji do stanu
zatrudnienia pracowników na stanowiskach kontrolerskich.

Bieżące zarządzanie Izbą
W 2005 r. Prezes NIK wydał 40 zarządzeń i 2 pisma okólne, które dotyczyły m.in.: organizacji wewnętrznej i właściwości
jednostek organizacyjnych Izby, zmian w regulaminie pracy, likwidacji, organizacji i zmiany struktury niektórych jednostek organizacyjnych, sporządzania ujednoliconych tekstów wystąpień pokontrolnych, etatyzacji i struktury zatrudnienia, okresowych
ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych, konkursu na stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów i doradców, zasad
i trybu naboru kandydatów do pracy na niektórych stanowiskach, aplikacji kontrolerskiej, zasad kierowania oraz dofinansowania kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych pracowników, powołania Zespołów:
ds. Kontroli Międzynarodowych oraz Projektowego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w NIK, a także wdrażania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów.
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Podstawowe regulacje prawne
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Pozycję pracowników NIK określają przepisy ustawy o NIK i wydane na ich podstawie akty
wykonawcze, a ponadto – wskazane w ustawie – przepisy o pracownikach urzędów państwowych. W sprawach, które nie są uregulowane wskazanymi aktami normatywnymi, stosuje się przepisy Kodeksu pracy.
W ustawie o NIK wyróżniono trzy kategorie pracowników: członków kierownictwa Izby (Prezes, wiceprezesi i dyrektor generalny), pracowników nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne oraz pracowników administracyjnych i obsługi. Przynależność do określonej kategorii rozstrzyga o prawnej formie zatrudnienia i przysługujących uprawnieniach,
a także o obowiązkach i zasadach odpowiedzialności.
Prezes NIK sprawuje swoją funkcję na podstawie powołania przez Sejm RP bezwzględną
większością głosów za zgodą Senatu RP. Prezes NIK kieruje działalnością Izby przy pomocy
wiceprezesów i dyrektora generalnego. Wiceprezesów NIK powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu RP na wniosek Prezesa NIK. Dyrektora generalnego NIK powołuje i odwołuje
Prezes NIK, za zgodą Marszałka Sejmu RP. Status Prezesa NIK określają przepisy ustawy
zasadniczej. Zasady wynagradzania Prezesa i wiceprezesów NIK regulują przepisy ustawy
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Pracownik wykonujący lub nadzorujący czynności kontrolne musi spełniać warunki określone w ustawie o NIK: mieć obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych
oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym za przestępstwo popełnione
z winy umyślnej, a ponadto mieć wyższe wykształcenie i stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania poprzedzonego umową o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. Mianowanie jest uzależnione od odbycia aplikacji kontrolerskiej zakończonej złożeniem egzaminu
z wynikiem pozytywnym. Prezes NIK może, w wypadkach uzasadnionych kwalifikacjami lub
praktyką zawodową, mianować pracownika z tej grupy bez uprzedniego zawierania umowy
o pracę, a także bez zachowania wymogu aplikacji kontrolerskiej (w obecnej kadencji Prezes NIK nie korzystał z tego prawa).
Pracownicy administracyjni i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę. Stosuje
się do nich przepisy dotyczące pracowników NIK oraz przepisy prawa pracy.
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Zatrudnienie
Etaty, stan i struktura zatrudnienia
Planowana na 2005 r. liczba etatów w NIK wynosiła 1.701. W dniu 1 stycznia 2005 r. Izba zatrudniała pracowników na
1.649,6 etatach16/. Średnie zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 1.653,7 etaty. Według stanu na koniec grudnia 2005 r. w NIK
zatrudniano pracowników na 1.705,4 etatach17/.
Dane o stanie etatowym i strukturze zatrudnienia, według stanu na 31 grudnia 2005 r. (z osobami przebywającymi na
urlopach bezpłatnych i wychowawczych oraz w porównaniu z analogicznymi danymi z 2004 r.), zawiera tabela nr 3.

Tabela 3.

Stan etatowy i struktura zatrudnienia w latach 2004-2005
2004 r.

Lp.

Stan etatowy na 31 grudnia

1
1

2
3
x

2
Kierownictwo NIK
Pracownicy wykonujący lub nadzorujący czynności kontrolne
Pracownicy administracji i obsługi
Razem:

Liczba etatów

3
6,0
1.263,7
400,4
1.670,1

2005 r.

Struktura
(w %)

Liczba etatów

Struktura
(w %)

4

5

6

0,4
75,6
24,0
100,0

4,0
1.299,7
401,7
1.705,4

0,2
76,2
23,6
100,0

Na podstawie mianowania zatrudniano 1.143 osoby wykonujące lub nadzorujące czynności kontrolne, czyli 87,8% pracowników z tej grupy. W 2005 r. Prezes NIK mianował na stanowiska kontrolerskie 76 osób oraz awansował 152 pracowników,
w tym 30 na stanowiskach administracyjnych i obsługi.

Struktura wieku kadry kontrolerskiej

Diagram 1.
Struktura wieku pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne – stan na 31 grudnia 2005 r.

Wśród zatrudnionych na stanowiskach pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne przeważały,
podobnie jak w latach poprzednich, osoby o wieloletnim doświadczeniu zawodowym, w wieku powyżej 41 lat.

Struktura wykształcenia pracowników
Struktura wykształcenia wyższego pracowników nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne nie uległa – w relacji do roku poprzedniego – większym zmianom. Strukturę tę, według stanu na koniec 2005 r., ilustruje diagram nr 2.

16/ W tym 27 osób na urlopach bezpłatnych i wychowawczych.
17/ W tym 38 osób na urlopach bezpłatnych i wychowawczych.
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Strukturę wieku pracowników nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne, według stanu na koniec grudnia
2005 r., ilustruje diagram nr 1.

Diagram 2.
Struktura wykształcenia wyższego (wg kierunku) pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne
– stan na 31 grudnia 2005 r.

W grupie pracowników NIK legitymujących się wyższym wykształceniem, 78 osób posiadało stopień naukowy doktora,
zaś 47 ukończyło Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Pracownicy nowo przyjęci
Do pracy w NIK przyjęto w 2005 r. 105 osób (w wymiarze 103,25 etatów), w tym 82 na stanowiska kontrolerskie. Spośród
przyjętych do pracy, 33 osoby zatrudniono w departamentach kontrolnych, 17 – w departamentach wykonujących zadania
z zakresu organizacji i obsługi, zaś pozostałe 55 – w delegaturach NIK.
Strukturę wieku pracowników przyjętych w 2005 r. na stanowiska związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych ilustruje diagram nr 3.

Diagram 3.
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Struktura wieku pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne, przyjętych do pracy w 2005 r.

Spośród osób przyjętych w 2005 r. na stanowiska pracy związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych większość (84,1%) nie przekroczyła 40 roku życia.
Strukturę wykształcenia wyższego (według kierunku) nowo przyjętych pracowników nadzorujących lub wykonujących
czynności kontrolne ilustruje diagram nr 4.
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Diagram 4.
Struktura wykształcenia wyższego (wg kierunku) osób przyjętych na stanowiska związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych w 2005 r.

Spośród osób przyjętych w 2005 r. na stanowiska pracy związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych 64,6% legitymuje się wykształceniem prawniczym, administracyjnym lub ekonomicznym.

W 2005 r. stosowano, wprowadzone rok wcześniej, nowe zasady naboru kandydatów do pracy na stanowiska kontrolerskie. Stanowią one praktyczną realizację norm konstytucyjnych, według których obywatele polscy korzystający z pełni praw
publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach18/. Zasady te zawarte są także w międzynarodowych standardach kontroli INTOSAI i Standardach kontroli NIK, według których najwyższy organ kontroli powinien
stosować procedury zapewniające nabór kompetentnego personelu.
Zgodnie ze Standardami polityki kadrowej, nabór pracowników na stanowiska związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem
czynności kontrolnych prowadzony jest w sposób umożliwiający pozyskanie kompetentnej i zaangażowanej kadry. Kandydaci na
kontrolerów powinni wykazywać się ponadprzeciętną wiedzą i umiejętnościami oraz mieć odpowiednie doświadczenie zawodowe. Ogłaszany publicznie nabór prowadzony jest w formie otwartego postępowania kwalifikacyjnego. Szczegółowe wymagania
wobec kandydatów zawarte są w opisach wolnych stanowisk, sporządzonych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych i zaakceptowanych przez nadzorujących członków kierownictwa Izby. Postępowanie mające na celu sprawdzenie wiedzy, kwalifikacji
i predyspozycji kandydatów do pracy oraz wskazanie kandydatów, którzy optymalnie spełniają ustanowione kryteria, prowadzi
w trybie konkursu komisja ds. naboru pracowników. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Prezes NIK.
Standardy kontroli NIK wymagają od kandydatów na kontrolerów niezbędnej wiedzy i doświadczenia zawodowego. W naborze preferuje się wykształcenie ekonomiczne, prawnicze i administracyjne. Uwzględnia się też inne przydatne kwalifikacje, m.in.:
doświadczenie z pracy w organach administracji publicznej i komórkach kontrolnych (audytu), posiadanie doktoratu, ukończenie
studiów podyplomowych o przydatnym profilu, aplikację w zawodach prawniczych, a także znajomość języków obcych.
Prezes NIK ustalił zasady i tryb naboru do pracy na stanowiskach kontrolerskich19/. Nabór kandydatów spoza Izby do pracy na stanowiska związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych (tzw. nabór zewnętrzny) odbywał się
w 2005 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego ogłoszonego publicznie w dzienniku Rzeczpospolita, na stronie
internetowej NIK i Biuletynie Służby Cywilnej. Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów i obejmowało: wstępną ocenę ofert, testowe sprawdzenie znajomości języków obcych, predyspozycji do zawodu kontrolera i wiedzy z zakresu
prawa, ekonomii, organizacji i funkcjonowania NIK oraz rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.
Nabór na 37 wolnych stanowisk w 17 jednostkach organizacyjnych NIK ogłoszono 1 czerwca. Wpłynęły 502 oferty. Komisja, po ich analizie, wytypowała do II etapu postępowania kwalifikacyjnego 117 kandydatów. Podstawą wyboru była zgodność
ofert z wymaganiami stawianymi kandydatom w opisie stanowisk oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe i dodatkowe kwalifikacje. Do II etapu przystąpiło 96 kandydatów. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, komisja zarekomendowała zatrudnienie 55 osób. Propozycje te zostały zaakceptowane przez Prezesa NIK.
18/ Por. art. 60 Konstytucji RP.
19/ Zarządzeniem z 1 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu naboru kandydatów do pracy na niektórych stanowiskach w NIK. Zostało ono znowelizowane zarządzeniami

Prezesa NIK z 24 marca 2004 r. i z 18 maja 2005 r. Postanowienia o naborze zaczęły obowiązywać od 1 września 2003 r.
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Zasady naboru kandydatów do kadry kontrolerskiej

W 2005 r. kontynuowano przyjętą w 2004 r. zasadę obsady stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów jednostek organizacyjnych w drodze konkursu, poszerzając grupę stanowisk podlegających obsadzie w drodze konkursu o stanowiska doradców
(prawnych, ekonomicznych i technicznych)20/. Przeprowadzono 4 postępowania. Komisje oceniały kandydatów na podstawie
ich wiedzy, dotychczasowych osiągnięć, doświadczenia zawodowego, ocen kwalifikacyjnych, przebiegu dotychczasowej pracy
w Izbie, jak również z uwzględnieniem wymogów w zakresie dodatkowych kwalifikacji wskazanych w opisach stanowisk, predyspozycji do pracy na określonym stanowisku oraz wyników przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.
Postępowanie konkursowe na stanowiska dyrektorów Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Delegatury w Poznaniu odbyło się 19 stycznia 2005 r. Do konkursu stanęło 10 osób. W wyniku postępowania
i rozmowy kwalifikacyjnej komisja wskazała 2 osoby na te stanowiska. Kolejne postępowanie dotyczyło wyłonienia spośród
pracowników osób do objęcia 3 stanowisk wicedyrektorów w Departamencie Prawno-Organizacyjnym (1 etat) i Delegaturze
w Poznaniu (2 etaty) i odbyło się 26 stycznia 2005 r. Do konkursu zgłosiło się 7 pracowników. Przeprowadzone postępowanie
i rozmowy kwalifikacyjne umożliwiły Komisji wskazanie 3 osób na te stanowiska.
W dniu 7 kwietnia 2005 r. Prezes NIK ogłosił konkurs na obsadę spośród pracowników Izby 34 stanowisk doradców
(prawnych, ekonomicznych lub technicznych) w poszczególnych jednostkach organizacyjnych NIK. Do konkursu zgłosiło się
59 pracowników, spośród których komisja wskazała 30 osób do objęcia stanowisk doradców (ekonomicznego – 19, prawnego – 5 i technicznego – 6). Konkurs nie przyniósł rozstrzygnięcia na 4 stanowiska doradców. Kolejne postępowanie zostało
ogłoszone 11 lipca 2005 r. Dotyczyło wakujących stanowisk dyrektorów Delegatur w Białymstoku i Opolu. W postępowaniu
konkursowym uczestniczyło 5 pracowników. Komisja wskazała osobę do objęcia stanowiska dyrektora Delegatury w Opolu
(konkurs na stanowisko dyrektora Delegatury w Białymstoku nie przyniósł rozstrzygnięcia).

Oceny kwalifikacyjne pracowników mianowanych
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W celu realizacji Standardów polityki kadrowej NIK, uznających stałe podnoszenie i doskonalenie przez pracowników
Izby kwalifikacji zawodowych za ważny element zwiększania jakości i skuteczności kontroli, w grudniu 2005 r.21/ opracowano
nowy system okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych, uwzględniający udział pracowników w zajęciach
szkoleniowych w roku podlegającym ocenie. Nowe zasady oceny obowiązują od 2006 r.

Odejścia z pracy
W 2005 r. z pracy w NIK, w większości w związku z nabyciem prawa do emerytury (60,3%), odeszło 68 osób zatrudnianych na 67,3 etatach (w tym 55 ze stanowisk kontrolerskich). Odejścia z pracy – według przyczyn i w porównaniu z 2004 r.
– ilustrują dane przedstawione w tabeli nr 4.

Tabela 4.
Odejścia z pracy w NIK w latach 2004-2005 – wg przyczyn
2004 r.
Lp.

Przyczyny odejścia z pracy

1
2
3
4
5
6
7
x

Nabycie uprawnień do emerytury
Porozumienie stron
Wypowiedzenie stosunku pracy przez NIK
Wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika
Upływ terminu, na jaki zawarto umowę
Bez wypowiedzenia 1/
Wygaśnięcie stosunku pracy – śmierć pracownika
Razem

1

1/

2

2005 r.

Liczba osób

Struktura
(w %)

Liczba osób

Struktura
(w %)

74
11
3
2
7
5
2
104

71,2
10,6
2,9
1,9
6,7
4,8
1,9
100,0

41
10
2
1
12
2
–
68

60,3
14,7
2,9
1,5
17,7
2,9
–
100,0

3

4

5

6

Wyczerpanie okresu zasiłkowego – przejście na rentę.

20/ Postępowania konkursowe przeprowadzono w oparciu o zarządzenie Prezesa NIK z 26 lipca 2004 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów

jednostek organizacyjnych NIK, zmienione zarządzeniem Prezesa NIK z 18 listopada 2004 r., a następnie na podstawie zarządzenia Prezesa NIK z 9 marca 2005 r.
w sprawie konkursu na stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów i doradców w jednostkach organizacyjnych NIK.
21/ System ocen wprowadzony został zarządzeniem Prezesa NIK z 30 grudnia 2005 r., zmieniającym zarządzenie z 20 grudnia 2001 r. w sprawie okresowych ocen

kwalifikacyjnych pracowników mianowanych NIK.

42

Rozwój zawodowy pracowników
Podstawowe cele
Dbałość o rozwój zawodowy kontrolerów przez ich stałe dokształcanie i doskonalenie zawodowe – jak przyjęto w Strategii
NIK – ma służyć zapewnieniu właściwego wykonywania zadań kontrolnych i realizacji wyznaczonych celów. Standardy polityki
kadrowej NIK uznają kwalifikacje i umiejętności pracowników uczestniczących w procesie kontrolnym za istotny czynnik, od którego zależy jakość kontroli. Gwarancją wysokiego standardu pracy jest więc stałe rozwijanie biegłości kontrolerów przez edukację
i szkolenie, dzięki czemu NIK dysponuje kompetentną i zaangażowaną kadrą. Izba stwarza możliwości rozwoju pracownikom,
gwarantuje wymianę doświadczeń, uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz ustawiczne doskonalenie metodyki kontroli22/.

Działalność szkoleniowa prowadzona jest w dwóch podstawowych formach: aplikacji kontrolerskiej i stałego doskonalenia
zawodowego, w tym nauki języków obcych.
Celem aplikacji kontrolerskiej jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników do wykonywania i nadzorowania czynności
kontrolnych. W części praktycznej obejmuje ona m.in. wykonywanie przez aplikantów zadań pod nadzorem opiekunów i samokształcenie.
Opiekunowie aplikantów są wyznaczani spośród pracowników macierzystej jednostki organizacyjnej mających niezbędne doświadczenie
i pożądane predyspozycje. Każde szkolenie z zakresu aplikacji kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Prezesa NIK. Pracownicy mają ponadto możliwość uzupełniania lub systematyzowania zdobytej wiedzy i umiejętności – w ramach stałego doskonalenia
zawodowego. W celu ułatwienia wyboru odpowiedniej formy szkolenia i jego merytorycznego zakresu, na wewnętrznym portalu intranetowym Izby udostępniona została, dla wszystkich pracowników Izby, Oferta szkoleń na 2005 r. Rezultaty szkoleń podlegają analizie i ocenie,
a wynikające z nich wnioski są wykorzystywane do kształtowania oferty i doskonalenia sposobów prowadzenia kolejnych szkoleń.
Formami stałego doskonalenia zawodowego są m.in.: kierowanie na studia doktoranckie i podyplomowe, nauka języków obcych, staże zagraniczne w najwyższych organach kontroli innych państw, szkolenia tematyczne, w tym związane z obowiązkami
ustawowymi (ochrona informacji niejawnych, bhp). Należą do nich także okresowe narady szkoleniowe, jak również narady
przed- i śródkontrolne, organizowane w związku z podejmowaniem poszczególnych kontroli. Uczestnictwo w nich służy wyjaśnianiu wątpliwości związanych z realizacją programów kontroli, ujednoliceniu podejścia kontrolnego, wymianie doświadczeń.
Dane charakteryzujące udział pracowników NIK w poszczególnych formach szkolenia zamieszczono w tabeli nr 5.

Tabela 5.
Pracownicy objęci poszczególnymi formami szkolenia i dokształcania zawodowego w latach 2004-2005
2004 r.
Lp.

1
1
2
3
3.1.
4
5
6
7
8
9
10
x

Formy szkolenia i dokształcania

2
Aplikacja kontrolerska
Nauka języków obcych (lektoraty w NIK)
Szkolenia tematyczne
– w tym dot. integracji europejskiej
Narady szkoleniowe2/
Narady przed- i śródkontrolne
Ochrona informacji niejawnych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Studia doktoranckie, podyplomowe i inne
Aplikacje w zawodach prawniczych
Staże zagraniczne
Razem

Liczba osób1/

Struktura
(w %)

2005 r.
Liczba osób1/

Struktura
(w %)

3

4

5

6

173
374
1.489
212
460
1.725
322
275
45
1
3
4.867

3,6
7,7
30,6
4,4
9,5
35,4
6,6
5,6
0,9
0
0,1
100,0

183
355
3.465
159
1.504
1.536
386
179
85
–
4
7.697

2,4
4,6
45,0
2,1
19,5
20,0
5,0
2,3
1,1
–
0,1
100,0

1/
Liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach jest większa od stanu etatowego NIK, ponieważ poszczególni pracownicy korzystają w ciągu roku
z wielu form szkolenia i dokształcania zawodowego. 2/ W departamentach i delegaturach.

22/ Problematykę dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników regulują zarządzenia Prezesa NIK z 6 października 1995 r. w sprawie aplikacji kontrolerskiej

(zmienione zarządzeniem Prezesa NIK z 26 stycznia 2004 r.) i z 30 czerwca 2003 r. w sprawie zasad kierowania oraz dofinansowania kształcenia, dokształcania
i doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych pracowników NIK (zmienione zarządzeniami Prezesa NIK z 10 maja 2004 r. i 15 lipca 2005 r.).
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Organizacja, zakres i formy działalności szkoleniowej

Aplikacja kontrolerska
Udział w aplikacji zapewnia kandydatom na kontrolerów niezbędne przygotowanie do prowadzenia postępowania kontrolnego. Zgodnie ze Standardami NIK, odbywają oni aplikację w początkowym (trzyletnim) okresie zatrudniania ich na podstawie
umowy o pracę. Pozytywne zdanie egzaminu przed komisją powołaną w NIK jest podstawą do nawiązania stosunku pracy na
podstawie mianowania.
W 2005 r. tak jak i w latach poprzednich, w czasie dwunastomiesięcznego szkolenia, obejmującego około 400 godzin
wykładów, seminariów, ćwiczeń i zajęć warsztatowych, kandydaci na kontrolerów zdobywali umiejętności prawidłowego dokumentowania ustaleń kontroli i sporządzania dokumentów wymaganych w postępowaniu kontrolnym. Doskonalili też lub
uzupełniali wiedzę o systemie kontroli państwowej w RP i innych krajach. Zaznajamiali się z zadaniami NIK jako naczelnego
organu kontroli państwowej, organizacją Izby i statusem pracowników wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne.
Poznawali także podstawy rachunkowości, nabywali umiejętności z zakresu analizy i badania bilansu, sprawozdawczości,
studiowali wybrane zagadnienia ekonomii, systemu gospodarczego, kontroli finansowej i audytu. Program szkolenia aplikacyjnego obejmował także wybrane problemy z niektórych gałęzi prawa (w tym prawa Unii Europejskiej), elementy informatyki,
w powiązaniu z jej zastosowaniem w postępowaniu kontrolnym, a także podstawy psychologii i socjologii.
W teoretycznym szkoleniu aplikacyjnym uczestniczyli również, za zgodą Prezesa NIK, pracownicy komórek kontrolnych
w urzędach organów administracji rządowej (4 osoby z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów).
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Specjalistyczne szkolenia tematyczne
W 2005 r. kontynuowano, m.in. przy współudziale wykładowców z Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz innych zewnętrznych firm i instytucji szkoleniowych, cykle szkoleń specjalistycznych. Miały one
na celu pogłębienie wiedzy ich uczestników o obszarach podlegających kontroli NIK, a także nabycie nowych umiejętności.
Tematyka szkoleń obejmowała: rachunkowość (ogólną, budżetową, finansową oraz podatkową w systemie POLTAX),
kontrolę wewnętrzną i audyt w sektorze publicznym, wybrane zagadnienia prawne (regulujące działalność organów administracji rządowej i samorządowej, umowy w obrocie gospodarczym, działalność spółek prawa handlowego, udzielanie zamówień publicznych), w tym również europejskie prawo wspólnotowe (w relacji do krajowego porządku prawnego), procedury
zarządzania funduszami pomocowymi i rozliczania się z pomocy udzielonej z tych funduszów, europejskie procedury przetargowe, zasady realizacji projektów prorozwojowych, system instytucjonalno-prawny oraz procesy podejmowania decyzji
w Unii Europejskiej. Zorganizowano też cykl warsztatów doskonalących umiejętność praktycznego stosowania Pomocnika
kontrolera, jak również poświęconych zarządzaniu projektami (szkolenie z metodyki PRINCE2 zakończone egzaminem Prince
Foundation) i kształtowaniu umiejętności interpersonalnych w kontaktach z pracownikami jednostek kontrolowanych.
Szczególną wagę przykładano w Izbie do organizowania szkoleń ukierunkowanych na zdobywanie i doskonalenie wiedzy
o Unii Europejskiej. Ich tematyka obejmowała m.in.:
– Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej – w szkoleniu uczestniczyło 60 pracowników; zajęcia prowadził pracownik
naukowy Uniwersytetu Limerick w Irlandii, konsultant irlandzkich i międzynarodowych instytucji w zakresie funduszy strukturalnych, współautor europejskich ramowych programów i projektów badawczych w zakresie wykorzystania funduszy unijnych
w krajach członkowskich i stowarzyszonych;
– System instytucjonalno-prawny i proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej – szkolenie dla 99 doradców przeprowadzili wykładowcy z Instytutu Europejskiego w Łodzi (Instytut, prowadzi działalność naukową i dydaktyczną, współpracuje
z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej i z instytucjami międzynarodowymi).
Członkowie kierownictwa Izby uczestniczyli w zorganizowanym przez konsultantów z Centrum Szkolenia Samorządu
i Administracji w Lublinie szkoleniu Nowoczesne zarządzanie procesowe w NIK – wybrane zagadnienia praktyczne.
Wdrożono system szkolenia e-learningowego wykorzystujący wewnętrzny portal intranetowy. Uczestnik szkolenia ma
dostęp do interaktywnie prezentowanej treści merytorycznej wraz z ćwiczeniami i elektronicznym testem końcowym sprawdzającym stopień przyswojenia wiedzy. Pozytywny odbiór systemu był zachętą do wdrożenia aplikacji wspomagającej testy
sprawdzające wiedzę z postępowania kontrolnego (obejmują 360 pytań udostępnianych każdemu aplikantowi do samokształcenia i pogłębiania wiedzy nabytej podczas zajęć aplikacyjnych).
W 2005 r. przeprowadzono też cykl 13 szkoleń tematycznie związanych z ochroną informacji niejawnych, danych osobowych
i innych tajemnic prawnie chronionych. Realizując zadania wynikające z ustaw o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych
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osobowych przeprowadzono 10 szkoleń z tego zakresu dla 386 pracowników. Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych
dla nowo zatrudnionych pracowników ukończyło 111 osób. Również 111 pracowników wzięło w zajęciach z zakresu ochrony
danych osobowych. Dla kontrolerów z delegatur (134 osoby) zorganizowano szkolenie doskonalące wiedzę z zakresu tajemnic
prawnie chronionych (bankowej, skarbowej, lekarskiej i kontrolerskiej), zaś kolejne 30 osób (głównie doradców prawnych) wzięło
udział w zajęciach poświęconych interpretacji przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych.

Nauka języków obcych
Nauka języków obcych jest jedną z form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Odbywa się w ramach lektoratów organizowanych w siedzibie NIK lub w zewnętrznych instytutach i szkołach językowych. Pracownicy mogą też korzystać z portalu
intranetowego Izby, na którym udostępniono linki do stron internetowych poświęconych nauce języków. Dane o udziale pracowników Izby w szkoleniach językowych w latach 2004-2005 zamieszczono w tabeli nr 6.

Tabela 6.
Pracownicy objęci szkoleniem językowym w latach 2004-2005

Lp.

Lektoraty

2004 r.

NIK

2005 r.

Liczba osób
Poza NIK
2004 r.
2005 r.

2004 r.

Razem

2005 r.

Wskaźnik %
(8:7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
x

Angielski
Niemiecki
Francuski
Rosyjski
Hiszpański
Razem

232
25
18
3
1
279

221
33
18
5
1
278

81
9
5
–
–
95

69
3
5
–
–
77

313
34
23
3
1
374

290
36
23
5
1
355

92,6
105,9
100,0
166,7
100,0
94,9

W celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy z zakresu: prawa, administracji publicznej, zarządzania, finansów, rachunkowości budżetowej, audytu i kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym, w 2005 r. 4 pracowników Izby podjęło lub kontynuowało
studia doktoranckie, zaś studia podyplomowe 81 osób. W minionym roku 3 osoby uzyskały tytuł doktora.

Staże zagraniczne
W 2005 r. staże zagraniczne w europejskich organach kontroli odbyło lub rozpoczęło 4 pracowników (w 2004 r. – 3 osoby). Realizacja wspólnych projektów z urzędami najwyższych organów kontroli sprzyjała zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy
o funkcjonowaniu tych organów. Kontakty te przyczyniały się również do wykorzystania doświadczeń partnerów zagranicznych
w działalności Izby.

Narady przedkontrolne, śródkontrolne i szkoleniowe
Standardy NIK stanowią, że kontrolę należy przygotować tak, aby zapewnić uzyskanie wysokiej jakości pracy, w sposób
oszczędny, wydajny i skuteczny oraz zgodny z planami pracy NIK. Jeżeli jej przeprowadzenie wymaga specjalistycznego
przygotowania, organizowane są zajęcia szkoleniowe dla kontrolerów. Głównymi formami szkoleniowymi przygotowującymi
kontrolerów do efektywnej realizacji zadań kontrolnych są – według tradycyjnego nazewnictwa przyjętego w NIK – narady
przed- i śródkontrolne. Przed podjęciem kontroli, w celu usprawnienia jej przebiegu, w gronie kontrolerów jest dyskutowana
i kształtowana metodyka kontroli. Następnie w czasie trwania postępowania – w gronie tych samych kontrolerów zaangażowanych we wspólne badania – wymieniane są doświadczenia dotyczące problemów najistotniejszych z punktu widzenia celu
kontroli. W 2005 r. w 61 naradach przed- i śródkontrolnych udział wzięło 1.536 kontrolerów. Każdy z nich przeznaczył na tego
typu szkolenie przeciętnie około 21 godzin w ciągu roku.

Narady szkoleniowe
Inną formą podnoszenia jakości pracy kontrolerów, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metodyki kontroli, są narady szkoleniowe. W takich naradach uczestniczyło w minionym roku 1.504 pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności
kontrolne (każdy z nich odbył przeciętnie około 17 godzin szkolenia).
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Studia doktoranckie i podyplomowe

Pozostałe szkolenia
Intensywnie szkoleni byli również pracownicy departamentów wykonujących zadania z zakresu organizacji i obsługi.
Pracownicy ochrony uczestniczyli w szkoleniach z zakresu doskonalenia umiejętności strzeleckich i technik interwencyjnych,
samoobrony, przeciwdziałania aktom terroru. Informatycy z Wydziału Teleinformatyki brali natomiast udział w szkoleniach
dotyczących technik informatycznych: programowania w języku Java, zarządzania usługami IT w organizacji oraz router’ami
(w autoryzowanym centrum CISCO), modelowania procedur i systemów informatycznych w języku UML23/, administrowania
serwerami Novell OES24/ i zarządzania projektami według metodyki PRINCE2.
W 2005 r. kontynuowano cykl zajęć szkoleniowych dla pracowników Izby z zakresu praktycznych umiejętności komputerowych (kończących się otrzymaniem certyfikatu ECDL25/). Zajęcia obejmują: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, grafiki prezentacyjnej oraz usług
w sieciach informatycznych. Certyfikat poświadcza, że jego posiadacz zdał egzamin dotyczący podstawowych pojęć technologii informatycznej i 6 egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera. W zajęciach szkoleniowych,
począwszy od kwietnia do końca roku, udział wzięło około 200 pracowników.
Stosownie do przepisów Kodeksu pracy organizowane były także szkolenia z zakresu bhp – wstępne i okresowe. W centrali NIK w 2005 r. szkolenia były prowadzone zarówno przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (instruktaż ogólny i stanowiskowy dla nowo zatrudnionych pracowników), jak i przez zewnętrzny Ośrodek Szkolenia BHP (łącznie 118
osób). Szkoleniem okresowym dla kierujących pracownikami objęto 2 osoby, zaś szkoleniem dla pracowników administracyjno-biurowych – 111 osób. Przeszkolono także 5 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Dla sekretarzy członków kierownictwa Izby i dyrektorów departamentów zorganizowano szkolenie kancelaryjno-archiwalne; brali też udział w zajęciach ukierunkowanych na kształtowanie profesjonalnego zachowania i wizerunku. Natomiast dla
pracowników Izby prowadzących seminaria w ramach aplikacji kontrolerskiej lub inne szkolenia zorganizowano cykl warsztatów doskonalących umiejętności profesjonalnego przygotowywania i prowadzenia zajęć.
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Ocena efektywności zajęć szkoleniowych
Ocena efektywności zajęć szkoleniowych, zwłaszcza pod kątem osiągnięcia założonych celów, jest realizowana za pomocą ankietowania uczestników. Podlega jej zarówno aspekt merytoryczny (realizacja celu szkolenia, uporządkowanie przekazywanej wiedzy, precyzja prezentowania treści, przygotowanie wykładowcy do zajęć), jak i metodyczny (umiejętność nawiązania
kontaktu z uczestnikami szkolenia, umożliwianie im aktywnego udziału w zajęciach, stosowanie symulacji i ćwiczeń, przekazywanie informacji i zwrotnych ocen). Powyższa metoda jest elementem kontroli i jednocześnie podstawą analizy służącej dokonywaniu ewentualnych zmian w programach szkoleń i doborze osób prowadzących zajęcia. Opisany sposób postępowania
jest konsekwencją realizacji zasad określonych w Standardach kontroli NIK.

Wykłady w Krajowej Szkole Administracji Publicznej
NIK dysponuje kompetentną i zaangażowaną kadrą kontrolerską, a wiedza i umiejętności nabyte podczas pracy w NIK
służą także wymianie doświadczeń poza Izbą. W minionym roku przedstawiciele Izby, min. doradcy Prezesa NIK, dyrektorzy
i wicedyrektorzy departamentów kontrolnych, przeprowadzili cykl wykładów w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Prezentowali oceny, uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych przez NIK badań kontrolnych w takich obszarach funkcjonowania państwa, jak: proces integracji Polski z Unią Europejską, powiązanie budżetu państwa z budżetem UE, administracja
publiczna a gospodarka i prywatyzacja, ochrona zdrowia, sprawy socjalne.

Biblioteka
Rok 2005 był dla biblioteki rokiem szczególnym z powodu znacznego przedsięwzięcia, jakim stała się wymagana ustawowo inwentaryzacja księgozbioru fachowego. Księgozbiór ten, starannie gromadzący – ze względu na specyfikę działalności
Izby – dzieła z licznych gałęzi prawa, z dziedziny ekonomii, finansów, administracji, zarządzania, kontroli państwowej, liczył
pod koniec roku ponad 19 tys. woluminów. W minionym roku wzbogacił się zwłaszcza o publikacje dotyczące Unii Europejskiej
23/ UML (ang. Unified Modeling Language).
24/ OES (ang. Open Enterprise Server).
25/ ECDL (ang. European Computer Driving Licence).
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(także o wydawnictwa obcojęzyczne) oraz z dziedziny prawa, kontroli, rachunkowości i statystyki. Roczny przyrost zbiorów
wyniósł około tysiąca egzemplarzy książek.
Szczególnie ważny i użyteczny dla czytelników jest stale rozbudowywany dział księgozbioru poświęcony kontroli w Polsce
i za granicą, zawierający książki z dziedziny historii i funkcjonowania kontroli państwowej w Polsce, zbiory aktów prawnych
dotyczących kontroli, metodyki kontroli i audytu w Polsce i na świecie oraz materiały INTOSAI i EUROSAI. Biblioteka dysponuje zbiorem informacji o wynikach kontroli NIK wydanych od 1988 r. oraz zbiorem sprawozdań z działalności Izby – od 1957 r.
Ponadto biblioteka gromadzi wiele polskich i zagranicznych wydawnictw ciągłych parlamentarnych i urzędowych: początki
zbiorów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego sięgają 1918 r. Bogaty jest także zbiór resortowych aktów prawnych wydawanych w Polsce po 1945 r. W 2005 r. nastąpił znaczny przyrost zbioru Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Podobnie jak w latach poprzednich biblioteka zapewniała jednostkom organizacyjnym Izby prenumeratę czasopism (oraz
dostęp do archiwów internetowych wybranych tytułów), dzienników urzędowych, wydawnictw GUS, a także periodyków związanych z właściwością rzeczową departamentów. Współpracowała bieżąco z krajowymi wydawnictwami, księgarniami, redakcjami i bibliotekami. Prowadziła także wypożyczenia międzybiblioteczne, korzystając najczęściej z zasobu Biblioteki Narodowej. Zbiory udostępniane były nie tylko pracownikom Izby, ale także dziennikarzom, pracownikom naukowym oraz studentom
wyższych uczelni krajowych i zagranicznych.
Działalność biblioteki w 2005 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, ilustrują dane przedstawione w tabeli nr 7.

Tabela 7.

1
1
2
3
3.1.
3.2.
3.3.
4
5
6
1/

Wyszczególnienie

2
Wydatki na zakup książek, prenumeratę dzienników urzędowych,
czasopism i prasy (wartość – w tys. zł)
Liczba woluminów pozycji książkowych i periodyków specjalistycznych
(w tys. – stan na 31 grudnia)
Prenumerata (liczba tytułów) ogółem, w tym:
– dzienniki urzędowe
– czasopisma fachowe
– prasa codzienna
Wydawnictwa GUS (liczba tytułów)
Zarejestrowani czytelnicy korzystający ze zbiorów (liczba – stan na 31 grudnia)
Księgozbiór fachowy (wartość w tys. zł – stan na 31 grudnia) 2/

2004 r.

2005 r.

Wskaźnik %
(4:3)

3

4

5

414,7

379,0

91,4

18,2

19,1

104,9

234
21
204
9
73
603
482,6

235
21
206
8
541/
612
559,8

100,4
100,0
101,0
88,9
74,0
101,5
116,0

Zmniejszenie prenumeraty spowodowane większą dostępnością wydawnictw na stronach internetowych GUS. 2/ Z dokumentami w formie elektronicznej.
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Lp.

Podstawowe dane dotyczące biblioteki fachowej w NIK w latach 2004-2005
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Współpraca
międzynarodowa
5.
Komitet Kontaktowy
prezesów najwy¿szych
organów kontroli
pañstw UE i ETO
Miêdzynarodowa
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Rozwój współpracy międzynarodowej, ukierunkowany na stałą i konsekwentną wymianę
informacji i doświadczeń z innymi narodowymi organami kontroli oraz zrzeszającymi je organizacjami międzynarodowymi służy doskonaleniu metodyki kontroli i wdrażaniu uznanych
rozwiązań, co z kolei przyczynia się do podnoszenia poziomu efektywności i skuteczności prowadzonych kontroli. W minionym roku do priorytetowych dziedzin współpracy należały kontrole równoległe oraz wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia i rozwoju standardów,
metodyki kontroli i systemu szkoleń kontrolerów.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, NIK aktywnie działa w Komitecie Kontaktowym
prezesów najwyższych organów kontroli państw UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego26/. W 2005 r. rozwijano współpracę z ETO. Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej były to kontakty oparte na ogólnych zasadach i służyły głównie nabywaniu doświadczeń. Obecnie – zgodnie z prawem wspólnotowym27/ – na NIK ciąży obowiązek współpracy
z Trybunałem w prowadzeniu kontroli w Polsce.
Kontynuowano też tradycyjnie dobrą współpracę z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi najwyższe organy kontroli. Izba szczególnie aktywnie działała na forum EUROSAI. Od 1 czerwca 2005 r. NIK wchodzi w skład Zarządu EUROSAI. Prezes NIK pełni funkcję
pierwszego wiceprzewodniczącego tej organizacji. Delegacja pod przewodnictwem Prezesa
NIK uczestniczyła w VI Kongresie EUROSAI, który odbył się w Bonn w dniach od 30 maja do
2 czerwca i dotyczył kontroli dochodów publicznych. Przyjęto też rezolucję, że następny VII
Kongres tej organizacji odbędzie się w 2008 r. w Krakowie, zaś jego organizację powierzono
Izbie.
Na uwagę zasługuje też współpraca międzynarodowa z: INTOSAI, SIGMA28/, tzw. Grupą Wyszehradzką (V4+2)29/, grupą najwyższych organów kontroli państw bałtyckich i nordyckich,
Międzynarodową Radą Audytorów NATO. NIK utrzymywała też aktywne kontakty bilateralne
i multilateralne.
W lutym 2005 r. Prezes NIK uzgodnił z Kontrolerem Generalnym Danii, że Urząd Kontroli Państwowej Danii dokona przeglądu partnerskiego NIK. Jego celem jest doskonalenie procedur i metodyki prowadzenia przez NIK audytu finansowego w ramach kontroli wykonania
budżetu państwa, jak i pozostałych kontroli, a także dalsze usprawnianie funkcjonowania
wewnętrznego audytu finansowego NIK. Raport z wyników przeglądu, zawierający ocenę obszarów objętych przeglądem i wnioski, zostanie załączony do Sprawozdania z działalności
NIK w 2006 r.
W roku sprawozdawczym kontakty zagraniczne były bardziej intensywne, niż w roku poprzednim. Świadczą o tym dane o udziale przedstawicieli Izby w seminariach, szkoleniach,
konferencjach i spotkaniach eksperckich odbywających się za granicą – łącznie 156 osób
(w 2004 r. – 135 osób). W podobnych przedsięwzięciach zorganizowanych przez Izbę udział
wzięło 212 przedstawicieli najwyższych organów kontroli z innych krajów (w 2004 r.
– 140 osób).

26/ ETO (ang. European Court of Auditors). Trybunał kontroluje rozliczenia dochodów i wydatków Wspólnot i ich instytucji. Potwierdza wobec Parlamentu Europejskiego

i Rady UE wiarygodność rozliczeń ora z zgodność z prawem i prawidłowość podstawowych transakcji. Przedkłada instytucjom Wspólnot roczne sprawozdanie.
27/ Udział NIK w kontrolach prowadzonych przez ETO jest realizacją zadań nałożonych na Polskę przez Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (por. art. 10

– ogólna zasada współpracy i lojalności w relacjach między Wspólnotą i państwami członkowskimi oraz art. 248 ust. 3 – reguła przeprowadzania przez ETO kontroli
w państwie członkowskim „w powiązaniu” z narodowym organem kontroli).
28/ Por. przypis 3.
29/ Grupa Wyszehradzka (V4+2). Grupa najwyższych organów kontroli Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier.
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Komitet jest organem pomocniczym Unii Europejskiej, który działa w celu ułatwienia współpracy narodowych organów
kontroli państw członkowskich i ETO30/. Formy współpracy obejmują przygotowywanie spraw przez grupy robocze, złożone
z ekspertów reprezentujących zainteresowane najwyższe organy kontroli, aprobowanie wyników pracy grup przez zebranie
łączników reprezentujących wszystkie organy, a następnie podjęcie decyzji przez prezesów. Prezesi spotykają się raz w roku,
ich spotkania są przygotowywane przez łączników.
Izba jest aktywnym uczestnikiem prac Komitetu. Prezes NIK został zaproszony przez Kontrolera Generalnego Szwecji
do dyskusji nad koncepcją i sposobem przygotowania zebrania Komitetu w Sztokholmie (luty 2005 r.) W maju 2005 r. odbyło
się – pod przewodnictwem NIK – zebranie łączników w Krakowie. NIK brała również udział w jesiennym zebraniu łączników
(Luksemburg, październik 2005 r.) oraz zebraniach Grupy ds. współpracy między narodowymi organami kontroli i ETO.
Doroczne zebranie Komitetu odbyło się w grudniu 2005 r. w Sztokholmie. Jego główną częścią było seminarium poświęcone roli kontroli zewnętrznej w działaniach na rzecz poprawy rozliczalności środków unijnych. Seminarium nawiązało do rezolucji Parlamentu Europejskiego z 12 kwietnia 2005 r. proponującej zmiany w zarządzaniu finansowym Komisji Europejskiej
i systemach kontroli środków UE w państwach członkowskich31/, a także do dokumentu Komisji w tej sprawie32/. Prezes NIK
mówił o znaczeniu kontroli NIK środków UE w Polsce i potrzebie zwiększenia współpracy narodowych organów kontroli i ETO
w kontekście oczekiwań wobec narodowych organów kontroli. Komitet przyjął następnie Stanowisko dotyczące roli kontroli
zewnętrznej w zakresie rozliczalności środków Wspólnoty. Podkreślono w nim m.in., że narodowe organy kontroli kontrolują
środki unijne w granicach swoich uprawnień na rzecz właściwych podmiotów krajowych, a nie instytucji unijnych. Ich współpraca z ETO odbywa się na zasadzie zaufania i przy zachowaniu niezależności. Komitet wezwał też do stosowania przez
organy administracji (unijnej i krajowej) uznanych standardów kontroli wewnętrznej, w tym Wytycznych INTOSAI w sprawie
standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym, tak aby kontrola środków unijnych we wszystkich państwach członkowskich przebiegała według metodyki zgodnej z tymi standardami. Ponadto Komitet uznał za potrzebne dalsze doskonalenie systemów zarządzania, kontroli wewnętrznej, dla skutecznego i wydajnego korzystania przez państwa członkowskie ze
środków unijnych. W tym celu umacniana będzie współpraca między ETO i narodowymi organami kontroli. Uchwała została
przekazana komisjom sejmowym, Prezesowi Rady Ministrów i zainteresowanym ministrom.
Rozpatrzono instytucjonalne podstawy działania Komitetu, przyjęto Zasady programowe, Stanowiska nt.: polityki informacyjnej i sprawozdawczości, roli urzędującego przewodniczącego Komitetu, wsparcia administracyjnego dla Komitetu
i łączników.
Zasady programowe stanowią, że Komitet jest ciałem autonomicznym, niezależnym i apolitycznym. Jego zadaniem jest
wymiana wiedzy i doświadczeń na temat kontroli środków UE oraz innych kwestii związanych z Unią. Aby usprawnić zarządzanie środkami finansowymi UE, Komitet inicjuje, wspiera i koordynuje wspólne działania, promuje wymianę informacji. Za
wspólne wartości uznano wzajemne poszanowanie niezależności poszczególnych członków, zobowiązanie do wspólnej pracy,
do otwartości i dzielenia się informacjami. Za cele strategiczne uznano: wymianę wiedzy i doświadczeń, umocnienie współpracy między członkami Komitetu w kwestiach unijnych, inicjowanie i koordynowanie działalności kontrolnej w sprawach UE,
opracowywanie stanowisk wobec nowych zagadnień związanych z kontrolą na obszarze Wspólnot, współpracę z najwyższymi
organami kontroli przyszłych państw członkowskich, wymianę informacji z instytucjami i osobami spoza Komitetu.
W Stanowisku nt. polityki informacyjnej i sprawozdawczości, Komitet postanowił położyć nacisk na informowanie i komunikowanie, m.in. o celach, zakresie działalności, wynikach prac, a także o podjętych i planowanych działaniach, czemu służyć
będzie m.in. uruchomienie strony internetowej administrowanej przez ETO. Stanowisko upoważnia członków Komitetu do
uwzględniania informacji o pracach Komitetu w sprawozdaniach swoich organów kontroli.

30/ Por. Deklaracją nr 18 w sprawie Trybunału Obrachunkowego (załączoną do Traktatu z Nicei) – Konferencja wzywa ETO oraz krajowe organy kontroli do poprawy

ram i warunków ich współpracy przy jednoczesnym zachowaniu własnej autonomii. W tym celu prezes Trybunału może powołać komitet zajmujący się kontaktami
z prezesami krajowych organów kontroli.
31/ Por. Rezolucję Parlamentu Europejskiego zawierającą uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Euro-

pejskiej na rok budżetowy 2003.
32/ Por. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego i Trybunału Obrachunkowego z 15 czerwca 2005 r. nt. harmonogramu działań dotyczących

zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej.
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Stanowisko nt. roli urzędującego przewodniczącego Komitetu stwierdza, że szef najwyższego organu kontroli, który będzie
gospodarzem następnego zebrania, przez okres nadchodzącego roku jest urzędującym przewodniczącym Komitetu. Jego rolą
jest zwłaszcza przygotowanie projektu porządku kolejnego zebrania. Może zapraszać do współpracy szefów innych najwyższych organów kontroli, łączników, przewodniczących grup roboczych oraz konsultować się z szefami najwyższych organów
kontroli krajów kandydujących. Urzędujący przewodniczący reprezentuje Komitet w okresie między kolejnymi zebraniami.
Komitet przyjął sprawozdania grup roboczych ds.: funduszy strukturalnych II, zamówień publicznych, VAT, krajowych
raportów o zarządzaniu środkami UE, jakości kontroli i wspólnej grupy roboczej ds. działalności kontrolnej – oraz przedłużył
ich mandat na 2006 r. Przedstawiciele NIK uczestniczyli w pracach grup roboczych ds.: funduszy strukturalnych II, VAT, krajowych raportów o zarządzaniu środkami UE, jakości kontroli.
Grupa robocza ds. funduszy strukturalnych II, pod przewodnictwem Federalnej Izby Obrachunkowej Niemiec, przygotowuje kontrolę równoległą, ukierunkowaną na identyfikowanie nieprawidłowości powstałych podczas wdrażania funduszy
strukturalnych i zgłaszania tych nieprawidłowości Komisji Europejskiej. Wezmą w niej udział najwyższe organy kontroli 11
państw, w tym NIK. Program kontroli zatwierdzono w kwietniu 2005 r., na spotkaniu w Bonn. Zagadnienia objęte programem zostały zbadane przez NIK podczas kontroli funkcjonowania wewnętrznej kontroli finansowej środków z funduszy
strukturalnych oraz kontroli wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach ZPORR33/. Raport grupy zostanie opracowany w 2006 r.
Grupa robocza ds. zamówień publicznych, pod przewodnictwem Narodowego Urzędu Kontroli Irlandii, przygotowuje stronę internetową, na której zamieszczone zostaną wskazówki metodyczne (listy pytań), zasady udzielania zamówień publicznych w UE oraz dane o kontrolach z tego zakresu w poszczególnych państwach członkowskich.
Grupy robocza ds. VAT, pod przewodnictwem Urzędu Kontroli Państwowej Litwy i Trybunału Obrachunkowego Hiszpanii,
omówiła wprowadzone ostatnio zmiany w regulacjach dotyczących zwalczania oszustw związanych z tym podatkiem w państwach UE i na poziomie wspólnotowym. Rozpatrzono projekt dokumentu o formach współpracy międzynarodowej w zakresie
kontroli systemów zarządzania VAT.
Grupa robocza ds. krajowych raportów o zarządzaniu środkami UE, pod przewodnictwem Państwowej Izby Obrachunkowej Holandii, wspomagała działania organów kontroli, które rozpoczynają sporządzanie tego rodzaju raportów. Kontynuowano
opracowywanie systemu mierników, które ułatwiłyby określanie postępu w zarządzaniu środkami unijnymi.
Izba przedstawiła sprawozdanie Grupy roboczej ds. jakości kontroli. Przekazane najwyższym organom kontroli Wytyczne
jakości kontroli są wykorzystywane do aktualizacji podręczników kontroli i przy opracowywaniu własnych rozwiązań. Do tej
pory przetłumaczono je na języki: czeski, estoński, litewski, łotewski, niemiecki, polski i węgierski. W czerwcu 2005 r. prezesi
organów kontroli Malty, Polski i Węgier przedstawili Wytyczne na spotkaniu w ETO. Członkowie grupy opublikowali artykuł
w kwartalniku INTOSAI. Powstaje elektroniczna baza materiałów metodycznych nt. jakości kontroli.
Kolejne zebranie Komitetu odbędzie się w Warszawie w grudniu 2006 r. Do tego czasu, czyli przez rok, Prezes NIK będzie
urzędującym przewodniczącym Komitetu.

Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI)
Istotnym aspektem działalności NIK na forum INTOSAI34/ jest udział w pracach Grup roboczych ds. kontroli środowiska,
informatyki i prywatyzacji. Izba jako członek Komitetu Sterującego Grupy roboczej INTOSAI ds. kontroli środowiska aktywnie
uczestniczy w planowaniu prac grupy.
W 2005 r. Grupa robocza ds. kontroli środowiska podjęła prace nad projektem pn. Współpraca najwyższych organów kontroli
– rady i doświadczenia z kontroli międzynarodowych. Efektem projektu, prowadzonego pod kierunkiem NIK i Izby Obrachunkowej
Holandii, ma być opracowanie podsumowujące doświadczenia w programowaniu i prowadzeniu kontroli międzynarodowych oraz
w prezentowaniu ich wyników. NIK uczestniczyła również w przygotowaniu dwóch innych projektów grupy: W kierunku kontroli
ochrony bioróżnorodności (pod kierunkiem najwyższych organów kontroli Brazylii i Kanady) oraz Ewolucja i trendy w kontrolach
środowiska (pod kierunkiem najwyższego organu kontroli Kanady). W listopadzie, podczas X spotkania grupy w Moskwie, przed33/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
34/ INTOSAI (ang. International Organization of Supreme Audit Institutions). Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli utworzona w 1953 r. i afiliowa-

na przy ONZ zrzesza organy kontroli z około 180 państw, które na mocy ustaw są zobowiązane do kontroli finansów publicznych. Jej celem jest wymiana doświadczeń
w sferze kontroli państwowej.
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stawiciele NIK uczestniczyli w seminarium dotyczącym kontroli środowiska. Wspólnie z kontrolerami holenderskimi przeprowadzili
ponadto zajęcia warsztatowe poświęcone wspomnianej wyżej Współpracy najwyższych organów kontroli.
We wrześniu w Brazylii, na XII spotkaniu Grupy roboczej ds. prywatyzacji, omawiano m.in. partnerstwo publicznoprywatne (delegacja NIK uczestniczyła w pracach zespołu ds. prywatyzacji). Dzielono się doświadczeniami wynikającymi
z kontroli. Prezentowano metodykę wycen podmiotów przewidzianych do prywatyzacji, mówiono o skutkach społecznych
prywatyzacji i jej oddziaływaniu na środowisko naturalne. Wnioski z obrad wskazują na potrzebę identyfikowania zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych skutków prywatyzacji, zapewnienia w procesach prywatyzacyjnych przejrzystości i skutecznej kontroli.

W 2005 r., podobnie jak w latach poprzednich, NIK prowadziła aktywną działalność na forum EUROSAI35/. Koordynowała pracę
Grupy roboczej ds. kontroli środowiska, brała udział w pracach Komitetu Szkoleniowego EUROSAI oraz Grupy roboczej ds. informatyki.
Na VI Kongresie EUROSAI w Bonn, poświęconym kontroli dochodów publicznych, omawiano problemy związane z jej
przeprowadzaniem, akcentując rolę i wkład najwyższych organów kontroli dla zapewnienia przejrzystości kontroli tych dochodów. Debatowano m.in. o znaczeniu dochodów dla zarządzających finansami publicznymi, roli władzy ustawodawczej
w uchwalaniu budżetu, podejściu do kontroli dochodów publicznych.
Wnioski Kongresu eksponują potrzebę rozważenia strategii kontroli dochodów. Uznano za niezbędne przeprowadzenie
koordynowanej kontroli ulg i zwolnień podatkowych, otwartej dla wszystkich członków organizacji. Zaakceptowano też ofertę
Grupy roboczej ds. informatyki w sprawie podjęcia badań wykorzystania technologii informatycznych w sferze pozyskiwania
dochodów publicznych i ich znaczenia w identyfikowaniu oszustw. Rozważano również potrzebę wymiany danych umożliwiających dokonywanie porównań kosztów i wydajności administracji podatkowych w poszczególnych krajach. Postanowiono, że
inicjatywy i wytyczne dotyczące kontroli dochodów publicznych będą publikowane na stronach internetowych EUROSAI.
Kongres przyjął rezolucje przedłużające na kolejne trzy lata mandaty Grup roboczych ds. kontroli środowiska i ds. informatyki. Oznacza to również dalsze pełnienie przez Izbę funkcji koordynatora Grupy roboczej ds. kontroli środowiska (którą
NIK sprawuje począwszy od 1999 r.). Na Kongres Izba przygotowała biuletyn prezentujący kontrole z dziedziny ochrony środowiska, prowadzone w Europie w latach 1999-2005. Podczas Kongresu przedstawiciele NIK zorganizowali również wystawę
prezentującą dorobek Grupy roboczej ds. kontroli środowiska, a także konkurs rysunków dziecięcych poświęconych problematyce ochrony środowiska.
W minionym roku prace Grupy roboczej ds. kontroli środowiska koncentrowały się na organizowaniu i prowadzeniu kontroli równoległych36/. We wrześniu, w Wiedniu, odbyło się IV seminarium nt. kontroli środowiska. Dyskutowano o gospodarce
odpadami, zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego i energetyce odnawialnej. Organizatorami seminarium były NIK i Izba
Obrachunkowa Austrii. Wzięli w nim udział przedstawiciele 27 europejskich organów kontroli, a także najwyższe organy kontroli
Kanady (przewodniczy Grupie roboczej INTOSAI ds. kontroli środowiska) oraz ChRL i Brazylii (koordynatorzy Grup roboczych ds.
kontroli środowiska dla regionów ASOSAI i OLACEF). Ustalono, że następne seminarium Grupy roboczej ds. kontroli środowiska
odbędzie się jesienią 2006 r. w Luksemburgu. Poświęcone zostanie kontrolom ochrony bioróżnorodności w Europie i ochrony
przeciwpowodziowej, a także zagadnieniom metodycznym. Współorganizatorami spotkania będą NIK i ETO.
Na spotkaniu Grupy roboczej ds. informatyki (w styczniu 2005 r. w Nikozji na Cyprze) wymieniano informacje i doświadczenia wynikające z realizowanych projektów. Z kolei na spotkaniu Podgrupy 2 Grupy roboczej ds. informatyki (w listopadzie
w Warszawie) przyjęto wspólne stanowisko w sprawie przedstawionego przez NIK algorytmu pn. Wspólne ramy kontroli administracji elektronicznej, ustalono zakres i podział zadań, jak również przyjęto harmonogram konsultacji i jego prezentacji
na forum grupy. Ustalono, że Izba opracuje materiał przybliżający tematykę i metodykę kontroli administracji elektronicznej,
wprowadzi uzgodnione zmiany opisów i zadba o stronę graficzną algorytmu (zostanie on udostępniony do konsultacji członkom podgrupy na stronach internetowych administrowanych przez NIK).
W listopadzie w Bonn odbyło się spotkanie członków Grupy roboczej zajmującej się zagadnieniem ulg i zwolnień podatkowych. Przyjęto założenia organizacyjne i metodyczne prac w grupach tematycznych. Członkowie pierwszej (z udziałem
35/ EUROSAI – European Organisation of Supreme Audit Institutions (Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli). Powstała w listopadzie 1990 r., jako

grupa regionalna Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli – INTOSAI. W konferencji założycielskiej brała udział delegacja NIK.
36/ Szerzej o tych kontrolach w podrozdziale pn. Udział NIK w kontrolach międzynarodowych.
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Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI)

NIK) będą badać przejrzystość systemu ulg, m.in. ustanowienie i przestrzeganie transparentnych zasad przygotowania projektów ustaw wprowadzających ulgi. Natomiast druga grupa będzie badać efektywność stosowania wybranych ulg, zwłaszcza
w podatkach VAT i dochodowym od osób prawnych.

SIGMA
W czerwcu 2005 r. delegacja NIK uczestniczyła w zajęciach warsztatowych nt. kontroli funduszy unijnych w rolnictwie,
zorganizowanych przez Rumuński Trybunał Obrachunkowy, SIGMA i ETO. Dyskutowano o reformie wspólnej polityki rolnej,
zarządzaniu środkami SAPARD, kontroli wydatków w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
w Rolnictwie. Z kolei we wrześniu polscy kontrolerzy zaprezentowali referat w ramach zajęć warsztatowych poświęconych
kontroli funduszy strukturalnych (zorganizowanych przez Państwową Izbę Obrachunkową Węgier, SIGMA i ETO).
W październiku przedstawiciele NIK wzięli natomiast udział w zajęciach warsztatowych zorganizowanych przez najwyższy
organ kontroli Malty, SIGMA i ETO, nt. audytu sprawozdań finansowych sektora publicznego. Omówiono standardy audytu przy
badaniu sprawozdań, wytyczne INTOSAI dla kontroli finansowej, rolę opinii audytora w procesie rozliczania działalności rządu,
niezbędny zakres kontroli przy wydawaniu opinii na temat sprawozdania finansowego oraz problemy przy formułowaniu tej opinii.

Międzynarodowa Rada Audytorów NATO
W maju, w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, odbyło się coroczne spotkanie Rady Audytorów NATO37/ poświęcone rozpatrzeniu raportu z działalności Rady w 2004 r. Omawiano też zaangażowanie Ministerstwa Obrony Narodowej w programy
inwestycji obronnych NATO w Polsce i udział RP w ćwiczeniach zarządzania kryzysowego NATO.
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Grupa Wyszehradzka
W listopadzie ub.r., w Czeskim Krumlovie, podczas spotkania prezesów najwyższych organów kontroli krajów Grupy Wyszehradzkiej, Austrii i Słowenii38/, omawiano doświadczenia z udziału w kontrolach prowadzonych przez ETO w państwach członkowskich. Dyskutowano o równoległych kontrolach środków na wdrożenie Układu z Schengen oraz wykonania zadań przez administrację skarbową w zakresie zarządzania i kontroli VAT oraz w ramach systemu VIES39/. Rozpatrzono też program zbliżającego
się zebrania Komitetu Kontaktowego i uzgodniono stanowisko wobec propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej systemu kontroli
wewnętrznej, uznając, że zadaniem najwyższego organu kontroli jest kontrola wykorzystania środków UE w swoich państwach.

Współpraca z innymi organizacjami europejskimi i pozaeuropejskimi
W czerwcu ub.r. przedstawiciel Izby uczestniczył w zorganizowanym przez EURORAI40/ i Izbę Obrachunkową BadeniiWirtembergii w Karlsruhe seminarium, dotyczącym kontroli szkół. Referaty wygłosili przedstawiciele regionalnych organów
kontroli z Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii i Polski (uczestniczyli w nim też prezesi 6 polskich regionalnych izb
obrachunkowych). Kolejne seminarium EURORAI, zorganizowane we wrześniu w Zurychu, poświęcono natomiast kontroli
w budownictwie (dużych inwestycji finansowanych z budżetów poszczególnych krajów).
EUROCONTROL41/ jest organizacją zajmującą się problematyką bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Europie, z siedzibą
w Brukseli. Członkami organizacji jest obecnie 35 państw. Z dniem 1 stycznia 2006 funkcję zastępcy członka Rady Audytorów objęła
na okres 4 lat (do 31 grudnia 2009 r.) przedstawicielka NIK. W dniu 2 lutego 2006 r. wzięła udział w 46. posiedzeniu tego gremium.
W listopadzie ub.r. w Limie, podczas IV Międzynarodowego Seminarium OLACEFS–EUROSAI42/, debatowano nad metodyką kontroli majątku i dochodów osób pełniących funkcje publiczne oraz procedurami zapobiegającymi powstawaniu konfliktu
37/ IBAN NATO (ang. International Board of Auditors for NATO).
38/ Por. przypis 29.
39/ VIES (ang. VAT Information Exchange System). System wymiany informacji o podatku VAT w państwach UE, służący kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego.
40/ EURORAI (ang. European Organisation of Regional External Public Finance Audit Institutions) – Europejska Organizacja Regionalnych Organów Kontroli Finansów

Publicznych.
41/ EUROCONTROL (ang. Control Air Traffic Control). Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej. Organem kontroli wewnętrznej tej organizacji

jest Rada Audytorów składająca się z 6 członków wyznaczanych przez sześć państw – sygnatariuszy Międzynarodowej Konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL z 13 grudnia 1960 r. na czteroletnie kadencje.
42/ OLACEFS-EUROSAI (ang. Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions). Organizacja Najwyższych Organów Kontroli Państw Ameryki

Łacińskiej. Jej celem jest rozwój i wspomaganie tych organów w kontroli gospodarowania środkami publicznymi.
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interesów. Prezes NIK wygłosił prezentację pn. Kontrola oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy publicznych w Polsce oraz
w imieniu EUROSAI prowadził obrady poświęcone Metodyce mierzenia i oceny wpływu działalności kontrolnej prowadzonej
przez organy kontroli na oszczędne i prawidłowe wykorzystanie zasobów publicznych.
W marcu 2005 r. w Chinach odbyło się seminarium Grupy roboczej ASOSAI43/ poświęcone kontroli ochrony środowiska
(podzielone zostało na sesje tematyczne dotyczące kontroli środowiska wód i kontroli bioróżnorodności). Delegacja NIK (jako
koordynator Grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiska) zreferowała ważniejsze aspekty kontroli NIK dotyczącej ochrony różnorodności biologicznej oraz omówiła rezultaty kontroli wdrażania postanowień Konwencji z Rio de Janeiro.

Udział NIK w kontrolach międzynarodowych
Kontrole międzynarodowe z udziałem NIK to kontrole prowadzone na terenie Polski przez zewnętrzne organy kontroli
(Europejski Trybunał Obrachunkowy, Komisję Europejską, firmy audytorskie na zlecenie Komisji Europejskiej) oraz kontrole
równoległe prowadzone przez NIK z innymi najwyższymi organami kontroli, na podstawie uzgodnionego programu kontroli
i według kryteriów i kompetencji każdego z tych organów. Aby usprawnić organizację, przebieg takich kontroli i zapewnić efektywne wykorzystanie ich wyników, Prezes NIK powołał 1 października 2005 r. Zespół ds. Kontroli Międzynarodowych44/. Do
jego zadań należy m.in. opracowywanie założeń strategii NIK w zakresie kontroli międzynarodowych, koordynowanie działań
związanych z kontrolami prowadzonymi przez ETO na terytorium RP, przygotowywanie projektów porozumień dotyczących
udziału NIK w kontrolach równoległych, koordynowanych lub prowadzonych wspólnie z organami kontroli innych państw.

Współpraca z ETO

Tabela 8.
Kontrole prowadzone przez ETO na terytorium RP w 2005 r.
Lp.

Temat kontroli prowadzonej przez ETO

1

2

1

2
3
4
5

6
7

Projekty PHARE PL0006.09 Przygotowanie do wdrożenia wybranych
instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej i PL0003.01 w zakresie zintegrowanego systemu katastralnego

Funkcjonowanie systemów kontroli i nadzoru związanych z danymi
dotyczącymi produktu krajowego brutto
Wspólnotowy system tranzytu
Kontrakt GANANO

Kontrolowane podmioty

3
Ministerstwa: Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sprawiedliwości, Urząd
Komitetu Integracji Europejskiej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jeden oddział regionalny, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów, 2 izby celne, 2 urzędy celne, 2 oddziały celne
Instytut Wysokich Ciśnień sp. z o.o. w Warszawie

Stosowanie przez polską administrację celną rozporządzenia Rady nr
386/90 z 12 lutego 1990 r. w sprawie monitorowania wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty oraz przepisów
wykonawczych

Ministerstwo Finansów, 4 oddziały celne

Współfinansowanie narodowych projektów realizowanych w ramach
programu PHARE 2001
System jednolitej płatności obszarowej SAPS, zintegrowanego systemu
zarządzania i kontroli IACS oraz poświadczania wiarygodności DAS

Ministerstwo Finansów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– Oddział w Łodzi
Ministerstwo Finansów, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa – centrala, 2 oddziały regionalne, 6 biur powiatowych
i beneficjenci

43/ ASOSAI (ang. Asian Organisation of Supreme Audit Institutions). Azjatycka Organizacja Najwyższych Organów Kontroli.
44/ Zarządzeniem z 26 września 2005 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Międzynarodowych. Przewodniczący Zespołu pełni równocześnie funkcję Pełnomoc-

nika ds. Kontroli Międzynarodowych.
45/ Por. przypis 27.
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Prawo wspólnotowe45/ nakłada na NIK obowiązek współpracy z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym w prowadzeniu kontroli w Polsce. Jest on realizowany przez: asystowanie kontrolerom ETO podczas czynności kontrolnych, udzielanie
pomocy w kontaktach z krajowymi podmiotami przewidzianymi do kontroli oraz analizę zagadnień badanych przez Trybunał.
Aby skoordynować zamierzenia kontrolne, NIK przekazała ETO Plan pracy na 2005 r., zaś Trybunał ogólny opis planowanych
zadań, a następnie wykazy kontroli przewidzianych do realizacji na terytorium RP. W minionym roku ETO przeprowadził na
terytorium RP 7 kontroli. Dane o zakresie tematycznym kontroli oraz kontrolowanych podmiotach zawiera tabela nr 8.

Zgodnie z decyzją Prezesa NIK, we wszystkich kontrolach ETO uczestniczyli kontrolerzy Izby. Asysta ma m.in. na celu
zapobieganie sytuacji, w której kontrolerzy ETO błędnie zinterpretują otrzymane informacje, pominą ważne dla kontroli fakty
i uwarunkowania, w związku z czym jej ustalenia mogą być obarczone ryzykiem popełnienia błędu. Informacje od kontrolerów
zewnętrznych zwiększają natomiast wiedzę kontrolerów NIK o nieprawidłowościach w obszarze gospodarowania środkami
unijnymi. Mogą być więc wykorzystane w programowaniu kolejnych, własnych kontroli w sferach, którymi zainteresowane są
ETO i Komisja Europejska.
W 2005 r. współpraca NIK i ETO była przedmiotem spotkań Prezesów obu instytucji, m.in. podczas wizyty Prezesa ETO
w NIK w październiku 2005 r. Była ona też bieżąco konsultowana przez łączników NIK i ETO.

Kontrole Komisji Europejskiej
W lipcu 2005 r. przedstawiciele Komisji Europejskiej, z udziałem kontrolerów ETO i w asyście kontrolera NIK, przeprowadzili m.in. w Ministerstwie Finansów, Agencjach Rynku Rolnego oraz Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontrolę
akredytacji agencji płatniczych, zaś na przełomie listopada i grudnia firma audytorska46/, na zlecenie Komisji Europejskiej,
wykonała badania stanu realizacji wybranych projektów PHARE.

Kontrole równoległe
W 2005 r. NIK angażowała się w działania związane z 10 kontrolami równoległymi. Większość przedsięwzięć kontrolnych
realizowano w ramach prac Grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiska. Dane o zakresie tematycznym kontroli oraz
uczestnictwie w nich najwyższych organów kontroli zawiera tabela nr 9.

Tabela 9.
Kontrole równoległe w 2005 r.
Lp.

Temat kontroli równoległej

1

2
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wpływ działalności gospodarczej na stan środowiska Puszczy Białowieskiej (kontrola sprawdzająca)
Realizacja postanowień Konwencji Helsińskiej o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza
Bałtyckiego – zanieczyszczenia ze statków
Funkcjonowanie przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej
Realizacja umowy międzynarodowej z 6 lipca 1995 r. między Polską a Słowacją o stosunkach
prawnych i współpracy na wspólnej granicy państwowej w latach 2000-2004
Funkcjonowanie parków narodowych w zakresie zachowania, zrównoważonego użytkowania
oraz odnawiania zasobów przyrody
Stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Regionie Karpackim
Ochrona wód zlewni rzeki Bug
Likwidacja skutków katastrofy w Czarnobylu
Realizacja przez urzędy skarbowe dochodów budżetu państwa z podatku od towarów i usług
w latach 2004-2005 (I półrocze)
Wzajemna pomoc administracyjna w sprawach celnych i podatkowych

Najwyższe organy kontroli

3
Białoruś i Polska
Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa,
Niemcy, Polska i Rosja
Polska i Ukraina
Polska i Słowacja
Polska i Słowacja
Polska i Ukraina
Białoruś, Polska i Ukraina
Austria, Białoruś, Dania, Litwa, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Rosja, Ukraina, Węgry i ETO
Polska i Litwa
Niemcy, Wielka Brytania i Polska

W przypadku dwóch kontroli (ochrona wód rzeki Bug i likwidacja skutków katastrofy w Czarnobylu) prowadzone były prace
przygotowawcze. NIK opracowała projekt programu pierwszej z nich i porozumienie w sprawie jej przeprowadzenia (w I półroczu 2006 r.). Projekt programu drugiej kontroli przygotowywany jest przez najwyższy organ kontroli Ukrainy.
Podpisaniem wspólnego raportu zakończono drugą kontrolę realizacji postanowień Konwencji Helsińskiej, koordynowaną
przez najwyższy organ kontroli Danii. Raport przekazano uczestnikom Kongresu EUROSAI w Bonn i zamieszczono na stronie
internetowej grupy. Treść raportu oraz forma prezentacji (metodą porównywania ustaleń dokonanych przez uczestników kontroli) zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem.
Pozostałe kontrole z udziałem NIK (stanu środowiska Puszczy Białowieskiej, przejść granicznych, realizacji umowy
o współpracy granicznej ze Słowacją, funkcjonowania parków narodowych, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, współpracy organów podatkowych i wzajemnej pomocy w sprawach celnych i podatkowych) będą kontynuowane w 2006 r.
46/ Moore Stephens Chartered Accountants z Londynu. Kontrolerzy NIK brali udział w rozpoczęciu i zakończeniu badań kontrolnych.
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W 2005 r. w NIK realizowany był projekt, ukierunkowany na samoocenę systemów informatycznych47/. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele Urzędu Kontroli Państwowej Danii. Projekt prowadzono według metodyki opracowanej przez Grupę roboczą
EUROSAI ds. informatyki. Jego celem było określenie poziomu informatyzacji oraz zdefiniowanie potrzeb w zakresie dalszego
rozwoju (wyniki samooceny zostaną przedstawione w 2006 r.).
Na uwagę zasługuje również rozpoczęcie, przez zespół norwesko-kanadyjsko-polski, przeglądu partnerskiego najwyższego organu kontroli Danii, w zakresie procedur kontroli finansowej i kontroli wykonania zadań. Przewiduje się, że końcowy
raport z przeglądu przedstawiony zostanie kierownictwu Urzędu Kontroli Państwowej Danii w czerwcu 2006 r.
Przykładem korzystnej, bilateralnej współpracy może być kontrola równoległa wymiany informacji o podatku VAT, przy
pomocy systemu VIES, między polskimi i litewskimi organami podatkowymi. Kontrolą objęto sprawność wymiany informacji
dla ustalonej populacji danych przepływającej przez system. Zbadano też wymianę informacji w ramach procedury przyśpieszonej.
W kwietniu Prezes NIK złożył wizytę w Urzędzie Kontrolera Generalnego Norwegii, połączoną z wizytą w Parlamencie
Norwegii. Omawiano kontrole funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, procedury rekrutacji i szkolenia kontrolerów
norweskich oraz prezentowano ustalenia i wnioski kontroli z zakresu ochrony środowiska.
Również w kwietniu przedstawiciele NIK złożyli wizytę w Narodowym Urzędzie Kontroli Wielkiej Brytanii48/, podczas której
dyskutowali o kontrolach projektów obronnych i aspektach prawnych i organizacyjnych wspólnej kontroli ćwiczeń wojskowych
przewidzianej w 2006 r. Złożyli także wizytę w Ministerstwie Obrony Wielkiej Brytanii. We wrześniu wizytę w NAO złożył natomiast Prezes NIK. Jej celem było omówienie propozycji Komisji Europejskiej na temat zintegrowanego systemu kontroli
wewnętrznej, przedyskutowanie zagadnień współpracy w zakresie kontroli służb celnych Wielkiej Brytanii, Polski i Niemiec,
omówienie przygotowań do organizacji Kongresu EUROSAI w 2008 r. oraz projektu pn. Porównywanie funkcjonowania administracji podatkowych49/.
We wrześniu w Gdańsku miało miejsce spotkanie prezesów i przedstawicieli najwyższych organów kontroli krajów bałtyckich i nordyckich (Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski i Szwecji). Dyskutowano o metodyce kontroli
wykonania zadań, a także o monitorowaniu wykonania wniosków pokontrolnych. Uznano, że wszystkie najwyższe organy
kontroli mają podobne problemy w programowaniu i realizacji kontroli wykonania zadań. Dotyczą one oceny ryzyka, sposobu
formułowania oceny kontrolowanej działalności oraz określania spodziewanej wartości dodanej. Uczestnicy podkreślali rolę
najwyższego organu kontroli, jaką ma do spełnienia w tym obszarze (substytutu mechanizmów rynkowych, które są nieobecne
w sektorze publicznym).
W tym samym miesiącu delegacja NIK uczestniczyła w pierwszym spotkaniu grupy roboczej ds. wdrażania Konwencji
o różnorodności biologicznej, zorganizowanym w Montrealu. Wzięli w nim udział przedstawiciele państw, które ratyfikowały
konwencję oraz reprezentanci UNEP50/, WWF51/, organizacji pozarządowych i Sekretariatu Konwencji. Dokonano ostatecznej
redakcji dokumentów precyzujących przedsięwzięcia przyspieszające wdrażanie konwencji, sposoby raportowania, a także
zasady wymiany informacji i finansowania tych działań.
Na uwagę zasługuje także współpraca najwyższych organów kontroli Danii, Niemiec i Polski w związku z kontrolą rotacyjną wykonania budżetu Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie.
W konferencji w Kliczkowie (listopad) udział wzięli prezesi izb obrachunkowych z: Berlina, Brandenburgii, Nadrenii-Palatynatu, Meklemburgi, Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii oraz prezesi regionalnych izb obrachunkowych z Poznania i Bydgoszczy. Przedstawiona została propozycja Prezesa NIK zorganizowania spotkania przedstawicieli przygranicznych delegatur
NIK oraz polskich regionalnych i niemieckich krajowych izb obrachunkowych. Jego celem byłoby m.in. omówienie możliwości
współdziałania w kontrolach wydatkowania środków Unii Europejskiej. Propozycja spotkania została przyjęta (jest ono planowane na wrzesień 2006 r.).

47/ Ang. IT self-assessment.
48/ Ang. National Audit Office (NAO).
49/ Ang. Tax Administrations Benchmarking.
50/ UNEP (ang. United Nations Environmental Programme). Program ONZ ds. ochrony środowiska.
51/ WWF (ang. World Wildlife Fund). Organizacja zajmująca się ochroną przyrody.
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We wrześniu 2005 r., na zaproszenie Prezesa Rumuńskiego Trybunału Obrachunkowego, przedstawiciele NIK złożyli
wizytę w Izbie Obrachunkowej Cluj-Napoca, podczas której zaprezentowali niektóre aspekty metodyczne prowadzenia kontroli
przez NIK, a także podzielili się doświadczeniami w prowadzeniu kontroli dotyczących problematyki służby zdrowia i ochrony
środowiska.
W 2005 r. w NIK, na zaproszenie Prezesa NIK, oficjalne wizyty złożyli: Prezes ETO, Kontrolerzy Generalni Danii, Chińskiej
Republiki Ludowej, Mongolii i Wietnamu oraz Prezes najwyższego organu kontroli Albanii. Wizyty w NIK złożyły również delegacje ekspertów z najwyższych organów kontroli ChRL i Mongolii. Natomiast w listopadzie, do Ministerstwa Kontroli ChRL
udała się delegacja NIK.
W październiku 2005 r. w Gramado w Brazylii, na XXIII Kongresie Trybunałów Kontroli Brazylii, połączonym z obchodami
70 rocznicy Trybunału Kontroli stanu Rio Grande de Sul, przedstawiciel NIK zaprezentował referat pn. Odpowiedzialność
publiczna. Rola organów kontroli w ocenie działalności państwa w zarządzaniu środkami publicznymi.
We wrześniu ub.r. delegacja NIK wzięła udział w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Kontrolera i Audytora Generalnego
Indii nt. Kontroli przedsiębiorstw użyteczności publicznej52/, a w październiku – w szkoleniu nt. Kontrolowania systemów informatycznych53/. Natomiast NIK była gospodarzem VI Seminarium polsko-indyjskiego, poświęconego Kontroli prywatyzacji.
Również we wrześniu ub.r., w Brukseli, przedstawiciel NIK wraz z przedstawicielami Ministerstwa Finansów uczestniczył
w zorganizowanym przez Komisję Europejską panelu ekspertów zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej.
Delegacja pod przewodnictwem Prezesa NIK uczestniczyła w międzynarodowym forum Najwyższe organy kontroli
w Meksyku i na świecie zorganizowanym w listopadzie w siedzibie Kongresu Meksyku przez parlamentarną komisję nadzoru
najwyższego organu kontroli tego kraju. Prezes NIK wygłosił wykład pn. Charakterystyka NIK w Polsce – mocne i słabe strony
modelu kontroli. Strategia i narzędzia w przemianach i modernizacji instytucji kontrolnej. Wkład NIK w zarządzanie finansami
publicznymi. Spotkał się też z Najwyższym Audytorem Federacji Meksyku. Rozmowy dotyczyły współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie organizacji Kongresu INTOSAI w Meksyku w 2007 r. i Kongresu EUROSAI w Polsce w 2008 r.
W styczniu Prezes NIK uczestniczył w uroczystych obchodach 10 rocznicy powstania Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej, a w kwietniu w uroczystych obchodach 15 rocznicy reaktywowania Narodowego Urzędu Kontroli Litwy.

52/ Ang. Audit of Public Enterprises.
53/ Ang. Auditing in Information Technology.
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Oprócz dwumiesięcznika Kontrola Państwowa, poświęconego problematyce kontrolnej i ukazującego się od 1956 r., wydawane są Biuletyn Informacyjny, przeznaczony dla pracowników
Izby i Biuletyn Najwyższej Izby Kontroli, adresowany do odbiorcy zewnętrznego. Staraniem
NIK ukazują się też inne pozycje wydawnicze, poświęcone międzynarodowym standardom
kontroli i wytycznym ich stosowania. W minionym roku opracowano i wydano polsko-angielski Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej. Przygotowano też do wydania książkę pt. Kontrola wykonania zadań. Wydano ponadto polsko-angielską, skróconą wersję Sprawozdania z działalności NIK w 2004 r., przeznaczoną dla odbiorcy
zagranicznego. Z działalnością wydawniczą wiąże się nierozerwalnie serwis internetowy ze
stronami Biuletynu Informacji Publicznej. Serwis zawiera pełną informację o działalności
Izby, w tym bazę danych z elektronicznymi wersjami najważniejszych dokumentów publikowanych przez NIK: analiz wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, sprawozdań z działalności Izby w kolejnych latach i upublicznionych przez Prezesa NIK informacji
o wynikach poszczególnych kontroli.
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Kontrola Państwowa
Pierwszy numer Kontroli Państwowej z 2005 r. był jednocześnie 300. numerem czasopisma. Na łamach czasopisma ukazało się w 2005 r. około 90 artykułów i informacji.
Trzon czasopisma stanowią dwa działy. W pierwszym publikowane są artykuły ogólne o kontroli państwowej, a także
omawiające zagadnienia istotne dla funkcjonowania państwa i gospodarki. W drugim przedstawiane są natomiast ustalenia
i wnioski ważniejszych kontroli, a na ich tle – sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom występującym w życiu społecznym i gospodarczym. W pozostałych działach prezentowane są opracowania i artykuły omawiające systemy kontroli funkcjonujące w innych krajach, doświadczenia innych organów kontroli, a także niektóre aspekty funkcjonowania Izby – obecnie
i w przeszłości.
W pierwszym dziale prezentującym szeroko rozumianą problematykę ekonomiczno-społeczną oraz bezpośrednio związaną z postępowaniem kontrolnym ukazało się 30 artykułów. Omówiono w nich m.in. takie zagadnienia, jak: kontrola społeczna
nad administracją publiczną, dostęp do akt postępowania kontrolnego, kompetencje nadzoru bankowego, wpływ wyników
kontroli na zmiany legislacyjne oraz kierunki możliwych zmian w systemie kontroli środków unijnych. Wiele uwagi poświęcono
też polskiej gospodarce w pierwszym roku po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, początkowemu okresowi tego członkostwa, międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspominano również o działaniach Izby podejmowanych we
celu identyfikowania obszarów zagrożonych korupcją oraz mechanizmów korupcjogennych.
W dziale poświęconym ustaleniom niektórych kontroli, w 17 artykułach przedstawiono wyniki badań o szerokim wachlarzu
tematycznym. Dotyczyły one m.in.: funkcjonowania służby zdrowia, ochrony środowiska, budowy systemu informatycznego
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz sądów rejestrowych, organizacji służby cywilnej.
Na łamach czasopisma przybliżono także tematy związane z kontrolą w innych krajach, współpracą NIK z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi najwyższe organy kontroli EUROSAI i INTOSAI. Omawiano też kontakty NIK z najwyższymi organami kontroli państw Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, relacjonowano współdziałanie
Izby z ich „odpowiednikami” w krajach europejskich i pozaeuropejskich.
Tradycyjnie już w Kontroli Państwowej publikowane były artykuły o historii Izby oraz wspomnienia jej pracowników.
W 2005 r. kontynuowano, rozpoczęty dwa lata wcześniej, cykl prezentujący historię i czasy obecne delegatur NIK. Kontynuując ten cykl, w ub.r. przedstawiono historię i współczesność kolejnych delegatur w: Gdańsku, Opolu, Szczecinie i Wrocławiu.
Redakcja – jak co roku – wydała też 2 numery specjalne Kontroli Państwowej, jako zbiór materiałów (referatów i dyskusji)
z obrad seminaryjnych posiedzeń Kolegium NIK. Pierwszy numer ukazał się w maju i był poświęcony zagadnieniom dobrej
administracji. Drugi – z grudnia – prezentował kwestię jasności i przejrzystości finansów publicznych.
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Kontrolę Państwową otrzymują: Prezydent RP, Sejm i Senat RP, Prezes Rady Ministrów, ministerstwa i urzędy centralne,
organy samorządu terytorialnego, Biblioteka Narodowa i biblioteki akademickie. Czasopismo otrzymują także najwyższe organy kontroli państw współpracujących z Izbą w ramach EUROSAI i INTOSAI. Jest ono także dostępne na stronie internetowej
Izby.

Biuletyn Najwyższej Izby Kontroli
Biuletyn NIK, którego pierwszy numer trafił do rąk czytelników w czerwcu 1996 r., przeznaczony jest dla odbiorców zewnętrznych zainteresowanych problematyką kontroli państwowej i funkcjonowaniem Izby. Dotychczas ukazało się jego 13
numerów. Biuletyn otrzymują Prezydent RP i Prezes Rady Ministrów, przesyłany jest także posłom i senatorom, ministrom
i kierownikom urzędów centralnych, jak i marszałkom województw oraz prezesom regionalnych izb obrachunkowych. Czasopismo otrzymują też biblioteki publiczne i akademickie oraz zainteresowane redakcje. Rozprowadzane jest również wśród
dziennikarzy zagranicznych akredytowanych w Polsce.
Zgodnie z przyjętą koncepcją wydawniczą, kolejne numery Biuletynu poświęcone są jednemu tematowi wiodącemu,
bezpośrednio związanemu z zadaniami i pracą Najwyższej Izby Kontroli. W dotychczasowych wydaniach prezentowane były
m.in. wyniki przeprowadzonych przez Izbę kontroli jednostek samorządu terytorialnego, techniki informatyczne wspomagające proces kontrolny. Dwa ostatnie numery poświęcone zostały udziałowi NIK w przygotowaniach do integracji Polski z Unią
Europejską oraz statystycznemu doborowi próby w badaniach audytowych.

Wydawany od marca 1996 r. Biuletyn Informacyjny przeznaczony jest do użytku służbowego. Do końca 2005 r. ukazały
się 63 wydania periodyku. Na jego łamach przedstawiane są różnorodne aspekty pracy kontrolerskiej i informacje o najistotniejszych wydarzeniach w działalności Izby.
Biuletyn podzielony jest na dwa podstawowe działy – Informacje i komunikaty oraz Poradnik kontrolera. W pierwszym
publikowane są zarządzenia i pisma okólne Prezesa NIK, informacje z posiedzeń Kolegium NIK oraz materiały o międzynarodowej współpracy Izby z najwyższymi organami kontroli i międzynarodowymi organizacjami je zrzeszającymi. Relacjonowane
są wystąpienia Prezesa NIK i członków kierownictwa Izby na forum Sejmu, przekazywane są informacje o pracach sejmowych
nad dokumentami przedkładanymi przez NIK.
W drugim dziale – Poradniku kontrolera – publikowane są przede wszystkim materiały, dokumenty i opracowania pomocne w codziennej pracy. W 2005 r. zamieszczono w nim m.in. obszerny artykuł poświęcony informatycznemu wsparciu procesu
kontrolnego.

Inne wydawnictwa
Przygotowana została do wydania w polskim tłumaczeniu książka pt. Kontrola wykonania zadań. Jej autorem jest pracownik najwyższego organu kontroli Danii54, zarazem wykładowca akademicki. Pozycja ta zawiera zwięzłe wyjaśnienie trzech
aspektów kontroli wykonania zadań – oszczędności, wydajności i skuteczności, a także prezentuje podstawowe pojęcia
z dziedziny zarządzania ekonomicznego. Odsłaniając tajniki tytułowej kontroli, szczególną uwagę zwraca na potrzebę zachowania niezawisłości kontrolera.
Staraniem Izby opracowano i wydano polsko-angielski Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji
publicznej. Wydawnictwo to, konsultowane z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, wykorzystujące uznane standardy
międzynarodowe, jest próbą ujednolicenia używanych w Polsce pojęć i terminów, aby wszyscy zajmujący się kontrolą i audytem w administracji publicznej posługiwali się tożsamym aparatem pojęciowym.
Wydano także polsko-angielską, skróconą wersję Sprawozdania z działalności NIK w 2004 r., przeznaczoną przede
wszystkim dla odbiorcy zagranicznego. Bogato ilustrowane, o wyrazistej grafice wydawnictwo przynosi najważniejsze informacje o NIK, strukturze organizacyjnej, prezentuje kierunki aktywności Izby i jej dokonania w minionym roku; przedstawia
także w zarysie historię kontroli państwowej nad finansami publicznymi. Opracowanie – przekazywane najwyższym organom
kontrolnym innych krajów, zrzeszającym je międzynarodowym i europejskim organizacjom – INTOSAI i EUROSAI, a także
Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu – jest istotnym źródłem informacji o NIK.
54/ Rolf Elm-Larsen, dyrektor biura w Urzędzie Kontroli Państwowej Danii (Rigsrevisionen).
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W kolejnym roku istnienia strony internetowej NIK sukcesywnie aktualizowano część dotyczącą konferencji prasowych
organizowanych przez Rzecznika Prasowego NIK, zbiory wycinków prasowych i telewizyjnych dotyczących działalności Izby
oraz udostępniano internautom kolejne, upublicznione przez Prezesa NIK informacje o wynikach kontroli. Witryna internetowa
była też sprawnym narzędziem przy prowadzeniu naboru chętnych do pracy w Izbie – na stanowiska związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych. Na specjalnie przygotowanej stronie można było zapoznać się z listą
oferowanych miejsc pracy i wymaganiami stawianymi kandydatom na kontrolerów. Swoją ofertę pracy można było zgłosić za
pośrednictwem adresu e-mail podanego na tej stronie.
Nieustannie doskonalony jest serwis BIP (www.bip.nik.gov.pl). Nowy, zaprojektowany z użyciem nowoczesnych narzędzi,
posiada – zgodnie z wymaganiami określonymi przez ustawę o dostępie do informacji publicznej – strukturę gwarantującą
bezpieczeństwo umieszczanych informacji oraz możliwość obsługi przez wielu redaktorów. Dodatkowo został wyposażony
w pełnotekstową wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie pokaźnego już zbioru informacji o wynikach kontroli w formacie
pdf. Podstawową zaletą serwisu BIP jest szybki, łatwy i kompleksowy dostęp do aktualnych informacji. Internauta znajdzie tam
m.in.: opis organizacji wewnętrznej oraz schematy struktury organizacyjnej i nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi, podstawowe akty prawne regulujące działalność Izby, informacje o ofertach pracy i ogłoszenia o zamówieniach publicznych. Za
pośrednictwem serwisu istnieje możliwość wysłania formularza z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Fragment
witryny pn. Działalność NIK, oprócz wiadomości przekazywanych przez Biuro Rzecznika Prasowego, zawiera teksty Sprawozdań z działalności NIK i Analiz wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej z kolejnych lat, jak również teksty
informacji o wynikach kontroli, z możliwością wyszukiwania w nich interesujących danych55/.
Serwis www.nik.gov.pl ma wersję przeznaczoną dla czytelników anglojęzycznych.
Część serwisu wydzielono dla Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Środowiska, której koordynatorem jest NIK. Zamieszczane są tam informacje o działaniach grupy oraz ustaleniach i wnioskach krajowych i zagranicznych kontroli prowadzonych przez jej członków. Również ta część strony ma swoją wersję w języku angielskim.

55/ Por. rozdział I.7 Sprawozdania pn. Informatyzacja (Wdrażanie nowych systemów i rozbudowa istniejących).
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W każdym nowocześnie zorganizowanym podmiocie życia publicznego niezbędny
jest funkcjonalny i wydajny wewnętrzny system informatyczny, obsługujący możliwie wszystkie realizowane zadania. Również w NIK funkcjonuje taki system, a działaniami na rzecz jego dalszego rozwoju i integracji steruje Rada ds. Informatyzacji
pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego NIK. W przygotowanej przez Radę
Strategii informatyzacji NIK, za priorytet uznano rozwój Systemu informatycznego NIK, szczególnie w sferze wspierania realizacji zadań kontrolnych. Korzystając
z własnych doświadczeń we wdrażaniu narzędzi informatycznych oraz uwzględniając ogólne prawidłowości ewoluowania systemów informatycznych w najwyższych
organach kontroli innych państw, określono cele, zasady, priorytety i kierunki dalszego rozwoju Systemu. Realizując Strategię informatyzacji NIK, w minionym roku
koncentrowano się na wdrożeniu Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów
(który będzie wspomagać strategiczne zarządzanie instytucją), unowocześnianiu
funkcjonujących już podsystemów oraz optymalnym wykorzystaniu zasobów. Rozwijano też, z udziałem własnych specjalistów, narzędzia wspierania prac kontrolnych, zaś przez doradztwo i system szkoleń umożliwiano pracownikom doskonalenie umiejętności stosowania tych narzędzi w codziennej pracy.
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Strategia informatyzacji NIK
Strategia informatyzacji uwzględnia obowiązujące regulacje prawne, m.in. w zakresie dotyczącym dostępu do informacji
publicznej, ochrony danych osobowych i procedury kontrolne. Odwołuje się do najnowszych tendencji i rozwiązań na rynku
technologii informatycznych. Nawiązuje do kierunków rozwoju systemów informatycznych w najwyższych organach kontroli
innych państw oraz uwzględnia doświadczenia we wdrażaniu i użytkowaniu narzędzi informatycznych. Za priorytet uznaje
rozwój Systemu. Jego sprawne funkcjonowanie wspiera bowiem działalność Izby, zwłaszcza realizację zadań kontrolnych.
Dążeniem Izby jest optymalne wykorzystanie zasobów informatycznych. Rozwijane są narzędzia wspierania prac kontrolnych,
zaś doradztwo i szkolenie umożliwia pracownikom doskonalenie umiejętności stosowania tych narzędzi w codziennej pracy.
Akcent położono także na wspieraniu, w stopniu adekwatnym do możliwości Izby, rozwoju administracji elektronicznej 56/.
Realizacji tego zadania służyć mają działania stymulujące wykorzystanie narzędzi informatycznych przez instytucje publiczne,
w celu podwyższania jakości pracy i przejrzystości funkcjonowania urzędów.
Opracowanie Strategii informatyzacji poprzedziła analiza posiadanych zasobów, skoncentrowana na: bezpieczeństwie,
sprzęcie, oprogramowaniu (systemy operacyjne, bazy danych i aplikacje użytkowe) oraz obsłudze Systemu. Jej wyniki wykorzystano do określenia kierunków rozwoju informatyzacji. Do najważniejszych z nich należą:
1) Optymalizacja funkcjonalności i powszechności wykorzystania Systemu oraz jego rozwój wynikający z potrzeb i umiejętności użytkowników. Ponieważ potrzeby użytkowników znajdą odzwierciedlenie w Wymogach systemu informatycznego
NIK, dopasowanie konstrukcji Systemu ściśle do potrzeb Izby umożliwi im dysponowanie niezbędnymi w bieżącej pracy
narzędziami informatycznymi, przy czym narzędzia te cechować będzie prostota i przejrzystość.
2) Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych przez pracowników. W codziennej pracy pomoc i doradztwo świadczyć ma tzw. pierwsza linia wsparcia informatycznego, złożona z pracowników wiodących pod względem umiejętności obsługi poszczególnych aplikacji w departamentach i delegaturach,
a następnie druga linia wsparcia, czyli pracownicy Wydziału Teleinformatyki. Skutecznemu osiąganiu tego celu służyć ma
także organizowanie szkoleń dla użytkowników poszczególnych aplikacji.
3) Bezpieczeństwo i niezawodność Systemu informatycznego, zwłaszcza bezpieczeństwo informacji chronionych i danych
istotnych dla działalności NIK. Stale podnoszony jest poziom zabezpieczeń, przez konsekwentne wdrażanie Polityki bez56/ Ang.: e-government. Zgodnie z podejściem zalecanym przez EUROSAI i INTOSAI, NIK występuje w tej dziedzinie zarówno w roli jednej z instytucji działających dla

dobra publicznego, jak i w roli naczelnego organu kontroli państwowej, który ocenia rozwój Administracji elektronicznej w swoim kraju.
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pieczeństwa systemu informatycznego w poszczególnych obszarach, standaryzowany jest sprzęt i oprogramowanie, odnawiane są cenne zasoby informatyczne.
4) Rozwój tzw. oprogramowania kontrolerskiego, w tym aplikacji do pozyskiwania i analizy danych z jednostek kontrolowanych. Konsekwentna realizacja tego celu następuje przez rozwój i upowszechnienie oprogramowania kontrolerskiego
jNIK, Pomocnika kontrolera, a także wypracowanie własnych metod wykorzystania standardowych narzędzi (m.in. edytora
tekstu, arkusza kalkulacyjnego i oprogramowania analitycznego ACL).
5) Centralizacja zasobów informatycznych (relacyjna baza danych), z równoczesnym rozwojem komunikacji mobilnej. Kontrolerzy wyposażani są w przenośne komputery posiadające możliwość nawiązania łączności z Systemem informatycznym w centrali NIK, w oparciu o telefonię komórkową.
Realizacja Strategii informatyzacji NIK podlega bieżącemu monitorowaniu, ocenie i weryfikacji.

Systemy informatyczne i zaplecze sprzętowe
W Izbie przykłada się dużą wagę do informatyzacji. Świadczy o tym wysokość wydatków na zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania i towarzyszących usług. W 2005 r. były one, podobnie jak rok wcześniej, jedną z największych pozycji
w grupie wydatków majątkowych.

Wdrażanie nowych systemów i rozbudowa istniejących

W dniu 20 października 2004 r. Izba podpisała z firmą Softbank SA, wyłonioną w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tryb przetargu dwustopniowego), umowę na wytworzenie, dostarczenie i wdrożenie sprawnie funkcjonującego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (ESOD), wraz ze sprzętem komputerowym.
Według przyjętych założeń ESOD będzie wspomagać strategiczne zarządzanie instytucją, dzięki szerokiemu i szybkiemu dostępowi do informacji związanych z wszystkimi zadaniami realizowanymi przez NIK. Jego wdrożenie umożliwi bezpieczną pracę nad sprawami i pismami w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem infrastruktury komputerowej
i sieci Internet. Pozwoli też na swobodne przekazywanie pracownikom poleceń, informacji, dekretacji spraw do załatwienia i wszystkich materiałów dotyczących danej sprawy. Dokument przybierze papierową formę jedynie po wydrukowaniu
jego ostatecznej wersji do przedłożenia osobie upoważnionej. Wdrożenie ESOD umożliwi wykonywanie skutecznego,
bieżącego nadzoru nad terminowością załatwiania spraw, przez monitorowanie ich liczby, śledzenie przepływu między
stanowiskami pracy i rejestrację historii operacji wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Pozwoli też na
dołączanie informacji pozyskiwanych m.in. za pomocą poczty elektronicznej, czy też przez bezpośrednią komunikację
w internecie. Dostęp do ESOD będą mieli wyłącznie uprawnieni pracownicy – z dowolnego miejsca mającego dostęp
do sieci Internet. Spełniony zostanie też ustawowy wymóg związany z możliwością wnoszenia do organów administracji
publicznej podań (wniosków) i dokonywania innych czynności w postaci elektronicznej, zgodnie z ustawą o podpisie
elektronicznym.
W 2005 r. zespół wdrożeniowy wykonawcy podjął prace analityczne i implementacyjne. Po analizie wymagań i ustaleniu
zakresu zadań do wykonania, podjął prace programistyczne. Podczas tych prac pojawiły się, po stronie wykonawcy, trudności w zarządzaniu projektem i implementowaniem kolejnych funkcjonalności. Wykonawca wykorzystał bowiem istniejący już
produkt pn. SODIS (System Obiegu Dokumentów i Spraw), z zamiarem przyrostowego dostosowywania go do potrzeb określonych przez NIK. Tymczasem produkt ten, ze względu na ujawniające się ograniczenia, nie pozwala na zrealizowanie wymaganych umową funkcjonalności w pełnym ich zakresie. Ponadto nie jest w stanie w sposób zadowalający współpracować
z komponentami technologicznymi innych producentów. Powoduje to trudności w eksploatacji oprogramowania oraz stwarza
ograniczenia w funkcjonalności systemu. Skutkiem tej sytuacji jest niedotrzymanie przez wykonawcę większości terminów
ustalonych dla realizacji poszczególnych faz projektu ESOD. Firma wdrażająca zaproponowała zmianę podejścia do realizacji
projektu, przekazując Izbie – w grudniu 2005 r. – wersję oprogramowania realizującą częściowo zakres wymagań pierwszego etapu. W związku z tym stało się możliwe rejestrowanie korespondencji przychodzącej oraz podstawowych operacji
w sekretariatach jednostek organizacyjnych Izby. Zważywszy na zaplanowany na 1 grudnia 2006 r. termin zakończenia prac
wdrożeniowych, w 2006 r. prawdopodobnie zapadną decyzje co do dalszej modyfikacji projektu, w kierunku zapewniającym
stopniowy wzrost funkcjonalności ESOD.
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Doskonalenie funkcjonujących systemów i narzędzi informatycznych
W minionym roku kontynuowano przedsięwzięcia ukierunkowane na unowocześnianie aplikacji wchodzących w skład
wdrożonego w połowie lat 90. Zintegrowanego Pakietu Administracyjnego 57/. Jest to podstawowy system wspierający działalność administracyjną Izby. Funkcjonuje we wszystkich jednostkach organizacyjnych Izby. W ostatnich
latach wymieniono na nowsze wersje moduły: finansowo-księgowy, kadrowy i płacowy. Wdrożenie nowej wersji
podniosło wprawdzie wydajność oprogramowania oraz poprawiło ergonomię pracy jego użytkowników, jednak zakres zmian w ZPA jest na tyle duży, że dalszą modyfikację systemu, m.in. ze względu na dostępność nowoczesnych aplikacji realizujących funkcje przestarzałego już pakietu, uznano za ekonomicznie nieuzasadnioną. Podjęto
więc decyzję o wymianie systemu na nowy. Opracowano listę wymagań dla nowego systemu, a następnie zdecydowano o udzielenie zamówienia na jego zakup. W dniu 29 grudnia 2005 r., w biuletynie zamówień publicznych
zamieszczono ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Doskonaląc Biuletyn Informacji Publicznej, w poprzednich latach wymieniono platformę udostępniania informacji publicznej. W rezultacie strony z prezentowanymi informacjami uzyskały nową oprawę graficzną. W 2005 r.
odnotowano 159,4 tys. wizyt na stronach BIP. Najwięcej odwiedzin zarejestrowano w listopadzie (20,8 tys. wizyt).
Przeciętnie jednej wizycie na stronach biuletynu towarzyszyło 12 odsłon. Najwięcej odsłon, pomijając stronę główną, przypadło witrynie Praca – ogłoszenia. Kolejnymi, systematycznie odwiedzanymi stronami były coroczne analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdania z działalności Izby. Duże zainteresowanie, na co wskazywała liczba wizyt, wzbudziły (kolejno według częstotliwości odwiedzin) upublicznione przez
Prezesa NIK wyniki kontroli używania symboli państwowych przez administrację publiczną (maj), funkcjonowania
systemów informatycznych w administracji celnej (listopad), organizacji i funkcjonowania nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez kuratorów oświaty i dyrektorów szkół (czerwiec). Na podstawie analizy odwiedzin BIP oraz
uwag zgłaszanych przez użytkowników serwisu można stwierdzić, że zyskał on ich aprobatę i stał się powszechnie
wykorzystywanym medium komunikacyjnym pomiędzy NIK, obywatelami i innymi podmiotami życia publicznego.
W listopadzie 2005 r. Wydział Teleinformatyki przygotował, własnymi siłami, projekt nowego serwisu internetowego Izby oparty o założenia systemu CMS58/. Treści prezentowane w serwisie przygotowywane są przez redakcję
z udziałem przedstawicieli poszczególnych jednostek organizacyjnych Izby, pod kierunkiem rzecznika prasowego.
Sieć lokalna NIK staje się strukturą coraz bardziej skomplikowaną. W ostatnich kilku latach zrealizowano liczne przedsięwzięcia umożliwiające lepsze nią zarządzanie. Wdrożono aplikacje obrazujące logiczną i fizyczną topologię sieci oraz
monitorujące wydajność, status i czas odpowiedzi hostów, usług i aplikacji sieciowych. Dzięki temu administratorzy mają
możliwość śledzenia dostępności określonych usług na serwerach i są natychmiast powiadamiani, jeżeli jakaś usługa
jest niedostępna lub w sieci występują inne zdarzenia, zwłaszcza stwarzające zagrożenia dla bezpieczeństwa danych.
W 2005 r. kontynuowano wspomniane przedsięwzięcia. Rozpoczęto, poprzedzoną pracami analitycznymi (w ich wyniku przyjęto, że docelowym systemem operacyjnym będzie Novell OES 59/), realizację projektu ujednolicenia platformy
systemowej w delegaturach zamiejscowych. Zakupiono nowsze wersje tego systemu i 17 serwerów, z których 16 przeznaczono dla delegatur. Pod kontrolą unowocześnionego systemu operacyjnego, serwery w jednostkach zamiejscowych
zostaną zintegrowane z pozostałymi serwerami w centrali Izby i za pośrednictwem sieci rozległej będzie możliwa pełna komunikacja między nimi. W jednostkach zamiejscowych usprawnione zostanie zarządzanie stacjami, aplikacjami,
a także obsługa obrazów oprogramowania stacji komputerowych (ściąganie, przechowywanie, dystrybucja). Wdrożenie
rozwiązania umożliwi każdemu uprawnionemu pracownikowi dostęp do zasobów wewnętrznej sieci informatycznej NIK
w dowolnej jednostce (delegaturze) w kraju.
Od chwili uruchomienia dostępu do internetu – wdrożenia własnego systemu zaporowego oraz dodatkowego
oprogramowania – możliwy jest bezpieczny dostęp do serwera pocztowego w centrali NIK (standardem w bieżącej
pracy jest korzystanie przez pracowników NIK z systemu poczty elektronicznej, zwłaszcza w relacji centrala – delegatury). Pracownik wykonujący zadania służbowe poza siedzibą Izby, a posiadający odpowiednio skonfigurowane
57/ W skrócie – ZPA. Obejmuje następujące podsystemy: kadrowy (KDX), płacowy (PLX), finansowo-księgowy (FKX) z modułem do preliminowania budżetu (PRELIMI-

NARZ) i obsługą środków trwałych (STX), magazynowy (GMX) z ewidencją wyposażenia (PNX).
58/ CMS – Content Management System.
59/ OES – Open Enterprise Server.
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oprogramowanie na komputerze przenośnym oraz dostęp do internetu, może odbierać (i przesyłać) informacje
z konta poczty elektronicznej na serwerze nik.gov.pl.
W minionym roku aktywnie korzystano z narzędzi do transmisji audio i wideo, m.in. w celu umieszczania skrótów
relacji filmowych na stronie internetowej Izby. Natomiast aplikację umożliwiającą prowadzenie wideokonferencji wykorzystywano m.in. do organizowania narad dla uczestników kontroli koordynowanych. Ta forma komunikowania się
w bieżącej pracy jest przydatna zwłaszcza koordynatorom – do omawiania z uczestnikami kontroli z delegatur pilnych
spraw i rozwiązywania problemów wynikłych w trakcie prowadzonych badań oraz w celu wspólnej pracy nad projektami
dokumentów. Ogranicza bowiem konieczność osobistego kontaktu. Coraz powszechniejsze stosowanie wideokonferencji umożliwia też racjonalizowanie gospodarki czasem pracy, a także obniżanie kosztów podróży służbowych.

Wzrastająca ilość i zakres informacji wymienianych drogą elektroniczną wymusza modernizację oprogramowania i doskonalenie użytkowanego sprzętu. Rok 2005 był kolejnym rokiem wzrostu intensywności korzystania przez
pracowników w codziennej pracy z Systemu informatycznego NIK i technik informatycznych. Intensywne korzystanie
z nowych funkcjonalnie aplikacji nie byłoby jednak możliwe bez systematycznej modernizacji sprzętu i oprogramowania. Do najważniejszych inwestycji informatycznych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:
1) Zakup 22 serwerów, które zastąpią wykorzystywane od 1997 r. urządzenia w zamiejscowych jednostkach organizacyjnych Izby: na serwery sieciowe w delegaturach i centrali przeznaczono 17 z nich, natomiast pozostałe wykorzystano do zmodernizowania serwerów umożliwiających dostęp do Internetu, obsługujących pocztę elektroniczną
i aplikacje kadrowo-płacowe oraz zapewniających ochronę antywirusową. Aplikacje pracujące na nowych serwerach
znacznie zwiększyły swoją wydajność, przez co wzrósł komfort pracy ich użytkowników. Ze względu na potrzebę
modernizacji i rozbudowy sieci LAN centrali i zamiejscowych jednostek organizacyjnych Izby (dotychczas wykorzystywane urządzenia aktywne w sieciach lokalnych osiągnęły kres swej wydajności) zakupiono też 12 przełączników
sieciowych. Ich uruchomienie pozwoliło na sprawniejsze zarządzanie siecią oraz zwiększenie jej wydajności.
2) Zakup 260 komputerów przenośnych (z modemem, kartami sieciowymi i interfejsem bluetooth) dostosowanych do
korzystania przez kontrolerów z zasobów informatycznych Izby z każdego miejsca, z którego jest dostęp do internetu oraz zainstalowanie na nich, niezbędnego w codziennej pracy, oprogramowania narzędziowego (biurowego
i obsługi informacji prawnej oraz umożliwiającego bezpieczne łączenie się z siecią informatyczną NIK). Sprzętem
tym zastąpiono zużyte komputery przenośne zakupione w latach 1998-1999. Zakupiono też 130 komputerów stacjonarnych (zainstalowano na nich podobny zestaw aplikacji, w tym oprogramowanie umożliwiające korzystanie
z systemu PILOT i Zintegrowanego Pakietu Administracyjnego) oraz 100 monitorów ciekłokrystalicznych na wymianę zużytych monitorów CRT. W miejsce wyeksploatowanych urządzeń zakupiono również 120 drukarek, w tym
20 przenośnych, 10 skanerów i 5 urządzeń do podtrzymywania zasilania w razie awarii.
Istotną pozycją w inwestycjach informatycznych, tak jak i w latach poprzednich, był również zakup oprogramowania. W związku z instalacją kolejnych stanowisk komputerowych i modernizacją istniejących konieczny stał się zakup licencji na pakiet
biurowy, a także na inne niezbędne oprogramowanie użytkowe.
W 2005 r. na zakup sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych wydatkowano 4.681,5 tys. zł. Poza kosztami
inwestycji informatycznych, z budżetu NIK ponoszone były także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonujących systemów, obejmujące m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, opłaty serwisowe za oprogramowanie i sprzęt po okresie gwarancyjnym, korzystanie z sieci WAN, serwis systemu PILOT i Zintegrowanego Pakietu
Administracyjnego, aktualizację baz informacji prawnej. Wyniosły one 1.985,9 tys. zł.
Prace z zakresu informatyzacji realizowane były równolegle z bieżącą eksploatacją systemów. Zespół wykonujący te zadania liczył, według stanu na koniec 2005 r., 22 osoby w centrali Izby i po jednym pracowniku w każdej
z delegatur zamiejscowych. Pracownikom Wydziału Teleinformatyki i administratorom w delegaturach zapewniono
możliwość pogłębiania wiedzy zawodowej przez kierowanie do udziału w licznych specjalistycznych szkoleniach
i konferencjach60/.
60/ Por. rozdział I.4 Sprawozdania pn. Pracownicy (Rozwój zawodowy pracowników – pozostałe szkolenia).
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Wewnętrzny sieciowy system informatyczny
W 2005 r. w ramach wewnętrznego sieciowego systemu informatycznego funkcjonowało wiele podsystemów. Zarówno
jednostanowiskowych, użytkowanych do zadań specjalistycznych, jak i wielostanowiskowych, funkcjonujących w oparciu
o duże serwery plików i bazy danych.
System PILOT i inne wewnętrzne bazy danych
PILOT jest jedną z najstarszych aplikacji użytkowanych w Izbie. W grudniu 1995 r. wdrożono pierwszą część systemu
obejmującą moduł planowania kontroli. Do maja 1996 r. wdrożono natomiast moduł służący rejestrowaniu zadań wykonywanych podczas postępowania kontrolnego. Aplikacja umożliwia także obsługę sprawozdawczości wewnętrznej i sekretariatów
(w zakresie korespondencji). PILOT funkcjonuje w oparciu o rozproszoną bazę danych.
Pracownicy Izby mają dostęp do danych w systemie w zależności od posiadanych uprawnień. Mogą korzystać z elektronicznych wersji dokumentów tworzonych w postępowaniu kontrolnym. Gromadzone dane są zwłaszcza użyteczne przy sporządzaniu sprawozdań, analiz i raportów – do wspomagania bieżących procesów decyzyjnych. Szczególnie często korzysta
się z nich w procesie przygotowywania projektów rocznych planów pracy Izby. Brane są pod uwagę wnioski z poprzednich
kontroli, dokonywana jest także analiza terminów i poszczególnych faz postępowań kontrolnych przewidzianych do realizacji
w ważniejszych podmiotach – urzędach administracji rządowej, samorządowej i jednostkach sektora publicznego.
Ze względu na funkcjonalne ograniczenia systemu PILOT, korzysta się też z własnych rozwiązań informatycznych wspierających ten system. Dostępna jest baza danych Wystąpienia i informacje, a także inne, w których gromadzone są informacje o: stanie
realizacji wniosków pokontrolnych, zastrzeżeniach zgłoszonych w toku postępowania kontrolnego, zawiadomieniach o popełnieniu
przestępstw i wykroczeń, rezultatach finansowych kontroli, wnioskach o ukaranie i zawiadomieniach w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wnioskach legislacyjnych (de lege ferenda) oraz uchwałach podejmowanych przez Kolegium NIK.
Wzrastające nieustannie potrzeby w zakresie przetwarzania danych o dużym stopniu skomplikowania, przy ograniczeniach programowych, sprawiły, że PILOT nie jest traktowany jako system rozwojowy (wymaga wspomagania innymi narzędziami informatycznymi). Funkcje systemu PILOT oraz innych użytkowanych baz danych przejmie docelowo Elektroniczny
System Obiegu Dokumentów.

System Informacji Prawnej
System Informacji Prawnej wspiera kontrolerów w codziennej pracy. Jest instalowany na komputerach stacjonarnych
i przenośnych. Baza aktów prawnych jest aktualizowana raz na miesiąc (instalacje jednostanowiskowe) i raz na tydzień (instalacja sieciowa). Do podobnej bazy włączono także elektroniczne wersje aktów prawnych i przepisów wewnętrznych regulujących działalność Izby, w tym zarządzenia i pisma okólne Prezesa NIK. W ostatnich latach System Informacji Prawnej
rozbudowano o moduł informacji prawno-gospodarczej, zawierający dane publikowane w Monitorze Polskim B, Monitorze
Sądowym, Gospodarczym oraz Monitorze Spółdzielczym B (możliwość korzystania z modułu udostępniono jedynie tam, gdzie
jest to rzeczywiście niezbędne z uwagi na charakter realizowanych zadań).
W 2005 r. postanowiono – w nowej zawieranej na trzyletni okres umowie – skorygować liczbę licencji oprogramowania
i zmodyfikować sposób korzystania w Izbie z Systemu Informacji Prawnej. Decyzję tę, podjętą w celu optymalizacji kosztów
korzystania z licencji, umożliwiła modernizacja platformy sprzętowo-systemowej. Zrezygnowano z instalacji oprogramowania na serwerach w pozamiejscowych jednostkach organizacyjnych Izby. Z serwera intranetowego w centrali NIK, na którym
zainstalowano 100 licencji sieciowych (w poprzedniej konfiguracji – 170), mogą obecnie korzystać wszyscy pracownicy Izby,
bez względu na siedzibę jednostki organizacyjnej. Mimo zmniejszenia ilości licencji, komfort pracy użytkowników systemu nie
został zmniejszony. Również na komputerach przenośnych instalowany dotychczas System Informacji Prawnej zastąpiony
został standardowym produktem w wersji jednostanowiskowej. Aktualnie NIK wykorzystuje 1.210 licencji Systemu Informacji
Prawnej (spośród nich 200 umożliwia korzystania ze wsparcia w zakresie prawa europejskiego).

System „Skargi”
Program do obsługi skarg i wniosków opracowany został własnymi siłami Izby. Prace nad nim rozpoczęły się w połowie
1994 r., a już w styczniu 1995 r. rejestrowano w nim pierwsze sprawy. Sukcesywnie przygotowano elektroniczne formularze
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oraz zaprojektowano system archiwizacji i zabezpieczenia danych. Program działa już ponad 10 lat i jest wyposażony w wiele
funkcji umożliwiających szybkie wyszukanie potrzebnych danych. Są one szczególnie przydatne ze względu na skalę spraw
załatwianych w tym trybie (w 2005 r. – około 6,8 tys.).

Portal intranetowy
W wewnętrznym portalu intranetowym pn. Najwyższa Izba Kontroli, dostępne są do użytku wewnętrznego różnorodne
dane, m.in. elektroniczne wersje wydawnictw własnych, sprawozdania z działalności Izby, informacje o wynikach kontroli.
Dostępne też są pliki graficzne z wycinkami prasowymi i pliki audiowizualne NIK w telewizji. Utworzenie portalu usprawniło
przepływ informacji między centralą NIK i delegaturami. Każda delegatura zamiejscowa ma bezpośredni dostęp do zasobów
informatycznych Izby, w tym możliwość pobierania niezbędnych zasobów. Własne portale utworzyły także niektóre departamenty kontrolne i delegatury. Za ich pośrednictwem pracownicy tych jednostek mają praktycznie natychmiastowy dostęp do
potrzebnych zasobów informacji związanych z bieżącą działalnością danej jednostki.

Samoocena systemów informatycznych – metodyka COBIT
Zgodnie z ustaleniami Grupy roboczej EUROSAI ds. informatyki dokonanymi na spotkaniu w Nikozji w lutym 2005 r. oraz
stosownie do zobowiązań podjętych przez NIK, w minionym roku dokonano samooceny infrastruktury teleinformatycznej Izby.
Podsumowaniem prowadzonej przez prawie cały rok samooceny były grudniowe warsztaty, z udziałem przedstawicieli najwyższego organu kontroli Danii. Do przeprowadzenia oceny wytypowano trzy grupy użytkowników: kadrę kierowniczą, standardowych użytkowników i informatyków. Każda z grup oceniała te same procesy zgodnie z metodyką COBIT 61/. W podsumowaniu
warsztatów obszernie omówiono wyniki samooceny, z udziałem specjalistów z najwyższego organu kontroli Danii. Podjęli oni
zobowiązanie przygotowania dla strony polskiej odpowiednich wytycznych i wniosków dotyczących przeprowadzonej samooceny.

Rozwijając informatyczne techniki wspomagania postępowania kontrolnego, w 2005 r. wprowadzono do kontroli wykonania budżetu państwa kolejne elementy metodyczne i narzędziowe: mechanizmy pozyskiwania danych
w postaci elektronicznej z informatycznych systemów księgowych kontrolowanych jednostek, algorytmy służące do
przeglądu analitycznego uzyskanych danych, metodę doboru próby transakcji księgowych do badania przy ocenie
wiarygodności ksiąg rachunkowych i sprawozdań budżetowych (zastosowanie doboru próby metodą monetarną,
tj. z prawdopodobieństwem wyboru proporcjonalnym do wartości transakcji). Tym samym wykonano kolejny krok
w kierunku pełnej zgodności stosowanych metod i technik kontrolnych z międzynarodowymi standardami audytu
finansowego. Realizacja wspomnianych metod możliwa była głównie dzięki dalszej rozbudowie i upowszechnieniu
własnego narzędzia informatycznego pn. Pomocnik kontrolera, wspomagającego audytorskie badania ewidencji finansowo-księgowej, jak również innych narzędzi analitycznych. Korzystano z oprogramowania wspomagającego
analizę dużych baz danych, napisanej z użyciem bezpłatnych narzędzi aplikacji pn. jNIK,62/ upraszczającej sporządzanie podstawowych dokumentów z kontroli. Przygotowano też wstępną wersję algorytmu do kontroli systemów
usług informatycznych.

Pomocnik kontrolera
NIK rozwijała i aktywnie stosowała w postępowaniu kontrolnym program pn. Pomocnik kontrolera – narzędzie informatyczne przeznaczone do wspomagania audytu finansowego i kontroli, w których dokonuje się doboru losowego spraw (np.
dowodów księgowych niezależnie od techniki ich ewidencji). Umożliwia on badanie wylosowanej próby w oparciu o jednolite
kryteria oraz ekstrapolację wyników badania, z zastosowaniem metod statystycznych.
W zaktualizowanej w 2005 r. wersji programu zaimplementowano większość metod doboru próby stosowanych w badaniach audytorskich. Równocześnie rozbudowano funkcje importu danych księgowych z wydruków tabulowanych, co powinno
w przyszłości znacznie poszerzyć dostępność zapisów księgowych w postaci elektronicznej. Niezależnie od zestawu funkcji
61/ COBIT (ang. Control Objectives for Information and Related Technology). Metodyka stosowana w audycie systemów informatycznych.
62/ Pełna nazwa: CAAT-or-j NIK.
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uniwersalnych, umożliwiających stosowanie programu w różnych kontrolach opartych o dobór próby, rozbudowano funkcjonalność w zakresie audytu finansowego, co wykorzystywane jest w ramach kontroli wykonania budżetu państwa. Program
pozwala na prowadzenie badania metodą „krok po kroku” i to zarówno w sytuacji dostępności danych w wersji elektronicznej,
jak i braku takiej możliwości. Przy ekstrapolacji wyników badania brane są pod uwagę zarówno wyniki badania próby dobranej
losowo, jak i wyniki doboru celowego.
W 2005 r. Pomocnik kontrolera zastosowano w kontroli wykonania budżetu państwa w 199 jednostkach, a ponadto w 33
urzędach skarbowych, podczas kontroli egzekwowania przez urzędy skarbowe zaległości podatkowych. W 47 jednostkach
budżetowych (24%) i wszystkich urzędach skarbowych, badanie przeprowadzono w oparciu o dostęp do danych w postaci
elektronicznej oraz dobór próby metodą monetarną. Kontrolerzy, w każdej z tych jednostek, dokonali doboru losowego dowodów księgowych. Wylosowaną próbę dowodów zbadano w oparciu o jednolite kryteria, a następnie dokonano ekstrapolacji
wyników z zastosowaniem metod statystycznych. Wyniki badania wykorzystano do oceny rzetelności prowadzenia ewidencji
finansowo-księgowej, stanowiącej istotny element badania audytorskiego tych jednostek. Koordynatorowi kontroli Pomocnik
kontrolera posłużył do analizy statystycznej zebranych wyników i identyfikacji najczęściej występujących nieprawidłowości.
Zwracano też uwagę na funkcjonalność systemów finansowo-księgowych w objętych kontrolą jednostkach, zwłaszcza na
możliwość pozyskiwania z tych systemów danych w formie elektronicznej.
Z Pomocnika kontrolera korzystano też podczas kontroli funkcjonowania gospodarstw pomocniczych jednostek sektora
finansów publicznych, przeprowadzonej przez NIK wspólnie z regionalnymi izbami obrachunkowymi (kontrolę, którą objęto 90
gospodarstw, zakończono w 2005 r. opracowaniem wspólnej informacji). Przed jej rozpoczęciem przeprowadzono szkolenie
dla naczelników i kontrolerów z wydziałów kontroli regionalnych izb obrachunkowych, w zakresie korzystania z tego narzędzia
informatycznego.
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Aplikacja wspomagająca analizę dużych baz danych
Aplikacja umożliwia efektywną analizę nieprzetwarzalnych tradycyjnymi metodami dużych zbiorów danych pochodzących
z różnych źródeł i zapisanych w dowolnych formatach. Jest więc dogodnym w użyciu narzędziem analitycznym, ponieważ
zmniejsza ryzyko pominięcia nieprawidłowości w czasie prowadzenia badań. Oprogramowanie umożliwia ponadto stosowanie
technik doboru próby, zarówno przy wyborze podmiotów do kontroli, jak i podczas kontroli – do wyboru danych do skontrolowania. Przeszkoleni kontrolerzy korzystali z zakupionej w poprzednich latach licencji na użytkowanie 30 egzemplarzy
oprogramowania typu CAAT.63/ W 2005 r. z oprogramowania korzystano podczas kontroli pn.: Wykonywanie przez administrację publiczną zadań w zakresie budowy autostrady A-1 północ-południe; Likwidacja kopalń węgla kamiennego w 2004 r.,
z uwzględnieniem wykorzystania dotacji budżetowych oraz Wykorzystanie dotacji budżetowych na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w 2004 r., z uwzględnieniem środków pożyczki Banku Światowego.
Oprogramowanie to, obok Pomocnika kontrolera, jest najczęściej wykorzystywane podczas kontroli wykonania budżetu
państwa. Np. zastosowano je do badania skuteczności egzekucji należności z tytułu kar nałożonych mandatami karnymi
kredytowanymi w czasie kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 r., cz. 85/28 – woj. warmińsko-mazurskie. Dzięki temu
precyzyjnie ustalono ilość i wartość mandatów, zweryfikowano dane sprawozdawcze oraz obliczono kwotę należności, która
ze względu na niepodjęcie działań egzekucyjnych lub podjęcie ich z opóźnieniem, nie została wyegzekwowana w badanym
okresie. Zidentyfikowano ponadto wszystkie istotne przyczyny nieskuteczności egzekucji należności.
Z aplikacji korzystano także podczas kontroli pn. Egzekwowanie przez urzędy skarbowe zaległości podatkowych w 2004 r.
wykorzystując ją do analizy – w objętych badaniami urzędach skarbowych z terenu woj. łódzkiego – dowodów księgowych
w zakresie tzw. przypisów, odpisów i zwrotów, jak również wpływu ewentualnych nieprawidłowości na sprawozdawczość bieżącą i roczną urzędów.

Aplikacja jNIK
Rozwijane było autorskie oprogramowanie jNIK 64/, charakteryzujące się nowoczesnym podejściem do danych: łączenia ich z opisem, czytelną formą i swobodą w doborze kolejności występowania danych w zbiorze, przy możliwości ścisłego
63/ CAAT (ang. Computer Assisted Audit Technique) – techniki kontrolne wspomagane komputerowo. Począwszy od III kwartału 2005 r., pracownicy NIK mogą korzystać

z polskojęzycznej wersji oprogramowania.
64/ Por. przypis 62.
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określenia jego struktury. Efektem jego stosowania jest przejrzystość i zwięzłość dokumentów opracowanych na poszczególnych etapach postępowania kontrolnego (programu kontroli, protokołu, a następnie wystąpienia pokontrolnego), jak również
możliwość archiwizacji danych. W 2005 r. aplikację wykorzystano podczas kontroli pn. Świadczenie usług publicznych przez
niektóre organy administracji rządowej przy zastosowaniu mediów elektronicznych; Proces tworzenia Izby Celnej w Kielcach
oraz Pomoc wzajemna w ramach kontroli obrotu towarowego z Unią Europejską i krajami trzecimi. Wspomagała czynności
prowadzone w kontrolowanych jednostkach – przy pomocy jNIK opracowano tematyki i protokoły kontroli. W celu wypracowania stabilnej wersji dystrybucyjnej oprogramowania uruchomiono projekt jNIK 1.0. Przedsięwzięcie jest prowadzone zgodnie
z metodyką zarządzania projektami PRINCE2.

Algorytm przeprowadzania kontroli systemów usług informatycznych
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W listopadzie 2005 r., na spotkaniu podgrupy Grupy roboczej EUROSAI ds. informatyki NIK zaprezentowała, opracowany
przez grupę kontrolerów i informatyków z Izby, projekt algorytmu pn. Wspólne ramy kontroli administracji elektronicznej. Został
on rekomendowany, jako wzorcowe podejście do kontroli usług informatycznych65/. Ustalono zakres i podział zadań przy opracowaniu ostatecznej wersji algorytmu. Zaakceptowano również harmonogram jego konsultacji i prezentacji na forum grupy.
Przyjęto, że Izba opracuje prezentację przybliżającą tematykę i metodykę kontroli administracji elektronicznej, wprowadzi
uzgodnione zmiany opisów i zadba o stronę graficzną algorytmu (zostanie on udostępniony członkom podgrupy do dalszych
konsultacji na stronach internetowych administrowanych przez NIK).

65/ Por. rozdział I.5 Sprawozdania pn. Współpraca międzynarodowa (Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli – EUROSAI).
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1. Dane ogólne
Budżet NIK na 2005 r., po stronie wydatków, został określony w ustawie budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r.
w wysokości 219.532 tys. zł i był równy kwocie uchwalonej przez Kolegium w dniu 7 lipca 2004 r. Zakładał – w porównaniu
z rokiem poprzednim – wzrost wydatków nominalnie o 7.892 tys. zł, tj. o 3,7% i uwzględniał prognozowane wskaźniki wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych – o 3% oraz wydatków osobowych dla pracowników państwowej sfery budżetowej – również o 3%. Dochody określono na poziomie 583 tys. zł. Ogólne dane o budżecie NIK na 2005 r. zawiera tabela nr 1.

Tabela 1.
Ogólne dane o planowanych i uchwalonych wydatkach budżetowych NIK na 2005 r.
Lp.

Budżet NIK

1
2

Po stronie wydatków (w tys. zł)
Po stronie dochodów (w tys. zł)

1

2

Budżet
według ustawy

3

219.532,0
583,0

Budżet
wykonany

Wskaźnik %
(4:3)

4

5

219.532,0
1.496,2

100,0
256,6

Wydatki budżetowe w roku sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 219.532 tys. zł, to jest w 100%
ich planowanej kwoty, a dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 1.496,2 tys. zł, tj. w 256,6% przyjętego
planu.
Jednym z warunków umożliwiających pełne wykorzystanie środków przyznanych w ustawie budżetowej na 2005 r. na
sfinansowanie działalności Izby było przeniesienie, na podstawie decyzji Prezesa NIK1/, niektórych pozycji między paragrafami
klasyfikacji wydatków.
W wyniku decyzji podjętych przez Prezesa NIK, w 2005 r. wydatki majątkowe Izby zostały zwiększone o 3.100,5 tys. zł
– do wysokości 14.600,5 tys. zł. Z tej kwoty 8.228,9 tys. zł (tj. 56,4%) przeznaczono na nakłady inwestycyjne w budynkach
przeznaczonych na siedziby dla delegatur i w pomieszczeniach biurowych centrali Izby (budynek B). Pozostałe środki w wysokości 6.371,6 tys. zł (43,6%) wydatkowano na zakup gotowych składników majątkowych.
Planowane wydatki były w 2005 r. realizowane sukcesywnie, w miarę upływu czasu, co potwierdzają dane zamieszczone
w tabeli nr 2.

Tabela 2.
Realizacja wydatków budżetowych NIK w 2005 r., w relacji do upływu czasu
Stan na dzień:

1
2
3
4

31 marca 2005 r.
30 czerwca 2005 r.
30 września 2005 r.
31 grudnia 2005 r.

1

2

Zrealizowane
wydatki (w tys. zł)

3

57.812,4
113.504,8
165.095,6
219.532,0

Wskaźnik wykonania
planu (w %)

Wskaźnik upływu czasu
(w %)

26,3
51,7
75,2
100,0

25,0
50,0
75,0
100,0

4

5

Działalność Izby w 2005 r. zamknęła się stanem należności i zobowiązań, który ilustruje opis zamieszczony w tabeli nr 3.
Podkreślić należy, że w minionym roku w działalności Izby nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś wykazane zobowiązania należą do krótkoterminowych.

1/

Wspomniane decyzje zostały podjęte na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 26 ust. 2 ustawy o NIK.
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Lp.

Tabela 3.
Należności i zobowiązania – wg stanu na koniec 2005 r.
Lp.

Wyszczególnienie

1

Delegatury

Centrala

3

4

2

I
1
2
3
4
5
6
7
II
1
2
3
4
5
6

Ogółem należności (w tys. zł), z tego z tytułu:
Czynszów za wynajmowaną pow. biurową i mieszkalną
Rozliczenia podatku od towarów i usług z urzędem skarbowym
Rozliczeń z pracownikami (telefony)
Odszkodowania za skradziony samochód
Bieżących rozrachunków z kontrahentami
Kar umownych, naliczonych odsetek
Pozostałe
Ogółem zobowiązania (w tys. zł), z tego z tytułu:
Wynagrodzeń 1/
Podatku dochodowego, wpłat na PFRON i składek ZUS
Zakupu materiałów i usług 2/
Kosztów delegacji służbowych 3/
Bieżących rozrachunków z pracow. (czynsze) i świadczeń
Pozostałe

28
15
1
1
11
6.102
3.006
2.608
442
33
13

525
14
26
285
200
7.747
3.425
3.206
887
13
3
213

Ogółem

5
553
15
1
1
14
26
285
211
13.849
6.431
5.814
1.329
46
3
226

1/
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 r. i premie pracowników obsługi za grudzień 2005 r. wypłacone w 2006 r. 2/ Faktury dotyczące zakupów
w 2005 r., z terminem płatności w 2006 r. 3/ Poniesionych przez pracowników w 2005 r., a przedłożonych do rozliczenia w styczniu 2006 r.

Prezes NIK jest dysponentem głównym części 07 budżetu państwa2/. Finansując bieżącą działalność przekazał w 2005 r.
na rachunki bankowe delegatur zamiejscowych i Ośrodka Szkoleniowego 45,2% kwoty uruchomionych środków. Pozostałe
54,8% środków wykorzystano na sfinansowanie zadań wykonywanych przez departamenty i Delegaturę w Warszawie oraz
uregulowanie płatności za zakupiony sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne przeznaczone dla wszystkich jednostek
organizacyjnych Izby.
Zarządzeniem nr 11 Marszałka Sejmu z 13 lipca 2005 r. w sprawie zmian w statucie NIK, w II półroczu 2005 r. zmodyfikowana została struktura organizacyjna Izby. Nie miało to jednak wpływu na proces finansowania działalności bieżącej Izby,
ponieważ zmiany polegały wyłącznie na bardziej wyrazistym rozgraniczeniu funkcji i zadań departamentów wspomagających
postępowanie kontrolne od wykonujących zadania z zakresu organizacji i obsługi.
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2. Dochody
Określone w ustawie budżetowej na rok 2005 dochody w wysokości 583 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 1.496,2
tys. zł, czyli wyższej od prognozowanej o 156,6%. Wysokość i strukturę dochodów planowanych i uzyskanych ilustrują dane
w tabeli nr 4.

Tabela 4.
Dochody budżetowe planowane i zrealizowane w 2005 r.
Lp.

Tytuł dochodów

1
2
3
4
5
x

Czynsze za wynajem lokali i wyposażenia
Sprzedaż dwumiesięcznika Kontrola Państwowa
Sprzedaż składników majątkowych wycofanych z eksploatacji
Sprzedaż usług noclegowych w Ośrodku Szkoleniowym
Inne wpływy (rozliczenia z dostawcami, ZUS, kary umowne)
Razem

1

2/

2

Wykonanie
(w tys. zł)

337,0
9,0
20,0
41,0
176,0
583,0

263,8
8,8
15,2
46,1
1.162,3
1.496,2

3

4

Por. art. 67 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. W 2005 r. Izba realizowała budżet w ramach części 07 – Najwyższa Izba Kontroli, dział 751 – Urzędy naczelnych
organów władzy, kontroli i sądownictwa, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli.
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Plan
(w tys. zł)

Stałymi tytułami dochodów, podobnie jak w latach poprzednich, były wpływy z czynszów za wynajem lokali i ze sprzedaży
Kontroli Państwowej. Pozostałe pozycje miały charakter nieregularny i precyzyjne określenie ich wielkości na etapie projektowania budżetu było w znacznym stopniu utrudnione. Wpływy uzyskane w tych pozycjach były konsekwencją ukształtowanych
warunków realizacyjnych. Dotyczyło to w szczególności pozycji inne wpływy, obejmującej dochody z tytułu naliczonych kar
umownych za nieterminową realizację przez kontrahentów przedsięwzięć objętych umowami cywilnoprawnymi oraz wpłacone
przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa odszkodowanie za bezumowne korzystanie z pomieszczeń biurowych. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 1.037, 6 tys. zł.
Jednostki organizacyjne Izby pobierały należne dochody budżetowe i przekazywały na centralny rachunek budżetu państwa w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wysokość dochodów budżetowych planowanych i zrealizowanych w ciągu ostatnich 6 lat ilustrują dane w tabeli nr 5.

Tabela 5.
Dochody budżetowe planowane i zrealizowane w latach 2000-2005
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

1
2
3

Plan (w tys. zł)
Wykonanie (w tys. zł)
Wskaźnik % (2:1)

2000 r.

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

3

4

5

6

7

2005 r.

8

300
334
111,3

320
231
72,2

83
628
756,6

562
705
125,4

562
605
107,6

583
1.496
256,6

Dane te wskazują, że z wyjątkiem jednego roku (2001), w ciągu 6 lat plan dochodów budżetowych Izby był w pełni realizowany.

3. Wydatki
W układzie wykonawczym wydatki budżetowe określono na kwotę 219.532 tys. zł. Zostały one zrealizowane w planowanej
wysokości, tj. w 100%, z uwzględnieniem przeniesienia środków dokonanych na podstawie decyzji Prezesa NIK – stosownie do
bieżąco weryfikowanych potrzeb. Przemieszczenie środków, którym objęto pozycje zbilansowane na kwotę 3.581,6 tys. zł (1,6%
wydatków), wynikało z potrzeby oszczędności w jednych pozycjach wydatków oraz pokrycia zwiększonych potrzeb w innych pozycjach wydatków. Dane w tabeli nr 6 ilustrują skalę przeniesień dokonanych w 2005 r. w poszczególnych grupach wydatków.

Tabela 6.
Przeniesienia w wydatkach budżetowych dokonane w 2005 r.
Rodzaje wydatków

1
2
3
4
5
6
x

Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ZUS i Fundusz Pracy
Bieżące wydatki administracyjne
Wydatki majątkowe
Razem

1

2

Zmniejszenia
(w tys. zł)

3

—
481,1
41,2
2.620,2
439,1
—
3.581,6

Zwiększenia
(w tys. zł)

4

481,1
—
—
—
—
3.100,5
3.581,6

Realizacja programu oszczędnościowego umożliwiła przeniesienie środków i wykonanie nieprzewidzianych prac wymagających dodatkowego dofinansowania, w związku z kontynuowaniem procesu przywracania użytkowego stanu technicznego pomieszczeń biurowych przejmowanych od Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie.
Drugim obszarem wymagającym zwiększonego finansowania było zakończenie prac modernizacyjno-adaptacyjnych
w budynku przeznaczonym na siedzibę Delegatury w Bydgoszczy i przekazanie do eksploatacji nowych sal wykładowych
w Ośrodku Szkoleniowym. W wyniku tego ostatniego przedsięwzięcia, ilość miejsc szkoleniowych wzrosła o 159 (ze 118
do 277).
Zmniejszenie o 2.620,2 tys. zł wydatków z tytułu składek ubezpieczeniowych było konsekwencją struktury przychodów
pracowników, która wpłynęła na wcześniejsze, w stosunku do założeń, zaniechanie opłacania przez pracodawcę składki eme-
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Lp.

rytalno-rentowej3/. Kolejne przeniesienie (481,1 tys. zł) dotyczyło dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Kwotę tę, stanowiącą różnicę między wielkością planowaną i wartością faktycznie dokonanych wypłat, przeniesiono do wynagrodzeń osobowych
(przeniesienie nastąpiło między kategoriami wydatków należącymi do grupy wynagrodzeń).
Wygospodarowanie w innych pozycjach wydatków środków na kwotę 480,3 tys. zł było natomiast m.in. rezultatem zmniejszenia wydatków za usługi telekomunikacyjne przez zmianę operatora oraz usprawnienie urządzeń telekomunikacyjnych,
łączenia udzielanych zamówień publicznych (na sprzęt komputerowy, drobny sprzęt biurowy), zakupu biletów w związku
z podróżami zagranicznymi u operatorów oferujących najkorzystniejsze połączenia i najniższe ceny, zmniejszenia wydatków
z tytułu usług hotelowych podczas kontroli w kraju i za granicą (odpowiednio częstsze powroty do miejsca zamieszkania,
korzystanie z pokojów gościnnych).
Wydatki planowane i zrealizowane w 2005 r. ilustrują dane zawarte w tabeli nr 7.

Tabela 7.
Wydatki planowane i zrealizowane w 2005 r. (w układzie rzeczowo-finansowym)

Lp.

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
x

Wydatki według ich rodzajów

2
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Stypendia różne
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług rem. konserw. dot. obiektów zab.
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych
Podatek od nieruch. i opłaty na rzecz samorządu
Składki do organizacji międzynarodowych
Fundusz dyspozycyjny
Wydatki inwestycyjne
Razem

Budżet
wg ustawy
(w tys. zł)

Budżet
po zmianach
(w tys. zł)

Wykonanie
(w tys. zł)

Wskaźnik %
(5:4)

3

4

5

6

140,0
—
30,0
142.400,0
10.015,0
21.793,0
3.597,0
387,0
1.200,0
4.136,0
1.869,0
5.456,0
7.297,0
5,0
590,0
5.550,0
1.168,0
570,0
1.369,0
316,0
14,0
130,0
11.500,0
219.532,0

128,5
0,3
—
142.881,1
9.533,9
19.216,0
3.553,8
349,4
1.219,6
4.861,2
1.722,6
5.880,2
42,4
6.630,7
4,1
535,9
5.131,4
974,5
478,6
1.340,3
304,3
11,0
131,7
14.600,5
219.532,0

128,5
0,3
—
142.881,1
9.533,9
19.216,0
3.553,8
349,4
1.219,6
4.861,2
1.722,6
5.880,2
42,4
6.630,7
4,1
535,9
5.131,4
974,5
478,6
1.340,3
304,3
11,0
131,7
14.600,5
219.532,0

100,0
100,0
—
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Z danych ujętych w tabeli wynika, że oprócz zwiększenia wydatków na sfinansowanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych, o czym była już mowa, zwiększono także – w relacji do kwoty przewidzianej w planie – wydatki na działalność remontową oraz zakup materiałów i wyposażenia. Wynikało to z potrzeby wyremontowania i odnowienia pomieszczeń w budynku
B, przejętych od Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz zakup wyposażenia biurowego. Konieczny był też
zakup nowego sprzętu w miejsce wycofanego z eksploatacji.
Strukturę wydatków zrealizowanych w 2005 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, obrazują dane liczbowe zawarte w tabeli nr 8.

3/

W 2005 r. górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (30-krotność prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej) wynosiła 72.690 zł.
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Tabela 8.
Wydatki (w układzie rzeczowo-finansowym) zrealizowane w latach 2004-2005

Lp.

Struktura wydatków budżetowych

1
1
2
3
x
4
5
6
7
x

Wykonanie w 2004 r.
struktura
(w %)
(w tys. zł)

2

3

Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Pochodne od wynagrodzeń
Razem (poz. 1-3)
Wydatki ogólnoadministracyjne
Podróże służbowe zagran. i krajowe
Zakupy majątkowe
Odpis na ZFŚS
Ogółem

4

138.512,3
9.477,7
21.420,4
169.410,4
21.177,9
5.978,4
13.816,5
1.256,8
211.640,0

65,5
4,5
10,1
80,1
10,0
2,8
6,5
0,6
100,0

Wykonanie w 2005 r.
struktura
(w tys. zł)
(w %)

5

Wskaźnik %
(5:3)

6

142.881,1
9.533,9
22.769,8
175.184,8
22.300,5
6.105,9
14.600,5
1.340,3
219.532,0

7

65,1
4,3
10,4
79,8
10,2
2,8
6,6
0,6
100,0

103,1
100,6
106,3
103,4
105,3
102,1
105,7
106,6
103,7

O proporcjach w ukształtowanej strukturze wydatków przesądza charakter działalności Izby. Dominujący udział mają wynagrodzenia, które wraz ze składnikami pochodnymi stanowiły w 2005 r. 79,8%. Następne miejsce zajmują wydatki ogólnoadministracyjne: obsługa działalności podstawowej, zabezpieczenie i utrzymanie w sprawności technicznej budynków, pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia (10,2%), a następnie wydatki majątkowe (6,6%), na podróże służbowe (2,8%) oraz obligatoryjny
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (0,6%).
Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych w 2005 r. ilustruje diagram nr 1.

Diagram 1.

Strukturę tych wydatków, w podziale na centralę Izby i delegatury, z uwzględnieniem liczby zatrudnionych pracowników,
obrazują dane zamieszczone w tabeli nr 9.

Tabela 9 .
Wydatki budżetowe zrealizowane w 2005 r. (w podziale na centralę i delegatury NIK)
Lp.

Wyszczególnienie

Przeciętna liczba
zatrudnionych

(w tys. zł)

1

2

3

4

I
II
x
1/

Centrala 1/
Delegatury NIK 2/
Razem

867,1
786,6
1.653,7

120.242,7
99.289,3
219.532,0

Wydatki

Struktura (w %)

5
54,8
45,2
100,0

Łącznie z Delegaturą w Warszawie. 2/ Łącznie z Ośrodkiem Szkoleniowym w Goławicach.

79

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

Struktura wydatków budżetowych Izby w 2005 r.

4. Omówienie ważniejszych grup wydatków w układzie rodzajowym
Wynagrodzenia osobowe
Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 142.881,1 tys. zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości, tj.
w 100%. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 9.533,9 tys. zł – środki na ten cel wykorzystano również w 100%.
Wielkość i strukturę wydatków sfinansowanych w 2005 r. z funduszu wynagrodzeń osobowych ilustrują dane w tabeli nr 10.

Tabela 10.

Lp.

Ogólne dane o wykorzystaniu funduszu wynagrodzeń w 2005 r.
w tys. zł
Nagrody
Odprawy
Wynagrodzenia
Nagrody
jubileuszowe
emerytalne

Wyszczególnienie

Ogółem

1

2

3

4

5

6

7

1
2

Fundusz wynagrodzeń wykorzystany w 2005 r.
Wskaźnik struktury (w %)

118.790,4
83,2

19.432,5
13,6

2.771,2
1,9

1.887,0
1,3

142.881,1
100,0

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, w przeliczeniu na jeden etat i wyliczone z pozycji wynagrodzenie, kształtowało się
w minionym roku na poziomie 5.986 zł, wyliczone z pozycji wynagrodzenie i nagrody łącznie – 6.965 zł, zaś z uwzględnieniem
wszystkich składników uposażenia – 7.200 zł. Z wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, przeciętne miesięczne
wynagrodzenie kształtowało się natomiast na poziomie 7.680 zł.
Poza wypłatami obciążającymi wydatki budżetowe, pracownikom Izby wypłacano także świadczenia rozliczane w ciężar składek
ubezpieczeniowych ZUS. Ich wypłata związana była z nieobecnością w pracy usprawiedliwioną zwolnieniami lekarskimi oraz wynikała z uprawnień do zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i wychowawczych nabytych przez pracowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wielkość i strukturę tych świadczeń w 2005 r. ilustrują dane przedstawione w tabeli nr 11.

Tabela 11.
Świadczenia rozliczone w 2005 r. w ciężar składek ubezpieczeniowych ZUS
Lp.

1

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

1
2
3
4
x
1/

Rodzaj świadczenia

Ogółem
(w tys. zł)

Centrala

3

4

2
Zasiłki chorobowe 1/
Zasiłki opiekuńcze 2/
Zasiłki macierzyńskie
Zasiłki pielęgnacyjne, rodzinne i wychowawcze
Razem:

1.562,8
70,9
233,8
20,8
1.888,3

816,2
53,4
204,3
14,9
1.088,8

z tego:

Delegatury

Wskaźnik %

5

6

746,6
17,5
29,5
5,9
799,5

82,8
3,7
12,4
1,1
100,0

Za okres ponad 33 dni choroby. 2/ Opieka nad chorym członkiem rodziny.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
W 2005 r. pracownikom Izby wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 9.533,9 tys. zł, przysługujące im
na podstawie przepisów ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej. Wydatki z tego
tytułu naliczono w wysokości 8,5% rocznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za czas efektywnie przepracowany
w roku poprzedzającym. Różnicę między wielkością planowaną (określoną w układzie wykonawczym budżetu) i faktycznie
wypłaconą z tego tytułu w wysokości 481,1 tys. zł przeniesiono, decyzją Prezesa NIK, do wynagrodzeń osobowych (środki te
przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych, nie powodując skutków finansowych w następnym roku budżetowym).

Pochodne od wynagrodzeń
W 2005 r., identycznie jak i w latach poprzednich, NIK była płatnikiem składek ZUS i na Fundusz Pracy. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę do naliczenia składek na ZUS stanowiły wydatki z tytułu: wynagrodzeń osobowych (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło. Wysokość składek planowanych i odprowadzonych z tych tytułów ilustrują
dane zamieszczone w tabeli nr 12.
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Tabela 12.
Ogólne dane o planowanych i odprowadzonych w 2005 r. składkach ZUS i na Fundusz Pracy
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

1
2
x

Składki na ZUS
Składka na Fundusz Pracy
Razem:

Plan po zmianach

Wykonanie

3
19.216,0
3.553,8
22.769,8

Wskaźnik %
(4:3)

4
19.216,0
3.553,8
22.769,8

5
100,0
100,0
100,0

Składki, o których jest mowa, stanowiły w 2005 r. 10,4% wydatków budżetowych i były wyższe od wydatków roku poprzedniego o 0,3 punktu procentowego.

Wydatki ogólnoadministracyjne
Ta grupa wydatków stanowiła w 2005 r. 10,2% ogólnych wydatków budżetowych. Środki przeznaczone na ten cel w wysokości 22.300,5 tys. zł wykorzystano w 100%. Ważniejsze wydatki zaliczone do tej grupy zestawiono w tabeli nr 13.

Tabela 13.
Struktura wydatków ogólnoadministracyjnych zrealizowanych w 2005 r.
Ważniejsze pozycje wydatków ogólnoadministracyjnych

Wykonanie
(w tys. zł)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x

Zakup materiałów i sprzętu biurowego
Paliwo samochodowe i części zamienne
Prenumerata dzienników urzędowych, prasy, zakup książek
Energia (elektryczna, cieplna), woda
Zakup usług remontowych
Usługi telekom. i eksploatacja sieci komputerowej, monitoring
Pozostałe usługi (drukarskie, komunalne itp.)
Zakup usług dostępu do Internetu
Wydatki na szkolenia
Wynagrodzenia bezosobowe
Usługi związane z informatyzacją
Koszty obsługi delegacji zagranicznych i tłumaczenia
Ubezpieczenia majątkowe i samochodowe
Pozostałe 1/
Razem:

3.268,2
596,4
595,7
1.722,6
5.884,3
1.874,5
1.451,9
535,9
1.427,9
1.219,6
1.196,1
439,5
478,6
1.609,3
22.300,5

1

1/

2

3

Struktura
(w %)

4

14,7
2,7
2,7
7,7
26,4
8,4
6,5
2,4
6,4
5,5
5,4
1,9
2,1
7,2
100,0

M.in. składka na PFRON i do organizacji międzynarodowych, podatki, opłaty, wydatki na rzecz osób fizycznych.

Rzeczowy zakres wydatków zaliczanych do grupy ogólnoadministracyjnych obejmuje szeroki wachlarz pozycji. Największy
udział miały nakłady na naprawy, konserwację urządzeń i roboty remontowo-budowlane. Wyniosły one 5.884,3 tys. zł, co stanowiło
26,4%. Wykonanie przewidzianego zakresu robót remontowych umożliwiło polepszenie stanu technicznego pomieszczeń biurowych
i ich wyposażenia oraz zapewniło prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.
Należy podkreślić, że w minionym roku nie wystąpiły wydatki z tytułu wynajmu powierzchni biurowej, co jest efektem zakończenia
porządkowania struktury własnościowej nieruchomości zajmowanych przez jednostki organizacyjne NIK. Poniesione w 2005 r. wydatki
z tytułu opłat czynszowych w wysokości 69,3 tys. zł (niższe od wydatków w 2004 r. o 308,7 tys. zł) obejmowały m.in. wpłaty: na fundusze remontowe mieszkań służbowych, z tytułu zarządu nieruchomościami, za wynajem garaży oraz strzelnicy dla licencjonowanych
pracowników ochrony budynków Izby4/. O tym, że ponoszone przez NIK wydatki z tego tytułu w ostatnich latach systematycznie
maleją, świadczą dane przedstawione w tabeli nr 14.

4/

Stosownie do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony.
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Tabela 14.
Wydatki z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali i pomieszczeń poniesione w latach 1999-2005
w tys. zł
Lp.

Wyszczególnienie
– kwota czynszu:

1
1
2

1999 r.

2000 r.

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

3

4

5

6

7

8

9

2.245,0
100,0

2.310,0
102,9

2.138,0
92,5

1.030,0
48,2

548,0
53,2

378,0
69,0

69,3
18,3

2
Ogółem
Rok poprzedni = 100%

2005 r.

Strukturę poniesionych wydatków na działalność remontową ilustrują dane w tabeli nr 15.

Tabela 15.
Struktura zrealizowanych w 2005 r. wydatków na roboty remontowo-budowlane, konserwacyjne i konserwatorskie
Lp.

1

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

I.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3
II.
III.
x

Kwota
(w tys. zł)

Wydatki na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjne

2
Prace remontowo-budowlane
Centrala NIK
Remont pomieszczeń biurowych (budynki A i B)
Wymiana okien
Remont sanitariatów (budynek B)
Pozostałe
Delegatury NIK
Remont elewacji budynku (Kraków)
Remont sanitariatów (Białystok, Gdańsk, Lublin) 1/
Remont pomieszczeń socjalnych i tarasu (Łódź, Poznań)
Wykonanie nowego wejścia do budynku (Katowice) 2/
Remont i konserwacja stolarki okiennej (Gdańsk)
Różne prace remont. (Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Poznań, Szczecin) 3/
Wymiana grzejników (Zielona Góra)
Wykonanie projektów 4/
Ośrodek Szkoleniowy w Goławicach
Naprawa i konserwacja sprzętu i środków transportu 5/
Usługi remontowo-konserwatorskie bud. zabytkowych (Olsztyn)
Ogółem

Struktura (w %)

3

4

5.082,3
3.929,6
2.523,4
777,8
464,5
163,9
981,9
104,6
229,8
94,6
263,4
42,5
206,9
14,8
25,3
170,8
797,9
4,1
5.884,3

86,4
66,8
42,9
13,2
7,9
2,8
16,7
1,8
3,9
1,6
4,5
0,7
3,5
0,3
0,4
2,9
13,5
0,1
100,0

1/
Oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenaż odwadniający. 2/ I wymiana pokrycia dachowego. 3/ W budynku, garażu oraz instalacji elektrycznej
(Lublin), wykonanie podestów do ław do kominów i włazów (Poznań), instalacji alarmowej i wodociągowej (Kraków), schodów, podłóg i drzwi (Katowice),
w budynku (Kielce i Szczecin). 4/ Elewacji garażu, ogrodzenia, izolacji fundamentów (Białystok), elewacji budynku (Katowice). 5/ We wszystkich jednostkach
organizacyjnych NIK.

Nakłady na remonty budynków będących w trwałym zarządzie NIK w okresie ostatnich 8 lat ilustruje tabela nr 16. Zauważalny wzrost wydatków począwszy od 2004 r. miał związek z koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych, głównie w budynkach zajmowanych przez centralę Izby, a zwłaszcza z zapewnieniem niezbędnych funkcji użytkowych w pomieszczeniach budynku B przejętych od Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Prace te są kontynuowane w 2006 r.

Tabela 16.
Nakłady na remonty budynków w latach 1998-2005
w tys. zł
Lp.

Obiekty
administrowane przez:

1998 r.

1999 r.

2000 r.

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.925,0
724,0
3.649,0

2.684,0
1.110,0
3.794,0

1.694,0
1.279,0
2.973,0

2.477,0
1.122,0
3.599,0

2.793,0
127,0
2.920,0

2.238,0
1.177,0
3.415,0

3.728,0
1.404,0
5.132,0

3.929,6
1.152,7
5.082,3

1
2
x
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Centralę NIK
Delegatury
Razem:

2005 r.

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne
Wydatki z tytułu podróży służbowych należą w Izbie, poza wynagrodzeniami, do wydatków związanych bezpośrednio
z realizacją zadań ustawowych. Wydatki te wyniosły 6.105,9 tys. zł i stanowiły 2,8% ogólnego budżetu Izby. Dane z tego
zakresu, w podziale na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zawiera tabela nr 17.

Tabela 17.
Wydatki na podróże służbowe planowane i poniesione w 2005 r.
Lp.

Plan po zmianach
(w tys. zł)

Wyszczególnienie

1

2

1
2
x

Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Razem

Wykonanie
(w tys. zł)

Wskaźnik %
(4:3)

3

4

5

5.131,4
974,5
6.105,9

5.131,4
974,5
6.105,9

100,0
100,0
100,0

Podróże służbowe krajowe
Wydatki związane z delegacjami służbowymi na terenie kraju były realizowane według ogólnych zasad odnoszących się
do stawek diet i zasad zwrotu kosztów, z jednym wyjątkiem, tj. przysługującego pracownikom wykonującym lub nadzorującym
czynności kontrolne na terenie kraju ustawowego uprawnienia do pobierania diet podwyższonych o 100%.
W porównaniu z 2004 r., wydatki na służbowe delegacje krajowe uległy obniżeniu o 21 tys. zł, co było m.in. konsekwencją
zmniejszenia kosztów usług hotelowych w związku z częstszymi powrotami kontrolerów do miejsca zamieszkania. W niewielkim stopniu wzrosły natomiast (o 7 tys. zł) wydatki na przejazdy i diety. Strukturę wydatków poniesionych w 2005 r. na podróże
służbowe krajowe ilustrują dane zawarte w tabeli nr 18.

Tabela 18.
Struktura wydatków na podróże służbowe krajowe poniesionych w 2005 r.

1
1
2
3
x

Zrealizowane wydatki
(w tys. zł)

Wydatki na podróże służbowe krajowe

2

3

Diety
Noclegi
Przejazdy PKP, PKS, bilety jednorazowe itp.
Razem

1.634,8
1.599,8
1.896,8
5.131,4

Struktura
(w %)

4

31,9
31,2
36,9
100,0

Największy udział w strukturze wydatków na podróże służbowe krajowe miały przejazdy. Wyniosły one 1.896,8 tys. zł
i stanowiły 36,9% ogólnej kwoty środków wydatkowanych w tej grupie.
W tabeli nr 19 przedstawiono dane o poniesionych w 2005 r. wydatkach na podróże służbowe krajowe, w podziale na
delegatury i centralę NIK.

Tabela 19.
Wydatki na podróże służbowe krajowe poniesione w 2005 r. (centrala i delegatury NIK)
w tys. zł
Lp.

1
1
2
x
1/

Jednostka organizacyjna
Centrala 1/
Delegatury NIK 2/

2

Ogółem

Łącznie z Delegaturą w Warszawie.

2/

Przejazdy

Diety

Noclegi

Razem

3

4

5

7

702,1
1.194,7
1.896,8

364,5
1.270,3
1.634,8

693,7
906,1
1.599,8

1.760,3
3.371,1
5.131,4

Łącznie z Ośrodkiem Szkoleniowym w Goławicach.

83

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

Lp.

Podróże służbowe zagraniczne
Wydatki związane z zagranicznymi delegacjami służbowymi były realizowane według ogólnych zasad odnoszących się do
stawek diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych poza granicami kraju. Główną pozycję stanowiły wydatki związane
ze współpracą bilateralną i wielostronną z innymi najwyższymi organami kontroli i organizacjami międzynarodowymi, których
udział w tej grupie wydatków wyniósł 44,3%. Strukturę poniesionych w 2005 r. wydatków na zagraniczne podróże służbowe
ilustrują dane zawarte w tabeli nr 20.

Tabela 20.
Struktura wydatków na zagraniczne podróże służbowe poniesionych w 2005 r.

Lp.

Wydatki na zagraniczne podróże służbowe

1
1
2
3
x

2
Kontrole polskich przedstawicielstw zagranicznych
Udział w przedsięwzięciach EUROSAI i INTOSAI oraz w pracach ich grup roboczych
Współpraca bilateralna i wielostronna z innymi najwyższymi organami kontroli
oraz organizacjami międzynarodowymi
Razem

Zrealizowane
wydatki
(w tys. zł)

Struktura
(w %)

3

4

269,7
273,0

27,7
28,0

431,8
974,5

44,3
100,0

W porównaniu z 2004 r. wydatki na służbowe delegacje zagraniczne wzrosły o 148,5 tys. zł. Wzrost wydatków był wynikiem
zwiększonej liczby kontroli przeprowadzonych w polskich przedstawicielstwach zagranicznych (wydatkowano o 99,7 tys. zł
więcej aniżeli w poprzednim roku) oraz miał związek z większą liczbą międzynarodowych kontroli równoległych i aktywnym
uczestnictwem NIK na forum międzynarodowym.

Zakupy majątkowe
Na zakupy majątkowe przeznaczono środki w wysokości 14.600,5 tys. zł. Wykorzystano je w pełnej wysokości, tj. w 100%,
na sfinansowanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych w nowych siedzibach delegatur (56,4%) i zakup gotowych składników
majątkowych (43,6%). Wielkość i strukturę środków wykorzystanych w 2005 r. na zakupy majątkowe ilustrują dane zawarte
w tabeli nr 21.

Tabela 21.
Struktura wydatków poniesionych w 2005 r. na zakupy majątkowe
Lp.

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

1
I
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
2
3
II.
1
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Wydatki
(w tys. zł)

Wyszczególnienie

2
Zakup gotowych składników majątkowych
Urządzenia komputerowe i oprogramowanie, z tego:
- komputery przenośne
- komputery stacjonarne
- drukarki stacjonarne i przenośne
- monitory LCD
- serwery z dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem
- stanowisko komputerowe do tworzenia grafiki komputerowej i inny sprzęt
- licencje na pakiet biurowy
- licencje na sieciowy system operacyjny
- Elektroniczny System Obiegu Dokumentów
- sieciowe elementy aktywne
- pozostałe oprogramowanie
Środki transportu
Sprzęt biurowy i urządzenia techniczne
Nakłady na adaptację i modernizację obiektów
Lokale biurowe dla Delegatur w Bydgoszczy i Katowicach

Struktura
(w %)

3

4

6.371,6
4.655,0
1.668,5
482,1
435,3
140,2
698,6
41,2
480,5
237,0
278,8
120,7
72,1
567,9
1.148,7
8.228,9
2.858,4

43,6
31,9
11,4
3,3
3,0
1,0
4,8
0,3
3,3
1,6
1,9
0,8
0,5
3,9
7,8
56,4
19,6

1
2
3
3.1.
4
x

2

3

Prace w budynkach A i B centrali NIK
Prace w Ośrodku Szkoleniowym w Goławicach
- w tym budowa sal wykładowych
Pozostałe
Razem:

4

1.116,9
3.954,4
3.277,9
299,2
14.600,5

7,6
27,1
22,4
2,1
100,0

Jak już wcześniej podano, nakłady na inwestycje w 2005 r. zostały zwiększone, przez przeniesienie wydatków o 3.100,5
tys. zł. Decyzja Prezesa NIK w tej sprawie wynikała z potrzeby sfinalizowania prac adaptacyjno-modernizacyjnych w nowej
siedzibie Delegatury w Bydgoszczy i w siedzibach kolejnych jednostek organizacyjnych, co było możliwe dzięki oszczędnościom w innych pozycjach wydatków.
W 2005 r., na skutek technicznego zużycia lub w wyniku kradzieży, spisano i wycofano z eksploatacji środki o wartości
5.824,7 tys. zł, w tym m.in. sprzęt komputerowy, którego stan został w części odtworzony przez sfinansowanie zakupu nowych komputerów – ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych. Strukturę zmniejszeń majątku trwałego
w 2005 r., z tytułów o których była mowa, ilustrują dane zamieszczone w tabeli nr 22.

Tabela nr 22.
Zmniejszenia wartości środków trwałych w 2005 r. (wg ich rodzaju)
Lp.

Środki trwałe wycofane z eksploatacji

1

1
1.1.
2
2.1.
x

2

Maszyny i urządzenia techniczne
- w tym: sprzęt komputerowy
Środki trwałe sklasyfikowane w pozostałych grupach
- w tym: wyposażenie
Razem

Wartość
(w tys. zł)

Struktura
(w %)

5.126,6
4.709,1
698,1
276,8
5.824,7

88,0
80,8
12,0
4,7
100,0

3

4

Według stanu na 31 grudnia 2005 r., NIK użytkowała 18 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających w trwałym zarządzie Izby. Rok wcześniej była użytkownikiem 19 nieruchomości, z których 18 było własnością oraz
jedna – współwłasnością Skarbu Państwa. Dane o nieruchomościach pozostających w trwałym zarządzie NIK zawiera tabela
nr 23.

Tabela 23.
Nieruchomości użytkowane przez NIK (stan na 31 grudnia 2005 r.)

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Jednostka organizacyjna

2

Centrala NIK
i Del. Warszawa
Del. Białystok
Del. Bydgoszcz
Del. Gdańsk
Del. Katowice
Del. Kielce
Del. Kraków
Del. Lublin
Del. Łódź
Del. Olsztyn
Del. Opole
Del. Poznań
Del. Rzeszów
Del. Szczecin
Del. Wrocław
Del. Zielona Góra

Adres

3

ul. Filtrowa 57
ul. Lubkowska 7/9 – garaż i warsztaty
Ośrodek Szkoleniowy w Goławicach
ul. Akademicka 4
ul. Wały Jagiellońskie 12
ul. Wały Jagiellońskie 36
ul. Powstańców 29
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
ul. Łobzowska 67
ul. Okopowa 7
ul. Kilińskiego 210
ul. Artyleryjska 23
ul. Krakowska 28
ul. Dożynkowa 9H
ul. Kraszewskiego 8
ul. Jacka Odrowąża 1
ul. Józefa Piłsudskiego 15/17
ul. Podgórna 9A

Właściciel – forma użytkowania

4

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

Lp.

Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
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Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Środki budżetowe przeznaczone na ten cel w wysokości 1.340,3 tys. zł odpisane zostały na Fundusz zgodnie z obowiązującymi zasadami. Środki z odpisu odprowadzane były w terminach wymaganych ustawą o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych na wyodrębniony rachunek bankowy i wykorzystywane na cele określone regulaminem. Odpis na Fundusz, w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, wyniósł 733,25 zł. Wyliczony został wskaźnikiem 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2004 r.5/
Podział środków funduszu między jednostki organizacyjne Izby dokonany został proporcjonalnie do przeciętnej, planowanej liczby zatrudnionych pracowników i emerytów objętych opieką socjalną. Pod koniec roku kwota odpisu skorygowana została do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w tych jednostkach (w kwotach zbiorczych ich udział był następujący:
centrala – 732,4 tys. zł, tj. 54,6%, delegatury – 607,9 tys. zł, tj. 45,4%).

5. Uwagi końcowe

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

W 2005 r. realizacja budżetu Izby była poddawana bieżącej analizie i weryfikacji pod kątem zdyscyplinowania wydatków
oraz racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi. Finansowanie wydatków następowało proporcjonalnie do upływu
czasu, zaś monitorowanie przebiegu ich realizacji umożliwiło prawidłowe wykonanie ustawowych zadań Izby.

5/
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Wynoszącego 1.955,32 zł.

III.

n
n
n
n
n
n
n

Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

Działalność
kontrolna
Najwyższej
Izby Kontroli
Plan pracy i jego realizacja
Wspó³praca z Sejmem RP, uczestnictwo NIK
w procesie legislacyjnym
Egzekwowanie odpowiedzialnoœci
przypisanej prawem
Podawanie do wiadomoœci publicznej
wyników kontroli
Za³atwianie skarg i wniosków
Za³atwianie wniosków o udostêpnienie informacji
publicznej
Archiwum NIK
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Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

Metodyka
planowania
dzia³alnoœci
kontrolnej
Ogólne dane
o kontrolach
planowanych
w 2005 r.
Realizacja kontroli
planowych

Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

1.

Plan pracy
i jego
realizacja

Informacje
o wynikach kontroli
Kontrole doraŸne
Skontrolowane
jednostki
Wyst¹pienia
pokontrolne
Zastrze¿enia
do protoko³ów
i wyst¹pieñ
Finansowe rezultaty
kontroli
Współdziałanie
z innymi organami
kontroli
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Stosownie do rozwiązań przyjętych w ustawie o NIK, Izba wykonuje swoje zadania na
podstawie okresowych planów pracy, które przedkłada Sejmowi RP. Może też przeprowadzać kontrole doraźne. Plan pracy, zgodnie z przepisami zarządzenia Prezesa
NIK w sprawie postępowania kontrolnego, zawiera tematy kontroli podejmowanych
na zlecenie Sejmu RP lub jego organów, na wnioski Prezydenta RP i Prezesa Rady
Ministrów, a także podejmowanych przez NIK z własnej inicjatywy.

Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

Metodyka planowania działalności kontrolnej
Zasady konstruowania planu pracy oraz kryteria wyboru tematów kontroli określają Standardy kontroli NIK i wytyczne ich
stosowania. Stanowią one, że pierwszeństwo przysługuje zadaniom, które Izba jest zobowiązana podjąć z mocy prawa. Pozostałe kontrole planowane są według priorytetów uchwalanych przez Kolegium NIK. Rozwiązania te umożliwiają określenie
propozycji tematycznych, a następnie wybór tematów i przypisanie ich departamentom kontrolnym i delegaturom, zgodnie
z właściwością rzeczową i miejscową. Pozwalają też ustalić wielkości nakładu pracy i środków niezbędnych do terminowego
wykonania poszczególnych zadań. Plan kształtowany jest również z uwzględnieniem innych zaleceń, m.in.: równomiernego
angażowania potencjału kontrolnego w ciągu roku, oszczędnego, wydajnego i skutecznego wykorzystania środków, zapobiegania nadmiernemu nakładaniu się – w tym samym czasie – kontroli w określonych grupach podmiotów. Opisane zasady,
kryteria i zalecenia wspomagają proces kształtowania planu – tworzą warunki do koncentrowania działalności kontrolnej na
najważniejszych zagadnieniach w funkcjonowaniu państwa.
Proces planowania poprzedzony jest stałym gromadzeniem i analizowaniem danych, a następnie rozpoznawaniem istotnych aspektów w obszarach kontrolowanych przez Izbę. Śledzone są zmiany legislacyjne, analizie poddawane są dane statystyczne, plany i programy rządowe, a także publikacje i informacje prezentowane w środkach masowego przekazu. W procesie tym wykorzystywane są też wyniki wcześniejszych kontroli, dokumenty mające związek z bieżącymi pracami Sejmu
i Senatu, wpływające do Izby skargi i wnioski. Wszystkie te rodzaje aktywności umożliwiają bieżące aktualizowanie informacji
i wiedzy o obszarach podlegających kontroli, pod kątem ewentualnego występowania nieprawidłowości.
Planowanie ma charakter długo- i krótkookresowy. Długookresowe (strategiczne) jest realizowane z wykorzystaniem wyników analizy sytuacji społeczno-gospodarczej państwa. Służy określeniu priorytetowych kierunków kontroli i priorytetów metodycznych przyjmowanych na okresy trzyletnie. Corocznie natomiast dokonywany jest, w ramach kierunków priorytetowych,
wybór głównych obszarów badań kontrolnych. Umożliwia to koncentrowanie działalności kontrolnej w wybranych dziedzinach,
dokonywanie ustaleń według priorytetów i maksymalizację efektów przeprowadzonych kontroli. Priorytety kontroli stanowią
część planu pracy NIK.
Podstawą planowania rocznego, w ramach głównych obszarów badań kontrolnych, są własne propozycje Izby, z wykorzystaniem wniosków i sugestii nadesłanych przez Marszałków Sejmu i Senatu, Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów oraz
ewentualnie sugestii innych organów władzy publicznej. Do rocznego planu pracy NIK włączane są – z mocy prawa – tematy
zlecone przez Sejm RP i jego organy.

Priorytety kontroli
Priorytetowe kierunki kontroli i główne obszary badań kontrolnych
Podstawą konstrukcji Planu pracy NIK na 2005 r., uchwalonego przez Kolegium NIK 1 grudnia 2004 r., było pięć priorytetowych kierunków kontroli wytyczonych na lata 2003-2005 oraz określone dla nich główne obszary badań kontrolnych na
2005 r. Zaprogramowane zostały one w taki sposób, aby ich wyniki umożliwiały identyfikację przyczyn i mechanizmów stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu państwa – w sferach podlegających kontroli NIK. Priorytetowe kierunki kontroli
oraz określone dla nich główne obszary badań kontrolnych ilustruje schemat nr 1.

90

Schemat 1.
Priorytetowe kierunki kontroli i główne obszary badań kontrolnych NIK w 2005 r.
G³ówne obszary badañ kontrolnych

Deficyt bud¿etowy
i d³ug publiczny

Państwowy dług publiczny, pozyskiwanie dochodów budżetu państwa i dochodów w jednostkach samorządu terytorialnego, wydatkowanie środków publicznych, w tym na administrację
publiczną i realizację inwestycji wieloletnich, gospodarowanie środkami publicznymi przez
podmioty sektora finansów publicznych, restrukturyzacja należności i zobowiązań publicznoprawnych

Restrukturyzacja
gospodarki

Restrukturyzacja, w tym górnictwa i przedsiębiorstw transportowych, prywatyzacja przemysłu,
a także system dotowania i udzielania pomocy publicznej w świetle wymogów Unii Europejskiej, gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, z uwzględnieniem tworzenia i funkcjonowania spółek powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z sektorem prywatnym

Ochrona zdrowia
i prawa socjalne

Dostępność świadczeń zdrowotnych, organizacja systemu ochrony zdrowia oraz finansowanie
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem ich zadłużenia, finansowanie,
realizacja i efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania sfery ubóstwa,
z uwzględnieniem działań inicjowanych przez samorządy, efektywność wydatków socjalnych
państwa, dostępność edukacji dzieci i młodzieży

Bezpieczeñstwo
narodowe

Bezpieczeństwo zewnętrzne, w tym osiąganie zdolności obronnych przez poszczególne rodzaje
sił zbrojnych, bezpieczeństwo wewnętrzne, z uwzględnieniem wdrażania i przestrzegania
procedur przez funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo energetyczne państwa, bezpieczeństwo ekologiczne w zakresie zapobiegania i ograniczania zagrożeń środowiska, z uwzględnieniem skuteczności działań administracji publicznej,
współpracy międzynarodowej, a także eksploatacji zasobów naturalnych, funkcjonowanie
organów inspekcji i nadzoru

Procesy integracji
z Uni¹ Europejsk¹

Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej, z uwzględnieniem efektywności działań na rzecz optymalnego wykorzystania tych środków, w tym kierowanych na rozwój infrastrukturalny kraju,
przygotowanie administracji publicznej do efektywnego uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, w tym wdrażanie prawa i standardów unijnych, przygotowanie do realizacji programów
i planów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Priorytety metodyczne
W Planie pracy NIK na 2005 r. uwzględniono także, oprócz priorytetowych kierunków kontroli, priorytety o charakterze metodycznym (obowiązywały one także w latach 2004-2005). Ich przyjęcie, jeszcze na etapie koncepcyjnego przygotowania kontroli, ma na celu skoncentrowanie uwagi autorów programów kontroli na określonych aspektach sposobu jej prowadzenia.
Priorytety metodyczne ilustruje schemat nr 2.

Schemat 2.
Opis priorytetów metodycznych obowiązujących przy realizacji Planu pracy NIK w 2005 r.
Okreœlenie obszaru, którego
dotyczy priorytet metodyczny

Opis zadañ wyznaczonych do realizacji w obszarze objêtym
priorytetem metodycznym

Kontrola
wykonania bud¿etu pañstwa

Wdrażanie audytu finansowego, z uwzględnieniem badania realizacji celów finansowanych
z budżetu

Kontrole
wykonania zadañ

W przygotowaniu i realizacji tych kontroli – zasada koncentrowania się, oprócz badania zgodności z prawem, na ocenie sprawności działania i wykonywania określonych zadań, zwłaszcza
na oszczędności, wydajności i skuteczności działania organów państwa

Badanie
zagro¿eñ korupcj¹

Badanie w ramach każdej kontroli, w obszarach styku interesu publicznego i prywatnego,
obszarów i źródeł korupcji, a także procedur i mechanizmów jej sprzyjających

Funkcjonowanie
kontroli wewnêtrznej

Dokonywanie, w trakcie każdej kontroli dotyczącej działalności administracji publicznej,
analizy funkcjonowania kontroli wewnętrznej
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Priorytetowe kierunki kontroli

W realizacji Planu przyjęto również zasadę sprawdzania podczas każdej kontroli planowej stanu realizacji wniosków
z wcześniejszych badań.

Wykorzystanie sugestii w sprawie tematów kontroli
Podstawą planowania rocznego, w ramach głównych obszarów badań kontrolnych, są m.in. sugestie tematów kontroli
zgłaszanych przez Marszałków Sejmu, Senatu i Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów, jak również propozycje innych
organów władzy publicznej. Dane o liczbie sugestii zgłoszonych i wykorzystanych w projekcie Planu pracy NIK na 2005 r.,
z podziałem na organy zgłaszające sugestie, ilustruje tabela nr 1.

Tabela 1.
Wykorzystanie sugestii tematów kontroli zgłoszonych do Planu pracy NIK w 2005 r.

Lp.

Organ zgłaszający sugestię kontroli

1
2
3
4
5
6
7

Prezydent RP
Komisje Sejmu RP 2/
Marszałek Senatu RP
Prezes Rady Ministrów 3/
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Razem

1

x

2

Liczba sugestii
zgłoszonych
przyjętych 1/

3

4

4
32
18
28
21
1
1
105

2
27
7
10
7
–
–
53

Wskaźnik %
(4:3)

5

50,0
84,4
38,9
35,7
33,3
–
–
50,5

1/

W tym również w ramach kontroli doraźnych. 2/ Przekazane przez Marszałka Sejmu RP. 3/ Przekazane przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów.
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Główną przyczyną nieuwzględnienia zgłoszonych sugestii, w pełnym ich zakresie, było realizowanie przez NIK w ostatnich
latach kontroli o identycznej lub zbliżonej tematyce.

Ogólne dane o kontrolach planowanych na 2005 r.
Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2005 r. obejmował 266 kontroli, z tego 92 kontrole wykonania budżetu państwa
w 2004 r., 75 innych kontroli koordynowanych i niekoordynowanych, rozpoczęcie 92 kontroli wykonania budżetu państwa
w 2005 r. oraz kontynuację 7 kontroli z Planu pracy NIK na 2004 r. W Planie zdecydowaną większość stanowiły kontrole koordynowane, a więc kontrole wykonywane według jednego programu przez więcej niż jedną jednostkę organizacyjną Izby1/. W ciągu
roku Kolegium NIK dokonało zmian w Planie, polegających na rezygnacji z przeprowadzenia 2 kontroli niekoordynowanych.

Zlecenia Sejmu RP, wnioski Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów
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 własnej inicjatywy.
W 2005 r. Izba zakończyła przeprowadzoną na zlecenie Sejmu RP (uchwała z 27 maja 2004 r.) kontrolę działalności
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie dotyczącym prowadzonych w latach 2001-2003 postępowań koncesyjnych
w sprawach rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych. Ponadto na zlecenie komisji sejmowych przeprowadziła pięć następujących kontroli:
1) Prawidłowość działań organów administracji publicznej związanych z realizacją inwestycji – budową biurowca Articom
Center przy ulicy Litewskiej w Warszawie (zlecenie Komisji ds. Kontroli Państwowej);
2) Prawidłowość zawierania kontraktów na dostawy ropy naftowej przez Petrochemię Płock SA oraz Polski Koncern Naftowy
Orlen SA (zlecenie Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w nadzorze Ministerstwa Skarbu
Państwa nad przedstawicielami Skarbu Państwa w spółce PKN Orlen SA oraz zarzutu wykorzystania służb specjalnych
(d. UOP) do nielegalnych nacisków na organa wymiaru sprawiedliwości, w celu uzyskania postanowień służących do
wywierania presji na członków Zarządu PKN Orlen SA);
1/

Podaną w Planie pracy NIK na 2005 r. liczbę kontroli należy więc traktować, jako liczbę zadań kontrolnych, w ramach których realizowanych jest wiele kontroli
jednostkowych.
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3) Wybrane przekształcenia własnościowe w Naftoport sp. z o.o. (zlecenie Sejmowej Komisji Śledczej jak wyżej);
4) Organizacja egzaminów eksternistycznych (zlecenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży);
5) Funkcjonowanie parków narodowych w zakresie zachowania, zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania zasobów
przyrody (zlecenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa).
Na wniosek Prezesa Rady Ministrów NIK podjęła w 2005 r. dwie kontrole: działalności Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2003-2005
oraz realizacji kontraktów na świadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Prezydent RP nie występował do NIK z wnioskami o przeprowadzenie kontroli.

Struktura zrealizowanych kontroli planowych

Diagram 1.
Struktura ilościowa kontroli planowych zrealizowanych w 2005 r.

54 %

46 % Pozostałe kontrole planowe

Diagram 2.
Struktura czasu pracy wykorzystanego na różne rodzaje kontroli w 2005 r.

23 % Kontrole budżetowe
Kontrole planowe

61 %

16 % Kontrole doraźne

Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli
Informacja o wynikach kontroli podsumowuje wyniki przeprowadzonej kontroli. Spośród dokumentów opracowywanych
w toku postępowania kontrolnego ten charakteryzuje się najwyższym stopniem uogólnienia. Podstawę do opracowania informacji stanowią protokoły kontroli i wystąpienia pokontrolne.
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W 2005 r. zakończono 170 kontroli, z tego 92 kontrole wykonania budżetu państwa w 2004 r. i 78 pozostałych kontroli
planowych (rozpoczęto również kontrole wykonania budżetu państwa w 2005 r.).
Kontrola wykonania budżetu państwa w 2004 r. miała charakter kompleksowy, obejmując zarówno kontrolę prawidłowości jak
i kontrolę wykonania zadań. Kontrola prawidłowości wykonania budżetu państwa stworzyła podstawę zarówno do dokonania finansowego rozliczenia kontrolowanych jednostek, łącznie ze zbadaniem i oceną ksiąg rachunkowych i wyrażeniem opinii na temat
sprawozdań budżetowych, jak również oceny prawidłowości finansowego rozliczenia wykonania budżetu państwa w poszczególnych jego częściach i budżetu państwa jako całości. Dokonano także oceny zgodności wykonania budżetu z ustawą budżetową,
przepisami ustawy o finansach publicznych i innymi przepisami regulującymi zasady gospodarowania środkami publicznymi, jak
również badano przestrzeganie przepisów ustaw: o zamówieniach publicznych, Prawo zamówień publicznych i o rachunkowości.
Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu państwa, z uwagi na termin sporządzenia i przedłożenia Sejmowi Analizy
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, jest poważnym przedsięwzięciem organizacyjnym. Na jej przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników (w tym informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu w poszczególnych
jego częściach oraz planów finansowych państwowych funduszów celowych i agencji), kontrolerzy przeznaczyli w ub.r. 23%
czasu pracy. Strukturę ilościową zrealizowanych kontroli i strukturę wykorzystania czasu pracy na poszczególne rodzaje kontroli, przedstawiają diagramy nr 1 i nr 2.

Przepisy ustawy o NIK precyzują krąg adresatów informacji o wynikach kontroli oraz obowiązki Izby w tym zakresie, co
ilustruje schemat nr 3.

Schemat 3.
Adresaci informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez NIK
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Adresaci
informacji
Sejm RP

Informacje o wynikach kontroli zleconych przez Sejm RP lub jego organy, przeprowadzonych
na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i innych ważniejszych kontroli

Prezydent RP

Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezydenta RP, na zlecenie
Sejmu RP i jego organów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów i innych ważniejszych kontroli

Prezes Rady Ministrów

Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezesa Rady Ministrów oraz
przedkładanych Sejmowi RP i Prezydentowi RP

Wojewoda

Informacje o wynikach kontroli działalności terenowych organów administracji rządowej
(ważniejsze kontrole) i samorządu terytorialnego

Sejmik samorz¹dowy

Informacje o wynikach kontroli działalności samorządu terytorialnego

Organ stanowi¹cy jednostki
samorz¹du terytorialnego

Informacje o wynikach kontroli działalności samorządu terytorialnego

Informacje, po ich przedłożeniu Sejmowi, mogą zostać podane przez Prezesa NIK do publicznej wiadomości, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. Do informacji przedkładanej Sejmowi, Prezydentowi RP i Prezesowi
Rady Ministrów, właściwy naczelny lub centralny organ państwowy może przedstawić swoje stanowisko, które dołącza się do
informacji. Prezes NIK może do stanowiska przedstawić swoją opinię.
W 2005 r. NIK przedłożyła Sejmowi RP, uwzględniając kontrole wykonania budżetu państwa w częściach pozostających
w dyspozycji poszczególnych dysponentów głównych oraz planów finansowych państwowych funduszów celowych i agencji,
łącznie 176 informacji (w 2004 r. – 180).2/ Strukturę rodzajową przedłożonych informacji przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela 2.
Informacje o wynikach kontroli przedłożone Sejmowi RP w latach 2004-2005 (wg rodzajów kontroli)

Lp.

1

1
1.1.
1.2.
2
3
4
x
1/

Liczba informacji
2004 r.
2005 r.

Rodzaj kontroli

2

Kontrole wykonania budżetu państwa, z tego:

– części budżetowe
– państwowe fundusze celowe i agencje
1/

Pozostałe kontrole planowe
Kontrole doraźne
Inne informacje, w tym systemowe
Razem

3

4

Struktura (w %)
2004 r.
2005 r.

5

6

94
87
7
66
18
2

94
87
7
65
15
2

52,2
48,3
3,9
36,7
10,0
1,1

53,4
49,4
4,0
37,0
8,5
1,1

180

176

100,0

100,0

Wyniki kontroli wykonania planów finansowych 9 państwowych funduszów celowych włączono do informacji o wynikach kontroli części budżetowych.

Sporządzane były też informacje o wynikach kontroli działalności terenowych organów administracji rządowej i samorządu
terytorialnego (informacje lokalne). W 2005 r. delegatury wysłały do organów szczebla wojewódzkiego 9 takich dokumentów
(w 2004 r. – 12).3/
2/

Wykaz informacji o wynikach kontroli, przedłożonych Sejmowi RP w 2005 r. oraz w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2006 r., jak też syntetycznych opracowań
dotyczących kontroli, w wyniku których sporządzone zostały informacje, stanowią zał. nr 1 i 3 do Sprawozdania.

3/

Wykaz informacji o wynikach kontroli, przedłożonych organom szczebla wojewódzkiego w 2005 r. oraz w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2006 r. stanowi zał. nr 2
do Sprawozdania.
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Wyłączając informacje o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa, pozostałe – przedłożone Sejmowi w 2005 r.
– obejmowały różnorodne dziedziny funkcjonowania państwa. Strukturę tematyczną kontroli, w wyniku których informacje te
zostały opracowane (według metodologii określonej w ustawie o działach administracji rządowej), ilustruje diagram nr 3.

Diagram 3.
Informacje o wynikach kontroli (z wyłączeniem kontroli wykonania budżetu państwa) przedłożone Sejmowi RP w 2005 r.
(wg działów administracji rządowej)

Przepisy ustawy o NIK obligujące Izbę do wykonywania swoich zadań na podstawie okresowych planów pracy przedkładanych Sejmowi RP, przyznają jednocześnie NIK prawo do przeprowadzania kontroli doraźnych. Są one podejmowane głównie wtedy, gdy istnieje potrzeba wstępnego zbadania tematu, który ma być objęty kontrolą planową (kontrola rozpoznawcza),
sprawdzenia, czy adresaci wystąpień pokontrolnych wykonali zawarte w nich uwagi i wnioski (kontrola sprawdzająca), albo
też w celu rozpatrzenia skargi (kontrola skargowa). Kontrole doraźne przeprowadzane są najczęściej przez jedną jednostkę
organizacyjną.
W 2005 r. NIK przeprowadziła kontrole doraźne obejmujące 233 tematy, podczas których badaniami objęto 515 jednostek
(w 2004 r. – odpowiednio 226 tematów i 492 jednostki). Spośród skontrolowanych tematów 3 miały szerszy charakter – kontroli doraźnych koordynowanych.
W tabeli nr 3 przedstawiono strukturę zrealizowanych w 2005 r. kontroli doraźnych.

Tabela 3.

Lp.

Kontrole doraźne zrealizowane w 2005 r. (wg rodzajów kontroli)
Rodzaj kontroli doraźnej

1
1
2
3
4
5
x

Liczba skontrolowanych
jednostek

2
Kontrole doraźne koordynowane
Kontrole rozpoznawcze
Kontrole sprawdzające
Kontrole skargowe
Pozostałe kontrole
Razem

Struktura
(w %)

3

4

11
64
128
177
135
515

2,1
12,4
24,9
34,4
26,2
100,0

Spośród kontroli doraźnych podjętych przez Izbę w 2005 r., 4 przeprowadzono na zlecenie Sejmu RP lub komisji sejmowej, jedną – w związku z sugestią Prezesa Rady Ministrów, 49 przeprowadzono w związku z pismami posłów na Sejm RP
oraz 12 na podstawie pism senatorów RP, a także odpowiednio po jednej – w związku z sugestią Rzecznika Praw Obywatelskich, wystąpieniem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pismami wojewody, sejmiku wojewódzkiego
i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”4/.

4/

Szczegółowy wykaz zrealizowanych w 2005 r. kontroli doraźnych stanowi zał. nr 4 do Sprawozdania.
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Kontrole doraźne

Skontrolowane jednostki
W 2005 r. NIK przeprowadziła postępowania kontrolne w 2903 jednostkach. Większość kontroli jednostkowych (82%)
zrealizowana została w ramach kontroli planowych. Strukturę skontrolowanych jednostek, w podziale na kontrole planowe
i doraźne, ilustruje diagram nr 4.

Diagram 4.
Jednostki skontrolowane w 2005 r., w ramach kontroli planowych i doraźnych

Strukturę rodzajową jednostek skontrolowanych w 2005 r., według grup podmiotów, ilustruje natomiast diagram nr 5.

Diagram 5.
Jednostki skontrolowane w 2005 r., wg grup podmiotów
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Wystąpienia pokontrolne
W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiane są oceny kontrolowanej działalności wynikające z ustaleń opisanych w protokole, a w wypadku ujawnienia nieprawidłowości – także uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia. Wystąpienie przekazywane
jest kierownikowi jednostki kontrolowanej, w razie potrzeby także kierownikowi jednostki nadrzędnej oraz właściwym organom
państwowym lub samorządowym. Z tego też powodu liczba wystąpień jest zazwyczaj większa od liczby jednostek objętych
kontrolą. Dane o liczbie wysłanych w 2005 r. wystąpień, według kategorii adresatów oraz w porównaniu z analogicznymi danymi z 2004 r., ilustruje tabela nr 4.

Tabela 4.
Wystąpienia pokontrolne skierowane w latach 2004-2005
2004 r.
Lp.

1

Wystąpienia pokontrolne skierowane do:

Liczba

2

3

2005 r.
Struktura
(w %)

Liczba

4

5

Struktura
(w %)

6

1
2
3
4
5

Prezesa Rady Ministrów
Prezesa NBP
Ministrów i kierowników urzędów centralnych
Wojewodów i kierow. organów szczebla wojewódz.
Kierow. pozostałych skontrolowanych jednostek

2
2
171
198
2.765

0,1
0,1
5,4
6,3
88,1

5
2
145
156
2.745

0,2
0,1
4,7
5,1
89,9

x

Razem

3.138

100,0

3.053

100,0

Zastrzeżenia do protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo składania zastrzeżeń, zarówno do dokonanych przez NIK ustaleń
faktycznych, jak i wynikających z ustaleń kontroli ocen, uwag i wniosków. Przepisy ustawy o NIK szczegółowo regulują tryb
rozstrzygania sporów między kierownikiem jednostki kontrolowanej a NIK w tym zakresie, co stanowi wyraz daleko idącej
kontradyktoryjności w postępowaniu kontrolnym. Zasadę tę odzwierciedla przysługujące kierownikowi (lub osobie pełniącej
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Tabela 5.
Zastrzeżenia do protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych zgłoszone w latach 2004-2005
2004 r.
Lp.

1

Zastrzeżenia zgłoszone do:

2

1
2
2.1.
2.2.

Protokołów kontroli
Wystąpień pokontrolnych, z tego skierowane do:
– dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK
– Kolegium NIK

Liczba

2005 r.
Struktura
(w %)

Liczba

Struktura
(w %)

3

4

5

6

86
236
183
53

26,7
73,3
56,8
16,5

75
265
223
42

22,1
77,9
65,6
12,3

Finansowe rezultaty kontroli
Na początku 2005 r. wdrożono w NIK nową metodykę ustalania finansowych rezultatów kontroli. Dotychczasowe zasady
identyfikowania i obliczania tych rezultatów, koncentrujące się głównie na ujawnianych nieprawidłowościach pomijały bowiem
w dużej części, poza kwotami odzyskanymi, pozytywny efekt oddziaływania ocen, uwag i wniosków pokontrolnych w postaci
tzw. wartości dodanej, czyli wyrażonej kwotowo poprawy oszczędności i wydajności. Począwszy od ub.r., zakres pozytywnego oddziaływania NIK na kontrolowane podmioty jest więc rozpatrywany w szerszej formule – korzyści finansowych, w tym
oszczędności liczonych w określonej perspektywie czasu. W nowej klasyfikacji finansowych rezultatów kontroli występują dwie
główne kategorie: nieprawidłowości w wymiarze finansowym oraz korzyści finansowe.

Nieprawidłowości w wymiarze finansowym
Nieprawidłowości w wymiarze finansowym określają skalę ujawnionych nieprawidłowości w 7 kategoriach. Obejmują
kwoty: uszczupleń środków publicznych, uzyskane z naruszeniem prawa, wydatkowane z naruszeniem prawa, wydatkowane
w następstwie działań niezgodnych z prawem, wydatkowane niegospodarnie, niecelowo i nierzetelnie oraz inne nieprawid-
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jego obowiązki) prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń w nim zawartych. Zastrzeżenia zgłaszane są na piśmie – w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu. W szczególnych przypadkach
dyrektor właściwego departamentu (delegatury NIK) może przedłużyć ten termin.
W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a gdy są one zasadne – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu. Gdy nie uwzględni zastrzeżeń,
kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolera w tej sprawie może zgłosić na
piśmie umotywowane zastrzeżenia do dyrektora właściwego departamentu lub delegatury, który przekazuje je – w celu rozpatrzenia – komisji odwoławczej.
Komisja odwoławcza podejmuje uchwałę w sprawie zastrzeżeń w pełnym składzie, większością głosów i niezwłocznie
przekazuje ją wraz z uzasadnieniem Prezesowi NIK lub upoważnionemu wiceprezesowi. Po jej zatwierdzeniu przez Prezesa
NIK lub wiceprezesa uchwała jest ostateczna. Gdy Prezes NIK lub upoważniony wiceprezes odmówi zatwierdzenia uchwały
komisji odwoławczej, powołuje dla ostatecznego rozpatrzenia zastrzeżeń komisję rozstrzygającą złożoną z 3 pracowników
nadzorujących czynności kontrolne. Uchwała podjęta przez komisję rozstrzygającą jest ostateczna. Zatwierdzoną uchwałę
komisji odwoławczej lub uchwałę komisji rozstrzygającej doręcza się wraz z uzasadnieniem zgłaszającemu zastrzeżenia.
Prawo do zgłoszenia zastrzeżeń jest zachowane również w przypadku wystąpienia pokontrolnego. Kierownik jednostki
kontrolowanej lub organ, któremu przekazano wystąpienie, może w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania zgłosić umotywowane zastrzeżenia w sprawie zawartych w nim ocen, uwag i wniosków do dyrektora właściwej jednostki organizacyjnej NIK.
Zastrzeżenia rozpatrywane są w trybie analogicznym do zastrzeżeń zgłoszonych do protokołu kontroli, z wyjątkiem wystąpień
przekazywanych przez Prezesa NIK lub wiceprezesów. Zastrzeżenia dotyczące tych wystąpień zgłasza się do Kolegium NIK
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Kolegium podejmuje uchwałę w sprawie zastrzeżeń. Uchwała jest ostateczna
i wraz z uzasadnieniem doręczana zgłaszającemu zastrzeżenia.
W 2005 r. do ustaleń opisanych w 75 protokołach kontroli kierownicy jednostek kontrolowanych zgłosili 122 zastrzeżenia
(w 2004 r. – 262 zastrzeżenia do 86 protokółów kontroli), zaś adresaci wystąpień pokontrolnych – 839 zastrzeżeń do ocen,
uwag i wniosków zawartych w 261 tego rodzaju dokumentach (w 2004 r. – odpowiednio 818 zastrzeżeń do 236 wystąpień).
Szczegółowe dane z tego zakresu ilustruje tabela nr 5.

łowości w wymiarze finansowym, jak również kwoty odpowiadające nierzetelnym danym w ewidencji finansowo-księgowej
i sprawozdawczości. Nieprawidłowości w wymiarze finansowym wyniosły w 2005 r. 18.332 mln zł.5/ Wielkość rezultatów,
w podziale na kategorie, ilustruje diagram nr 6.

Diagram 6.
Wielkość i struktura nieprawidłowości w wymiarze finansowym, odnotowanych w 2005 r.
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Korzyści finansowe
Jak już wspomniano, korzyści finansowe są pozytywnym efektem oddziaływania ocen, uwag i wniosków pokontrolnych
w postaci tzw. wartości dodanej, czyli wyrażonej kwotowo poprawy oszczędności i wydajności, w tym oszczędności liczonych
w określonej perspektywie czasu. Obejmują 4 kategorie: oszczędności uzyskanych w wyniku działań kontrolnych, pożytki finansowe w postaci należnych środków publicznych lub innych składników aktywów, inne nieutracone pożytki finansowe, a także
oszczędności lub uzyskane pożytki finansowe dla osoby fizycznej bądź podmiotu spoza sektora finansów publicznych. W 2005 r.
uzyskano w wyniku kontroli NIK korzyści finansowe w wysokości 1.058,8 mln zł. Ich wielkość i strukturę ilustruje diagram nr 7.

Diagram 7.
Wielkość i struktura korzyści finansowych uzyskanych w 2005 r.

5/

Por. także rozdział IV Sprawozdania pn. Unowocześnianie kontroli państwowej (Rezultaty finansowe kontroli). W związku ze zmianą metodyki liczenia rezultatów
finansowych kontroli, dane z tego zakresu nie są porównywalne z danymi roku poprzedniego.
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Współdziałanie z innymi organami kontroli
Usytuowanie NIK, jako naczelnego organu kontroli państwowej, implikuje określone uprawnienia wobec organów kontroli, rewizji, inspekcji działających w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym. W szczególności są one – zgodnie
z przepisami ustawy o NIK – obowiązane do udostępniania, na wniosek Izby, wyników zrealizowanych kontroli, przeprowadzania kontroli doraźnych na zlecenie NIK, a także przeprowadzania określonych kontroli wspólnie pod kierownictwem NIK.
W szczególności ta ostatnia forma kontroli sprzyja wymianie doświadczeń i doskonaleniu metodyki pracy.
W 2005 r. Izba korzystała z ustawowych uprawnień w sferze współpracy z innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji.
Dane ilustrujące korzystanie przez NIK z tych uprawnień zawiera tabela nr 6.

Tabela 6.

Zakres współdziałania NIK z organami kontroli, rewizji i inspekcji w 2005 r.

Lp.

1
1
2
3
x

Zakres współdziałania

2
Udostępnianie NIK wyników kontroli przeprowadzonych przez inne organy kontroli
Kontrole przeprowadzone przez inne organy kontroli wspólnie pod kierownictwem NIK
Kontrole doraźne przeprowadzone przez inne organy kontroli na zlecenie NIK
Wiersze 1+2+3

Liczba

Struktura
(w %)

3

4

24
104
29
157

15,3
66,2
18,5
100,0

Poszerzył się krąg współpracujących z NIK organów kontroli, rewizji i inspekcji. W 2005 r., w realizacji zadań kontrolnych,
wykorzystywano wyniki badań: Państwowej Inspekcji Pracy, regionalnych izb obrachunkowych, Państwowej Straży Pożarnej,
Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, służb kontrolnych Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego, wojewódzkich stacji
sanitarno-epidemiologicznych, wojewódzkich inspektoratów weterynarii, okręgowych urzędów miar, okręgowych urzędów górniczych, powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. Efektem tej
współpracy było m.in. odzyskanie w 2005 r. przez inne organy kontroli – w wyniku badań wspólnych lub przeprowadzonych
na zlecenie NIK – 129,1 tys. zł.
NIK kontynuowała zwłaszcza współpracę z regionalnymi izbami obrachunkowymi. W minionym roku opracowana została
informacja o wynikach przeprowadzonej wcześniej wspólnej kontroli pn. Funkcjonowanie gospodarstw pomocniczych jednostek sektora finansów publicznych. Odbywały się także spotkania robocze z przedstawicielami izb obrachunkowych, podczas
których omawiano m.in. problematykę dotyczącą samorządowych gospodarstw pomocniczych oraz wymieniano poglądy na
temat interpretacji przepisów związanych z tym zagadnieniem. Wymieniano też informacje o wynikach kontroli oraz o kontrolach planowanych w jednostkach samorządu terytorialnego. Ta forma współdziałania umożliwia wyeliminowanie nakładania
się kontroli w tych samych podmiotach. Dane uzyskane z regionalnych izb obrachunkowych wykorzystywano m.in. podczas
procedury wyboru jednostek samorządu terytorialnego do kontroli, zwłaszcza budżetowych.
Szeroko zakrojoną kontrolę funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce przeprowadziły wspólnie, pod kierownictwem NIK, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcja Handlowa. Zbadano m.in. działalność
gospodarstw ekologicznych, jednostek certyfikujących i przetwórni ekologicznych. W wyniku kontroli stwierdzono m.in. nieprawidłowy nadzór nad funkcjonowaniem rolnictwa ekologicznego w Polsce, niewłaściwe wykonywanie zadań przez jednostki
certyfikujące, wydawanie certyfikatów dla gospodarstw ekologicznych niekiedy z kilkumiesięcznym opóźnieniem, a także nieprzygotowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do realizacji bieżących płatności z zakresu rolnictwa ekologicznego.
Efektem dobrze układającej się współpracy NIK z innymi organami kontroli i organami wykonującymi m.in. zadania z tego
zakresu, było sprawne przeprowadzenie kontroli Wykorzystania środków publicznych oraz przestrzegania standardów obowiązujących przy świadczeniu usług przez domy pomocy społecznej. Dyrektorzy delegatur NIK, działając w trybie art. 12 pkt
3 ustawy o NIK, zwrócili się do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych o przeprowadzenie badań, m.in. w zakresie
stanu sanitarnego w domach pomocy społecznej, jak również zbadanie, czy pensjonariuszom zapewnia się wyżywienie i organizację posiłków, zgodne z wymaganymi standardami higieny i żywienia zbiorowego. Natomiast miejskie i powiatowe jednostki
Państwowej Straży Pożarnej, do których NIK zwróciła się o podjęcie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
w domach pomocy społecznej, pod kątem oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicz-
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2005 r.
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nych zastosowanych w obiektach budowlanych, rozpoznawania zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych oraz
możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych, skontrolowały 35 placówek. Kontrola ujawniła liczne uchybienia
w zakresie przestrzegania przepisów ppoż. Dyrektorzy kontrolowanych domów pomocy społecznej zostali zobowiązani do wyposażenia obiektów w gaśnice, zaktualizowania i wprowadzenia w życie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wyposażenia
dróg ewakuacyjnych w oświetlenie oraz zapewnienia dostępu do hydrantów i właściwego ich oznakowania. Wojewodowie, do
których NIK zwróciła się, w trybie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK, o przeprowadzenie kontroli w komercyjnych placówkach tego
typu, w zakresie przestrzegania standardów obowiązujących przy świadczeniu usług przez domy pomocy społecznej, wykonali tego rodzaju badania w 15 jednostkach.
Podczas kontroli pn. Przekształcenia organizacyjne i własnościowe w komunikacji miejskiej, w trybie art. 12 pkt 3 ustawy
o NIK, inspektorzy z wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego dokonali oględzin stanu technicznego i wyposażenia
autobusów i tramwajów, zaś policjanci z jednostek służby ruchu drogowego sprawdzali dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów oraz przestrzeganie przez kierowców przepisów ruchu drogowego. Ujawniono liczne uchybienia zagrażające
bezpieczeństwu ruchu drogowego i przewożonych pasażerów, a także mające niekorzystny wpływ na środowisko (np. przekroczenie dopuszczalnej normy emisji spalin w 68% kontrolowanych pojazdów).
Na mocy art. 12 pkt 3 ustawy o NIK Izba zlecała właściwym organom szczebla wojewódzkiego i powiatowego przeprowadzenie kontroli doraźnych o bardzo zróżnicowanej tematyce. Wyniki takich kontroli są szczególnie ważne, ponieważ dotykają
istotnych problemów nurtujących małe społeczności – mieszkańców wsi, miasteczek i gmin. Kontrole dotyczyły m.in. wywiązywania się z obowiązków dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów o charakterze użytkowym przez
jednostki gospodarujące lokalami użytkowymi w miastach (kontrolę przeprowadzili powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego), czy też funkcjonowania wybranych stacji bazowych telefonii komórkowej (w kontroli uczestniczyły służby kontrolne
okręgowych urzędów regulacji telekomunikacji i poczty).
W kontrolach przeprowadzonych wspólnie pod kierownictwem NIK (art. 12 pkt 2 ustawy o NIK), uczestniczyły inne wyspecjalizowane jednostki: wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, Państwowa Straż Pożarna, okręgowe
urzędy górnicze, okręgowe urzędy miar. Pomyślnie układała się zwłaszcza współpraca w ramach kontroli pn.: Segregacja,
odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych
w latach 2002-2005 (I półr.) oraz gospodarowania odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi (uczestniczyli w nich pracownicy wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych), Działalność zakładów energetycznych w zakresie ograniczania nieuzasadnionych strat energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznych
i wpływ tych strat na wysokość ustalanych taryf (z udziałem okręgowych i obwodowych urzędów miar), oraz Przestrzeganie
wymagań związanych z opłatami dotyczącymi koncesji na wydobywanie wybranych kopalin pospolitych i podstawowych w latach 2002-2004 (z udziałem przedstawicieli okręgowych urzędów górniczych).
W 2005 r. Izba współpracowała też z urzędami kontroli skarbowej, m.in. podczas kontroli pn. Przekształcenia własnościowe, procesy naprawcze i likwidacyjne prowadzone w wybranych przedsiębiorstwach państwowych nadzorowanych przez
Wojewodę Łódzkiego, którą objęto rozliczenia podatku od towarów i usług, jak również z urzędami skarbowymi, np. w czasie
kontroli pn. Proces rekonwersji zawodowej żołnierzy odchodzących z Sił Zbrojnych RP, której zakres dotyczył rozliczeń z tytułu
usług świadczonych przez przedsiębiorców na rzecz zwalnianych ze służby żołnierzy zawodowych. W związku z kontrolą pn.
Tworzenie i działalność fundacji, których fundatorami są Skarb Państwa lub jednostki sektora finansów publicznych za lata
1999-2004, NIK zleciła natomiast naczelnikom urzędów skarbowych przeprowadzenie postępowań kontrolnych w wybranych
fundacjach, w celu ustalenia spełnienia warunków zwolnień od podatku oraz w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem
państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
W minionym roku tradycyjnie dobrze układała się bieżąca współpraca z Państwową Inspekcją Pracy. W siedzibach delegatur NIK odbywały się spotkania, na których omawiano m.in. zasady włączania się PIP w prowadzone przez Izbę kontrole,
zwłaszcza doraźne, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. NIK przesyłała do PIP skargi
i wnioski, dotyczące problematyki z zakresu prawa pracy, otrzymując informacje o wynikach kontroli podjętych przez PIP,
w związku z przekazaną korespondencją.
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Współpraca z Sejmem RP
Dane ogólne
Wykonując obowiązki określone w Konstytucji RP, ustawie o NIK i regulaminie Sejmu RP, Prezes NIK uczestniczył
w plenarnych posiedzeniach Sejmu: przedkładał najważniejsze dokumenty związane z działalnością Izby oraz prezentował
stanowisko w istotnych sprawach mających związek z kontrolami przeprowadzonymi przez Izbę. W 2005 r. Prezes NIK i wiceprezesi uczestniczyli także w posiedzeniach komisji sejmowych, na których omawiane były wyniki ważniejszych kontroli NIK,
w szczególności w posiedzeniach Komisji ds. Kontroli Państwowej, przedstawiając materiały i opracowania przygotowane
na wniosek komisji. Również dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów oraz delegatur, doradcy Prezesa NIK, a także inni
upoważnieni przez Prezesa NIK przedstawiciele Izby, aktywnie uczestniczyli w pracach komisji sejmowych. Wzięli udział
w 775 posiedzeniach komisji i podkomisji (w 2004 r. – 1.072), prezentując wyniki przeprowadzonych kontroli, w szczególności
kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 r., jak również zgłaszając opinie do poselskich inicjatyw ustawodawczych.
Rozpatrując Sprawozdanie z działalności NIK w 2004 r. komisje sejmowe – w zakresie swojego działania – oceniły również
współpracę z poszczególnymi departamentami kontrolnymi, wskazując na przydatność w pracach parlamentarnych przedkładanych przez Izbę materiałów, zwłaszcza informacji o wynikach kontroli. Komisja Finansów Publicznych, w sprawozdaniu
stwierdziła m.in., że: … wysoko ocenia współpracę z Najwyższą Izbą Kontroli. Ocena ta odnosi się do przedstawianych przez
NIK analiz do sprawozdania rządu z wykonania budżetu państwa w kolejnych latach, a także wspierania Komisji w pracach
legislacyjnych i kontrolnych. Trzeba podkreślić, że NIK w pełni uwzględnia sugestie Komisji przy ustalaniu planów kontroli.

Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

Wystąpienia Prezesa NIK
W 2005 r. Prezes NIK wystąpił na 2 posiedzeniach Sejmu RP. I tak 17 lutego 2005 r. – na 97. posiedzeniu – zaprezentował stanowisko NIK do dwóch informacji rządu: na temat założeń i realizacji procesu konsolidacji przemysłu naftowego
w Polsce oraz w sprawie renegocjacji Traktatu Gazowego z Rosją, natomiast w dniach 7 i 8 lipca 2005 r. – na 107. posiedzeniu – przedstawił Sejmowi RP Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2004 r. oraz Sprawozdanie
z działalności NIK w 2004 r.; odpowiadał także na pytania posłów.

Wystąpienie Prezesa NIK na 97. posiedzeniu Sejmu RP
W debacie nad informacją rządu na temat założeń i realizacji procesu konsolidacji przemysłu naftowego w Polsce
Prezes NIK stwierdził, że zbiegła się ona z upublicznieniem wyników kontroli restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw
tego sektora. Zwrócił uwagę, że mimo upływu 15 lat od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce, ministrowie właściwi do
spraw skarbu państwa nie wypracowali realnej koncepcji restrukturyzacji sektora naftowego. Kolejne rządowe programy nie
były w pełni realizowane, w tym również objęta ostatnią kontrolą Strategia dla przemysłu naftowego w Polsce z 24 września
2002 r. Nie poprawiło się również bezpieczeństwo energetyczne kraju w dziedzinie zaopatrzenia w paliwa płynne i surowce
do ich produkcji.
Niewystarczające, zdaniem Izby, było zaangażowanie ministra właściwego ds. gospodarki w tworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo energetyczne kraju, co stanowiło jeden z celów programu z 2002 r. Wspomniany minister oraz
minister infrastruktury nie dokonali przewidzianego w rządowej strategii przeglądu ustawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego. Z powodu tego zaniedbania nie doszło do podjęcia inicjatyw mających zapewnić państwu skuteczne
wypełnianie funkcji regulacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, infrastruktury i ochrony rynku. Minister właściwy ds. gospodarki nie korzystał też z uprawnień do koordynowania polityki zakupu surowców, mimo iż poziom zgromadzonych zapasów paliw ciekłych kształtował się poniżej zakładanych wielkości.
Prezes NIK wyraził wątpliwość co do celowości ustanowienia Nafty Polskiej SA pośrednim ogniwem między podejmującymi decyzje o restrukturyzacji i prywatyzacji ministrem Skarbu Państwa i Radą Ministrów a restrukturyzowanymi podmiotami.
Powierzanie zadań administracji rządowej spółce prawa handlowego wywoływać może konflikt interesów między polityką tego
podmiotu a celami rządu, powodowało także inne problemy i niejasne sytuacje. NIK krytycznie oceniła również rozliczenia
z Naftą Polską SA z tytułu przeprowadzonych transakcji prywatyzacyjnych, spółka nie wykonała bowiem zalecenia zapisanego w Programie restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naftowego i nie przekazała bezzwłocznie wszelkich dochodów ze
sprzedaży akcji i udziałów spółek.
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Prezes NIK przytoczył następnie inne przykłady nieodprowadzenia przez Naftę Polską SA należnych budżetowi wpływów
z tytułu prywatyzacji, stwierdzając jednocześnie, że w okresie objętym kontrolą przekształcenia własnościowe odpowiednio
przygotowano i zakończono jedynie w wypadku Dyrekcji Eksploatacji Cystern sp. z o.o. W tym czasie nie został natomiast
zrealizowany żaden ze scenariuszy prywatyzacji PKN Orlen SA, mimo kilkakrotnych prób spółka nie sprywatyzowała też Rafinerii Gdańskiej SA, Rafinerii Jasło SA, Rafinerii Nafty Glimar SA, ani Rafinerii Czechowice SA, nie został sfinalizowany proces
sprzedaży spółki Naftobazy Sp. z o.o., prywatyzacji Petrobalticu Spółki z o.o. oraz restrukturyzacji techniczno-produktowej
Rafinerii Nafty Glimar SA. Nie zostały też zrealizowane postanowienia Strategii dotyczące zwiększenia kontroli nad mającą
istotne znaczenie dla sektora spółką Naftoport Spółka z o.o., a także przezwyciężenia barier infrastrukturalnych w sektorze
naftowym. NIK krytycznie oceniła również realizowaną w latach 2000-2002 restrukturyzację wewnętrzną Rafinerii Gdańskiej
SA.
Jest zatem konieczne – podkreślił Prezes NIK – opracowanie przez Radę Ministrów i przedstawienie Sejmowi RP koncepcji restrukturyzacji sektora naftowego uwzględniającej jego rozwój, bezpieczeństwo energetyczne, interesy konsumentów
i ochronę środowiska oraz stały wzrost dochodów Skarbu Państwa. Na zakończenie mówca stwierdził, że to nie brak programów restrukturyzacji sektora naftowego był powodem zaniedbań i opóźnień, lecz brak determinacji i rzetelności w ich realizacji. Podniósł też problem częstych zmian personalnych we władzach spółek, np. w latach 2002-2004 skład rady nadzorczej
Orlen SA zmienił się 12 razy, zaś skład zarządu – 4 razy.
W debacie sejmowej poświęconej renegocjacji Traktatu Gazowego z Rosją, Prezes NIK zaprezentował informację
o wynikach kontroli zaopatrzenia w gaz ziemny, nadmieniając iż obejmuje ona wszystkie kwestie istotne dla omawianej problematyki. Za punkt odniesienia przyjęto porozumienie z 25 sierpnia 1993 r. między rządem RP a rządem Federacji Rosyjskiej
o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu przez terytorium RP i dostawach gazu rosyjskiego do Polski. Prezes Mirosław Sekuła przypomniał, iż od zawarcia tej umowy NIK przeprowadziła 6 kontroli. Pierwszą informację, dotyczącą wyników
kontroli restrukturyzacji gazownictwa, Izba przedstawiła Sejmowi w czerwcu 1995 r. Druga informacja o wynikach kontroli
realizacji zadań w zakresie zaopatrzenia Polski w gaz ziemny – pochodzi z lutego 2000 r. W lipcu 2000 r. NIK przedstawiła
informację o wynikach kontroli realizacji ustawy Prawo energetyczne, a w lutym 2002 r. – o kierunkach organizacji importu
gazu ziemnego do Polski. W styczniu 2004 r. przedłożono Sejmowi informację o funkcjonowaniu systemu tworzenia obowiązkowych zapasów paliw w Polsce w latach 1998-2002 i jego modyfikacji, zaś w czerwcu 2004 r. – o wynikach kontroli
zaopatrzenia w gaz ziemny.
Zagadnienia związane z obrotem gazem, dostawami tego surowca i funkcjonowaniem rynku gazu, jako ważne dla państwa, od wielu lat stanowią przedmiot zainteresowania NIK. Analizując działania administracji rządowej, Izba wielokrotnie
sygnalizowała występowanie w tej dziedzinie niepokojących nieprawidłowości. Nie wszystkie zadania ujęte w założeniach
polityki energetycznej Polski były realizowane. Krytycznie NIK oceniła również brak wiarygodnych prognoz krajowego zapotrzebowania na gaz, brak działań prowadzących do dywersyfikacji jego dostaw z zagranicy, a także wzrastający import gazu
z jednego kierunku, powodujący uzależnienie od rosyjskiego dostawcy.
Prezes NIK zwrócił uwagę na fakt, iż kontrole dotyczące strategicznych obszarów polskiej gospodarki, choć zawsze
wzbudzały zainteresowanie, zarazem stawały się przedmiotem krytyki i zastrzeżeń ze strony kontrolowanych. Mimo że
takie działania mogą stanowić próbę odwrócenia uwagi od ujawnianych przez NIK nieprawidłowości, Izba nigdy nie lekceważy głosów krytycznych. W takim wypadku stosowane są określone prawem procedury odwoławcze. Charakteryzując te
procedury, Prezes NIK zapewnił, że zostały one zastosowane również w odniesieniu do ostatnich kontroli poświęconych
problematyce gazowej.
Zawarcie w 2001 r. przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA umów z producentami norweskimi i duńskimi oraz
podjęcie inicjatywy renegocjowania wielkości dostaw w ramach kontraktu jamalskiego, NIK oceniła jako działanie właściwe,
jednakże wspomniane umowy nie zostały zatwierdzone przez rząd. Co więcej, rząd nie wypracował nawet koncepcji działań
prowadzących do zapewnienia dostaw gazu z alternatywnego kierunku, mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa
energetycznego kraju, wskutek czego polski rynek nadal jest uzależniony od gazu rosyjskiego, jako jedynego, istotnego źródła
importu.
Na nadmierne uzależnienie Polski od importu gazu z kierunku rosyjskiego, w kontekście zawartej w 1996 r. umowy między PGNiG a Gazpromem, NIK wskazywała już w informacji z 2000 r. Główną korzyścią, jaką udało się uzyskać w wyniku
podpisania protokołu dodatkowego z 12 lutego 2003 r., było zredukowanie ilości zakontraktowanego gazu, co nie może jednak
zastąpić dywersyfikacji kierunków dostaw.
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Działania związane z renegocjowaniem ilości importowanego z Rosji gazu Izba oceniła negatywnie, z uwagi na brak należytej staranności ze strony urzędników. Krytycznie oceniła zwłaszcza sposób przygotowania takich strategicznych dokumentów, jak: Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 r., a następnie Ocena realizacji i korekta założeń polityki energetycznej Polski do 2020 r. Poza istotnymi brakami merytorycznymi, wiarygodność tych dokumentów umniejsza fakt, iż minister
gospodarki decydującą rolę przy ich tworzeniu pozostawił prywatnym podmiotom działającym w sektorze energetycznym.
Bezpieczeństwu energetycznemu zagrażało również nieprzeprowadzenie od 1996 r., z powodu zmieniających się koncepcji, restrukturyzacji monopolisty na rynku polskim – PGNiG SA. Ze struktury PGNiG SA wydzielono jedynie spółki dystrybucyjne, nie stworzono jednak warunków gwarantujących ciągłość dostaw gazu od odbiorców po ekonomicznie uzasadnionych cenach, zaś brak zasilenia kapitałowego i nieosiągnięcie samofinansowania uniemożliwiły spółce realizację zamierzeń
inwestycyjnych i rozwojowych. NIK krytycznie oceniła ponadto niezrealizowanie programu naprawczego przez zarząd PGNiG
SA, a także dokonywanie przez Ministra Skarbu Państwa częstych, nieuzasadnionych merytorycznie zmian w składzie personalnym organów spółki.
Rażącą nieprawidłowością było, zdaniem Izby, zlekceważenie przepisów normujących sposób prowadzenia negocjacji
międzynarodowych. Sprawę tę próbowano zatuszować, jednocześnie atakując NIK, kiedy opublikowała swoje ustalenia. Wynikało z nich, iż na wszystkich etapach polsko-rosyjskich negocjacji warunków realizacji kontraktu jamalskiego organy administracji rządowej działały z naruszeniem ustawy o umowach międzynarodowych. Osobami odpowiedzialnymi za powstanie tych
nieprawidłowości – stwierdził Prezes NIK – są: Prezes Rady Ministrów, który nie wyznaczył organu właściwego ds. negocjacji
i nie zatwierdził przed rozpoczęciem negocjacji instrukcji negocjacyjnej; minister infrastruktury, który jako przewodniczący
delegacji rządowej, a od 13 stycznia 2003 r. Międzyresortowego Zespołu Negocjacyjnego, wielokrotnie naruszył podczas
negocjacji ustawowe obowiązki, jak również minister gospodarki, który nie opracował i nie przedłożył projektu umowy oraz
instrukcji negocjacyjnej. Utrudniło to uzyskanie optymalnych rezultatów negocjacji. Wprawdzie strona polska stanęła przez
niełatwym zadaniem, występując w roli odbiorcy, który chce uzyskać lepsze warunki od silnego dostawcy, rażącym zaniedbaniem był jednak brak starannego przygotowania do negocjacji, zaś podpisany 12 lutego 2003 r. protokół dodatkowy do
przytoczonego wyżej Porozumienia między rządem RP a rządem Federacji Rosyjskiej zawiera rozwiązania niekorzystne dla
interesów gospodarczych Polski.
Na taką ocenę, jak stwierdził Prezes NIK, składają się m.in.: zobowiązanie się Polski do przyjmowania całej ilości zakontraktowanego gazu nie tylko pierwszą nitką gazociągu, ale także innymi rurociągami, co pozbawiło Polskę możliwości
wyegzekwowania od strony rosyjskiej budowy drugiej nitki gazociągu jamalskiego, pominięcie w kontrakcie kwestii liberalizacji
zasady bierz lub płać6/ oraz poziomu cen zakontraktowanego gazu, a także nieuzasadnione obniżenie stawek za usługi przesyłowe wykonywane przez EuRoPol Gaz SA do poziomu zagrażającego sfinansowaniu polskiej części drugiej nitki gazociągu
jamajskiego.
Odnosząc się następnie do zarzutów wobec NIK, zawartych w informacji rządu w sprawie renegocjacji Traktatu Gazowego z Rosją, Prezes NIK stwierdził, że dokument ten w zasadzie ogranicza się do krytyki ustaleń kontroli NIK, zawiera wiele
przemilczeń i danych, które mogą dezinformować, nie wskazuje natomiast sposobów rozwiązania omawianych problemów.
Odpowiadając na pytania posłów Prezes NIK zwrócił uwagę, że przedstawione przez rząd i NIK fakty w zdecydowanej
większości są takie same. Wyraźne różnice występują natomiast w ocenie i interpretacji zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zdaniem Prezesa NIK, w obecnej chwili nie da się tych różnic usunąć, jednak niewątpliwą korzyścią wypływająca z debaty jest poszerzenie wiedzy na omawiany temat oraz wyostrzenie wrażliwości na problemy bezpieczeństwa
energetycznego kraju. Nie ma wątpliwości natomiast co do tego, że omawianym zagadnieniom Izba będzie nadal poświęcała
dużo uwagi.

Wystąpienie Prezesa NIK na 107. posiedzeniu Sejmu RP
Przedstawiając Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2004 r., Prezes NIK stwierdził
m.in., że podstawą zawartej w niej oceny są ustalenia dokonane w 427 skontrolowanych jednostkach. Przeprowadzono zarówno audyt finansowy, jak i kontrolę wykonania zadań finansowanych z budżetu. Zwrócił uwagę, że brak jasno określonych
zadań, których wykonaniu ma służyć wydatkowanie środków jest jedną z przyczyn relatywnie niskiej efektywności gospodarowania środkami publicznymi. Zadaniowe podejście do budowy budżetu może więc służyć racjonalizacji finansowania zadań
6/
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publicznych. Kontynuując stwierdził, że Izba badała też funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej i zwracała uwagę
na zagrożenie korupcją. Kontrolę prowadzono według określonej procedury odpowiadającej międzynarodowym standardom.
Oceny za wykonanie budżetu ustalone zostały na podstawie jednolitych kryteriów wartościowych.
Podkreślając, że sprawozdanie Rady Ministrów przekazuje w zasadzie prawdziwy obraz, Prezes NIK stwierdził, że Izba
zakwestionowała jednak obciążenie dochodów kwotą 2 mld zł zwrotów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dokonanych w styczniu 2005 r. Wyniki wykonania budżetu były lepsze, niż założono w ustawie – przekroczono plan
dochodów, a wydatki były mniejsze od planowanych. Niższy od limitu ustawowego był deficyt – był on jednak większy niż
w 2003 r. Prezes NIK zwrócił przy tym uwagę, że w sprawozdaniu wykazano wprawdzie wzrost deficytu o 11,8%, lecz po
sprowadzeniu danych z lat 2003-2004 do porównywalnych wielkości, był on w 2004 r. aż o 35,1% większy, niż w poprzednim
roku.
Mimo iż budżet wykonywano w dobrych warunkach makroekonomicznych, nie zostały w pełni wykorzystane możliwości
poprawy równowagi budżetowej. W dalszym ciągu, chociaż wolniej niż w 2003 r., narastał dług publiczny. Zastrzeżenia NIK
budził sposób gospodarowania rezerwami: dokonywanie licznych zmian wielkości i ich przeznaczenia.
Do zmian systemowych, które wywarły istotny wpływ na wykonywanie budżetu, Prezes NIK zaliczył przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, wprowadzenie nowego systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego i obniżenie stawki
podatku dochodowego od osób prawnych. Ze zmian w sposobie ewidencji operacji największe znaczenie miało wyłączenie
z wydatków kwot, które są finansowane wpływami z prywatyzacji. W ten sposób wyłączono z wydatków przekraczającą 10
mld zł część dotacji dla FUS. Spowodowało to zmniejszenie deficytu, ale jednocześnie sprawiło, że dane z 2004 r. stały się
nieporównywalne z danymi z lat poprzednich. Niewątpliwie ucierpiała też przejrzystość finansów publicznych.
Realizacja budżetu przebiegała w warunkach zwiększonego popytu, co spowodowało przyrost kwartalnego tempa
wzrostu produktu krajowego brutto. Przejściowo wzrosła również inflacja, jednak jej tempo zaczęło maleć pod koniec
2004 r. Wskaźniki dotyczące PKB i inflacji ukształtowały się na poziomie wyższym niż zakładano. Głównym czynnikiem
wzrostu okazał się eksport. Ponad dwukrotnie mniejszy był natomiast wzrost nakładów brutto na środki trwałe. Dzięki
dobrym wynikom eksportu nastąpiła poprawa bilansu obrotów bieżących z zagranicą. Odnotowano też zwiększony napływ
inwestycji zagranicznych.
W 2004 r. nastąpiła nieznaczna poprawa na rynku pracy, nie doprowadziła jednak do istotnego zmniejszenia bezrobocia.
Nie wzrosły znacząco wynagrodzenia realne. Umocnienie się złotego w stosunku do euro i dolara dało pozytywne efekty
w postaci niższych wydatków na obsługę długu zagranicznego oraz spowodowało jego zmniejszenie.
Podstawowe wielkości budżetu zrealizowano zgodnie z ustawą. Deficyt wyniósł 41,4 mld zł, a więc był o 3,3 mld zł mniejszy, niż dopuszczono w ustawie. Prezes NIK zwrócił jednak uwagę, że w cz. 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe dochody zaniżono o 2 mld zł, wskutek odliczenia zwrotów z tytułu rozliczeń podatkowych i niepodatkowych należności
dokonanych w styczniu 2005 r. NIK uznała, z powyższym zastrzeżeniem, że sprawozdanie przekazuje prawdziwy obraz wykonania budżetu.
W odniesieniu do systemów księgowości najwięcej zastrzeżeń dotyczyło terminowości ewidencji dowodów księgowych,
stosowania zasad księgowości kasowej zamiast memoriałowej oraz techniki zapisów roboczych w tzw. buforze. Przechowywanie zapisów w buforze przez okres powyżej miesiąca oznacza faktyczny brak ksiąg za ten okres – sprawozdania miesięczne sporządzane są więc z pominięciem rzeczywistego stanu ksiąg.
Koncentrując się na wynikach Analizy w zakresie dochodów, Prezes NIK stwierdził, że wzrosły one o 2,7%, mimo iż
nominalny wzrost produktu krajowego brutto wyniósł około 9%. W rezultacie relacja dochodów budżetu państwa do produktu
krajowego brutto zmniejszyła się z 18,7% w 2003 r. do 17,7% w 2004 r. W wysokim stopniu zrealizowano dochody podatkowe,
w tym z tytułu dywidendy i wpłat z zysku (plan przekroczono o 158,6%). O 36,4%, przekroczono plan dochodów z podatku
dochodowego od osób prawnych. Nie zrealizowano natomiast w pełni planowanych wpływów z podatku od towarów i usług.
Prezes NIK zwrócił uwagę na niekorzystne zjawisko narastania zaległości podatkowych. W porównaniu z 2003 r. zwiększyły
się one o 8%, a ich relacja do dochodów zrealizowanych – z 12,7% do 13,3%. Nastąpiło też dalsze pogorszenie skuteczności
egzekucji zaległości – z 28% w 2003 r. do 22% – w 2004 r.
Odnosząc się do wyników Analizy w zakresie wydatków, Prezes NIK stwierdził, że były one niższe od zaplanowanych.
Na ich niewykonanie decydujący wpływ miały niższe koszty obsługi długu publicznego. Niewykorzystanie ustawowego limitu
wydatków mogło jednak być większe, gdyby Rada Ministrów nie przeniosła na 2005 r. upoważnień do dokonania wydatków
w wysokości 4,6 mld zł. W ocenie NIK taka praktyka zniekształca obraz wykonania budżetu.
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Deficyt budżetu państwa był wyższy niż w roku poprzednim o 11,8%, ale jednocześnie niższy od limitu określonego
w ustawie o 8,6%. Prezes NIK podkreślił, że wysokość dochodów, wydatków i deficytu nie jest porównywalna z danymi z lat
wcześniejszych. Gdyby utrzymano obowiązujące wówczas zasady finansowania zobowiązań FUS wobec otwartych funduszy
emerytalnych oraz sposób rozliczania dochodów, to deficyt w 2004 r. byłby wyższy niż w roku poprzednim o 35,1%. Przejrzystość finansów publicznych zniekształcało jednak niedostateczne finansowanie z budżetu Funduszu Pracy i FUS, w związku
z czym fundusze te zaciągały kredyty bankowe (zadłużenie z tego tytułu wzrosło o 13%). Zaniżenie dotacji zmniejszyło wielkość deficytu, lecz nie poprawiło stanu finansów publicznych.
W 2004 r. zahamowano proces wzrostu relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto. Jednak i tak był on o 5,7%
wyższy, niż na koniec 2003 r. Nieznacznej poprawie uległa natomiast relacja długu do PKB – wynosiła 50,2%. W dalszym
ciągu przekraczała jednak 50%, czyli pierwszy z progów ostrożnościowych określonych w ustawie o finansach publicznych.
W 2004 r. przychody z prywatyzacji były ponad dwukrotnie większe niż w 2003 r. Nie wykonano jednak rzeczowego planu
prywatyzacji.
System finansowania inwestycji wieloletnich – jak stwierdził Prezes NIK – nadal nie zapewnia oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Spośród 20 skontrolowanych zadań, 7 trwa już ponad 5 lat, a 4 z nich rozpoczęto w 1974 r. lub
wcześniej. Plan wydatków na ten cel zrealizowano w 97%. Po przeniesieniu części wydatków (ok. 2 mld zł) na kolejny rok,
środki na inwestycje wykorzystano faktycznie w 81,6%.
Deficyt finansów publicznych kształtuje się na wysokim poziomie 4,7% produktu krajowego brutto. Polska nie przybliżyła
się więc do wypełnienia fiskalnych kryteriów konwergencji określonych w traktacie z Maastricht. W niezadowalającym stopniu
wykorzystano możliwości zmniejszenia nierównowagi finansowej sektora. Wzrost dochodów wykorzystano głównie dla zwiększenia wydatków, nie udało się natomiast obniżyć relacji deficytu sektora finansów publicznych do PKB, co więcej, relacja ta
była gorsza niż w latach poprzednich.
Instrumenty polityki pieniężnej były stosowane przez NBP zgodnie z założeniami. Inflacja kształtowała się od 1,6% w styczniu do 4,6% – w lipcu i sierpniu. Od czerwca do grudnia wykraczała o 1 punkt procentowy poza górną granicę dopuszczalnego
odchylenia. Spowodowane to było jednak przez czynniki pozostające poza sferą oddziaływania polityki pieniężnej NBP.
Oceniając wykonanie budżetu państwa w poszczególnych jego częściach oraz realizację planów finansowych państwowych funduszy celowych i agencji rządowych NIK wystawiła 31 ocen pozytywnych (5 z nich dotyczyło funduszy). Ocen pozytywnych z uchybieniami było 40 (2 dotyczyły funduszy). Ocen pozytywnych z nieprawidłowościami wystawiono 37, w tym 3 za
wykonanie planów finansowych agencji rządowych i 6 – w funduszach celowych.
Prezes NIK podkreślił, że w wyniku corocznej kontroli wykonania budżetu państwa Izba występuje z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Z niepokojem obserwuje jednak niezadowalającą realizację tych wniosków (większość
z nich jest nadal aktualna).
Zwracając uwagę, że obowiązkiem NIK jest nie tylko przedłożenie Sejmowi RP analizy wykonania budżetu państwa,
ale też sformułowanie syntetycznej oceny tego wykonania w postaci opinii co do udzielenia rządowi absolutorium, Prezes
NIK poinformował, że uchwałą z 25 maja 2005 r. Kolegium NIK wyraziło pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia Radzie
Ministrów absolutorium za 2004 r.
Prezentując Sprawozdanie z działalności NIK w 2004 r. Prezes NIK podkreślił, że omawia ono podstawy prawne
działalności, strukturę organizacyjną, działalność Kolegium, jak również przedstawia potencjał kadrowy, współpracę międzynarodową. Zawiera też szeroką prezentację efektów działalności kontrolnej w wybranych obszarach państwa, uzupełnioną
o najistotniejsze informacje o tworzeniu i realizacji planu pracy, metodyce i standardach kontroli, strategii działania NIK.
Kontrole przeprowadzano z uwzględnieniem priorytetowych kierunków ustalonych przez Kolegium NIK na lata 2003-2005.
Dzięki temu zjawiska i procesy zachodzące w państwie i gospodarce można było obserwować w dłuższej perspektywie czasowej. Takie podejście – jak stwierdził – jest zbieżne z uchwałą Sejmu RP z 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli
państwowej prowadzonej przez NIK. Działalność Izby koncentrowała się więc na: deficycie budżetowym i długu publicznym,
restrukturyzacji gospodarki i gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa, ochronie zdrowia i praw socjalnych, bezpieczeństwie
narodowym oraz procesach integracji z Unią. Wnioski z kontroli wskazują, że w stanie państwa oraz sposobie wywiązywania
się administracji publicznej z jej zadań i powinności nie nastąpiła wyraźna poprawa. Nadal zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego jest wzrost długu publicznego.
Stwierdzane nieprawidłowości w pozyskiwaniu dochodów budżetowych były często wynikiem niestabilności i niespójności
wewnętrznej systemu podatkowego i niewystarczającej sprawności organów skarbowych. Wzrasta liczba uchylanych decyzji
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organów skarbowych, z drugiej zaś strony – rosną zaległości podatkowe, dochodzi do różnych patologii. Ujawniane są też
liczne uchybienia w wydatkowaniu środków publicznych na cele społeczne, przedsięwzięcia infrastrukturalne i gospodarcze.
Straty ponoszone przez państwowe przedsiębiorstwa, agencje, fundusze i spółki najczęściej są rezultatem złej organizacji
i niewłaściwej strategii. O braku poprawy świadczy finansowy wymiar wykrytych przez NIK nieprawidłowości – 4,7 mld zł.
Nadal nie są właściwie chronione interesy Skarbu Państwa, co jest często skutkiem niegospodarności i zaniedbań. Na
nieprawidłowości nie reagują organy założycielskie, rady pracownicze, jednostki nadrzędne. W sferze przekształceń własnościowych często brakuje wyraźnej koncepcji, a przyjęte założenia nie są konsekwentnie realizowane. Restrukturyzowane
przedsiębiorstwa tracą więc kontrahentów i dotychczasową pozycję na rynku, maleje ich wartość, a nawet dochodzi do upadłości lub likwidacji.
Udzielanie zamówień publicznych to obszar, w którym prawo jest często lekceważone, a jego łamanie tolerowane. Świadczy o tym charakter i skala stwierdzonych nieprawidłowości.
Nasiliła się też tendencja do realizowania interesów grupowych i osiągania prywatnych korzyści kosztem interesu publicznego – stwierdził Prezes NIK. Tak jest często w wypadku spółek akcyjnych, które pasożytują na mieniu podmiotów państwowych. Przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa tworzą spółki prawa handlowego i przenoszą do
nich część swego mienia. Spółki te tworzą własne spółki zależne, te zaś – kolejne spółki. Rozmywają się tym samym kompetencje i odpowiedzialność, a nadzór państwa nad wniesionym mieniem staje się iluzoryczny. Przyczynia się to do utrwalania
zjawisk korupcjogennych, którym sprzyja nieprzejrzystość decyzji kadrowych w spółkach zależnych.
Korupcja wpływa destrukcyjnie na funkcjonowanie państwa. Dlatego też – jak stwierdził Prezes NIK – rozpoznawanie zagrożeń korupcyjnych jest jednym z celów prowadzonych badań. Izba koncentruje się na identyfikowaniu mechanizmów sprzyjających jej zaistnieniu, wskazuje luki w prawie, słabość nadzoru, nieskuteczność kontroli. Proponuje też rozwiązania prawne
i organizacyjne. Wskazując obszary narażone na wystąpienie korupcji, Prezes NIK zaznaczył, że mechanizmem szczególnie
niebezpiecznym jest konflikt interesów.
Nieegzekwowanie odpowiedzialności za decyzje podejmowane z racji pełnienia funkcji w administracji i gospodarce czy
też uczestniczenia w gremiach decyzyjnych, nierozliczanie się z wyników i sposobu sprawowania funkcji publicznych, nieponoszenie konsekwencji przez sprawców działań niegospodarnych, naruszających normy prawne, a nawet wskazujących na
czerpanie korzyści majątkowych, stwarza przyzwolenie na lekceważenie prawa i publicznego interesu. Tolerancja dla łamania
przepisów i bezkarność sprawców możliwa jest tylko w warunkach niedomagania systemu nadzoru i kontroli.
Utrzymywaniu się takich postaw sprzyjają luki w prawie, brak przepisów wykonawczych lub przepisy niejednoznaczne
i wewnętrznie sprzeczne. Niewydawanie na czas aktów wykonawczych do ustaw, tolerowanie luk oraz częste zmiany przepisów, mają niekorzystny wpływ na funkcjonowanie państwa i podważają zaufanie obywateli do jego organów. Izba wielokrotnie
postulowała konieczność zmiany tego stanu. Brak konstruktywnej reakcji na uwagi i wnioski NIK osłabia efekty kontroli. Kierując się tym przekonaniem NIK w przedkładanych wnioskach de lege ferenda sygnalizowała wielokrotnie potrzebę pilnego
uzupełnienia luk lub zmianę przepisów wywołujących niekorzystne skutki.
Prezes NIK wspomniał też o postępującej inflacji prawa: nadmiarze regulacji i zbytnim mnożeniu przepisów i ich nowelizacji. Np. w latach 2001-2002, które obejmowała jedna z kontroli NIK, w ustawach podatkowych dokonano kilkudziesięciu zmian.
Wzrasta także liczba pozycji w Dzienniku Ustaw – z 801 w 1995 r. do 2889 w 2004 r., co obywatelom utrudnia zapoznawanie
się z nimi, zaś pracownikom organów państwa skuteczne egzekwowanie prawa.
Ważne miejsce zajmowała współpraca z Sejmem. Szczególnie ożywione kontakty Izba utrzymywała z Komisją ds. Kontroli
Państwowej. Zgodnie z wieloletnią tradycją również przy tworzeniu planu pracy na 2004 r. Izba korzystała w szerokim zakresie
z inspiracji i sugestii komisji sejmowych. Jak co roku, przedstawiciele NIK uczestniczyli też w pracach legislacyjnych prowadzonych w komisjach sejmowych.
Izba zaznaczyła także swoją obecność na forum międzynarodowym. Współpracowała m.in. z najwyższymi organami kontroli krajów – podobnie jak Polska – sposobiącymi się do akcesji oraz z ETO. Aktywnie uczestniczyła też w pracach Komitetu
Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli UE i ETO oraz współpracowała z INTOSAI i EUROSAI. Wyrazem
uznania działań Izby był wybór Prezesa NIK na pierwszego wiceprzewodniczącego EUROSAI. Następny kongres EUROSAI
zorganizuje strona polska w 2008 r. w Krakowie. NIK utrzymywała nadal kontakty bilateralne i multilateralne ze swymi odpowiednikami w wielu krajach świata. Płaszczyznami współpracy były kontrole środowiska, funduszy unijnych, zagadnienia
związane z obronnością, współpracą transgraniczną i regionalną, a także wymiana doświadczeń w doskonaleniu oraz rozwoju
standardów i metodyki kontroli.

Izba dysponuje kadrą odpowiadającą najwyższym kryteriom. Aby utrzymać taki stan w przyszłości, kontynuowano zasady
naboru do pracy na stanowiska kontrolerskie w trybie konkursu. Wprowadzono też zasadę, że wicedyrektorów i dyrektorów
departamentów i delegatur wyłania się w drodze konkursu przeprowadzanego wyłącznie wśród mianowanych pracowników.
Oddzielne miejsce Prezes NIK poświęcił wykonaniu budżetu NIK. Badane było ono przez audytora wewnętrznego tą
samą metodą, jaką Izba stosuje do kontroli wykonania budżetów przez inne podmioty. Audyt wykazał, że budżet NIK został
wykonany w sposób legalny, gospodarny, rzetelny i celowy, a środki wykorzystano zgodnie z przepisami ustawy o finansach
publicznych. Środki budżetowe wykorzystane na działalność Izby – jak stwierdził na zakończenie – były dobrą inwestycją.
Poza efektami w postaci zaleceń zmierzających do poprawy funkcjonowania kontrolowanych podmiotów, a także określonych
sfer aktywności państwa, kontrole NIK umożliwiły odzyskanie dla budżetu państwa lub budżetów samorządowych 321 mln zł.
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Prezentowanie wyników kontroli na posiedzeniach komisji sejmowych
W 2005 r. przedstawiciele Izby uczestniczyli w posiedzeniach komisji sejmowych prezentując m.in. ustalenia kontroli dotyczące następujących dziedzin funkcjonowania państwa:
1) Budżet i finanse: wykonanie budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2004 r. (oprócz analizy wykonania budżetu
państwa i założeń polityki pieniężnej zaprezentowano oceny, uwagi i wnioski opisane w 92 informacjach o wynikach kontroli poszczególnych części budżetowych, planów finansowych państwowych funduszów celowych i agencji);
2) Administracja publiczna i integracja europejska: wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2004-2005;
3) Gospodarka, Skarb Państwa i prywatyzacja: działalność Agencji Rozwoju Przemysłu SA na rzecz wspierania wybranych
podmiotów gospodarczych; wydatki na promocję w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa; zarządzanie majątkiem b. Funduszu Wczasów Pracowniczych i jego prywatyzacja; zabezpieczenie interesów państwa w spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa; sytuacja w PP Polska Żegluga Morska w Szczecinie,
w kontekście ustaleń kontroli nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa i przedsiębiorstwami państwowymi w zakresie zaangażowania kapitałowego w spółki prawa handlowego;
4) Komunikacja i systemy transportowe: wykorzystanie możliwości rozwojowych gospodarki morskiej; funkcjonowanie transportu drogowego i kolejowego w latach 1990-2004;
5) Edukacja, nauka i dziedzictwo narodowe: realizacja Ramowych Programów Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji
Unii Europejskiej; działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej; wykorzystanie pracowni komputerowych w szkołach;
funkcjonowanie szkół mniejszości narodowych i etnicznych; warunki kadrowe i materialne działalności dydaktycznej
w zamiejscowych jednostkach organizacyjnych państwowych szkół wyższych; działanie organów samorządów gminnych
w sprawach likwidacji szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;
6) Obrona narodowa i bezpieczeństwo wewnętrzne: przygotowanie nowych struktur do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości w zakresie obrotu towarowego z zagranicą; realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju systemu
dowodzenia i łączności Sił Zbrojnych w latach 2001-2002; przygotowanie Sił Zbrojnych do uczestnictwa w operacjach
pokojowych;
7) Praca, sprawy socjalne, ochrona zdrowia: realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie wszczepiania endoprotez stawu
biodrowego; realizacja inwestycji wieloletnich – Zarząd Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia (dot. Instytutu Hematologii w Warszawie);
8) Środowisko, rolnictwo i zagospodarowanie przestrzenne: realizacja postanowień Konwencji Helsińskiej (II etap); działalność TON „AGRO” SA i jej spółek zależnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu gruntami z Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa w imieniu własnym i na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1999-2003; wykorzystanie energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych oraz energii elektrycznej produkowanej w skojarzeniu z ciepłem;
prawidłowość zagospodarowania obiektów Stadionu X-lecia w Warszawie i terenów przyległych wykorzystywanych na
prowadzenie targowiska.

Udział w pracach legislacyjnych
Przedstawiciele NIK uczestniczyli w pracach legislacyjnych prowadzonych w komisjach Sejmu RP. Zgłaszali uwagi i przedstawiali stanowisko Izby, zarówno w sprawach poselskich inicjatyw ustawodawczych, jak i projektów rządowych wniesionych
do Sejmu RP, szczególnie tych, do których Izba przedkładała uwagi podczas wcześniejszych faz procesu legislacyjnego.
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Z ważniejszych przedsięwzięć, w których uczestniczyli przedstawiciele NIK, wymienić należy prace legislacyjne prowadzone w Komisjach Gospodarki oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP nad rządowym projektem ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgłosili oni uwagi dotyczące m.in. potrzeby: dostosowania do dyrektyw
unijnych definicji umowy ramowej, imiennego wskazania w ustawie lub załączniku podmiotów prawa publicznego, wprowadzenia uproszczonych regulacji dla zamówień, które nie przekraczają kwoty 60 tys. euro, możliwości prostowania ogłoszeń
publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz Biuletynie Zamówień Publicznych. Wskazywali również na
niecelowość różnicowania terminów na składanie protestów, w zależności od wartości zamówienia lub sposobu udostępnienia specyfikacji.

W 2005 r., oprócz sukcesywnie przekazywanych informacji o wynikach kontroli, NIK przedłożyła Komisji: Sprawozdanie
z działalności NIK w 2004 r., Plan pracy NIK na 2006 r. wraz z Informacją w sprawie przewidywanego wykorzystania w pracach nad projektem Planu pracy NIK na 2006 r. propozycji tematów zgłoszonych przez komisje sejmowe, Projekt budżetu
NIK na 2006 r., jak również Metodykę ustalania finansowych rezultatów kontroli oraz półroczne harmonogramy przedkładania
Sejmowi RP informacji o wynikach kontroli. Izba przedłożyła także szereg opracowań i materiałów sporządzonych na wniosek
Komisji i mających związek z zaplanowaną tematyką posiedzeń. We wszystkich posiedzeniach Komisji, z wyjątkiem tych,
które dotyczyły jej wewnętrznych spraw, uczestniczył przedstawiciel Izby – doradca Prezesa NIK, a w większości posiedzeń
– również Prezes NIK lub upoważniony wiceprezes.
Prezes NIK lub wiceprezesi referowali na posiedzeniach Komisji następujące materiały i opracowania, przygotowane na
wniosek Komisji. I tak:
1) Przychylając się do przedstawionego przez Prezesa NIK stanowiska podkreślającego niespójność przepisów w kwestii
odpowiedzialności za uchylanie się od kontroli, Komisja w dniu 6 stycznia 2005 r. uchwaliła opinię w sprawie ujednolicenia
w Kodeksie karnym przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej za uchylanie się od kontroli prowadzonej przez
organy kontroli państwowej. Przypomniano, iż treść art. 225 kk, przewidującego penalizację uchylania się od kontroli
sprawowanej przez Państwową Inspekcję Pracy i Inspekcję Ochrony Środowiska, odbiega od regulacji w art. 98 ustawy
o NIK, zgodnie z którymi czyn ten jest wykroczeniem. Ponieważ brak jest racjonalnych przesłanek, aby naczelny organ
kontroli w państwie był w tym zakresie traktowany odmiennie, niż inne organy kontroli, Komisja – podzielając to stanowisko – skierowała do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, opinię o potrzebie zmiany przepisów w taki
sposób, aby sankcje karne za uchylanie się od kontroli NIK nie były niższe, niż w przypadku obu tych inspekcji.
2) Na posiedzeniu Komisji w dniu 3 marca 2005 r. Prezes NIK przedstawił, sporządzone na wniosek Komisji, dokumenty pn.:
Rola NIK w procesie stanowienia prawa oraz Raport NIK o stanie funkcjonowania i stosowania prawa, będący syntezą
formułowanych wniosków i zaleceń z kontroli dokonanych w 2003 r. Zwrócił uwagę, że Izba uczestniczy w procesie legislacyjnym – opiniuje projekty ustaw i aktów wykonawczych na etapie rządowych prac legislacyjnych, służąc innym organom
wiedzą płynącą z ustaleń kontroli. Nie przekłada się to jednak na realizowanie wniosków de lege ferenda, postulowanych
przez NIK w celu eliminowania nieprawidłowości, wywołanych często brakiem regulacji, albo istnieniem przepisów, które
dają się wieloznacznie interpretować. Prezentując dane o liczbie wniosków i stanie ich realizacji wspomniał, że obecnie
często brak jest reakcji na te wnioski ze strony właściwych organów państwowych. Podkreślając, że najpełniej prezentowane są one na posiedzeniach komisji i podkomisji Sejmu, zaznaczył, że celowe byłoby wprowadzenie regulacji zobowiązującej adresatów wniosków do ustosunkowania się do nich. W podsumowaniu debaty Komisja uznała, że wynikająca
z ustaleń kontroli rozległa wiedza NIK nie jest wystarczająco wykorzystywana w procesie stanowienia prawa.
3) Na posiedzeniu w dniu 22 marca 2005 r. Wiceprezes NIK przedstawił odpowiedź na uchwalony 19 stycznia 2005 r. dezyderat Komisji w sprawie niezwłocznego informowania Ministra Sprawiedliwości o przypadkach wykrycia podczas czynności kontrolnych NIK aktów notarialnych zawartych bez podstawy prawnej lub sprzecznych z przepisami prawa. Stwierdził
m.in., iż dyrektorzy jednostek organizacyjnych Izby zobowiązani zostali do stosowania takiej właśnie praktyki, o jaką Komisja wniosła. Jeżeli stwierdzone zostanie sporządzenie w formie aktu notarialnego umowy sprzecznej z prawem, fakt ten
zostanie odnotowany w wystąpieniu pokontrolnym. NIK w takich sprawach będzie niezwłocznie przekazywać wystąpienia
Ministrowi Sprawiedliwości, tj. organowi właściwemu do nadzoru nad działalnością notariuszy. Minister będzie miał prawo
do złożenia zastrzeżeń do takiego wystąpienia i zgodnie z procedurą określoną w ustawie o NIK będą one rozpatrywane
przez Kolegium NIK. Komisja zaakceptowała odpowiedź Prezesa NIK na dezyderat.
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4/ Na posiedzeniu Komisji w dniu 13 kwietnia 2005 r., w obecności Prezesa NIK i dwóch wiceprezesów przeprowadzono debatę nad zakresem ewentualnych zmian ustawowych i regulaminowych, wzmacniających pozycję NIK w procesie
stanowienia prawa. Nawiązując do ustaleń na poprzednim posiedzeniu Komisji, podczas którego sformułowano opinie
i dezyderaty mające na celu lepsze wykorzystanie w procesie ustawodawczym efektów pracy NIK, uznano, że zmian
prawnych nie wymaga postulat rozszerzenia sprawozdania z rocznej działalności NIK o część poświęconą stosowaniu
prawa. Debatowano także nad treścią dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów i opinii w kwestii zmiany regulaminu Sejmu
RP (dla Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich Sejmu RP).
5) Na kolejnym posiedzeniu (w dniu 21 kwietnia 2005 r.) Komisja uchwaliła dezyderat do Prezesa NIK w sprawie rozszerzenia przedkładanego Sejmowi RP corocznego sprawozdania z działalności Izby o wnioski de lege ferenda sformułowane
na podstawie wyników kontroli, a także dezyderat do Prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji przez rząd wniosków
de lege ferenda postulowanych przez NIK. Komisja uchwaliła też opinię dla Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich
w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP, umożliwiającej opiniowanie projektów ustaw przez NIK przed ich pierwszym
czytaniem i zobowiązującej właściwe komisje do uwzględnienia w swoich planach pracy zgłaszanych przez NIK wniosków de lege ferenda. W związku z uwagą Prezesa NIK, że kierowanie do Izby wszystkich aktów prawnych powielałoby
działalność już istniejących instytucji legislacyjnych i angażowałoby NIK w proces legislacyjny nawet w tych przypadkach,
w których nie dysponuje ona konkretną wiedzą wynikającą z przeprowadzonych kontroli, zgodzono się, iż ideą wnioskowanych zmian jest jedynie szersze uwzględnianie wniosków de lege ferenda NIK w procesie tworzenia i poprawiania
prawa.
6) Na posiedzeniu w dniu 19 maja 2005 r. wiceprezes NIK przedstawił informację o postępowaniu Izby w sprawach dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Od lat, jak stwierdził, liczba osób, których dotyczą kierowane przez Izbę
zawiadomienia i wnioski do komisji orzekających i rzeczników dyscypliny finansów publicznych, kształtuje się na zbliżonym poziomie. Największa grupa spraw wiąże się z naruszeniem zasad lub trybu postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych. Na drugą, co do częstotliwości występowania, grupę naruszeń składają się przekroczenia zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych. Stwierdza się również stosunkowo wiele nieprawidłowości
w sprawozdawczości budżetowej. Problemem jest, jak podkreślił, śledzenie skuteczności wystąpień Izby w tych sprawach.
Organy, do których NIK kieruje zawiadomienia i wnioski, są wprawdzie zobowiązane do informowania Izby o wynikach
postępowania, jednakże dość często z obowiązku tego nie wywiązują się – o zakończeniu szeregu postępowań NIK nie
ma wiedzy. Z danych, którymi Izba dysponuje wynika, że właściwa komisja przeważnie stwierdza, iż nastąpiło naruszenie
dyscypliny; uniewinnień jest mniej niż połowa. Znaczna jest jednak liczba orzeczeń, w których stwierdza się naruszenie
dyscypliny i odstępuje od wymierzania kary. Jeśli dochodzi do ukarania, to najczęściej stosuje się karę upomnienia, rzadziej nagany. Pewnym wytłumaczeniem skali orzeczeń uniewinniających, a także orzeczeń o odstąpieniu od wymierzenia
kary jest fakt, że NIK czuje się zobowiązana do wszczynania postępowań w każdym przypadku naruszenia trybu lub formy
przewidzianej w ustawie – Prawo zamówień publicznych (wcześniej – w ustawie o zamówieniach publicznych), również
tam, gdzie stopień szkodliwości czynu nie jest zbyt duży.
7) Na kolejnym posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2005 r. Komisja uchwaliła dezyderat do Ministra Finansów w sprawie informowania NIK o rozstrzygnięciach w sprawach dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych, przychylając się tym
samym do przedstawionego przez Wiceprezesa NIK stanowiska Izby. Uznano bowiem, że skoro prawo w tym zakresie nie
jest przestrzegane, wystosowanie dezyderatu jest potrzebne.
8) Na ostatnim w IV kadencji Sejmu RP posiedzeniu w dniu 28 lipca 2005 r., na którym Komisja przyjęła do wiadomości odpowiedź Prezesa NIK na dezyderat w sprawie rozszerzenia rocznego sprawozdania z działalności Izby o wnioski de lege
ferenda formułowane na podstawie wyników kontroli – Prezes NIK podziękował członkom Komisji za współpracę.
9) Na posiedzeniu Komisji w dniu 8 grudnia 2005 r., Prezes NIK przedstawił informację, umożliwiającą posłom nowej kadencji zapoznanie się z działalnością Izby. Omówił prowadzone w NIK w ostatnich latach prace nad unowocześnieniem
działalności kontrolnej, które umożliwiły spełnienie uznanych międzynarodowych standardów. Podkreślając znaczenie
przyjętego w lipcu 2002 r. dokumentu pn. Strategia NIK – misja i wizja, zaakcentował, że za swoją misję Izba uznała dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej, a wizją NIK jest cieszący się wysokim autorytetem organ kontroli
państwowej, którego raporty są oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa.
Przypomniał także, że zadania określone w Strategii zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie. Prezes NIK zaznaczył, że Izba opracowała własne standardy, zarówno o charakterze ogólnym, dotyczące np. spraw kadrowych czy dba-
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Wykorzystanie wniosków de lege ferenda
W 2005 r. NIK przedstawiła w 28 informacjach o wynikach kontroli 53 wnioski de lege ferenda. W 29 wnioskach zawarto
postulaty nowelizacji przepisów rangi ustawowej, w kolejnych 20 wnioskowano natomiast o dokonanie zmian w rozporządzeniach. W 4 przypadkach wnioski Izby dotyczyły pilnego wydania brakujących rozporządzeń do ustaw (o gwarantowanych
przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych i o zakładach opieki zdrowotnej). Zrealizowane zostały 3 wnioski de lege
ferenda wnoszące o dokonanie zmian w rozporządzeniach oraz jeden postulujący wydanie brakującego aktu wykonawczego.
Częściowo zrealizowano też 2 wnioski (jeden dotyczący ustawy i jeden aktu wykonawczego). Według stanu na 1 stycznia
2006 r., niezrealizowanych pozostało 47 wniosków, w tym wszystkie postulujące wprowadzenie zmian w przepisach rangi
ustawowej. Dane te wskazują, że zdecydowana większość wniosków o charakterze legislacyjnym nie została wykorzystana8/.
Dla przypomnienia warto podać, że w 2004 r. NIK sformułowała 68 wniosków de lege ferenda, w tym 49 dotyczących ustaw
i 19 dotyczących rozporządzeń. Dokonane zmiany legislacyjne uwzględniły w całości 14 i częściowo 4 wnioski Izby.
Realizując postulowane przez NIK wnioski, Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania, uchylając kwestionowany przez Izbę obowiązek
zwrotu przez zgłaszającego do badania stopów metali szlachetnych kosztów podróży służbowej pracowników administracji
probierczej. Natomiast Prezes Rady Ministrów znowelizował rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, przez wprowadzenie regulacji zabezpieczających
przed powołaniem na to stanowisko osoby niespełniającej wymogów ustawowych. Ponadto Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, wykonując po
upływie 5 lat delegację zapisaną w art. 7b ust. 3 ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksporto7/

Por. zał. nr 3 do Sprawozdania pn. Syntetyczne opracowania poszczególnych kontroli, str. 8 i 40.

8/

Wykaz ważniejszych wniosków de lege ferenda, przedstawionych przez NIK w informacjach o wynikach kontroli z 2005 r., stanowi zał. nr 5 do Sprawozdania.
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łości o jakość kontroli, jak i standardy warsztatowe, odnoszące się do określonych aspektów postępowania kontrolnego.
Stwierdził, że Izba wywiązała się z zalecenia wynikającego z negocjacji akcesyjnych – opracowała Podręcznik kontrolera,
w którym zawarła swoją strategię, standardy kontroli, kodeks etyki, słowniczek terminów międzynarodowych, jak i wytyczne metodyczne, dotyczące kontroli wykonania budżetu państwa, prywatyzacji bezpośredniej, inwestycji informatycznych
oraz obszarów zagrożonych korupcją.
Prezes NIK poinformował posłów o działalności kontrolnej Izby: omówił rodzaje kontroli i proces przygotowania planu
pracy, zaprezentował też bieżące wyniki pracy, w tym rezultaty finansowe kontroli. Omówił zasady polityki kadrowej, przedsięwzięcia na rzecz doskonalenia zawodowego i optymalnego wykorzystania narzędzi informatycznych. Poinformował też
o rozpoczętych już przygotowaniach do organizacji VII Kongresu EUROSAI w 2008 r. W dalszej części posiedzenia dyrektor
generalny NIK zapoznał członków Komisji z trybem prac nad projektem budżetu Izby i strukturą realizowanych wydatków.
Na posiedzeniach Komisji rozpatrzono także sprawozdanie z wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej
w 2004 r. wraz z analizą NIK, Sprawozdanie z działalności NIK w 2004 r., projekt ustawy budżetowej na 2006 r., w cz. 07
– NIK, jak również zgłoszone przez komisje sejmowe sugestie tematów kontroli do Planu pracy NIK na 2006 r. Rozpatrzono
też informacje o wynikach kontroli: zarządzania majątkiem b. Funduszu Wczasów Pracowniczych i jego prywatyzacji, przygotowania nowych struktur przewidzianych do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości w zakresie obrotu towarowego
z zagranicą, zabezpieczenia interesów państwa w spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa, funkcjonowania
transportu drogowego i kolejowego w latach 1990-2004.
Komisja inicjowała także podejmowanie przez NIK badań kontrolnych w sprawach ważnych dla prawidłowego funkcjonowania państwa. W 2005 r. NIK zakończyła – podjętą na zlecenie Komisji – kontrolę prawidłowości działań organów administracji publicznej związanych z realizacją inwestycji – budową biurowca Articom Center przy ul. Litewskiej w Warszawie, jak
również zleconą przez Sejm RP (rekomendowaną przez Komisję, wspólnie z Komisją Kultury i Środków Przekazu), kontrolę
działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie prowadzonych w latach 2001-2003 postępowań koncesyjnych
w sprawach rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych7/.
W Planie pracy NIK na 2006 r., uchwalonym przez Kolegium NIK 14 grudnia 2005 r., ujęto – zleconą przez Komisję
– kontrolę dotyczącą działalności syndyków masy upadłościowej spółek z udziałem Skarbu Państwa pn. Postępowania upadłościowe w przedsiębiorstwach państwowych oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

wych. Izba odnotowała również działania Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej
w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu, polegające na usunięciu z niego przepisów sprzyjających
powstawaniu konfliktu interesów oraz zagrożeń korupcyjnych.
Spośród wniosków niezrealizowanych wymienić należy grupę postulowanych zmian w przepisach ustawy o finansach
publicznych oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy, które nadal pozostają aktualne, mimo wejścia w życie – z dniem 30
czerwca 2005 r. – nowej ustawy o finansach publicznych. Dotyczą m.in.: opracowania szczegółowych zasad rozdysponowywania i wykorzystania środków z rezerw celowych i rezerwy ogólnej, wyraźnego wskazania podmiotów, których zobowiązania stanowią dług Skarbu Państwa, doprecyzowania rozporządzenia w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań
w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych, czy też określenia szczegółowego sposobu ustalania przez gospodarstwa pomocnicze kosztów własnych usług świadczonych na rzecz
macierzystej jednostki budżetowej oraz rozliczeń z tego tytułu.
Nie dokonano także postulowanych przez Izbę zmian w ustawie o służbie cywilnej, których celem było wzmocnienie
uprawnień Szefa Służby Cywilnej, m.in. przez wprowadzenie obowiązku przekazywania mu przez dyrektorów generalnych
urzędów informacji niezbędnych do monitorowania stanu zasobów kadrowych w korpusie służby cywilnej, jak również doprecyzowanie procedury uzgodnień między Szefem Służby Cywilnej a właściwymi ministrami i wojewodami co do wymagań, jakie
powinni spełniać kandydaci na wyższe stanowiska w tej służbie oraz określenie maksymalnego czasu trwania uzgodnień.
Nadal nie są uregulowane istotne zagadnienia z zakresu polityki transportowej państwa, jak np. ustalenie jednolitego, racjonalnego i skutecznego systemu opłat za korzystanie z infrastruktury transportowej, zgodnego z systemem jej finansowania,
czy też wprowadzenie spójnego systemu finansowania budowy i eksploatacji autostrad, z uwzględnieniem społeczno-ekonomicznej zasadności oraz prawnych możliwości odstąpienia od koncesyjnego modelu autostrad płatnych.
Problemem nadal nierozwiązanym przez Ministra Zdrowia jest nieustalenie planu rozmieszczenia szpitali publicznych.
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Zlecenia podjęcia kontroli
W 2005 r. do NIK wpłynęło, przekazane przez Komisję ds. Kontroli Państwowej Sejmu RP w trybie art. 6 ust. 1 ustawy
o NIK, zlecenie w sprawie przeprowadzenia kontroli działań syndyków masy upadłościowej spółek Skarbu Państwa i spółek
z udziałem Skarbu Państwa powyżej 50%. Kontrola ta została ujęta w Planie pracy NIK na 2006 r., uchwalonym przez Kolegium NIK 14 grudnia 2005 r. pn. Postępowania upadłościowe w przedsiębiorstwach państwowych oraz spółkach z udziałem
Skarbu Państwa.

Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Ministrów oraz opiniowanie
rządowych projektów aktów prawnych
NIK uczestniczy w procesie legislacyjnym związanym z rządowymi inicjatywami ustawodawczymi i przygotowywaniem
projektów aktów wykonawczych do ustaw – przede wszystkim w sprawach mogących oddziaływać na kompetencje kontrolne
NIK i wynikających z przedstawianych przez Izbę wniosków pokontrolnych.
W 2005 r. Izba zaopiniowała – w ramach uzgodnień międzyresortowych, w trybie określonym uchwałą Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów – 285 rządowych projektów aktów prawnych: 188 rozporządzeń, 81 ustaw i 16 innych projektów (w 2004 r. – 316 dokumentów). W swoich opiniach Izba przedstawiała wnioski
wynikające z przeprowadzanych kontroli, zgłaszała też uwagi o charakterze prawno-systemowym i legislacyjnym. W wypadku
niektórych dokumentów przyjęto odrębny tryb – Prezes NIK skierował wystąpienia bezpośrednio do Prezesa Rady Ministrów
lub właściwych członków Rady Ministrów.
Wśród ważniejszych rządowych inicjatyw ustawodawczych – projektów ustaw, które były opiniowane w roku sprawozdawczym, wymienić należy:
1) Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Na etapie prac rządowych NIK zgłosiła m.in. potrzebę
uwzględnienia rozwiązań przyjętych w dyrektywach unijnych, dotyczących kwestii nieobjętych projektem (m.in. procedury dialogu konkurencyjnego, możliwości określania przedmiotu zamówienia także za pomocą wymagań funkcjonalnych
i wydajnościowych, a nie tylko przez podanie cech technicznych, możliwości uzupełniania zaświadczeń i dokumentów
przez wykonawców). Izba postulowała też potrzebę prawnego zdefiniowania niektórych pojęć, jak np.: dynamiczny system
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zakupów, centralny zamawiający, publiczna sieć telekomunikacyjna, publiczne usługi telekomunikacyjne. Odnosząc się
do rozwiązań, które mogą ograniczać szanse krajowych przedsiębiorców wobec konkurencji zagranicznej, Izba zaproponowała zmianę zasad publikacji ogłoszeń, utrudniających dostęp do informacji (ogłoszenia zamieszczone w Dzienniku
Urzędowym UE mogłyby być opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych jedynie wtedy, gdyby postanowił tak
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; projekt pozostawiał w tym zakresie Prezesowi UZP pełną dowolność). Większość
ze zgłoszonych na tym etapie uwag została uwzględniona.
2) Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o NIK oraz ustawy o służbie cywilnej. Na etapie
uzgodnień międzyresortowych NIK sprzeciwiała się możliwości obsadzania stanowisk urzędniczych w służbie cywilnej
bez poddania się procedurze otwartego naboru i postępowania kwalifikacyjnego do mianowania na stanowisko urzędnicze, jako sprzecznej nie tylko z wnioskami pokontrolnymi Izby, ale również z podstawowymi założeniami funkcjonowania
korpusu służby cywilnej. Zwracano również uwagę, że przyjęte rozwiązanie ogranicza wyłączną właściwość Prezesa NIK
w zakresie zatrudnienia pracownika Izby. Skutkiem powyższej uwagi było przyjęcie do dalszych prac legislacyjnych przepisu w brzmieniu zaproponowanym przez NIK.
3) Projekt ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Uwagi do projektu rządowego dotyczyły m.in. zakresu właściwości
Biura (brak spójności między przepisami ogólnymi ustawy a szczegółowymi przepisami określającymi zakres jego zadań).
NIK zwróciła też uwagę na brak procedury ujawniania przypadków nieprzestrzegania przepisów antykorupcyjnych, a także
nieokreślenie zasad współdziałania Biura z organami i służbami innych państw oraz z NIK i Prokuraturą. W ustawie brakuje też przepisów gwarantujących określone prawa osobom zatrzymanym (analogiczne do praw osób zatrzymanych
przez inne organy). Kolejne uwagi dotyczyły potrzeby uszczegółowienia w akcie wykonawczym do ustawy postępowania
kontrolnego prowadzonego przez funkcjonariuszy Biura. Zgłoszono też wątpliwość co do projektowanego odebrania ABW
możliwości prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych w stosunku do przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa.
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Egzekwowanie
odpowiedzialnoœci
przypisanej
prawem
3.

Zawiadomienia
o przestêpstwach
i wykroczeniach
Zawiadomienia
w sprawach
o naruszenie
dyscypliny finansów
publicznych
Oceny wskazuj¹ce
na niezasadnoœæ
zajmowania
stanowiska
Wnioski w sprawach
o uchylanie siê od
kontroli
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Przepisy ustawy o NIK stanowią, że w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia
przestępstwa lub wykroczenia, NIK zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw lub wykroczeń oraz informuje o tym kierownika jednostki kontrolowanej lub
kierownika jednostki nadrzędnej i właściwy organ państwowy lub samorządowy. Organy ścigania obowiązane są do zawiadomienia NIK o wynikach postępowania. Izba
posiada też prawo składania wniosków o ukaranie i zawiadomień w sprawach dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz uprawnienie do przedstawiania w wystąpieniach pokontrolnych ocen wskazujących na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osoby odpowiedzialne za stwierdzone
nieprawidłowości. Może również kierować do sądu wnioski przeciwko osobom uchylającym się od kontroli lub utrudniającym jej przeprowadzenie.

Zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach
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Zawiadomienia „w sprawie” i przeciwko określonym osobom przekazuje się organom ścigania wówczas, gdy zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że przestępstwo zostało popełnione. Zauważyć jednak należy, że oceny dowodów uzasadniających
skierowanie zawiadomienia dokonuje się wyłącznie na podstawie akt kontroli. Ze względu na określone uprawnienia Izby,
ujawnione nieprawidłowości nie zawsze odzwierciedlają całokształt bezprawnego działania. Dlatego też zebranie dowodów
umożliwiających pełną ocenę zarzucanego czynu zabronionego, często przy użyciu technik i procedur operacyjnych, należy
do organów ścigania.

Liczba zawiadomień i charakterystyka zarzutów
NIK przekazała w 2005 r. organom powołanym do ścigania przestępstw i wykroczeń 122 zawiadomienia, zaś sądom
14 wniosków o ukaranie (w 2004 r. odpowiednio 128 zawiadomień i 10 wniosków). Dane o liczbie wysłanych zawiadomień
i wniosków, w podziale na poszczególne kategorie adresatów i w porównaniu z analogicznymi danymi z 2004 r., ilustruje tabela nr 7.

Tabela 7.
Zawiadomienia do organów ścigania przestępstw i wykroczeń oraz wnioski o ukaranie do sądów,
skierowane przez NIK w latach 2004-2005

Lp.

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
x

Zawiadomienia (wnioski o ukaranie) skierowane do:

2
Organów ścigania przestępstw, z tego:
– jednostki organizacyjne Prokuratury
– jednostki organizacyjne Policji
– urzędy skarbowe
- powiat. inspektorzy nadzoru budowlanego
Sądów
Razem

2004 r.
Liczba
zawiadomień
Struktura
(wniosków)
(w %)

2005 r.
Liczba
zawiadomień
Struktura
(wniosków)
(w %)

3

4

5

6

128
120
8
10
138

92,7
86,9
5,8
7,3
100,0

122
84
1
28
9
14
136

89,7
61,8
0,7
20,6
6,6
10,3
100,0

Strukturę czynów zabronionych, które były podstawą przekazania zawiadomień, ilustrują natomiast dane przedstawione
w tabeli nr 8.
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Tabela 8.
Struktura zawiadomień przekazanych w 2005 r. organom ścigania przestępstw i wykroczeń
(wg rodzaju postawionych zarzutów)

1

Określenie czynu zabronionego i naruszonego przepisu rangi ustawowej

3

4

1

Nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążących obowiązków przez osoby obowiązane do
zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą i wyrządzenie znacznej bądź w wielkich
rozmiarach szkody majątkowej (art. 296 Kodeksu karnego)

36

24,5

2

Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ich wbrew przepisom ustawy lub podawanie w tych księgach
nierzetelnych danych oraz niesporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie go niezgodnie z przepisami
ustawy lub zawarcie w nim nierzetelnych danych (art. 77 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości)

26

17,7

25

17,0

16

10,9

15

10,2

10

6,8

7
5

4,8
3,4

2

1,3

2

1,3

1

0,7

1

0,7

1
147

0,7
100,0

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
x

2

Poświadczenie nieprawdy w dokumentach lub fałszowanie dokumentów oraz używanie tego rodzaju dokumentów
(art. 270, 271 i 273 Kodeksu karnego)
Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego działającego na
szkodę interesu publicznego lub prywatnego (art. 231 Kodeksu karnego)
Niezłożenie w sądzie rejonowym rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki
przez członków zarządu, którzy będąc do tego zobowiązani nie dopełnili tego obowiązku (art. 79 pkt 4 ustawy
o rachunkowości)
Przedłożenie dokumentów stwierdzających nieprawdę, w celu wyłudzenia kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji,
subwencji lub zamówienia publicznego (art. 297 Kodeksu karnego)
Działanie określonej osoby na szkodę spółki handlowej (art. 585 Kodeksu spółek handlowych)
Przestępstwa określone w art. 90 ustawy – Prawo budowlane
Narażenie finansów publicznych na uszczuplenie przez nienależną wypłatę, pobranie lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji lub subwencji (art. 82 Kodeksu karnego skarbowego)
Udostępnianie lub umożliwienie, przez osoby administrujące zbiorem danych lub zobowiązane do ochrony
danych osobowych, dostępu do nich innym osobom nieupoważnionym (art. 51 i 53 ustawy o ochronie danych
osobowych)
Przywłaszczenie sobie cudzej rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego (art. 284 Kodeksu karnego)
Doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
(art. 286 Kodeksu karnego)
Utrudnianie dochodzenia roszczeń (art. 300 Kodeksu karnego)
Razem

1/
Dotyczy liczby czynów zabronionych, które były podstawą skierowania zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach (jest ona większa od liczby przekazanych zawiadomień, ponieważ w jednym zawiadomieniu może być postawionych nawet kilka zarzutów).

Największą grupę czynów zabronionych, których ujawnienie było podstawą przekazania zawiadomienia (36, tj. 24%),
stanowiły czyny polegające na nadużyciu udzielonych uprawnień lub niedopełnieniu ciążących obowiązków przez osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą i wyrządzeniu znacznej lub w wielkich
rozmiarach szkody majątkowej (w 2004 r. były one podstawą do skierowania 18 zawiadomień, wzrost o 100%).
Wzrosła też liczba czynów polegających na: nieprowadzeniu ksiąg rachunkowych, prowadzeniu ich wbrew przepisom ustawy lub podawaniu w tych księgach nierzetelnych danych oraz niesporządzeniu sprawozdania finansowego, sporządzeniu go
niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarciu w nim nierzetelnych danych (z 19 w 2004 r. do 26 w 2005 r., tj. o 37%), nadużyciu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego (z 14 w 2004 r. do 16 w 2005 r., tj. o 14%),
przedłożeniu dokumentów stwierdzających nieprawdę, w celu wyłudzenia kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub
zamówienia publicznego (z 8 w 2004 r. do 10 w 2005 r., tj. o 25%), jak również czynów stanowiących przestępstwa określone
w art. 90 ustawy – Prawo budowlane (z 2 w 2004 r. do 5 w 2005 r., tj. o 150%) oraz mających związek z udostępnieniem lub
umożliwieniem, przez osoby administrujące zbiorem danych lub zobowiązane do ochrony danych osobowych, dostępu do nich
innym osobom nieupoważnionym (z 1 w 2004 r. do 2 w 2005 r., tj. o 100%).
W 2005 r. pojawiły się pojedyncze przypadki czynów zabronionych (łącznie 2, tj. 1,4% ogólnej ich liczby) polegających na
przywłaszczeniu sobie cudzej rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego oraz utrudnianiu dochodzenia roszczeń.
Na tym samym poziomie utrzymała się liczba czynów zabronionych polegających na działaniu określonej osoby na szkodę
spółki handlowej (7 w 2004 r. i 7 w 2005 r.).
Tendencję spadkową odnotowano natomiast w odniesieniu do czynów polegających na: poświadczeniu nieprawdy w dokumentach, fałszowaniu dokumentów, jak również używaniu tego rodzaju dokumentów (z 42 w 2004 r. do 25 w 2005 r.,
tj. o 40%), narażeniu finansów publicznych na uszczuplenie przez nienależną wypłatę, pobranie lub niezgodne z przeznacze-
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Lp.

Zawiadomienia w 2005 r.
Struktura
(w %)
Liczba 1/

niem wykorzystanie dotacji lub subwencji (z 8 w 2004 r. do 2 w 2005 r., tj. o 75%), doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (z 2 w 2004 r. do 1 w 2005 r., tj. o 50%).
Za popełnienie wykroczeń określonych w art. 93 pkt 8 i 9 Prawa budowlanego, Izba skierowała ponadto do sądu grodzkiego 14 wniosków o ukaranie i 9 zawiadomień do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. Wykroczenia te polegały na
niezałożeniu i nieprowadzeniu książek obiektów budowlanych, nieprzeprowadzeniu corocznych kontroli stanu technicznego
obiektów i ich instalacji, a także okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności obiektów do użytkowania. Organom
Policji przekazano jedno zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia określonego w ustawie o odpadach.
Zawiadomieniami i wnioskami o ukaranie objęto 174 osoby, z których 145 zatrudnionych było na stanowiskach kierowniczych (w 2004 r. odpowiednio 145 i 120 osób). Organom ścigania zgłoszono ujawnione straty w mieniu w wysokości 603,1
mln zł (w 2004 r. – 610,1 mln zł).

Wyniki rozpatrzenia skierowanych zawiadomień
Organ, do którego skierowano zawiadomienie lub wniosek o ukaranie, jest obowiązany powiadomić NIK o wynikach postępowania. W związku z zawiadomieniami i wnioskami skierowanymi w 2005 r., NIK została poinformowana przez te organy
o zakończeniu – jeszcze w tym samym roku – postępowań w 37 sprawach. W tabeli nr 9 zamieszczono dane ilustrujące,
w porównaniu ze stanem z 2004 r., sposób zakończenia wspomnianych postępowań.

Tabela 9.
Wyniki postępowań wszczętych w związku z zawiadomieniami i wnioskami o ukaranie
(dotyczące spraw skierowanych w latach 2004-2005)
2004 r.
Lp.

Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

1

1
2
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4
5
x

Wyniki wszczętych postępowań

2

Wniesienie aktów oskarżenia do sądów
Odmowa wszczęcia postępowania
Decyzje umarzające postępowanie, z tego:
– wobec braku znamion czynu zabronionego
– wobec niepopełnienia czynu
– wobec przedawnienia karalności
– wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu
Warunkowe umorzenie postępowania
Wyroki sądu grodzkiego
Razem

Liczba spraw

3

12
4
17
12
2
1
2
15
2
50

Struktura
(w %)

4

24,0
8,0
34,0
24,0
4,0
2,0
4,0
30,0
4,0
100,0

2005 r.
Liczba spraw

5

10
1
12
6
5
–
1
4
10
37

Struktura
(w %)

6

27,0
2,7
32,5
16,3
13,5
–
2,7
10,8
27,0
100,0

Na postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania NIK złożyła 5 zażaleń, które nie zostały uwzględnione. W innych sprawach zażaleń nie składano9/.
W 10 aktach oskarżenia wniesionych do sądów w 2005 r. postawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 231 § 1, art.
233, art. 271 § 1 i art. 296 Kodeksu karnego, art. 77 i art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 585 Kodeksu spółek
handlowych 10/.
W tabeli nr 10 przedstawiono dane ilustrujące sposób zakończenia postępowań przez organy, do których zostały skierowane zawiadomienia i wnioski, w związku z otrzymanymi w 2005 r. od tych organów informacjami obejmującymi zarówno
sprawy skierowane przez NIK w roku sprawozdawczym, jak i w latach wcześniejszych. Wynika z nich, że w 2005 r. zwiększyła
się liczba wydanych decyzji kończących postępowania. NIK powiadomiona została o 148 takich decyzjach (w 2004 r. – o 131
decyzjach). Natomiast zmniejszyła się liczba wydanych decyzji o umorzeniu postępowań – z 60 w 2004 r. do 56 – w 2005 r.

9/

NIK nie zawsze posiada legitymację procesową do wykonywania prawa pokrzywdzonego – na podstawie art. 49 § 4 Kodeksu postępowania karnego, w związku
z czym nie wszystkie decyzje mogły być zaskarżone.

10/

Por. kolejno wiersze 4, 3, 1, 2, 5, 7 w tabeli nr 8 ilustrującej strukturę czynów zabronionych stanowiących podstawę przekazania w 2005 r. organom ścigania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.
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Tabela 10.
Wyniki postępowań wszczętych w związku z zawiadomieniami i wnioskami o ukaranie
(dotyczące spraw skierowanych w latach 2004-2005 i wcześniejszych)
2004 r.
Lp.

1

1
2
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4
5
x
1/

Wyniki postępowań

2

Liczba spraw

3

Struktura
(w %)

4

2005 r.
Liczba spraw

5

Struktura
(w %)

6

Wniesienie aktów oskarżenia do sądów
Odmowa wszczęcia postępowania
Decyzje umarzające postępowanie, z tego:
– wobec braku znamion czynu zabronionego
– wobec niepopełnienia czynu
– wobec przedawnienia karalności
– wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu
Warunkowe umorzenie postępowania
Wyroki sądu grodzkiego 1/

30
7
60
34
22
1
3
17
17

22,9
5,3
45,8
25,9
16,8
0,8
2,3
13,0
13,0

52
4
56
29
11
1
15
11
25

35,2
2,7
37,8
19,6
7,4
0,7
10,1
7,4
16,9

Razem

131

100,0

148

100,0

I innych sądów.

Na postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania Izba złożyła 21 zażaleń – 5 z nich uwzględniono,
zaś 8 nie zostało uwzględnionych. W wypadku kolejnych 4 odmówiono rozpoznania zażalenia wskutek złożenia go przez
podmiot nieuprawniony; co do pozostałych spraw brakuje informacji o ich rozpoznaniu.

Z dniem 1 lipca 2005 r. weszła w życie ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 11/,
która zawiera kompleksową regulację tego zagadnienia, dotychczas rozproszoną w kilku aktach prawnych. Przepisy nowej
ustawy utrzymały główne zasady i tryb egzekwowania odpowiedzialności, jak również usytuowanie i funkcjonowanie organów
orzekających w tych sprawach. Izba ma prawo wyboru, czy w ujawnionych przypadkach naruszeń dyscypliny będzie składała zawiadomienia do właściwego rzecznika dyscypliny, czy też będzie występować z wnioskiem o ukaranie bezpośrednio
do przewodniczącego komisji orzekającej. Zmieniły się natomiast konsekwencje, jakie dla NIK rodzi fakt złożenia wniosku
o ukaranie. Złożenie wniosku o ukaranie (a nie zawiadomienia) daje rzecznikowi dyscypliny prawo żądania, aby funkcję oskarżyciela przed komisją orzekającą pełnił upoważniony pracownik Izby.

Charakterystyka naruszeń dyscypliny
W 2005 r. NIK przekazała przewodniczącym komisji orzekających i rzecznikom dyscypliny 40 wniosków o ukaranie i 105
zawiadomień (łącznie 145 spraw). Postępowaniami w tych sprawach objęto 204 osoby (w 2004 r. NIK przekazała 62 wnioski
i 83 zawiadomienia, czyli również 145 spraw, zaś postępowaniami objęto 210 osób). Zarzut naruszenia dyscypliny stawiano
głównie kierownikom i zastępcom kierowników skontrolowanych podmiotów, a w następnej kolejności – głównym księgowym.
Dane w tabeli nr 11 ilustrują strukturę zawiadomień (wniosków) skierowanych przez Izbę do komisji orzekających i rzeczników – według rodzaju postawionych zarzutów – w I półroczu 2005 r., czyli w okresie obowiązywania w tym zakresie ustawy
o finansach publicznych.

11/

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114).
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Zawiadomienia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Tabela 11.

Lp.

Określenie czynu zabronionego i naruszonego przepisu
ustawy o finansach publicznych

1
1
2
3
4

5
6
7
8

Wnioski
o ukaranie
i zawiadomienia
Liczba 1/ Struktura
(w %)

2
Naruszenie zasady lub trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych ustalonych
przepisami ustawy o zamówieniach publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 12)
Przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych
(art. 138 ust. 1 pkt 2)
Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi
z ewidencji księgowej (art. 138 ust. 1 pkt 14)
Wypłacanie wynagrodzeń w jednostce sektora finansów publicznych bez jednoczesnego wykonania, wynikającego z ustaw szczególnych, a ciążącego na pracodawcy, obowiązku pobrania,
odprowadzenia lub opłacenia świadczeń lub składek (art. 138 ust. 1 pkt 8)

4

5

6

31

32,9

35

25,4

13

13,8

20

14,5

11

11,6

22

16,0

8

8,6

13

9,4

8

8,6

12

8,7

5

5,4

5

3,6

5

5,4

10

7,3

4

4,3

7

5,1

3

3,2

7

5,1

2

2,1

2

1,4

2

2,1

2

1,4

1

1,0

2

1,4

Zaniechanie ustalenia należności Skarbu Państwa2/, a także pobranie, ustalenie lub dochodzenie jej w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia oraz niezgodne
z przepisami jej umorzenie lub dopuszczenie do przedawnienia (art. 138 ust. 1 pkt 1)
Przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet
(art. 138 ust. 1 pkt 7)
Dopuszczenie przez kierownika jednostki lub innego przełożonego do naruszenia dyscypliny
finansów publicznych przez zaniedbanie obowiązków w zakresie nadzoru (art. 138 ust. 3)
Dopuszczenie się zwłoki w regulowaniu zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych
powodującej uszczuplenie środków publicznych wskutek zapłaty odsetek za opóźnienie
w zapłacie (art. 138 ust. 1 pkt 11)

13

1

1,0

x

Razem

94

100,0

10
11
12

Osoby
objęte wnioskami
i zawiadomieniami
Liczba Struktura
(w %)

3

Niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie środków publicznych otrzymanych z rezerwy
budżetowej oraz dotacji z budżetu lub funduszu celowego3/ (art. 138 ust. 1 pkt 4)
Zaniechanie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji lub dokonanie jej w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym (art. 138 ust. 1 pkt 13)
Niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków z funduszu celowego
(art. 138 ust. 1 pkt 5)
Przeznaczenie dochodów uzyskanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone
w jednostce (art. 138 ust. 1 pkt 10)
Niedokonanie pełnej i terminowej wpłaty do budżetu przez zakład budżetowy lub gospodarstwo
pomocnicze jednostki budżetowej (art. 138 ust. 1 pkt 6)

9

Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

Struktura wniosków i zawiadomień w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przekazanych
właściwym organom (według rodzaju postawionych zarzutów) w I półroczu 2005 r.

1
138

0,7
100,0

1/
Dotyczy liczby czynów zabronionych, które były podstawą skierowania zawiadomień i wniosków w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(jest ona większa od liczby przekazanych zawiadomień i wniosków, ponieważ w jednym zawiadomieniu lub wniosku może być postawionych nawet kilka zarzutów). 2/ Albo należności jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych. 3/ Oraz ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż pochodzące z budżetu UE.

Dane w tabeli nr 12 ilustrują natomiast strukturę zawiadomień (wniosków) skierowanych przez Izbę do przewodniczących
komisji orzekających i rzeczników – według rodzaju postawionych zarzutów – w II półroczu 2005 r., czyli pod rządami ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Tabela 12.

Lp.

1
1
2
4

120

Struktura wniosków i zawiadomień w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
przekazanych właściwym organom (według rodzaju postawionych zarzutów) w II półroczu 2005 r.

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

2
Udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych (art. 17 ust.
1 pkt 1, pkt 2 lit. a-c, pkt 3-4, ust. 2 pkt 2, ust. 3-4, ust. 6)
Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi
z ewidencji księgowej (art. 18 pkt 2)
Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia7/ (art. 11 ust. 1)

Wnioski
o ukaranie
i zawiadomienia
Struktura
Liczba1/
(w %)

Osoby
objęte wnioskami
i zawiadomieniami
Struktura
Liczba
(w %)

3

4

5

6

45

49,4

55

48,2

11

12,1

20

17,5

9

9,9

12

10,5

1
6
8
9
10
11
15
16
18
19
22
23
24

2
Nieustalenie należności Skarbu Państwa2/ albo ustalenie jej w niższej wysokości5/
(art. 5 ust. 1 pkt 1)
Niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa2/ albo pobranie lub dochodzenie jej w niższej wysokości5/ (art. 5 ust. 1 pkt 2)
Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie jej lub
rozliczenie w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości (art. 18 pkt 1)
Przeznaczenie dochodów3/ uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce (art. 7)
Nieopłacenie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne4/ albo ich wpłacenie w kwocie niższej5/ lub z przekroczeniem
terminu zapłaty (art. 14)
Dokonanie zmiany w budżecie lub planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych bez upoważnienia7/ (art.10)
Dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do niewykonania
zobowiązania jednostki, którego termin płatności upłynął wskutek zaniedbania6/
(art. 16 ust. 2)
Niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest
zapłata odsetek, kar lub opłat (art. 16 ust. 1)
Przekazanie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania (art. 8 pkt 1)
Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego
dotację (art. 9 pkt 1)
Dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do uszczuplenia
wpływów należnych Skarbowi Państwa2/ wskutek zaniedbania6/ (art. 5 ust. 2)
Niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa2/ albo dopuszczenie do
przedawnienia tej należności (art. 5 ust. 1 pkt 3)
Razem

3

4

5

6

7

7,7

4

3,5

4

4,4

4

3,5

3

3,3

3

2,6

3

3,3

4

3,5

2

2,2

3

2,6

1

1,1

2

1,8

1

1,1

1

0,9

1

1,1

2

1,8

1

1,1

1

0,9

1

1,1

1

0,9

1

1,1

1

0,9

1

1,1

1

0,9

91

100,0

114

100,0

Zmiana od 1 lipca 2005 r. uregulowań prawnych dotyczących odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny, zwłaszcza
katalogu czynów stanowiących jej naruszenie spowodowała, że utrudnione jest bezpośrednie porównanie liczby popełnionych czynów w latach 2004-2005. Nowa ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zawiera bowiem inne ujęcie tego problemu: rozszerza i precyzuje katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny będących
skutkiem nieprzestrzegania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zaznaczyć jednak należy, że wyniki analizy wniosków
o ukaranie (zawiadomień) skierowanych w 2005 r. wskazują, że podobnie jak rok wcześniej najczęściej stwierdzanym czynem
zabronionym było naruszenie zasady lub trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych – art. 138 ust. 1 pkt 12
ustawy o finansach publicznych i odpowiednio art. 17 ust. 1-6 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (łącznie 76 czynów, zarzuty przypisano 90 osobom).
Spośród podanej liczby 45 czynów zabronionych (polegających na udzieleniu zamówienia z naruszeniem przepisów
o zamówieniach publicznych), które były podstawą skierowania zawiadomień i wniosków w II półroczu 2005 r., 13 (tj. 29%
ogólnej ich liczby) dotyczyło udzielenia zamówienia wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w tych
przepisach (wnioskami lub zawiadomieniami objęto 13 osób), następne 10 (tj. 23%) dotyczyło udzielenia zamówienia
z naruszeniem przepisów normujących tryb jego udzielenia (15 osób), zaś 8 (tj. 18%) – udzielenia zamówienia z innym
naruszeniem przepisów mających wpływ na wynik postępowania (11 osób). Kolejne 5 czynów (tj. 11%) dotyczyło udzielenia
zamówienia, którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji (5 osób),
2 (tj. 4%) – udzielenia zamówienia z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu (2 osoby), następne 2 (tj. 4%) – udzielenia zamówienia z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązku uzyskania
wymaganej zgody Prezesa Urzędu zamówień Publicznych (3 osoby), również 2 (tj. 4%) – niezłożenia – przez członka
komisji przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu w imieniu zamawiającego – wymaganych oświadczeń
(2 osoby), zaś 3 ostatnie (tj. 7%) – zawarcia umowy w sprawie zamówienia na czas nieoznaczony lub jej zmiany, jak
również unieważnienia postępowania z naruszeniem przepisów określających przesłanki upoważniające do unieważnienia
tego postępowania (łącznie 4 osoby).
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1/
Dotyczy liczby czynów zabronionych, które były podstawą skierowania zawiadomień i wniosków w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(jest ona większa od liczby przekazanych zawiadomień i wniosków, ponieważ w jednym zawiadomieniu lub wniosku może być postawionych nawet kilka zarzutów). 2/ Albo jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych. 3/ Z wyłączeniem dochodów własnych oraz dochodów
gromadzonych na rachunku funduszu motywacyjnego. 4/ Oraz na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 5/ Niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. 6/ Lub niewypełniania obowiązków w zakresie kontroli finansowej. 7/ Albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia.

Kolejną pod względem liczebności grupą czynów naruszających dyscyplinę było przekroczenie zakresu upoważnienia
do dokonywania wydatków ze środków publicznych – art. 138 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 11 ust.
1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (skierowano 22 wnioski lub zawiadomienia,
zarzuty postawiono 32 osobom).
Równie licznymi grupami czynów było wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej – odpowiednio art. 138 ust. 1 pkt 14 oraz art. 18 pkt 2 (przekazano 22 wnioski lub zawiadomienia, zarzuty dotyczyły 42 osób) oraz zaniechanie ustalania należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego
lub innej jednostki sektora finansów publicznych, a także pobranie, ustalenie lub dochodzenie jej w wysokości niższej niż
wynikająca z prawidłowego obliczenia oraz niezgodne z przepisami jej umorzenie lub dopuszczenie do przedawnienia
– odpowiednio art. 138 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1-3 (skierowano 20 wniosków lub zawiadomień, zarzuty dotyczyły
20 osób).
W minionym roku skierowano też (jedyny w ciągu ostatnich dwóch lat) wniosek wobec jednej osoby, która naruszyła
dyscyplinę przez niedokonanie pełnej i terminowej wpłaty do budżetu przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze
jednostki budżetowej (art. 138 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).
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Wyniki rozpatrzenia wniosków i zawiadomień
Większość postępowań prowadzonych w sprawach skierowanych przez NIK w 2005 r. nie zostało jeszcze zakończonych. Izba dysponuje danymi jedynie o 46 rozstrzygnięciach w sprawach objętych wnioskami o ukaranie lub zawiadomieniami (część z nich dotyczy spraw skierowanych w 2004 r., ale zakończonych w roku sprawozdawczym). Według
tych danych, w 3 sprawach właściwa komisja umorzyła postępowanie, a w 1 – odmówiła wszczęcia postępowania.
Z kolei w 2 sprawach rzecznicy dyscypliny wydali postanowienia o odmowie wniesienia wniosku o ukaranie (NIK złożyła 1 zażalenie). W 7 sprawach właściwy rzecznik dyscypliny finansów publicznych wydał postanowienie o odmowie
wszczęcia postępowania wyjaśniającego (w tym zakresie NIK złożyła jedno zażalenie), a w kolejnych 2 – o umorzeniu
tego postępowania.
Dane te wskazują na zmniejszenie się w latach 2004-2005 liczby spraw umorzonych (z 4 w 2004 r. do 3 – w 2005 r.).
Liczba postanowień o odmowie wszczęcia postępowania utrzymała się na tym samym poziomie (po jednym przypadku).
Zmniejszyła się też liczba spraw, w których rzecznik dyscypliny odmówił wniesienia wniosku o ukaranie (2 przypadki w 2005 r.,
przy 7 – w 2004 r.).
W 31 sprawach doszło do ich rozstrzygnięcia przez właściwe komisje. W tabeli nr 13 zamieszczono dane o liczbie
osób ukaranych i uniewinnionych, dotyczące wspomnianych 46 rozstrzygnięć, w porównaniu z analogicznymi danymi
z 2004 r.

Tabela 13.

Rozstrzygnięcia komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(dotyczące spraw przekazanych przez NIK w latach 2004-2005)
2004 r.

Lp.

1

1
1.1.
1.2.
1.3.
2
x

Rozstrzygnięcia komisji orzekających

2

Liczba osób

Struktura
(w %)

3

4

2005 r.
Liczba osób

5

Struktura
(w %)

6

Winni naruszenia dyscypliny, z tego:
– ukarani karą nagany
– ukarani karą upomnienia
– odstąpiono od wymierzenia kary
Uniewinnieni

29
1
15
13
16

64,4
2,2
33,3
28,9
35,6

14
2
5
7
17

45,2
6,5
16,1
22,6
54,8

Razem

45

100,0

31

100,0

Oceny wskazujące na niezasadność zajmowania stanowiska
Izba – zgodnie z ustawą o NIK – ma uprawnienia do prezentowania w wystąpieniach pokontrolnych ocen wskazujących
na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości
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w jednostkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy o NIK 12/. Dla adresata wystąpienia mogą one stanowić
podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika bez wypowiedzenia
albo odwołania go z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji. Uprawnienia te nie dotyczą pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a także jednostek organizacyjnych (przedsiębiorców) wykorzystujących majątek lub środki państwowe
(komunalne).
W 2005 r. NIK zawarła w wystąpieniach oceny w odniesieniu do 16 pracowników (w 2004 r. – wobec 23 pracowników). Na
ich podstawie 5 osób odwołano z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji lub rozwiązano stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (w 2004 r. – konsekwencje poniosły 2 osoby). Ponadto, w związku z ustaleniami kontroli, w 2005 r.
zostały wyciągnięte różnego rodzaju konsekwencje służbowe w stosunku do 27 osób (w 2004 r. – wobec 48 osób).

Uchylanie się lub utrudnianie kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o NIK jest wykroczeniem. Działania
takie, zwłaszcza nieprzedstawianie potrzebnych dokumentów lub niezgodne z prawdą informowanie o wykonaniu wniosków
pokontrolnych, występują jednak dość rzadko. Jeśli zaistnieje taki fakt, Izba kieruje stosowny wniosek do sądu.
W 2005 r. NIK skierowała do właściwych sądów rejonowych – wydziałów grodzkich wykroczeniowych 4 wnioski o ukaranie
za popełnienie wykroczenia określonego w art. 98 ustawy o NIK, polegającego na uchylaniu się od kontroli lub utrudnianiu jej
przeprowadzenia (w 2004 r. – jeden wniosek). Wnioskami objęto:
1) Prokurenta Podlaskiej Wytwórni Wódek „POLMOS” SA w Siedlcach. Zarzucono mu uchylanie się od kontroli pn. Prywatyzacja przedsiębiorstwa przemysłu spirytusowego, przez uniemożliwienie kontrolerowi NIK jej rozpoczęcia. Prawomocnym
wyrokiem sądu rejonowego obwiniony uznany został winnym popełnienia zarzucanego mu czynu, za który wymierzono
mu karę grzywny.
2) Starostę powiatu kieleckiego, któremu zarzucono utrudnianie prowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kielcach kontroli
pn. Gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przez nieprzedstawienie niezbędnych materiałów (dotyczących bazy ewidencji gruntów i budynków powiatu kieleckiego). Sąd uznał obwinionego winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę grzywny. Wyrok nie jest prawomocny – obwiniony
wniósł apelację do sądu okręgowego, która nie została jeszcze rozpoznana.
3) Prezesa i wiceprezesa zarządu KGHM Polska Miedź SA, którym zarzucono utrudnianie przeprowadzenia kontroli pn.
Wydatki na promocję w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa, przez nieudzielanie
odpowiedzi na pytania kontrolerów oraz nieprzekazywanie niezbędnych dokumentów (trwa postępowanie).
4) Prezesa i członka zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava SA. Zarzucono im uchylanie się od kontroli pn.
Wpływ działalności NFI na wyniki gospodarcze niektórych spółek, przez niedopuszczenie do jej rozpoczęcia (postępowanie w tej sprawie nie zostało zakończone).
W 2004 r. NIK skierowała jeden wniosek o ukaranie za popełnienie wykroczenia określonego w art. 98 ustawy o NIK.
Objęto nim prezesa zarządu Funduszu Wczasów Pracowniczych sp. z o.o. w Warszawie, któremu zarzucono uchylanie się
od kontroli zarządzania i prywatyzacji majątku b. FWP przez niedopuszczenie do jej rozpoczęcia przez kontrolerów NIK. Postępowanie w tej sprawie zostało zakończone w 2005 r. wyrokiem sądowym uznającym obwinionego winnym popełnienia zarzucanego mu czynu (sąd wymierzył mu za ten czyn karę grzywny). Na skutek wniesionej apelacji, sąd drugiej instancji uchylił
zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do sądu pierwszej instancji celem ponownego rozpoznania. Postępowanie jest w toku.

12/

W art. 2 ust. 1 ustawy o NIK wyszczególniono urzędy organów administracji rządowej, NBP, państwowe osoby prawne i inne państwowe jednostki organizacyjne,
zaś w art. 4 ust. 1 tej ustawy: Kancelarię Prezydenta RP, Kancelarię Sejmu RP, Kancelarię Senatu RP, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznika Praw Obywatelskich,
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i Państwową Inspekcję Pracy.
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Wnioski w sprawach o uchylanie się od kontroli
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Prezes NIK jest obowiązany do corocznego podawania do publicznej wiadomości, po uprzednim przedłożeniu Sejmowi RP, analizy wykonania budżetu
państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdania z działalności Izby
za rok poprzedni. Ustawa o NIK przyznała Prezesowi NIK także prawo przedstawiania opinii publicznej innych dokumentów mających związek z postępowaniem kontrolnym lub zawartych w nich ustaleń – z zachowaniem tajemnicy
ustawowo chronionej. Realizacja przepisów ustawy o NIK służy więc bezpośrednio wypełnieniu konstytucyjnego prawa obywateli do informacji o funkcjonowaniu organów administracji państwowej i instytucji publicznych, jak
również o osobach pełniących funkcje publiczne.
Podawanie do publicznej wiadomości wyników i wniosków kontroli wywołuje
też ciąg zdarzeń, które pośrednio sprzyjają zwiększeniu efektywności działania Izby. Organy władzy publicznej i obywatele mają bowiem coraz bardziej
nieskrępowany dostęp do prezentowanych przez NIK ocen, uwag i wniosków.
Dzięki rzetelnej i pełnej informacji łatwiej jest uzyskać wsparcie społeczne
dla postulowanych przez NIK zmian w przepisach prawa, które pozytywnie
wpływa na umacnianie autorytetu najwyższego organu kontroli w państwie
i jego wiarygodność oraz podwyższa skuteczność jego działania.
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Udostępnianie informacji o działalności
Izby i formy jej prezentacji
Podobnie jak w poprzednich latach współpracę Izby
ze środkami masowego przekazu organizowało i koordynowało Biuro Rzecznika Prasowego i Informacji (od października Wydział Rzecznika Prasowego). Realizacja zadań rzecznika służy dwóm celom. Pierwszym z nich jest
współpraca ze środkami masowego przekazu, polegająca
na udostępnianiu opinii publicznej wyników przeprowadzonych kontroli, upowszechnianiu ogólnej wiedzy o NIK,
jej zadaniach i sposobie funkcjonowania. Dokonuje się to
przez wywiady i wypowiedzi: Prezesa NIK i członków kierownictwa Izby, konferencje prasowe, indywidualne udostępnianie dziennikarzom informacji o wynikach kontroli
oraz o działaniach i inicjatywach Izby. Drugim kierunkiem
działania jest natomiast realizacja zadań związanych
z komunikacją wewnętrzną w instytucji i dostarczanie informacji kierownictwu i pracownikom Izby o postrzeganiu
przez media pracy NIK (sporządzanie dostępnych na stronie internetowej przeglądów prasy centralnej i lokalnej
oraz audycji telewizyjnych), dostarczania pogłębionych
analiz dotyczących tendencji i sposobów prezentowania
NIK w mediach oraz informowania pracowników za pośrednictwem wewnętrznego systemu informatycznego
o wydarzeniach z życia Izby czy społecznym odbiorze
działań NIK.
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W 2005 r., bardziej niż w poprzednich latach, wzrosła
rola internetu w prezentowaniu pracy NIK. Wiązało się to
ze zwiększeniem roli Biuletynu Informacji Publicznej (na
stronach www.nik.gov.pl). Można tu obecnie znaleźć prawie
wszystkie teksty jawnych informacji o wynikach kontroli. Zamieszczane są także wywiady z członkami kierownictwa Izby
i dyrektorami departamentów, wyjaśniające i przybliżające
ustalenia i wnioski niektórych kontroli. Wyniki prowadzonego
monitoringu wskazują, że wywiady te cieszą się zainteresowaniem prasy, a ich treść jest często cytowana w mediach. Kontynuowana jest też praktyka transmitowania i retransmitowania
posiedzeń seminaryjnych Kolegium NIK, co umożliwia zainteresowanym bezpośrednie obserwowanie obrad. Umieszczane
są także skróty filmowe z wybranych konferencji prasowych.
O skali rosnącego znaczenia BIP jako nośnika informacji
o działalności NIK świadczy 159,4 tys. wizyt w ciągu całego
minionego roku. Najliczniej i systematycznie odwiedzanymi
stronami (pomijając witrynę Praca – ogłoszenia) były coroczne analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki
pieniężnej oraz sprawozdania z działalności Izby. Spośród
wyników innych kontroli najczęściej wywoływano: w maju
– używanie symboli państwowych przez administrację publiczną oraz w listopadzie – wyniki kontroli systemów informatycznych w administracji celnej. Wysoką liczbę wywołań
zarejestrowano także w czerwcu ub.r. dla wyników kontroli
organizacji i funkcjonowania nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty i dyrektorów szkół.

W 2005 r. w prasie ukazało się 5.021 publikacji dotyczących działalności NIK. W porównaniu z rokiem poprzednim
ich liczba wzrosła (o 219 materiałów), zarazem nie zmieniła
się ich jakość, wyrażająca się w wysokim odsetku tekstów
poświęconych działalności kontrolnej (68 proc.), która jest
podstawowym rodzajem aktywności Izby.
Wyraźnie wzrosła natomiast – do 627 (tj. o 137) – liczba
audycji telewizyjnych, powstałych w oparciu o bezpośrednie
wypowiedzi przedstawicieli kierownictwa Izby oraz na podstawie wyników kontroli, co wykazał monitoring pięciu najbardziej oglądanych stacji (TVP 1, TVP 2, TVP 3, TVN, TVN
24).
W 2005 r. na 53 konferencjach prasowych oraz za pośrednictwem stron internetowych udostępniono opinii publicznej teksty 88 informacji o wynikach kontroli.
Najwięcej miejsca w 2005 r. media poświęciły tematom
kontroli związanych z transportem, a ściślej z transportem
kolejowym. W 188 publikacjach opisywano ustalenia trzech
kontroli w PKP (116 tekstów) oraz jednej megainformacji,
poświęconej syntezie wyników piętnastoletnich działań Izby
dotyczących stanu dróg i szlaków kolejowych (72).
Najbardziej popularne w mediach okazały się wyniki
kontroli zarządzania drogami publicznymi na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi. W lutym 2005 r., kiedy to zostały
zaprezentowane, i w ciągu całego roku prasa powracała do
nich 59 razy. Dziennikarze podkreślali coraz gorszy stan
przejazdów kolejowych, coraz więcej śmiertelnych wypadków oraz fakt oszczędzania przez PKP na bezpieczeństwie.
Chętnie powtarzaną informacją okazała się ta, że niektóre
urządzenia na przejazdach, np. zapory i ich mechanizmy
napędowe, pochodzą jeszcze z czasów II wojny światowej.
Z nieufnością traktowano tłumaczenia przedstawicieli PKP,
którzy zapewniali, że winę za większość wypadków na torach kolejowych ponoszą nieuważni kierowcy. W następnych miesiącach media często powracały do tych ustaleń,
szczególnie przy okazji tragicznych wypadków na przejazdach kolejowych. Z perspektywy czasu teksty te były mniej
emocjonalne, chętniej cytowano zarówno dane statystyczne
z raportu, jak i wnioski NIK mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa.
Innym zauważonym przez media tematem było gospodarowanie majątkiem przez PKP SA (36 publikacji). Większość
tytułów przytaczała korespondencję PAP, w której eksponowano wyprzedawanie nieruchomości po zaniżonych cenach
i z naruszeniem prawa, brak koncepcji zagospodarowania
zbędnego majątku, niewystarczający dozór nad obiektami

kolejowymi, jak również finansowy wymiar stwierdzonych
nieprawidłowości (78 mln zł). W tytułach lokalnych podobnie
negatywnie oceniano regionalne dyrekcje PKP.
Temat restrukturyzacji PKP występował 21 razy, najbardziej popularną frazą była: Po czterech latach restrukturyzacji PKP są w punkcie wyjścia. Opinię tę po konferencji prasowej zacytowała większość autorów publikacji, wykazując, że
kolejne próby restrukturyzacji kolei są nieudane. Ogłoszenie
wyników tej dość skomplikowanej merytorycznie kontroli
zbiegło się falą protestów kolejarzy, co wzmogło zainteresowanie mediów i opinii publicznej tą problematyką.
Gazety centralne i regionalne oraz media elektroniczne
nadały duży rozgłos wynikom piętnastoletnich działań kontrolnych Izby związanych z oceną stanu dróg i szlaków kolejowych. Prezentacja ustaleń i wniosków „megainformacji”
o wynikach kontroli funkcjonowania transportu drogowego
i kolejowego w latach 1990-2004 znalazła odzwierciedlenie
w 72 tekstach informacyjnych, notatkach oraz w 10 wywiadach i komentarzach telewizyjnych. Przytaczano i pozytywnie komentowano wypowiedzi Prezesa NIK, który mówił
o Polsce jako komunikacyjnym korku Europy, o ścisłym
związku jakości transportu z ogólnym rozwojem kraju oraz
o licznych programach budowy dróg i obciążającej kolejne
ekipy rządowe niemożności ich zrealizowania. Temat ten
zainspirował publicystów, którzy w obszernych tekstach często podkreślali, że problemem jest nie tyle brak pieniędzy na
budowę infrastruktury, co nieumiejętność ich wykorzystania.
Przedstawiciele Izby podawali liczne przykłady niechętnego
stosunku odpowiedzialnych za to organów do ustaleń poczynionych przez kontrolerów i pomniejszania wagi wniosków
pokontrolnych. Dodawano, że można nawet mówić o próbach unikania odpowiedzialności za obecny stan, czemu
sprzyjają ciągłe zmiany osób na wysokich stanowiskach,
odpowiedzialnych za stan dróg i kolei. Media poinformowały
też o mającej się odbyć na początku 2006 r. sejmowej debacie na ten temat.
Grupą tematyczną, która skupiła duże zainteresowanie prasy, były wyniki kontroli z dziedziny opieki zdrowotnej
i dostępności usług medycznych, a także dotyczące działalności lekarzy orzeczników ZUS. Podobnie jak transport
są one żywotnymi sprawami dla większości obywateli (118
artykułów).
Wyniki kontroli utworzenia i funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia traktowano jako podsumowanie pewnego etapu reformy służby zdrowia – po ogłoszeniu ustaleń
31 razy obszernie je omawiano, często cytowano opinię
NIK: Utworzenie Funduszu nie było dobrze przygotowane
i przebiegało w sposób chaotyczny. Opisywano też główne
zarzuty, najczęściej dotyczące wydatkowania z naruszeniem
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przepisów prawa 8,7 mld zł, niejasnych zasad podziału środków finansowych, naruszania ustawy o NFZ, co sprawiło,
że reforma nie spełniła zakładanych celów. Zaznaczano, że
– w ocenie NIK – odpowiedzialność za ten stan ponosi minister zdrowia. Ustalenia kontroli zainspirowały część publicystów do pogłębionych analiz dotyczących sytuacji w służbie
zdrowia. Najczęściej eksponowano ogólny wniosek, że NFZ
nie poprawił sytuacji pacjentów. Część autorów podkreślała,
że oceny NIK nie były niespodzianką, ponieważ Izba potwierdziła powszechne przekonanie o niewydolności służby
zdrowia. O sile tego przekonania świadczy też nieukazanie
się ani jednego tekstu biorącego w obronę twórców funduszu; wszyscy autorzy podzielali krytyczne spojrzenie kontrolerów.
Dużym zainteresowaniem mediów cieszyła się informacja o wynikach kontroli realizacji przez wojewodów zadań
w zakresie rejestracji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej
w świetle prawidłowości ich funkcjonowania. Wyniki kontroli
prasa omówiła w 36 materiałach, kładąc nieco większy nacisk na te fragmenty informacji, które opisywały stan aparatury medycznej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
oraz stan sanitarno-techniczny placówek. W artykułach podkreślano również brak nadzoru ze strony wojewodów nad
zakładami opieki zdrowotnej.
W 22 publikacjach omawiających wyniki kontroli finansowania oraz dostępności leczenia nerkozastępczego w latach
2000-2004 (I półr.) zwracano uwagę na wadliwość i zużycie
sprzętu do dializoterapii, który w trzech czwartych powinien
być wymieniony, gdyż stwarza niebezpieczeństwo zakażeń.
W obszerniejszych tekstach dodawano też inne ustalenia
– naruszanie norm bezpieczeństwa w czasie leczenia, wyłudzanie pieniędzy za leki, marnotrawstwo, bierność Ministerstwa Zdrowia. Sygnalizowano także trudności z dostępem
do poradnictwa nefrologicznego. Wszystkie materiały podzielały punkt widzenia NIK.
Z zainteresowaniem przyjęto też wyniki kontroli systemu funkcjonowania orzecznictwa lekarskiego ZUS dla celów
rentowych oraz systemu orzekania o niepełnosprawności,
opublikowane w drugiej połowie roku (29 artykułów). Pisano, że system przyznawania rent jest nieefektywny. W 60%
skontrolowanych oddziałów ZUS orzeczenia o rentach sporządzono nierzetelnie, a w 80% badanych orzeczeń nie odniesiono się do wpływu naruszenia sprawności organizmu
na zdolność i możliwości wykonywania przez ubezpieczonego pracy zawodowej. ZUS zareagował zorganizowaniem
konferencji prasowej, podczas której przekonywał opinię
publiczną, że sytuacja zakładu jest dobra, a NIK się myli.
Niektóre tytuły regionalne (kujawskie, lubuskie) informowały o wynikach cząstkowych, dotyczących swojego terenu.
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Prasa lubelska podniosła kolejny wątek – odmowy udostępnienia kontrolerom dokumentacji przez Inspektorat ZUS
w Chełmie. W zgodnej opinii cytowanych ekspertów decyzja
szefa inspektoratu była bezprawna, mimo iż powoływał się
na opinię Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
W lipcu Prezes NIK przedstawił na forum Sejmu Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej
w 2004 r. W prasie ukazały się 42 artykuły, lecz liczba ta nie
oddaje rzeczywistego stanu zainteresowania Analizą, gdyż
trzeba także uwzględnić liczne wywołania na stronach BIP.
Prasa informowała m.in., że Izba pozytywnie oceniła wykonanie budżetu przez Ministerstwo Skarbu Państwa, podkreślając, że wreszcie udało się zrealizować plan przychodów
z prywatyzacji. Zdanie to podzieliła Komisja Skarbu Państwa
Sejmu RP. Pisano także o kolejnej negatywnej ocenie finansowania wielu projektów ze środków publicznych, zwłaszcza
inwestycji wieloletnich. Po debacie sejmowej pisano, że NIK
i Komisja Finansów Publicznych Sejmu RP ogólnie pozytywnie oceniły realizację budżetu państwa. Jego wykonanie było
lepsze, niż zakładała ustawa – zahamowano wzrost relacji
długu publicznego do PKB. Cytowano jednak Prezesa NIK,
który wyliczył uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli,
m.in. zaniżenie dochodów z podatku od towarów i usług
oraz przeniesienie na 2005 r. 4,6 mld zł z tytułu wydatków
niewykorzystanych w roku poprzednim.
Duży oddźwięk w mediach wzbudziły ustalenia kontroli
zamówień publicznych MSWiA dotyczących budowy systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – CEPiK (73 publikacje). Zwracano uwagę na straty
finansowe wynikłe z nieprawidłowo zawartych umów z firmą
doradczą, nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, możliwość wystąpienia mechanizmów
korupcjogennych. Informowano o złożeniu przez Izbę zawiadomienia do prokuratury oraz o wniosku do Prezesa Rady
Ministrów, by wymusił na ministrze odzyskanie utraconych
kwot. Zainteresowanie kontrolą wzrosło po zorganizowanej
przez MSWiA konferencji prasowej, na której przedstawiciele kierownictwa resortu kwestionowali ustalenia NIK. Podobnie postąpiła firma doradcza. Prasa przeważnie podzielała
oceny NIK, traktując wypowiedzi kontrolowanych raczej jako
formę obrony, niż stwierdzenie stanu faktycznego.
Opinia publiczna przyjęła z zainteresowaniem ustalenia
dokonane podczas kontroli działalności „grupy kapitałowej”
Poczty Polskiej (pojawiły się w mediach 47 razy). Podkreślano, że Poczta działała na swoją szkodę i dokładała miliony do spółek. Oprócz komentarzy cytowano najważniejsze
wnioski Izby kwestionujące celowość tworzenia przynoszących straty zależnych spółek prawa handlowego oraz zleca-

no także wcześniejsze kontrole NIK w tej dziedzinie, a także
informowano o odmowie podpisania przez przewodniczącą
Rady protokołu z kontroli.
Kontrola prawidłowości zagospodarowania obiektów
Stadionu X-lecia w Warszawie i terenów przyległych wykorzystywanych na prowadzenie targowiska była oczekiwana
przez media. W 18 artykułach po konferencji prasowej pokazywano główne nieprawidłowości: utratę przez Centralny
Ośrodek Sportu 2 mln zł z powodu niepodnoszenia stawek
czynszu firmie Damis (pisano, że sprawę zbada prokuratura), wyznaczenie lokalizacji z naruszeniem prawa, złe warunki sanitarne, brak bezpieczeństwa. O dużej wadze, jaką
przykłada się do uporządkowania stadionu świadczy podkreślanie w prasie zasług Izby i jej Prezesa za zbadanie przez
jego instytucję – z własnej inicjatywy – 15 lat funkcjonowania
targowiska.
Ustalenia kontroli używania symboli państwowych przez
organy administracji publicznej omawiano w 23 tekstach.
Najczęściej podnoszono, że nawet organy administracji
publicznej nie przykładają należytej wagi do symboli państwowych: godła, flagi i hymnu narodowego, a na budynkach urzędów publicznych nie wiszą polskie orły, tylko jakieś
artystycznie przetworzone ptaszyska. Mimo kwestionowania
przez część mediów zasadności podjęcia tej kontroli, po zaznajomieniu się z jej efektami dziennikarze zmienili zdanie.
Publikowane artykuły podzielały punkt widzenia NIK, a ich
autorzy utożsamiali się z ustaleniami wyszukując kolejne
przejawy braku szacunku dla symboli narodowych. Swoistą
„karierę” w mediach zrobiło określenie z konferencji prasowej: wyłopotane flagi. Wielu autorów podkreślało, że skoro
zobowiązane do szacunku urzędy nie dbają o symbole, trudno wymagać tej dbałości od zwykłych obywateli.
Ze względu na znaczącą liczbę 148 publikacji (najwyższa liczba relacji dotyczących jednego tematu w ciągu roku),
nie sposób pominąć artykułów relacjonujących proces i wydanie wyroku w tzw. aferze FOZZ. Przypominano ustalenia
kontroli NIK, podkreślając jednocześnie, że to Izba wydobyła
na światło dzienne sprawę nieprawidłowości w funduszu.
Część autorów przypomniała historię działań kontrolnych
i późniejsze tragiczne wydarzenia – śmierć Prezesa NIK
Waleriana Pańki i kontrolera Michała Faltzmanna. Dziennikarze, a także przedstawiciele NIK, odsłaniali okoliczności
pracy kontrolnej oraz pokazywali, jak na przestrzeni lat zmieniał się klimat społeczny i polityczny wokół tej kontroli.

Uwagi końcowe
Apolityczność NIK, znajdująca umocowanie prawne
w przepisach ustawy o NIK, wynika w prosty sposób z logiki jej działania, jako najwyższego organu kontroli w pań-
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nie im zadań, które mogłaby wykonywać niższym kosztem
sama instytucja. Piętnowano niedostateczny nadzór nad
nimi ze strony Dyrekcji Generalnej PP i Ministerstwa Infrastruktury. Niektórzy autorzy odnotowali stanowisko Poczty
Polskiej, która za ten stan rzeczy obarczała poprzednie
kierownictwo. W branżowym piśmie Poczta Polska pojawił
się zarzut o nierzetelności Izby. Większość tytułów jednakże
zignorowała ten wątek, przyjmując do wiadomości informacje zawarte w obszernym wyjaśnieniu, które NIK umieściła
na stronie internetowej.
Działania organów administracji publicznej związane
z realizacją inwestycji – budową biurowca Articom Center
przy ul. Litewskiej w Warszawie były tematem 44 tekstów.
Wyjątkowe zainteresowanie kontrolą wywołało stwierdzenie przez NIK nieprawidłowości w działaniach urzędników
władz samorządowych stolicy i MSZ. Umożliwiły one postawienie budynku, mimo istnienia zagrożenia wynikającego
z możliwości prowadzenia z niego operacji wywiadowczych,
a następnie jego sprzedaż za wyraźnie wygórowaną cenę.
Wskazywano na zaniedbania ze strony b. Ministra Spraw
Zagranicznych. Wielu autorów cytowało opinię, że sprawa
budowy gmachu a następnie jego sprzedaży jest przykładem, jak urzędnicy nie powinni pracować.
Ustalenia kontroli zabezpieczenia interesów państwa
w spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa
opisano w mediach 40 razy. W większości obszernych artykułów najczęściej pojawiało się stwierdzenie, że Skarb
Państwa ma niewielkie korzyści z posiadanych mniejszościowych udziałów w spółkach. Podkreślano, że resort nie interesuje się ich sytuacją, budżet na nich nie zarabia, a nawet
nie ma informacji, w ilu firmach Skarb Państwa posiada takie
udziały. W części artykułów eksponowano wątek korzyści
osobistych osób zasiadających w radach nadzorczych takich firm. Minister Skarbu Państwa publicznie zgodził się
z opiniami kontrolerów i zapowiedział jak najszybszą sprzedaż udziałów, z wyjątkiem firm sektorów gazowniczego,
energetycznego i paliw.
Ustalenia kontroli działalności Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji w zakresie dotyczącym prowadzonych w latach
2001-2003 postępowań koncesyjnych w sprawach rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych cytowano w 31 artykułach. Zamieszczano sformułowania o treści:
Krajowa Rada cenzorem, czy obrońcą prawa? W toczącej
się dyskusji nad projektem zmian w przepisach regulujących działalność Rady, NIK skrytykowała mało przejrzysty
styl pracy członków Rady. Cytowano opinie przedstawicieli
Izby, że polityka koncesyjna Rady oraz ingerowanie przez
nią w sprawy programowe i właścicielskie nadawców, mogą
być odbierane jako próba praktyk cenzorskich. Przypomina-
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stwie. Jednakże ze względu na liczbę artykułów – prawie
400 – nie sposób nie odnotować medialnej obecności Izby
także w innym aspekcie. Dotychczas w wypadku wyborów
parlamentarnych, a jeszcze bardziej samorządowych, najczęściej wiązało się to z niepożądanym – z punktu widzenia autorytetu instytucji – wykorzystywaniem materiałów
pokontrolnych do bieżącej walki politycznej. W ostatniej
kampanii wyborczej nie odnotowano takiej sytuacji. W relacjach prasowych zwracano natomiast uwagę, że NIK jest
instytucją, w której wielu obecnych parlamentarzystów, wysokich urzędników i członków rządu, a przede wszystkim
Prezydent RP, szlifowało umiejętności niezbędne w działalności państwowej. Doświadczenie wynikające z pracy
w NIK – szczególnie na stanowiskach kontrolerskich – było
eksponowanym punktem życiorysu zawodowego, trakto-
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wanym przez dziennikarzy i opinię publiczną, jako swoista
rekomendacja oraz gwarancja profesjonalizmu i rzetelności. Media zauważyły, w stopniu większym niż zazwyczaj,
że NIK jest instytucją nowoczesną i profesjonalną, generującą merytoryczne oceny praktycznie wszystkich dziedzin
funkcjonowania państwa oraz dysponującą propaństwową,
doświadczoną i profesjonalną kadrą.
Otwartość instytucji państwowej i stopień poinformowania obywateli o jej pracy w dużym stopniu decydują o publicznej ocenie jej działalności. Badanie zaufania do instytucji
publicznych, przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii
Społecznej wykazało, że zaufanie do NIK utrzymuje się na
dość wysokim poziomie. Prawie połowa obywateli – 43%
– ma dobre zdanie o działalności NIK, osób źle oceniających
pracę Izby jest dużo mniej (24%).

Dane ogólne
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W 2005 r. do NIK wpłynęło ponad 6,8 tys. skarg informujących o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu państwa. Korespondencja skargowa obejmowała swoim zasięgiem zarówno podmioty podlegające kontroli Izby, jak i pozostające poza sferą
oddziaływania kontrolnego. Autorami skarg i wniosków były zarówno osoby fizyczne,
jak i przedstawiciele określonych społeczności, np. zakładów pracy, wspólnot mieszkaniowych, gmin, osoby wykonujące mandat społeczny – posłowie, senatorowie, eurodeputowani i radni, a także członkowie związków, stowarzyszeń oraz reprezentanci
różnych instytucji.

Dane ogólne
Liczbę skarg i wniosków, które wpłynęły w latach 2004-2005 oraz ich strukturę, ze względu na autorów korespondencji,
ilustrują dane zawarte w tabeli nr 14.

Tabela 14.
Korespondencja skargowa, która wpłynęła do NIK w latach 2004-2005 (wg jej autorów)

Lp.

1
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1
2
3

2

Indywidualne
Zbiorowe
Skierowane przez posłów i organy Sejmu RP
Skierowane przez eurodeputowanych
Skierowane przez senatorów RP
Skierowane przez radnych
Skierowane przez organizacje społeczne
Skierowane przez organizacje związkowe
Anonimowe
Pozostałe 1/
Ogółem

4
5
6
7
8
9
x
1/

Rodzaj skargi lub wniosku

Wskaźnik %
(5:3)

2004 r.
Struktura
(w %)
Liczba

3

4

2005 r.
Struktura
Liczba
(w %)

5

6

7

5.049
299
224
17
61
77
101
1.357
303
7.488

67,4
4,0
3,0
0,2
0,8
1,0
1,4
18,1
4,1
100,0

4.530
272
154
10
24
71
36
102
1.324
322
6.845

66,2
4,0
2,3
0,1
0,4
1,0
0,5
1,5
19,3
4,7
100,0

89,7
91,0
68,8
141,2
116,4
46,8
101,0
97,6
106,3
91,4

Np. kierowane przez organy samorządowe, przedstawicieli zakładów pracy.

Z powyższego zestawienia wynika, iż w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek liczby korespondencji
skargowej o prawie 9%. Dla zobrazowania skali tego zjawiska na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat i występujących zmian
ilościowych – w diagramie nr 8 przedstawiono dane o liczbie skarg i wniosków, które w tym okresie wpłynęły do NIK.

Diagram nr 8.
Liczba skarg i wniosków, które wpłynęły do NIK w latach 1996-2005
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Z analizy ilości skarg wpływających w ostatnich 10 latach wynika, że począwszy od 2000 r. liczba nadesłanej korespondencji skargowej wykazuje niewielką tendencję spadkową. Powodów wystąpienia tego spadku można upatrywać w wysokiej
liczbie porad i wyjaśnień udzielanych przez pracowników Izby obywatelom, zgłaszającym skargi i wnioski telefonicznie, bądź
osobiście – w ramach przyjęć interesantów. Odpowiednio ukierunkowana rozmowa i udzielona porada umożliwiają już na
wstępie zidentyfikowanie problemu i wskazanie rozmówcy odpowiedniej drogi postępowania lub organu właściwego do rozpatrzenia sprawy. Taka forma załatwiania spraw – mimo iż nie znajduje odzwierciedlenia w statystycznym wzroście ich liczby
– pozwala wyeliminować zbędne działania, skraca czas rozpoznania problemu i jest uznawana przez rozmówców za pomoc
cenną i korzystną. Skarżący bowiem już na wstępnym etapie załatwiania sprawy mają wiedzę, gdzie należy się udać, w jakiej
formie przedstawić problem i jakich działań należy oczekiwać. Pracownicy NIK kierują się zasadą, iż taki sposób świadczenia
pomocy jest formą propagowania idei urzędu przyjaznego obywatelom.
Nie zawsze udaje się jednak załatwić sprawy skargowe lub nadać im bieg ściśle według oczekiwań skarżących. Spośród
ogólnej liczby 6,8 tys. pism skargowych, które wpłynęły do NIK w 2005 r., około 1 tys. (15,7%) stanowiły tzw. skargi ponowne,
skierowane przez osoby, które już wcześniej prowadziły korespondencję z Izbą. Wśród przyczyn ponownego kierowania korespondencji należy wymienić przede wszystkim niezgodne z oczekiwaniami skarżących załatwienie ich spraw przez organy,
do których NIK przekazała je do rozpatrzenia.

Skargi i wnioski w układzie terytorialnym
Wpływ korespondencji skargowej w ostatnich dwóch latach, w układzie terytorialnym, ilustrują dane zamieszczone w tabeli nr 15.

Tabela 15.
Korespondencja skargowa, która wpłynęła do NIK w latach 2004-2005 (wg województw)

1/

2004 r.
Liczba skarg
Struktura (w %)

Województwo

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
x

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Pozostałe 1/
Ogółem

3
740
247
310
136
417
411
1.384
223
334
308
296
649
233
260
531
272
737
7.488

4
9,9
3,3
4,1
1,8
5,6
5,5
18,5
3,0
4,5
4,1
3,9
8,7
3,1
3,5
7,1
3,6
9,8
100,0

2005 r.
Liczba skarg
Struktura (w %)

5
647
239
266
151
373
490
1.311
170
363
312
273
585
235
234
429
286
481
6.845

6
9,4
3,5
3,9
2,2
5,4
7,2
19,1
2,5
5,3
4,6
4,0
8,6
3,4
3,4
6,3
4,2
7,0
100,0

Wskaźnik %
(5:3)

7
87,4
96,8
85,8
111,0
89,5
119,2
94,7
76,2
108,7
101,3
92,2
90,1
100,9
90,0
80,8
105,1
65,3
91,4

Internet, adres nieokreślony, zagranica.

Z przedstawionych danych wynika, że w 2005 r., w relacji do roku poprzedniego, nieznacznie zwiększył się odsetek korespondencji skargowej nadesłanej z terenu województw: lubuskiego, małopolskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego.
Znaczącemu zmniejszeniu uległ natomiast odsetek liczby skarg z województw opolskiego i wielkopolskiego (odpowiednio
o 24% i 19%). W wypadku pozostałych województwach liczba skarg pozostawała na podobnym poziomie, bądź uległa jedynie
niewielkim zmianom.
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Lp.

Formy przekazywania skarg i wniosków
W okresie sprawozdawczym, oprócz skarg nadesłanych listownie, w jednostkach organizacyjnych Izby przyjęto 1,2 tys.
osób, które zgłosiły skargi osobiście. Osobiste zwrócenie się z prośbą o udzielenie pomocy, najczęściej prawnej, miało związek – co często podkreślali skarżący – z niewystarczającą wiedzą o obowiązujących przepisach prawa w dziedzinie, której
prośba dotyczyła. Obawiano się także wysokich kosztów porad świadczonych przez kancelarie adwokackie.
Inną formą osobistego zwracania się do NIK z prośbą o pomoc było zgłaszanie skarg telefonicznie. Pracownicy Izby
udzielają telefonującym informacji o obowiązujących przepisach prawnych, wyjaśniając m.in. zakres uprawnień kontrolnych
NIK, a także informowali o możliwościach rozwiązania sygnalizowanych problemów. Efektem porad było przede wszystkim
wskazanie właściwej drogi postępowania w danej sprawie, co skutkowało kierowaniem skarg na piśmie bezpośrednio do
właściwego organu.
W minionym roku niemal 7% ogółu skarg i wniosków nadesłano pocztą elektroniczną. W roku poprzednim korespondencja skargowa wysłana przez internautów utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Kierujący korespondencję najczęściej
oczekiwali udzielenia informacji o: zakresie uprawnień Izby, organach i instytucjach właściwych do wyjaśnienia ich sprawy,
ustaleniach i wnioskach konkretnych kontroli. Wskazywali także publikacje świadczące – ich zdaniem – o występowaniu nieprawidłowości, którymi Izba powinna się zainteresować.

Skargi i wnioski – według sygnalizowanych problemów
Zmiany zachodzące w gospodarce narodowej i skutki, jakie wywołują w funkcjonowaniu poszczególnych sfer życia społecznego, mają zwykle związek z problematyką podnoszoną w skargach. Zawierają one często sygnały o nieprawidłowościach
lub negatywnych tendencjach w działalności podmiotów gospodarczych, urzędów administracji publicznej itp. Analiza skarg
i wniosków pozwala zatem uwzględnić w przyszłych kontrolach badanie problemów istotnych dla gospodarki i funkcjonowania
administracji. Podział skarg i wniosków otrzymanych w latach 2004-2005, ze względu na sygnalizowaną w nich problematykę,
ilustruje tabela nr 16.
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Tabela 16.
Korespondencja skargowa w latach 2004-2005 (wg sygnalizowanej problematyki)
2004 r.
Lp.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
x
1/

Wskaźnik %
(5:3)

Główne grupy problemowe

Liczba
skarg

Struktura
(w %)

Liczba
skarg

Struktura
(w %)

2

3

4

5

6

7

1.496

19,9

1.638

23,9

109,5

2.013

26,9

1.972

28,8

98,0

442
334
279
308
217
208
272
1919
7.488

5,9
4,5
3,7
4,1
2,9
2,8
3,6
25,7
100,0

387
324
292
312
243
130
238
1.309
6.845

5,6
4,7
4,3
4,6
3,6
1,9
3,5
19,1
100,0

87,6
97,0
104,7
101,3
112,0
62,5
87,5
68,2
91,4

Nadużycia gospodarcze i finansowe, marnotrawstwo
mienia społecznego
Funkcjonowanie organów i urzędów admin. rządowej
i samorządu terytorialnego
Sprawy dotyczące gospodarki lokalami
Emerytury, renty, ochrona zdrowia, opieka społeczna
Sprawy wynikające ze stosunku pracy
Sprawy dotyczące transportu i łączności
Funkcjonowanie systemu finansowego
Sprawy dotyczące gospodarki gruntami
Przekształcenia własnościowe
Pozostałe sprawy 1/
Ogółem

2005 r.

Wypowiedzi o charakterze ogólnym, sprawy cywilnoprawne, prośby o materiały z kontroli itp.

Z powyższych danych wynika, że w 2005 r. prawie o 12% wzrósł – w relacji do roku poprzedniego – odsetek skarg
dotyczących funkcjonowania systemu finansowego (podatki, kredyty, lokaty, ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe).
Wzrost o około 10% odnotowano w grupie skarg zawierających zarzuty popełnienia nadużyć gospodarczych i finansowych oraz marnotrawienia mienia społecznego, zaś o prawie 5% – w grupie skarg odnoszących się do spraw pracowniczych.
W stosunku do roku poprzedniego zauważalnemu zmniejszeniu (o 37%) uległ natomiast odsetek skarg, które odnosiły się
do gospodarki gruntami (geodezja, kartografia, wywłaszczenia i odszkodowania). Spadek ten miał częściowo związek z kwa-
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1) Analiza wpływu korespondencji skargowej w 2005 r. pozwala zauważyć, że podobnie jak w roku poprzednim, najliczniejszą grupę – łącznie 1972 sprawy – stanowiły skargi i wnioski, w których krytykowano funkcjonowanie organów
i urzędów administracji rządowej i samorządu terytorialnego (w 2004 r. – 2013, spadek o 2%). Tematyka 473 skarg
dotyczyła urzędów i organów administracji rządowej (w 2004 r. – 444, wzrost o 6,5%) i 1.253 – administracji samorządowej (w 2004 r. – 1.354 spadek o 7,5%). W pozostałych 246 pismach poddano w wątpliwość rzetelność i skuteczność
działań obu typów administracji publicznej. Zwracano uwagę na złe gospodarowanie mieniem, marnotrawienie środków publicznych, wykorzystywanie stanowisk do czerpania prywatnych korzyści, nieprzestrzeganie przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych, korupcję funkcjonariuszy publicznych, powiązania rodzinne i towarzyskie w strukturach
organizacyjnych administracji publicznej. W ocenie skarżących skutkiem takich działań było m.in. preferowanie określonych firm i osób podczas sprzedaży gruntów po zaniżonych cenach, niski czynsz dzierżawny dla określonych podmiotów
gospodarczych, nierzetelne rozliczanie się z przyznanych dotacji budżetowych. Zwraca uwagę fakt coraz częstszego
krytykowania organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej wszystkich szczebli. Skarżący
informowali o naruszaniu przepisów prawa budowlanego i procedur administracyjnych, nienależytym nadzorze nad realizacją inwestycji budowlanych i przestrzeganiem warunków zabudowy, tolerowaniu przypadków samowoli budowlanych,
niewykorzystywaniu instrumentów prawnych przysługujących w tych sprawach organom nadzoru budowlanego, pomijaniu
stron postępowania lub uniemożliwianiu im brania udziału w postępowaniu administracyjnym.
W skargach dotyczących administracji rządowej zwracano uwagę na nieskuteczność nadzoru nad działalnością komunalną, szczególnie nad realizacją przez organy administracji samorządowej zadań zleconych przez administrację rządową,
jak również nad jednostkami wchodzącymi w skład administracji zespolonej. Wskazywano też na przewlekłość postępowań administracyjnych, w tym związanych z procesami inwestycyjnymi oraz brak miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego lub naruszanie ich postanowień.
Kierowane pod adresem administracji rządowej zarzuty skarżących dotyczyły także występowania w urzędach niegospodarności, nagminnego naruszania prawa, zwłaszcza Prawa zamówień publicznych, a także niezgodnego z ustawą
o finansach publicznych wydatkowania środków publicznych. Skarżono się na przewlekłość postępowań administracyjnych, nieinformowanie stron o terminach rozpatrzenia wniosków, nietrafne decyzje podejmowane w ramach nadzoru nad
przedsiębiorstwami państwowymi. W kwestiach dysponowania środkami unijnymi, wskazywano na niejasność procedur
i wydłużone terminy oczekiwania beneficjentów na decyzje o przyznaniu środków. Natomiast urzędnikom zarzucano prywatę, niekompetencję, stronniczość w podejmowaniu decyzji oraz uchybianie ustawowym terminom załatwiania spraw.
W sprawach dotyczących organów administracji samorządowej dominowały zażalenia na gospodarkę finansową gmin.
Dotyczyły one najczęściej zawyżania lub nieuzasadnionego wzrostu kosztów inwestycji, podejmowania prac budowlanych
bez uporządkowania stanu prawnego gruntów, problemów z ich wywłaszczaniem oraz nieprzyznawania zainteresowanym
statusu strony postępowania. Poruszano też problem wydawania zezwoleń na budowę z naruszeniem planów zagospodarowania przestrzennego. Sugerowano, iż organy samorządowe doraźnie zmieniają te plany, w zależności od „potrzeb zainteresowanych”. W ocenie autorów skarg, sfera ta jest zagrożona korupcją. Sygnalizowano też nieprawidłowości w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę dużych inwestycji, zwłaszcza drogowych
(obwodnic i tras szybkiego ruchu), udzielanych często bez właściwego rozpoznania ich wpływu na środowisko. Informowano
również o przypadkach zaniżania wycen zbywanych nieruchomości, umożliwiając ich zakup przez „wskazane” osoby.
Wśród zarzutów kierowanych pod adresem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, dominowały: nadużywanie stanowisk
do celów prywatnych, naruszanie prawa lub stronniczość w procesach decyzyjnych. Starostom powiatowym zarzucano m.in.
nieuzasadnione wydawanie zgody na magazynowanie i gromadzenie odpadów stanowiących zagrożenie dla środowiska.
Członkowie rad jednostek samorządu terytorialnego i ich komisji informowali natomiast o złej współpracy z zarządami
miast i gmin, konfliktach politycznych i korupcji. Sygnalizowano też niegospodarne wydatkowanie środków z budżetów
gmin, niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji budżetowych, niekompetencję skutkującą podejmowaniem
wadliwych decyzji, występowanie konfliktu interesów.
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lifikowaniem spraw dotyczących gospodarki gruntami a zawierających zarzuty nadużyć, korupcji, nieprawidłowości w procesach decyzyjnych, również do innych grup problemowych. Zmniejszyła się także – o ponad 12% – liczba skarg podnoszących
tematykę gospodarowania lokalami oraz dotyczących przebiegu procesów przekształceń własnościowych. W pozostałych
grupach problemowych liczba pism skargowych skierowanych do NIK utrzymywała się na poziomie roku poprzedniego.
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Nową kategorię stanowiły informacje o zawieraniu przez administrację samorządową umów o kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetowego, bez postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Pojawił się także zarzut dotyczący
regionalnych izb obrachunkowych, którym organy samorządu terytorialnego zarzucały nierzetelność w prowadzeniu postępowań, niepodejmowanie działań w ramach nadzoru, a także powiązania personalne lub korupcyjne.
2) Do kategorii obejmującej nadużycia gospodarcze, finansowe i marnotrawstwo mienia społecznego zakwalifikowano
1.638 skarg, czyli prawie 24% ogólnej ich liczby (w 2004 r. – 1.496, wzrost o 9,5%). Podnoszono w nich m.in. problem
nadużyć podczas postępowań o udzielanie zamówień publicznych, a obszar zamówień w dalszym ciągu uznawano za
szczególnie wrażliwy na zagrożenie korupcją. Zwracano m.in. uwagę na nieprzestrzeganie zasad równości, jawności, powszechności i pisemności. Wskazywano na nierówne traktowanie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, a głównym zarzutem były wpływanie na wyniki przetargów przez określanie istotnych warunków zamówienia w sposób
prowadzący do wygrania przetargu przez z góry określonego oferenta. Konsekwencją tak prowadzonych postępowań było
podpisywanie umów niezapewniających optymalnej realizacji wymagań zamawiającego, przez co środki publiczne wydatkowane były nieoszczędnie. Informowano też o nieprawidłowym powoływaniu i funkcjonowaniu komisji przetargowych.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty często jedynym kryterium była najniższa cena, której wysokość podczas realizacji
zamówienia wzrastała. Wskazywano również na niegospodarność w wydatkowaniu środków publicznych – na etapie realizacji zamówienia, w tym regulowanie zobowiązań wobec dostawców, z pominięciem obowiązku sprawdzenia jakości
wykonanych zamówień, a także na niestosowanie kar umownych za opóźnienia w realizacji dostaw, robót i usług.
W 301 skargach ich autorzy poinformowali o występowaniu nadużyć gospodarczych i finansowych w jednostkach związanych z przemysłem (w 2004 r. – 195, wzrost o 54%). Tak jak i w latach poprzednich krytyce poddawano dbałość
kierownictw zakładów o własne interesy, wyprzedaż przez przedsiębiorstwa państwowe środków trwałych i materiałów
po zaniżonych cenach. Sygnalizowano niegospodarne wydatkowanie środków finansowych oraz występowanie obszarów
zagrożonych korupcją i mechanizmów korupcjogennych, takich jak nierzetelne prowadzenie dokumentacji i przeprowadzanie przetargów oraz konflikt interesów. W skargach dotyczących przedsiębiorstw państwowych informowano zwłaszcza o podejmowaniu przez kadrę zarządzającą działań niegospodarnych i nepotyzmie. Zarzucano m.in. niecelowe zakupy
maszyn i urządzeń, wysokie koszty zarządu, zbędne wydatki na remonty pomieszczeń biurowych, nieskuteczną windykację należności, zaniechanie działań dla poprawy sytuacji finansowej, zatrudnianie znajomych osób bez kwalifikacji.
Zdaniem skarżących, takie działania mogły mieć na celu obniżenie wartości przedsiębiorstwa przed jego prywatyzacją.
Znaczący udział w tej grupie miała również korespondencja sygnalizująca występowanie nadużyć i niegospodarności
w placówkach służby zdrowia i pomocy społecznej – łącznie 230 skarg (w 2004 r. – 222, wzrost o 3%). Krytyce poddawano m.in. działalność szpitali, a główne zarzuty dotyczyły sposobu prowadzenia zamówień publicznych, z pominięciem
obowiązujących procedur. Informowano o niegospodarnym wykorzystaniu dotacji, konflikcie interesów, przedstawiano zarzuty łapownictwa i korupcji wśród pracowników wskazanych jednostek. Zgłaszano też informacje o nieprawidłowościach
przy zawieraniu kontraktów na świadczenie usług zdrowotnych, sygnalizowano fakty wskazujące na niegospodarne zarządzanie finansami i majątkiem publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz nieprawidłowości w przeprowadzaniu konkursów ofert na świadczenie usług transportu medycznego, na żywienie i pranie.
W 147 skargach podnoszących problematykę nadużyć i niegospodarności w jednostkach związanych z rolnictwem,
leśnictwem i ochroną środowiska (w 2004 r. – 189, spadek o 22%) krytykowano głównie nierzetelne działania kierownictw zakładów wykonujących zadania na rzecz ochrony środowiska. Wskazywano m.in. na nadużycia przy budowie
oczyszczalni ścieków, niegospodarne wydatkowanie publicznych środków finansowych, korupcję przy udzielaniu kredytów preferencyjnych z udziałem dopłat ze Skarbu Państwa. W skargach dotyczących gospodarki leśnej informowano
o przypadkach nadmiernego i ukrytego wyrębu w lasach państwowych, jak również o nieskutecznym nadzorze odpowiednich służb nad realizacją planów urządzania lasów w nadleśnictwach. Do tej grupy zakwalifikowano też skargi dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa żywności. Wskazywano, iż nadzór nad higieną produkcji
mięsa i jego przetworów oraz obrotem tymi produktami jest nierzetelny, a działalność Inspektoratów Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie przeprowadzania kontroli oceniano jako niewłaściwą. Krytyce poddawano też
tryb wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych, wskazując m.in. na potrzebę ograniczenia
zakresu zadań realizowanych przez lekarzy niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej.
Autorzy 154 skarg informowali o nadużyciach występujących w placówkach naukowo–kulturalnych i oświatowych
(w 2004 r. – 150, wzrost o 3%). Krytykowano niegospodarne dysponowanie środkami finansowymi, w tym nieprawidłowe
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wykorzystanie dotacji budżetowych na remonty i modernizację szkół. Przedstawiano zarzuty nadmiernej dbałości osób
zajmujących stanowiska kierownicze o własne interesy, wskazywano przypadki wydatkowania środków publicznych na
działalność, w której duży udział miały prywatne firmy.
W identycznej liczbie skarg, tj. 154, podniesiono kwestie nadużyć występujących w działalności placówek i zakładów
związanych z gospodarką komunalną i przestrzenną (w 2004 r. – 146, wzrost o 5%). Zarzuty kierowano głównie pod
adresem osób należących do ścisłego kierownictwa wskazanych w skargach firm i zakładów. Wskazywano na korupcję,
osiąganie nienależnych korzyści przy zbywaniu mienia komunalnego, łączenie funkcji kierowniczych w placówkach publicznych i prywatnych.
Opisane w 151 skargach zarzuty nadużyć i niegospodarności w instytucjach finansowych (w 2004 r. – 106, wzrost
o 43%) koncentrowały się zazwyczaj wokół spraw podatkowych. Wskazywano na nieuzasadnione przypadki zwalniania z obowiązku płacenia podatków, uznaniowość w ustalaniu wysokości opłat oraz przyznawaniu koncesji, pozwoleń
i zezwoleń.
3) Problemy wynikające z niewłaściwej gospodarki lokalami wskazano w 387 skargach i wnioskach (w 2004 r. – 442,
spadek o 13%). Przedmiotem krytyki były zarówno polityka mieszkaniowa i wysokość pobieranych opłat, jak i zaniedbania
w gospodarce lokalami o różnym typie własności. Podnoszono błędy w administrowaniu nieruchomościami, krytyczne
uwagi odnosiły się także do prawidłowości rozliczeń za media. Duża grupa skarg dotyczyła wysokości opłat za energię cieplną, naliczanych według wskazań urządzeń pomiarowych, tzw. podzielników ciepła. Krytykowano też wysokość
opłat za dostawę wody i trudności w uznawaniu reklamacji dotyczących jej zużycia. Zasadne skargi na działalność wspólnot mieszkaniowych często wskazywały natomiast na nieumiejętność korzystania przez właścicieli lokali z ustawowych
uprawnień do kontrolowania wspólnot.
Złożono 109 zażaleń dotyczących gospodarowania lokalami spółdzielczymi (w 2004 r. –139, spadek o 21%). Podkreślano niekorzystanie przez rady nadzorcze z uprawnień do kontroli działań zarządów, małą skuteczność postępowań lustracyjnych prowadzonych przez związki rewizyjne i trudności w dochodzeniu roszczeń wobec spółdzielni w postępowaniu
przed sądami powszechnymi. Wskazywano ponadto na niestosowanie przez zarządy spółdzielni przepisów o zamówieniach publicznych przy korzystaniu ze dotacji budżetowych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Gospodarowanie lokalami komunalnymi skrytykowano w 83 skargach (w 2004 r. – 139, spadek o 21%). Podobnie jak
w minionym roku informowano o złym gospodarowaniu zasobami komunalnymi przez zarządy gmin oraz licznych nieprawidłowościach w zarządzaniu nieruchomościami przez gminne jednostki organizacyjne. Kwestionowano wysokość kosztów administrowania nieruchomościami, sygnalizowano trudności w weryfikowaniu kosztów zarządu oraz nieuregulowanie
prawnej podstawy finansowania zaległych remontów. Skarżono się też na niedotrzymywanie terminów budowy mieszkań
i warunki umów zawieranych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Krytykowano politykę administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi z zasobów komunalnych i własnych. Władzom samorządowym zarzucano natomiast nieprzestrzeganie zasad ustalonych przez komisje mieszkaniowe przy zawieraniu umów najmu lokali, brak lokali socjalnych,
nieopracowanie programów budowy mieszkań i wychodzenia z bezdomności.
Przedmiotem 54 skarg dotyczących gospodarki lokalami pozostającymi w administracji specjalnej była działalność
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Podobnie jak w poprzednim roku powtarzały się zarzuty dotyczące nieprawidłowych
rozliczeń przy zwalnianiu lokali i wypłatach ekwiwalentu pieniężnego należnego żołnierzom za rezygnację z kwatery stałej,
zaniechania przeglądów technicznych budynków i niezapewnienia środków na remonty.
Kwestie podniesione w 16 skargach dotyczących sfery gospodarowania lokalami zakładowymi (w 2004 r. również
16) oscylowały wokół spraw związanych z wyzbywaniem się lokali na rzecz nowych właścicieli. Skarżono się na niepowiadamianie lokatorów o zamiarze dokonania sprzedaży lokali, nieuzasadnione stosowanie preferencyjnych stawek przy
wykupie, wskazywano na trudności w uzyskaniu takich preferencji przez dotychczasowych lokatorów i na zbyt wysokie
koszty eksploatacji mieszkań.
4) Nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu emerytalno-rentowego, ochrony zdrowia i opieki społecznej zasygnalizowano w 324 skargach (w 2004 r. – 334, spadek o 3%). Zarzuty kierowano nie tylko wobec konkretnych placówek
służby zdrowia, opieki społecznej i organów emerytalno-rentowych, ale również krytykowano system świadczeń emerytalnych i rentowych, zwłaszcza jego niestabilność, niegospodarność i nieuwzględnianie interesów ubezpieczonych.
W 275 skargach odnoszących się do funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (w 2004 r. – 280, spadek o 2%)
niezadowolenie i niepokój budziło rosnące zadłużenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej i niegospodarne wydat-
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kowanie środków publicznych na działalność szpitali. W opinii skarżących, zadłużanie się szpitali powodowane było często wzrostem kosztów nieprzemyślanych zakupów i miało niekorzystny wpływ na jakość i dostęp do usług medycznych.
Informowano o zakupie kosztownego sprzętu, z którego później nie korzystano, przyznawaniu nienależnych dodatków
motywacyjnych, nieodprowadzaniu na rachunek bankowy środków na działalność socjalną i przeznaczaniu ich na bieżącą
działalność szpitali, wzroście kosztów realizacji umów zlecenia i o dzieło zawieranych z pracownikami, którzy realizowali
je często w zakresie zbieżnym z obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy. Odzwierciedlenie w skargach znalazł też
problem usług medycznych świadczonych przez placówki prywatne zlokalizowane w jednostkach publicznych, w których
badania specjalistyczne wykonywane są niejednokrotnie na aparaturze należącej do szpitala, a działalność placówek
prywatnych opiera się, w znaczącym stopniu, na strukturach i potencjale gospodarczym jednostek publicznych.
Krytyce poddawano Narodowy Fundusz Zdrowia, który – zdaniem skarżących – nie wywiązuje się w pełni z obowiązku
finansowania świadczeń zdrowotnych i refundacji zakupu leków.
Liczba skarg (150) nawiązujących do problematyki świadczeń udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego utrzymywała się na podobnym poziomie, jak w 2004 r. (149). Zwracano
uwagę na opóźnienia w przekazywaniu składek do otwartych funduszy emerytalnych, krytykowano wymiar emerytur i rent,
dowolność w orzekaniu o inwalidztwie przez lekarzy orzeczników ZUS oraz sygnalizowano trudności w uzyskaniu wyższej
grupy inwalidztwa. Konfrontowano je następnie z marnotrawieniem środków na budowę reprezentacyjnych siedzib (ZUS,
NFZ) oraz długotrwałe wdrażanie kosztownych systemów informatycznych o znikomej – w odczuciu skarżących – przydatności.
W 119 skargach związanych z szeroko rozumianą opieką społeczną (w 2004 r. – 118) najczęściej pojawiały się sygnały
o zbyt niskiej, w stosunku do potrzeb, pomocy dla osób zwracających się o jej udzielenie. Informowano ponadto o złym
gospodarowaniu przez zarządy gmin funduszami na ten cel, zaniedbaniach w pracy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, przydzielaniu okresowych zasiłków „po znajomości”, przy równoczesnym odmawianiu pomocy osobom
rzeczywiście jej potrzebującym.
5) Sprawy wynikające ze stosunku pracy to przedmiot 292 skarg nadesłanych do NIK (w 2004 r. – 279, wzrost o 4,7%).
Głównymi zarzutami pod adresem pracodawców były: łamanie praw pracowniczych – nierespektowanie Kodeksu pracy,
prawomocnych orzeczeń sądowych, przepisów dotyczących odpraw pieniężnych należnych w związku z rozwiązaniem
umowy o pracę oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, trudności w uzyskaniu świadczeń z tytułu wypadków przy
pracy i nabytych chorób zawodowych. Krytykowano też pracodawców za nierzetelne dokumentowanie i rozliczanie wynagrodzeń za prace w godzinach nadliczbowych, nieustalanie zasad ewidencji i rozliczania czasu pracy, przy czym przyjęte systemy rozliczania powodowały, w ocenie skarżących, sytuacje konfliktowe i stwarzały nieraz warunki sprzyjające
korupcji. Piętnowano niewypłacanie w terminie należnych wynagrodzeń i zaniżanie wysokości składek odprowadzanych
do ZUS przez pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. Problem ten łączono z nieskutecznością kontroli prowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy, zwracając uwagę na bagatelizowanie ich ustaleń
przez właścicieli zakładów pracy. Przyczyn tego stanu upatrywano w zbyt niskim – w ocenie skarżących – wymiarze kar
nakładanych na pracodawców.
Dużo skarg dotyczyło nieprzestrzegania prawa pracy w służbie zdrowia i występowania konfliktu interesów. Wskazywano
na przypadki obsadzania stanowisk ordynatorów oddziałów i pielęgniarek oddziałowych, bez przeprowadzania wymaganych ustawowo konkursów. Ordynatorzy, zatrudniani na podstawie umów o pracę, łączyli swoje obowiązki z kierowaniem
niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej realizującymi świadczenia na tych samych oddziałach, bądź figurowali w wykazach osób wykonujących te świadczenia. Podobne mechanizmy dotyczyły pielęgniarek oddziałowych, które zatrudnione
na podstawie umów o pracę, występowały także w wykazach pielęgniarek wykonujących świadczenia na tych samych
oddziałach, w ramach umów zawartych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z placówkami niepublicznymi.
6) Nieprawidłowości w transporcie i łączności zasygnalizowano w 312 skargach (w 2004 r. – 308, wzrost o 1%). W korespondencji skargowej zakwalifikowanej do grupy łączność – 216 skarg (w 2004 r. – 242, spadek o 11%) krytyce poddawano zarówno sposób naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, jak i nierzetelne – zdaniem skarżących – rozpatrywanie
skarg i reklamacji. Znaczna część skarg dotyczyła działalności największego krajowego operatora – Telekomunikacji Polskiej SA. Zarzuty dotyczące telefonii komórkowej odnosiły się głównie do lokalizacji stacji bazowych w miejscach nieakceptowanych przez okolicznych mieszkańców. Skarżono się także na funkcjonowanie „Poczty Polskiej”, zwłaszcza na
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nieterminowe przesyłanie wnoszonych opłat i przesyłek, niedostarczanie przesyłek ich adresatom, jak również przewlekłe
i niesatysfakcjonujące rozpatrywanie skarg i reklamacji.
W skargach poruszających kwestie transportu – 96 spraw (w 2004 r. – 65, wzrost o 48%) informowano o ponoszeniu
zbędnych kosztów przez PKP Przewozy Regionalne, naruszaniu prawa przy przetargach na zakup środków transportu
oraz nieprawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych i przebiegu ich prywatyzacji. Domagano się zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i sygnalizowano potrzebę rozwoju rynku usług kolejowych.
Największe problemy w funkcjonowaniu transportu drogowego – w świetle korespondencji skargowej – występują w sferze
modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych. W opinii skarżących, słaba kondycja krajowej infrastruktury transportowej, która wynika z niskich lub nieefektywnie wykorzystywanych nakładów inwestycyjnych, stanowi barierę w rozwoju
gospodarczym kraju, ogranicza konkurencyjność gospodarki i spowalnia tempo jej wzrostu.
7) Sprawy związane z gospodarowaniem gruntami były przedmiotem 130 skarg (w 2004 r. – 208, spadek o 37%) i dotyczyły w znacznej ich części działalności Agencji Nieruchomości Rolnych. Kwestionowano prawidłowość gospodarowania
nieruchomościami przekazanymi w dzierżawę, wskazując na brak kontroli wywiązywania się dzierżawców z warunków
umów, niszczenie nieruchomości wchodzących w skład dzierżawionych gospodarstw, wykorzystywanie ich niezgodnie
z przeznaczeniem. Skarżący zgłaszali też krytyczne uwagi dotyczące nieprawidłowego wyceniania zbywanych nieruchomości, umożliwiającego ich zakup przez określone osoby. Wskazywano też na błędy popełniane w dokumentacji zbywanych gruntów. Szczególnie ostro krytykowano nieprawidłowości występujące podczas lokalizacji i realizacji inwestycji
drogowych (obwodnice, trasy szybkiego ruchu). Kontrowersje budziło też klasyfikowanie pod inwestycje drogowe terenów
chronionych, np. stanowiących część parków krajobrazowych.
Sprawy z zakresu geodezji i kartografii zasygnalizowano w 47 pismach skargowych (w 2004 r. – 67, spadek o 30%).
Kwestionowano sposób prowadzenia i aktualizowania ewidencji gruntów i budynków, krytykowano przebieg postępowań
rozgraniczających, dopatrując się w nich działań na szkodę właścicieli nieruchomości (naruszania stanu ich posiadania).
Wskazywano również na niewłaściwą pracę geodetów prowadzących rozgraniczenia.
8) Problemy wynikające z funkcjonowania systemu finansowego i mające związek z podatkami, kredytami, lokatami,
ubezpieczeniami rzeczowymi i majątkowymi były przedmiotem 243 skarg (w 2004 r. – 217, wzrost o 12%). Klienci parabankowych instytucji finansowych skarżyli się na niejasne zasady udzielania pożyczek i trudności w dochodzeniu swoich
praw. Często kwestionowano wysokość wykazywanego przez te instytucje zadłużenia, zwłaszcza w wypadkach nierealizowania harmonogramu spłat pożyczek. Skarżący wielokrotnie wspominali, że nie byli świadomi tego, iż do działalności
tych instytucji nie mają zastosowania przepisy regulujące funkcjonowanie banków. Treść skarg wskazuje zatem na potrzebę prowadzenia aktywnej edukacji konsumenckiej.
W skargach na funkcjonowanie systemu podatkowego eksponowano rozbieżności w interpretowaniu przepisów prawa
podatkowego przez organy podległe Ministrowi Finansów, mimo iż zgodnie z art. 14 ustawy Ordynacja podatkowa do
ministra należy zapewnienie jednolitego stosowania tego prawa, m.in. przez dokonywanie interpretacji i ogłaszanie ich.
Zdaniem skarżących, powołujących się także na informacje prasowe, organ ten nie wywiązywał się należycie z przysługujących mu uprawnień, co skutkowało i skutkuje nadal podejmowaniem przez naczelników urzędów skarbowych różnych
decyzji w takich samych sprawach.
W 77 skargach dotyczących bankowości (w 2004 r. – 76, wzrost o 1%) kwestionowano, podobnie jak w roku poprzednim,
prawidłowość naliczania odsetek od kredytów bankowych i wysokość oprocentowania złożonych depozytów. Prawie połowa skarg dotyczyła spłat kredytów konsumpcyjnych. Wskazywano na niejasność udzielanych informacji o oprocentowaniu
kredytu i innych produktach bankowych oraz na zawiłość umów kredytowych. Sygnalizowano też potrzebę ujednolicenia
interpretacji polskiego prawa bankowego w zakresie realizacji przelewów transgranicznych.
9) Problematyka przekształceń własnościowych obecna była w 238 skargach i wnioskach (w 2004 r. – 272, spadek
o 12%). Informowano o nieprawidłowościach w przebiegu procesów prywatyzacji, reprywatyzacji, restrukturyzacji i upadłości, natomiast zarzuty dotyczyły podmiotów z sektorów: naftowego, hutniczego, rybołówstwa, energetyki, transportu
kolejowego. Wskazywano na zaniżanie wartości przedsiębiorstw w wycenach przedprywatyzacyjnych, niekorzystną dla interesów Skarbu Państwa ich restrukturyzację, nieprawidłowy przebieg postępowań upadłościowych w przedsiębiorstwach
państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Informowano również o równoległym pełnieniu funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie państwowym i spółce przejmującej majątek zakładu, wskazywano na nieskuteczne wdrażanie programów naprawczych, nierealizowanie programów restrukturyzacyjnych, naruszanie procedur prywatyzacyjnych

przedsiębiorstw państwowych. Sygnalizowano niedotrzymywanie przez władze nowo powstałych spółek umów w zakresie
warunków pracy i płacy. Dyrektorom i zarządcom komisarycznym przedsiębiorstw zarzucano podejmowanie działań niegospodarnych, w celu obniżenia wartości przedsiębiorstw przed ich prywatyzacją, a likwidatorom – sprzedaż majątku po
zaniżonej cenie. Autorami skarg dotyczących sfery przekształceń własnościowych byli głównie pracownicy prywatyzowanych przedsiębiorstw, organy samorządu pracowniczego i organizacje związkowe.

Sposób postępowania z korespondencją skargową i zasadność skarg
NIK stosuje zróżnicowane formy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków – w zależności od ich charakteru i treści.
W toku kontroli oraz w czasie podjętych czynności wyjaśniających Izba zbadała łącznie zasadność 242 skarg (165 z 2005 r.
i 77 z lat poprzednich); kolejne 127 spraw zakwalifikowano do zbadania w późniejszym terminie13/.
W wyniku tych działań ujawniono m.in. nieprawidłowości w wymiarze finansowym na kwotę 676,3 mln zł. O ile w latach
poprzednich stwierdzano podczas kontroli niegospodarność, marnotrawstwo czy też wykorzystywanie zajmowanych stanowisk, o tyle w 2005 r. najczęściej powstawały one z powodu niewykonywania nadzoru oraz różnego rodzaju błędów i zaniechań podczas prowadzenia postępowań w sprawach o zamówienia publiczne. Wymiernym efektem przeprowadzonych
kontroli skargowych były natomiast korzyści finansowe w wysokości 16,3 mln zł, głównie z tytułu kwot zaoszczędzonych
przez jednostki kontrolowane w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych NIK i powiększające zasoby tych jednostek,
a także uzyskanych, w związku z kontrolami NIK, pożytkami finansowymi w postaci należnych środków publicznych lub
innych składników aktywów. W tabeli nr 17 przedstawiono dane o nieprawidłowościach w ich wymiarze finansowym oraz
uzyskane korzyści finansowe.

Tabela 17.
Rezultaty finansowe uzyskane w wyniku kontroli przeprowadzonych w sprawach skargowych w 2005 r.
Lp.
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1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Wyszczególnienie

2
Nieprawidłowości w wymiarze finansowym
- uszczuplenia środków publicznych
- kwoty uzyskane z naruszeniem prawa
- kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa
- kwoty wydatkowane w następstwie działań niezgodnych z prawem
- kwoty wydatkowane niegospodarnie, niecelowo i nierzetelnie
- inne nieprawidłowości w wymiarze finansowym
- kwoty odpowiadające nierzetelnym danym w ewidencji finansowo-księgowej
Korzyści finansowe
- oszczędności uzyskane w wyniku działań kontrolnych
- pożytki finansowe w postaci należnych środków publicznych lub innych składników aktywów
- inne nieutracone pożytki finansowe
- oszczędności lub uzyskane pożytki finansowe dla osoby fizycznej bądź podmiotów spoza sektora
finansów publicznych

Kwota
(w mln zł)

Struktura
(w %)

3

4

676,3
410,2
7,1
113,7
2,5
24,3
38,0
80,5
16,3
6,8
8,8
0,01

100,0
60,7
1,0
16,8
0,4
3,6
5,6
11,9
100,0
41,7
53,9
0,1

0,7

4,3

W wyniku kontroli będących następstwem badania zasadności zarzutów postawionych w skargach, do organów ścigania
skierowano zawiadomienia w 7 sprawach (w 2004 r. – w 10 sprawach). Podstawą ich skierowania było stwierdzenie faktów
noszących znamiona przestępstw ściganych z urzędu.
Skargi, co do których brak było możliwości zbadania zasadności postawionych w nich zarzutów, jak również podlegające
właściwości innych organów, przekazywane były, w celu merytorycznego ich załatwienia, do Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów kontroli skarbowej, Inspekcji Handlowej, regionalnych izb obrachunkowych, spółdzielczych związków rewizyjnych, rzeczników praw (konsumenckich, pacjenta, obywatelskich itp.), właściwych urzędów nadzoru i kontroli. W ten sposób w 2005 r.
załatwiono 546 skarg (tj. 8% ogólnej ich liczby). Gdy NIK nie otrzymała informacji o ostatecznym sposobie załatwienia skarg,
występowała z pismami monitującymi do jednostek, którym skargi zostały przekazane do zbadania. W 2005 r. NIK wystosowała 53 takie monity (10% – w relacji do liczby przekazanych skarg).
13/
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W związku z wpływającymi skargami listami NIK podejmowała głównie kontrole doraźne – por. zał. nr 4 do Sprawozdania.

W sytuacji, gdy charakter zawartych w skargach zarzutów nie kwalifikował ich do przekazania organom właściwym lub
zbadania przez NIK, skarżącym udzielano wyjaśnień, które mogły być pomocne przy załatwianiu przedstawianych przez nich
spraw (wskazywano kierunek działań w danej sprawie, informowano o organach właściwych do jej rozpatrzenia). W ten sposób w 2005 r. załatwiono 2.352 skargi (34% ogólnej ich liczby). Ponadto 16 skarg przekazano organom ścigania uznając, że
opisane w nich fakty wskazują na duże prawdopodobieństwo zaistnienia przestępstwa.
Skargi są w miarę wiarygodnym źródłem informacji. W latach 2004-2005 r. zmniejszyła się nieco (z 46% do 41%) „potwierdzalność” zarzutów sygnalizowanych w skargach, co jednocześnie oznacza, że proporcjonalnie wzrósł (z 54% do 59%)
odsetek skarg, w odniesieniu do których przeprowadzone badania nie potwierdziły stawianych w nich zarzutów. Fakt ten
ilustrują dane zamieszczone w tabeli nr 18.

Tabela 18.
Zasadność zarzutów zawartych w skargach, które zostały zbadane w toku kontroli
i postępowań przeprowadzonych przez NIK i inne organy kontroli w latach 2004-2005

1
1
2
3

Wyszczególnienie

2
Skargi zbadane przez NIK i inne organy kontroli, którym pisma skargowe zostały
przekazane
Skargi zbadane, w wypadku których postawione zarzuty znalazły potwierdzenie
w części lub całości
Skargi zbadane, w wypadku których postawione zarzuty nie znalazły potwierdzenia

2005 r.
Struktura
Liczba
(w %)

3

4

5

6

465

100,0

521

100,0

214

46,0

216

41,5

251

54,0

305

58,5

Wyniki corocznej analizy problemów podnoszonych przez autorów skarg i wniosków są dla NIK cennym źródłem informacji, wykorzystywanym w pracach nad okresowymi planami kontroli. Sygnalizowana w korespondencji skargowej skala
i intensywność występowania nieprawidłowości w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa, ma nie tylko wpływ
na kształtowanie tematyki kontroli podejmowanych doraźnie w bezpośrednim związku ze skargami, ale też na programowanie
kontroli planowych o szerokim spektrum tematycznym.
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Lp.

2004 r.
Struktura
Liczba
(w %)

142

Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

Za³atwianie
wniosków
o udostêpnienie
informacji
publicznej
6.

Ogólna
charakterystyka
wniosków
Sposób
za³atwienia wniosków
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Konstytucja RP zapewnia każdemu obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne, z ograniczeniami wynikającymi z niektórych innych ustaw.
Skonkretyzowaniem tego prawa jest uchwalona 6 września 2001 r. ustawa
o dostępie do informacji publicznej. Reguluje ona ramy prawne obowiązku
informacyjnego oraz zasady dostępu do informacji publicznej. Prawo do
uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób
pełniących funkcje publiczne obejmuje również możliwość dostępu do informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego
w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują
mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
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Prawo do informacji publicznej zostało zdefiniowane jako uprawnienie do uzyskania informacji publicznej (w tym również
przetworzonej przez podmiot jej udzielający w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego),
wglądu do dokumentów urzędowych oraz dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje trzy tryby udostępniania informacji publicznej, czyli „ścieżki dostępu”
do niej. Podstawowy – to publikacja dokumentów urzędowych w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej. Drugą ścieżkę
stanowi udostępnienie informacji na wniosek zainteresowanej osoby. Ścieżki te są najpowszechniejszą formą udostępniania
takich informacji przez NIK. Trzecia ścieżka – to prawo wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów.
Od wejścia w życie ustawy o dostępie do informacji publicznej, odnotowywany jest systematyczny wzrost żądań o dostęp
do różnorodnych informacji. Diagram nr 9 przedstawia liczbę wniosków, jaka w latach 2003-2005 wpłynęła do NIK.

Diagram nr 9.
Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do NIK w latach 2003-2005

Wśród zwracających się z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej, w trybie określonym ustawą o dostępie do
informacji publicznej, wyróżnić można dwie grupy. Pierwszą stanowią osoby fizyczne, którym przepisy ustawy zagwarantowały
dostęp do informacji publicznej, natomiast drugą wnioskodawcy, którzy prawo do tego typu informacji mają z mocy przepisów
innych ustaw. Dotyczy to posłów na Sejm RP, prokuratorów, dziennikarzy, a także kierowników jednostek kontrolowanych
przez NIK i kierowników jednostek nadrzędnych nad kontrolowanymi.

Ogólna charakterystyka wniosków
W 2005 r. do NIK wpłynęły 324 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. W porównaniu z 2004 r., w którym zarejestrowano 283 takie wnioski, oznacza to wzrost o 14,5%.
Wśród wnioskodawców wyodrębnić można zarówno osoby fizyczne, które skierowały do NIK 86 wniosków (27% ogólnej
ich liczby), jak też przedstawicieli urzędów, zakładów pracy, organizacji społecznych, związkowych i samorządowych, stowarzyszeń i grup zawodowych (56 wniosków, tj. 17%) oraz parlamentarzystów (67 wniosków, tj. 21%). W trybie przepisów ustawy
o dostępie do informacji publicznej zwracali się także dziennikarze, którzy w 2005 r. złożyli 115 wniosków (35%).
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Wyniki analizy wniosków wskazują, że największe zainteresowanie budziły ustalenia kontroli przeprowadzonych w urzędach administracji samorządowej (92 wnioski, tj. 28%). Interesowano się w szczególności materiałami z postępowań kontrolnych przeprowadzonych w samorządach województw: dolnośląskiego (16% ogólnej liczby) oraz podkarpackiego, łódzkiego,
mazowieckiego, świętokrzyskiego (po około 10%).
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również, będące w posiadaniu Izby, materiały z kontroli różnego rodzaju spółek
(61 wniosków, tj. 19%), zwłaszcza funkcjonujących w województwach: śląskim (26 wniosków, co stanowi 43% tej grupy) oraz
dolnośląskim (13, tj. 21%), podkarpackim (9, tj. 15%) i mazowieckim (8, tj. 13%).
Pozostałe wnioski o udostępnienie informacji, kierowane do NIK, dotyczyły działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zwłaszcza szpitali (49 wniosków, tj. 15% ogólnej ich liczby). Wnioskodawcy zwracali się z prośbą o udostępnienie
informacji związanych z kontrolą wykorzystania dotacji przyznanych szpitalom ze środków publicznych, m.in. na prace remontowe i modernizacyjne. Znaczna część wniosków dotyczyła szpitali w województwach łódzkim, mazowieckim i śląskim.
Występowano także o materiały z kontroli przeprowadzonych przez NIK w fundacjach i stowarzyszeniach (37 wniosków,
tj. 11% ogólnej ich liczby) oraz w Terenowych Oddziałach Agencji Nieruchomości Rolnych (29 wniosków, tj. 9%), wnioskowano
również o udostępnienie wyników kontroli funkcjonowania placówek oświatowych i szkół wyższych (16 wniosków, tj. 5%).
Wnioskodawcy pytali też o ustalenia dokonane podczas badania wykonania budżetu państwa oraz wyniki kontroli udzielania zamówień publicznych.
Składający wnioski wyrażali ponadto zainteresowanie informacjami mającymi związek z działalnością kontrolną prowadzoną przez wskazane departamenty kontrolne i delegatury NIK. Z wnioskami tego typu zwróciło się około 3% wszystkich
wnioskodawców.

Ze wspomnianych 324 wniosków, 293 (90%) załatwiono pozytywnie. Wnioskodawcom udostępniono interesujące ich materiały w takiej formie, o jaką prosili we wnioskach. Decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej wydano w wypadku
31 wniosków (10%). Decyzje te dotyczyły: wniosków zawierających prośby o udostępnienie informacji z kontroli, które nie
zostały zakończone (20 wniosków, tj. 65% ogólnej liczby decyzji odmownych), udostępnienia dokumentacji, która nie występowała w zasobach Izby (7 wniosków, tj. 22%) oraz materiałów objętych tajemnicą ustawowo chronioną (4 wnioski, tj. 13%).
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Sposób załatwienia wniosków
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Postępowanie kontrolne prowadzone przez NIK kończy się opracowaniem jego wyników i upublicznieniem informacji o wynikach kontroli, zaś wytworzone podczas kontroli akta przekazywane są do Archiwum Zakładowego. Archiwum spełnia trzy podstawowe funkcje wynikające z przepisów prawa: kształtuje zasób archiwalny przez
właściwą kwalifikację, klasyfikację oraz organizację gromadzenia i opracowywania
materiałów, zapewnia systemowe wykorzystanie zasobu dla potrzeb wewnętrznych
i prowadzenia badań naukowych, a także doskonali i rozwija procedury praktyki
archiwalnej. Znaczenie dokumentacji gromadzonej w Archiwum wynika z pozycji
ustrojowej NIK, jako naczelnego organu kontrolnego, stąd też zasób archiwalny Izby
odzwierciedla zmiany zachodzące w państwie, a przy tym stanowi nie tylko wartość
dowodową, ale także historyczną.

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z archiwizowaniem dokumentów jest ustawa o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach 14/. Szczegółowe zasady funkcjonowania Archiwum Zakładowego zawarte są w instrukcji
archiwalnej 15/, która określa organizację i zakres działania archiwów w NIK 16/. Do właściwości archiwum należy: przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych jednostek organizacyjnych Izby, przechowywanie jej i zabezpieczanie, udostępnianie akt
pracownikom NIK do celów służbowych oraz podmiotom zewnętrznym, a także przekazywanie opracowanych materiałów archiwalnych do właściwych archiwów państwowych.
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Zasób archiwalny
W Archiwum Zakładowym NIK przechowywane są akta departamentów i Delegatury NIK w Warszawie. Archiwum przejmuje dokumentację wytworzoną w jednostkach organizacyjnych Izby, po dwóch latach – licząc od 1 stycznia następnego roku
po zakończeniu sprawy. Dokumentacja przejmowana jest kompletnymi rocznikami. Co roku zasób archiwalny wzbogaca się
o około 100 mb akt (ok. 4 tys. jednostek aktowych). Jednocześnie ok. 2,6 tys. jednostek archiwalnych (przeciętnie 50 mb akt)
Izba przekazuje do archiwów państwowych.
Według stanu na koniec 2005 r. zasób archiwum wynosił ponad 1,2 tys. mb akt. W skład zasobu kategorii „A” wchodzi
m.in. dokumentacja z postępowań kontrolnych przeprowadzonych przez departamenty, wytworzona w latach 1970-2001 oraz
przez Delegaturę NIK w Warszawie – w latach 1980-2001. Ponadto ok. 10% zasobu stanowi dokumentacja niearchiwalna,
m.in. akta osobowe pracowników, dokumentacja płacowa oraz związana z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków.

Udostępnianie akt
Dokumentacja przechowywana w archiwum udostępniana jest do celów służbowych. Udostępnianie dokumentacji w innych
celach każdorazowo wymaga zgody Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. W 2005 r. udostępniano akta jednostkom organizacyjnym
Izby i podmiotom zewnętrznym, przede wszystkim prokuraturom okręgowym i apelacyjnym oraz sądom powszechnym, a także
pracownikom naukowym, dziennikarzom i posłom na Sejm RP, z zachowaniem obowiązujących procedur. W 2005 r. archiwum
udostępniło ogółem 465 jednostek aktowych.
W tabeli nr 19 zawarto ogólne dane o udostępnianiu akt w latach 2004-2005.

Tabela 19.
Udostępnianie akt przez Archiwum Zakładowe NIK w latach 2004-2005 (w jednostkach aktowych)
Lp.

Wyszczególnienie

1
1
2
x
14/

2004 r.

2
Jednostki organizacyjne Izby
Podmioty zewnętrzne
Razem

4

510
42
552

419
46
465

Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j. t. Dz. U. z 2002 r. nr 171, poz. 1396 ze zm.).

15/

Wprowadzona została zarządzeniem Prezesa NIK z 22 lipca 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów w NIK.

16/

Zasady przechowywania, udostępniania i przekazywania do archiwum akt stanowiących tajemnicę państwową regulują odrębne przepisy.
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Niezależnie od pomocy i doradztwa w zakresie archiwizacji akt, pracownicy archiwum organizują cyklicznie kursy i seminaria,
dotyczące prawidłowej klasyfikacji i kwalifikacji akt wytwarzanych w jednostkach organizacyjnych Izby. Przeznaczone są dla pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie kancelarii, sekretariatów i archiwów. Tematyka szkoleń obejmuje także tryb postępowania z aktami od momentu ich wytworzenia lub przyjęcia, do czasu przekazania do archiwum. W przeprowadzonym w kwietniu
2005 r. szkoleniu uczestniczyło 30 pracowników.
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Unowocześnianie kontroli państwowej

W ostatnich latach NIK prowadzi intensywne prace ukierunkowane na unowocześnianie
kontroli państwowej. Miniony rok był kolejnym, w którym konsekwentne rozwijano metodykę kontroli, korzystając z doświadczeń własnych oraz dorobku najwyższych organów kontroli innych państw. Dokonania Izby w rozwijaniu podstaw metodycznych działalności kontrolnej, a tym samym zwiększeniu efektywności pracy Izby, zaowocowały w ostatnich latach
przyjęciem przez Kolegium NIK dokumentu pn. Strategia NIK – misja i wizja, a następnie
opracowaniem i wdrożeniem Standardów kontroli NIK i Podręcznika kontrolera.
W 2005 r. wprowadzono unowocześnioną metodykę ustalania finansowych rezultatów kontroli. Stosowane wcześniej zasady ich naliczania koncentrowały się przede wszystkim na
nieprawidłowościach, pomijając jednak w dużej części, poza kwotami odzyskanymi, pozytywny efekt oddziaływania ocen, uwag i wniosków pokontrolnych w postaci tzw. wartości dodanej, czyli wyrażonej kwotowo poprawy oszczędności i wydajności. W związku
z ustaleniami kontroli podejmowane są bowiem różnorodne działania porządkujące i racjonalizujące sferę finansów oraz gospodarowanie składnikami majątku. Stąd też zakres
pozytywnego oddziaływania Izby na kontrolowane podmioty należy rozpatrywać w szerszym kontekście – uwzględniającym też korzyści finansowe, w tym oszczędności liczone
w dłuższym okresie.
W minionym roku kontynuowano również prace nad rozwojem metodyki kontroli wykonania zadań, w trakcie której bada się i ocenia, czy kontrolowane jednostki realizują
nałożone na nie zadania oszczędnie, wydajnie i skutecznie. Ten rodzaj kontroli zaliczony
został do priorytetów metodycznych w działalności kontrolnej NIK.
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Wprowadzenie

Metodyka ustalania rezultatów
finansowych kontroli
Prace doskonalące metodykę ustalania finansowych rezultatów kontroli zakończono na początku 2005 r.1/ Skorzystano
w nich z doświadczeń najwyższych organów kontroli w innych
krajach 2/. Przyjęte rozwiązania metodyczne uwzględniły też
coraz większy udział kontroli wykonania zadań w działalności
Izby oraz konsekwencje wynikające z pojawienia się nowych
źródeł finansowania wydatków budżetowych w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W związku z konsekwentnym wprowadzaniem do działalności kontrolnej elementów
audytu finansowego, w metodyce ujęto też kategorię rezultatów mających związek z nieprawidłowościami stwierdzanymi
w ewidencji finansowo-księgowej i sprawozdawczości.
W klasyfikacji finansowych rezultatów kontroli występują dwie główne kategorie: stwierdzone w wyniku kontroli

nieprawidłowości w wymiarze finansowym i korzyści finansowe. Dla kategorii korzyści finansowych – jednostkowych
i uzyskiwanych w czasie, wprowadzono metodykę ustalania
ich wielkości, zarówno podczas kontroli prawidłowości, jak
i kontroli wykonania zadań.

Nieprawidłowości w wymiarze
finansowym
Ważniejsze pojęcia i kategorie odnoszące się do tych
spośród finansowych rezultatów kontroli, które zaliczane
są do nieprawidłowości w wymiarze finansowym, obrazuje
schemat nr 1.

Schemat 1.
Pojęcia i kategorie stosowane przy zaliczaniu, ujawnionych w wymiarze pieniężnym, nieprawidłowości do
rezultatów finansowych kontroli

Unowocześnianie kontroli państwowej

Rezultaty finansowe kontroli
Uszczuplenia środków
publicznych

Kwoty uzyskane
z naruszeniem prawa

Kwoty wydatkowane
z naruszeniem prawa

Z tytułu dochodów lub
przychodów nieuzyskanych
wskutek działań niezgodnych
z przepisami prawa albo przez
zaniechanie działań prawem
nakazanych, jak również
dochody i przychody pobrane,
lecz nieprzekazane właściwemu
organowi

Podatki, daniny publiczne
i opłaty nienależnie pobrane
lub pobrane w zawyżonej
wysokości od obywateli
lub podmiotów spoza sektora
finansów publicznych

Z przekroczeniem zakresu
upoważnienia do dokonywania
wydatków, uprawnień
do dokonania zmian, zakresu
upoważnienia do zaciągania
zobowiązań, niezgodnie
z przeznaczeniem środków,
w związku z naruszeniem
zasad lub trybu postępowania
przy udzieleniu zamówienia
publicznego

Wydatkowane zgodnie
z przepisami prawa, jednak
w następstwie działań naruszających prawo

Kwoty wydatkowane
niegospodarnie, niecelowo
i nierzetelnie

Inne nieprawidłowości
w wymiarze
finansowym

Kwoty odpowiadające
nierzetelnym danym w ewidencji
lub sprawozdawczości

Poniesione wydatki lub
powstałe straty wskutek takich
działań, w tym kwoty wydatków
niecelowych, nieefektywnych
lub przynoszących straty
wydatków na inwestycje,
obejmujące wartość majątku
zniszczonego lub utraconego,
wynikające z różnicy cen
zakupionych towarów lub usług
do ich cen rynkowych

Kwoty przeniesione
w następstwie przekroczenia
uprawnień do dokonania zmian,
obejmujące zobowiązania
zaciągnięte z naruszeniem
zakresu upoważnienia,
świadczenia lub składki
niepobrane, nieodprowadzone
lub nieopłacone oraz środki
odprowadzone nieterminowo
lub nieodprowadzone
na właściwy rachunek

Zobowiązania i składniki
majątku itp. nieuwzględnione
w księgach oraz operacje
gospodarcze niewprowadzone
do ewidencji; różnice
między stanem faktycznym
a wykazanym w księgach,
a także wynikające z wykazania
w sprawozdawczości danych
niezgodnych z ewidencją
księgową

1/ Weszły w życie 1 kwietnia 2005 r. na podstawie zarządzenia Prezesa NIK

z 23 marca 2005 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie sprawozdawczości
wewnętrznej w NIK.
2/ Narodowego Urzędu Kontroli Wielkiej Brytanii (NAO) i Głównego Urzędu Ob-

rachunkowego USA (GAO).
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Kwoty wydatkowane
w następstwie działań niezgodnych z prawem

Do uszczupleń środków publicznych zalicza się
w szczególności kwoty danin publicznych niepobranych,
niewymierzonych lub nieuiszczonych w należnej wysokości
(których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jedno-

programów przedakcesyjnych, pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych „Sekcja Gwarancji” oraz
środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione środki pochodzące z budżetu UE).
Ważną pozycją w tej kategorii są też kwoty wydatkowane
z naruszeniem zasad lub trybu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego, o ile naruszenie to miało wpływ
na wybór oferty.
Do pozycji kwot wydatkowanych w następstwie działań niezgodnych z prawem zalicza się kwoty, które wydatkowane zostały wprawdzie zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, jednak w następstwie działań
niezgodnych z prawem, w tym w szczególności w wyniku
dopuszczenia do zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie
zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych lub kar
umownych, albo na skutek spłaty roszczeń zasądzonych
prawomocnymi wyrokami sądowymi.
Kwoty wydatkowane niegospodarnie, niecelowo
i nierzetelnie to kwoty odpowiadające wielkości poniesionych wydatków lub strat powstałych wskutek tego rodzaju
działań, w tym w szczególności kwoty: wydatków niecelowych z punktu widzenia realizacji zadań jednostki, wydatków
na inwestycje (w tym kapitałowe), niecelowe, nieefektywne
lub przynoszące straty, wyrażające wartość majątku zniszczonego lub utraconego wskutek niezachowania należytej
staranności, marnotrawstwa lub rozrzutności, wynikające
z różnicy faktycznych cen zakupionych towarów lub usług,
w relacji do ich cen rynkowych.
Kolejną pozycją są inne nieprawidłowości w wymiarze finansowym. Zalicza się do niej kwoty przeniesione
w następstwie przekroczenia uprawnień do dokonania
zmian w budżecie lub w planie jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego lub funduszu celowego oraz kwoty zobowiązań obciążających budżet
z przekroczeniem zakresu upoważnienia do ich zaciągnięcia.
Obejmuje ona też kwoty świadczeń lub składek niepobranych, nieodprowadzonych lub nieopłaconych przy wypłaceniu wynagrodzeń w jednostce sektora finansów publicznych,
środków nieterminowo odprowadzonych do budżetu przez
zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze, a także
środków z zysku nieodprowadzonych przez gospodarstwo
pomocnicze na właściwy rachunek bieżący.
Ostatnią pozycję w tej klasyfikacji stanowią kwoty
odpowiadające nierzetelnym danym w ewidencji lub
sprawozdawczości. Odzwierciedlają one, co do ich kwot,
zdarzenia mające związek z niewprowadzeniem do ksiąg
danego okresu sprawozdawczego np. zaciągniętych zobowiązań, nabytych składników majątku itp. (wykazywane są
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stek samorządu terytorialnego oraz jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych wynika z ustaw), a także
nieuzyskanych dochodów z opłat i mienia, zwłaszcza z najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze oraz
z dywidendy od wniesionego kapitału. W ramach tej kategorii klasyfikowane są też nieuzyskane lub uzyskane w zaniżonej wysokości przychody ze sprzedaży majątku, rzeczy
i praw oraz dochody ze świadczenia usług. Obejmuje ona
również kwoty środków z budżetu państwa lub budżetu Unii
Europejskiej pobranych przez jednostkę budżetową i przeznaczonych na własne wydatki, jak również nieuzyskanych
dochodów Unii, których obowiązek pozyskania i przekazania
obciąża Polskę. Kolejną pozycją są sumy obejmujące nieuzyskane lub uzyskane w zaniżonej wysokości przychody
budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych
pochodzących m.in. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa
oraz majątku samorządu terytorialnego, spłat pożyczek
udzielonych ze środków publicznych. Uwzględnia się też
kwoty bezpowrotnie utraconych środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wskutek zaniechania działania lub nieprawidłowości
w działaniu, w sytuacji, gdy takie działanie lub zaniechanie
skutkuje negatywnie na zadania realizowane przez kontrolowaną jednostkę, współfinansowane lub finansowane z tych
środków. Do uszczupleń środków publicznych zalicza się
ponadto wskazane w wyniku kontroli NIK utracone korzyści
obejmujące kwoty, których odzyskanie nie jest już możliwe
(np. wskutek przedawnienia egzekucji należności, przedawnionych podatków lub utraconych możliwości odzyskania
określonego majątku).
Kwoty uzyskane z naruszeniem prawa obejmują
kwoty podatków, opłat, innych danin publicznych lub opłat
za usługi, w tym za usługi użyteczności publicznej, nienależnie pobranych lub pobranych w wysokości wyższej, niż wynika to z ich prawidłowego naliczenia, nie tylko od obywateli,
ale także od podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych.
Kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa, to kwoty
wydatkowane z przekroczeniem zakresu upoważnienia do
dokonywania wydatków ze środków publicznych, uprawnień do dokonania zmian w budżecie lub w planie jednostki
budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego lub funduszu celowego, zakresu upoważnienia do
zaciągania zobowiązań obciążających budżet. Kategoria ta
obejmuje też środki wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy środków publicznych z rezerwy budżetowej,
dotacji z budżetu lub z funduszu celowego, środków z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych m.in. na realizację

tylko takie nieprawidłowości, które mają wpływ na rzetelność
sprawozdań), a także nierzetelne zapisy w ewidencji finansowo-księgowej, polegające na niezarejestrowaniu operacji
gospodarczych związanych z pobraniem dochodów budżetowych. Zalicza się też do niej kwoty ujawnionych podczas
inwentaryzacji różnic między stanem rzeczywistym a stanem
wykazanym w księgach rachunkowych (niedobory i nadwyżki), niewyjaśnionych i nierozliczonych w księgach tego roku,
na który przypadał termin inwentaryzacji, lub też rozliczonym
nierzetelnie, a ponadto kwoty stwierdzonych różnic między
stanami środków na rachunku bankowym a stanami wykazanymi w księgach rachunkowych oraz niezgodności między sprawozdawczością i danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej.

Korzyści finansowe
Ważniejsze pojęcia i kategorie odnoszące się do tych
spośród finansowych rezultatów kontroli, które zaliczane są
do kategorii korzyści finansowych, obrazuje schemat nr 2.

Schemat 2.
Pojęcia i kategorie stosowane przy zaliczaniu ujawnionych nieprawidłowości do korzyści finansowych

pogorszenia ich jakości, w sytuacji gdy poziom kosztów pozostaje bez zmian (korzyści uzyskuje zarówno kontrolowana
jednostka, jak i odbiorcy jej produktów lub usług). Korzyścią
finansową dla kontrolowanej jednostki będą więc dodatkowe
wpływy ze sprzedaży produktów lub świadczonych usług,
a dla odbiorców – niższe ceny za produkty lub usługi. Zalicza
się do niej także finansowe skutki zmniejszenia wydatków
przez zaniechanie działań niecelowych lub niegospodarnych, a także ograniczenia zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji, ze względu na ich niecelowość.
Do pożytków finansowych w postaci należnych
środków publicznych lub innych składników aktywów,
które mogą być lub zostały pozyskane w wyniku potwierdzenia przez skontrolowaną jednostkę przyjęcia do realizacji
wniosków, zaliczane są kwoty w odniesieniu do których NIK
sformułowała odpowiedni wniosek dotyczący ich uzyskania:
na rzecz dochodów publicznych, ze środków budżetu Unii Europejskiej, środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi, innych niż środki budżetu Unii, a także na rzecz
przychodów budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów
publicznych – ze sprzedaży papierów wartościowych (i innych
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Korzyści finansowe
Oszczędności uzyskane w wyniku
działań kontrolnych

Pożytki finansowe
w postaci należnych środków
publicznych lub innych
składników aktywów

Inne nieutracone
pożytki finansowe

Oszczędności lub uzyskane
pożytki finansowe dla obywatela
bądź podmiotów spoza sektora
finansów publicznych

Wynikające ze zmniejszenia
wydatków lub kosztów w
sytuacji, gdy realizowane są te
same zadania, przy niższych
wydatkach (kosztach), a także
zmniejszenia wydatków przez
zaniechanie działań niecelowych
lub niegospodarnych

Które zostały lub mogą
zostać pozyskane w wyniku
potwierdzenia przez
skontrolowaną jednostkę
przyjęcia do realizacji
wniosków pokontrolnych
NIK (obejmujących kwotę,
w wypadku której sformułowany
został wniosek dotyczący jej
uzyskania)

Możliwe do uzyskania i mające
bezpośredni związek ze stanem,
który nie spowodował jeszcze
nieodwracalnych skutków
finansowych, a w wyniku działań
NIK uniknięto ich powstania

Nienależnie pobrane lub
pobrane w zawyżonej wysokości
podatki, opłaty, które w wyniku
realizacji wniosków NIK zostaną
zwrócone, albo ich wysokość
zostanie poprawnie ustalona
i pobrana

Oszczędności uzyskane w wyniku działań kontrolnych są wyrażonymi kwotowo rezultatami zmniejszenia
wydatków (kosztów) kontrolowanej jednostki w sytuacji,
gdy realizuje ona te same zadania, z uwzględnieniem ich
odpowiedniej jakości, przy niższych wydatkach (kosztach).
Korzyścią w takim wypadku jest różnica między wydatkami
(kosztami) dotychczasowymi a wydatkami (kosztami) ponoszonymi po zmianach wnioskowanych przez NIK. Pozycja ta
obejmuje też pozytywne, ekonomiczne skutki wynikające ze
zmniejszenia kosztu jednostkowego produktu lub usługi bez

156

operacji finansowych), prywatyzacji majątku Skarbu Państwa
i majątku samorządowego, spłat pożyczek udzielonych ze
środków publicznych, z otrzymanych pożyczek i kredytów,
na rzecz przychodów jednostek sektora finansów publicznych
uzyskiwanych w związku z prowadzoną przez nie działalnością oraz przychodów pochodzących z innych źródeł.
Inne nieutracone pożytki finansowe, to kategoria
pożytków możliwych do uzyskania i mających bezpośredni
związek ze stwierdzonym stanem, który nie spowodował
jeszcze nieodwracalnych skutków finansowych, a w wyniku

Rozwój metodyki kontroli
wykonania zadań
Według Standardów kontroli INTOSAI, aby można było
mówić o pełnym zakresie kontroli finansów publicznych,
najwyższy organ kontroli powinien przeprowadzać zarówno
kontrolę prawidłowości, jak i kontrolę wykonania zadań. Kontrola prawidłowości dotyczy zgodności z przepisami prawa
i dokumentami wyznaczającymi kierunki działalności (programy), natomiast kontrola wykonania zadań odnosi się do
oceny jakości zarządzania publicznego, zgodnie z ustawowymi kryteriami NIK: gospodarności, celowości i rzetelności.
Ocenę taką można wydać analizując poszczególne działania
z punktu widzenia oszczędności, wydajności i skuteczności.
Kontrole przeprowadzane przez NIK najczęściej łączą
w sobie zarówno elementy kontroli prawidłowości, jak i wykonania zadań. Uwaga ta odnosi się zarówno do kontroli
planowych, jak i doraźnych. Np. programując kontrolę wykonania budżetu państwa w 2005 r. założono, że jej celem
będzie nie tylko ocena zgodności dokonywanych wydatków
z obowiązującymi przepisami prawa i limitami, ale także ocena rezultatów osiągniętych w wyniku wydatkowania środków
publicznych. Uznano, że kontroli wykonania zadań i kontroli
poświadczającej – audytu finansowego – nie należy rozgraniczać, ponieważ obejmują one dwa różne aspekty oceny
tej samej działalności. Ideę tę odzwierciedla art. 35 ust. 3
ustawy o finansach publicznych. Stanowi on, że wydatki
publiczne powinny być dokonywane celowo i oszczędnie,
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających
z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Najwyższe organy kontroli wielu krajów opracowały własne podręczniki kontroli wykonania zadań. Niektóre z nich
zostały przetłumaczone i upowszechnione w NIK. Okazało
się jednak, że chociaż zasadnicze elementy w kontrolach
wykonania zadań są wspólne, to jednak występować mogą
pewne różnice między poszczególnymi urzędami, wynikające z określonych uwarunkowań w danym kraju. Z tego też
powodu w NIK podjęto prace nad opracowaniem własnego
podręcznika wykonania zadań, dostosowanego do specyfiki
działalności NIK, wychodząc również z założenia, że Izba
posiada znaczący dorobek w tej dziedzinie, który niejednokrotnie prezentowany był na arenie międzynarodowej, podczas seminariów i szkoleń poświeconych tej tematyce.
W pracach nad podręcznikiem przyjęto, że przedstawione w nim zostaną zarówno teoretyczne podstawy kontroli
wykonania zadań, jak i praktyczne wskazówki, dotyczące
jej planowania, w tym sposobu wyboru tematów i przygotowania procesu kontrolnego, zaprezentowane zostaną
najważniejsze metody zbierania i analizowania danych oraz
zalecenia dotyczące sporządzania sprawozdań z tego rodzaju kontroli (protokółów kontroli, wystąpień pokontrolnych,
informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli).
Zakłada się, że opracowanie przez Izbę podręcznika wykonania zadań, niezależnie od swojej podstawowej, metodycznej funkcji jaką będzie pełnić to opracowanie, przyczyni
się również do popularyzacji tego modelu kontroli podmiotów
sektora publicznego.

Uwagi końcowe
W związku z coraz szerszym stosowaniem w Polsce
międzynarodowych standardów kontroli i audytu, zaobserwowano żywiołowy proces tłumaczenia, głównie z języka
angielskiego, pojęć wykorzystywanych w tych standardach,
bez głębszego zrozumienia ich istoty, a czasami całkowicie
błędnie. Aby przeciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku,
z inicjatywy Prezesa NIK powołany został – pod przewodnictwem doradcy Prezesa NIK – Zespół ds. ujednolicenia terminologii dotyczącej kontroli i audytu w administracji publicznej,
z udziałem przedstawicieli NIK, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zespół zakończył prace w 2005 r.
Ich zwieńczeniem było wydanie polsko-angielskiego Glosariusza terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji
publicznej. Glosariusz ma charakter dokumentu otwartego,
który będzie okresowo aktualizowany i uzupełniany. Jego
wersja elektroniczna udostępniona została na stronach internetowych wszystkich instytucji, których przedstawiciele brali
udział w przygotowaniu tego dokumentu (www.nik.gov.pl,
www.kprm.gov.pl, www.mf.gov.pl, www.mswia.gov.pl).
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działań NIK uniknięto tych skutków (np. podjęcia decyzji
o umorzeniu pożyczki z funduszu celowego, w sytuacji gdy
kontrolowana jednostka nie spełnia określonych w umowie
wymagań, od których uzależnione są takie umorzenia).
Ostatnią pozycją są oszczędności lub uzyskane pożytki finansowe dla obywatela bądź podmiotów spoza
sektora finansów publicznych. Kwalifikuje się do niej
kwoty nienależnie pobranych przez kontrolowane jednostki
od obywateli lub innych podmiotów spoza sektora finansów
publicznych podatków, opłat lub innych danin publicznych
lub kwoty opłat za usługi (w tym użyteczności publicznej)
świadczone przez te jednostki dla obywateli lub innych podmiotów spoza tego sektora, nienależnie pobrane lub pobrane
w zawyżonej wysokości, które w wyniku realizacji wniosków
pokontrolnych zostaną zwrócone obywatelom i tym podmiotom, albo wysokość opłat, innych danin publicznych lub opłat
za usługi zostanie poprawnie ustalona i pobrana.
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V.
Ważniejsze
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Uwagi ogólne
Deficyt bud¿etowy i d³ug publiczny
Restrukturyzacja gospodarki
Ochrona zdrowia i prawa socjalne
Bezpieczeñstwo narodowe
Procesy integracji z Uni¹ Europejsk¹
Dzia³ania antykorupcyjne
Wybrane efekty kontroli
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Uwagi ogólne
Zgodnie ze Standardami kontroli NIK, planowanie długookresowe w NIK obejmuje okresy trzyletnie.
W tym czasie badania kontrolne prowadzone są w ramach tych samych priorytetowych kierunków,
wyznaczonych uchwałą Kolegium NIK. W latach 2003-2005 takimi priorytetami, czyli dziedzinami
działalności państwa, na których Izba skupiła szczególną uwagę, były: deficyt budżetowy i dług
publiczny, restrukturyzacja gospodarki, ochrona zdrowia i prawa socjalne, bezpieczeństwo
narodowe oraz procesy integracji z Unią Europejską. Priorytety te skonkretyzowane zostały
w postaci głównych obszarów badań kontrolnych, takich jak m.in.: pozyskiwanie dochodów budżetu
państwa i dochodów w jednostkach samorządu terytorialnego, wydatkowanie środków publicznych,
gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, dostępność świadczeń zdrowotnych, realizacja
programów przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania sfery ubóstwa, dostępność edukacji dzieci
i młodzieży, bezpieczeństwo zewnętrzne, wewnętrzne, energetyczne i ekologiczne, wykorzystanie
funduszy Unii Europejskiej, przygotowanie do realizacji programów w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej. Skoncentrowanie się przez czas dłuższy na wspomnianych zagadnieniach pozwoliło zbadać
je dokładniej, prześledzić przebieg istotnych dla funkcjonowania państwa procesów i wyciągnąć
wnioski, oparte na ustaleniach większej liczby kontroli układających się w logiczny ciąg, co pozwala
mówić już nie o pojedynczych przypadkach, ale o zjawiskach i określonych prawidłowościach. Na
ogół nie są to wnioski optymistyczne.
Przeprowadzone w minionym roku i dwóch poprzednich latach kontrole wykazały, że nie poprawił
się w odczuwalnym stopniu sposób funkcjonowania państwa. Procesy decydujące o jego aktualnym
stanie i perspektywach rozwojowych nie przebiegały ani szybciej, ani sprawniej. Nadal dają znać
o sobie takie zjawiska jak brak dbałości o mienie publiczne, niegospodarność, nieprzestrzeganie
prawa, stawianie własnego lub grupowego interesu ponad interes publiczny, zagrożenie korupcją,
brak nadzoru i słabość kontroli. Nie ubyło też czynników spowalniających gospodarczy i społeczny
rozwój kraju, ani nie zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa obywateli. Przyczyn takiego stanu było
co najmniej kilka.
Przede wszystkim brakowało wizji rozwoju niektórych sfer funkcjonowania państwa i strategii
działania. Jeśli nawet droga postępowania została ustalona, programy nie były realizowane. Brak
strategii rozwoju spowodował – żeby sięgnąć tylko do kontroli zakończonych w ostatnim czasie
– stagnację oraz wynikające z niej problemy w takich dziedzinach, jak: transport i komunikacja,
przekształcenia własnościowe w energetyce i przemyśle cukrowniczym, ochrona zdrowia. Podobnie
działo się w szkolnictwie wyższym, badaniach naukowych, rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
w sferze przeciwdziałania bezrobociu oraz pomocy społecznej. Pozytywnym wyjątkiem może
być natomiast sektor górnictwa węgla kamiennego, gdzie wizja przekształceń jest stosunkowo
konsekwentnie realizowana.
Jednak nawet wypracowanie strategii i realizowanie jej przez przygotowanie ustaw, rządowych
programów, czy planów działania nie gwarantuje uzyskania zamierzonych efektów. Zaakceptowane
i przyjęte do realizacji programy, niejednokrotnie mające rangę oficjalnych dokumentów rządowych,
często pozostają na papierze lub są wprowadzane w życie wybiórczo, a wkrótce potem zostają
zastąpione innymi wytycznymi, również nierealizowanymi w całości. Programów takich można
wymienić bardzo wiele. W ostatnim czasie były to m.in. programy budowy autostrad, restrukturyzacji
sektora elektroenergetycznego, prywatyzacji przemysłu spirytusowego, przekształceń
własnościowych w przemyśle cukrowniczym, komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP,
budowy lokali mieszkalnych na wynajem w ramach programu Infrastruktura – klucz do rozwoju,
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zrealizowany w niespełna 2% Program budowy mieszkań na wynajem dla żołnierzy zawodowych
służby stałej, Program przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006,
Program poprawy i rozwoju dializoterapii w Polsce, wiele spośród 28 programów finansowanych
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, programy PHARE Rozwój Zasobów
Ludzkich, Ramowe Programy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.
Przede wszystkim postawić trzeba pytanie, czy cele te były realne? Nie zawsze odpowiedź może
być twierdząca. Niektóre programy nie spełniały funkcji długookresowego wyznacznika rozwoju,
ale były raczej świadectwem intencji i wskazaniem ogólnego kierunku, o czym mogą świadczyć
losy programów inwestycyjnych w dziedzinie obronności, czy też odległe od rzeczywistości plany
i programy w dziedzinie komunikacji. Najczęściej nie brano pod uwagę możliwości finansowych
państwa, uwarunkowań organizacyjnych, prawnych, przyjmowano niewłaściwe założenia, ustalano
niemożliwe do utrzymania terminy. Zabrakło także znajomości miejscowych realiów, a nawet
rzeczywistych potrzeb podmiotów lub osób, do których programy były kierowane.
Na sposobie funkcjonowania państwa i wypełniania jego funkcji w znacznej mierze zaważyła
niewydolność infrastruktury technicznej – głównie transportowej i informatycznej. Stan tej
pierwszej, świadczący o poziomie rozwoju gospodarczego kraju, w ocenie NIK, od dłuższego czasu
stanowi jedną z barier rozwoju kraju, w coraz większym stopniu hamuje ruch na głównych szlakach
komunikacyjnych Europy, stwarzając niebezpieczeństwo dla ich użytkowników oraz zagrożenie dla
środowiska. Podobnie negatywne skutki mogą mieć opóźnienia i błędy popełnione w procesach
związanych z informatyzacją. Niepokój budził zwłaszcza niezadowalający postęp w informatyzacji
resortu finansów – w ciągu 12 lat udało się stworzyć zaledwie podstawy systemu. Kompleksowy
System Informatyczny w ZUS, mający stanowić podstawę reformy ubezpieczeń społecznych,
tworzony jest od wielu lat z miernym efektem. Podobnie dzieje się z systemami informatycznymi
obsługującymi Policję, urzędy pracy, jednostki pomocy społecznej, programy SAPARD i IACS. Każdego
roku lista nieudanych przedsięwzięć wydłuża się o nowe pozycje – w 2005 r. był to nieuruchomiony
w terminie Informatyczny System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy
dla Przedsiębiorców, niezapewniający uzyskania rzetelnych danych o cudzoziemcach System
Informatyczny Pobyt, nie działający System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej, który
miał wspierać proces wdrażania unijnych funduszy strukturalnych, niefunkcjonalne i nie w pełni
przydatne systemy informatyczne w administracji celnej. Dał też się odczuć brak informatycznego
systemu monitorowania rent strukturalnych dla rolników, a także brak terminali komputerowych
umożliwiających komendom i komisariatom Policji bezpośredni dostęp do Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców.
Nierozwiązane problemy utrzymują się również w sferze polityki społecznej. Zaniepokojenie budzi
wciąż nieuregulowana sytuacja w ochronie zdrowia i niemożność zagwarantowania ubezpieczonym
pełnego korzystania z ich praw. Ciągle nie udaje się zniwelować różnic edukacyjnych, co znajduje
swój najbardziej widoczny wyraz w poziomie nauczania języków obcych. W niepożądanym kierunku
zmierza komercjalizujące się państwowe szkolnictwo wyższe – uczelnie coraz powszechniej
zwiększają ponad ustaloną miarę nabór na kierunki płatne, ograniczając jednocześnie program
nauczania i zaniżając wymagania w stosunku ubiegających się o przyjęcie na studia. Od dłuższego
czasu nie przynosi oczekiwanych rezultatów system rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych.
Na kształt i przebieg zachodzących w kraju procesów w znacznej mierze wpływa sposób
stanowienia oraz stosowania prawa. Niepokojące zjawiska zaobserwowane również w tej dziedzinie
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Izba sygnalizowała wielokrotnie, wskazując na luki prawne, sprzeczność i niejasność przepisów,
stwarzających pole do odmiennych interpretacji. Jak wynika z ostatnio przeprowadzonych kontroli,
pod tym względem również zmieniło się niewiele. Właściwe resorty, mimo zgłaszanych wielokrotnie
uwag i pytań, nie zawsze starają się doprecyzować niejasne regulacje lub przynajmniej wyjaśnić
wątpliwości. Oddzielną kwestią jest naruszanie prawa przez organy administracji publicznej.
Jak stwierdziła Izba, Ministerstwo Finansów nie przestrzegało zasad legislacji przy tworzeniu
przepisów podatkowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydawało urzędom
wojewódzkim wytyczne, do sformułowania których nie miało uprawnień, Minister Zdrowia wkraczał
w kompetencje Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Głównego Urzędu Miar wydawał przepisy
powszechnie obowiązujące naruszając Konstytucję RP. Jedno z rozporządzeń Rady Ministrów
zawierało rozwiązania częściowo sprzeczne z postanowieniami innego dokumentu zatwierdzonego
również przez Radę Ministrów, a następnie przez Komisję Europejską, zaś Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji w decyzjach koncesyjnych nakładała na koncesjonariuszy obowiązki i ograniczenia,
których nie przewidywały przepisy ustawy o radiofonii i telewizji, chociaż Rada – jako organ stojący
na straży prawa – przede wszystkim powinna go przestrzegać.
Niekorzystny wpływ na jakość zarządzania i administrowania państwem mają zjawiska korupcyjne.
Wpływają one destrukcyjnie na sposób jego funkcjonowania, zakłócają przebieg wielu procesów
i działań. Rozpoznawanie zagrożeń korupcyjnych i wskazywanie okoliczności sprzyjających
ich powstawaniu stanowi jeden z głównych celów wszystkich prowadzonych przez NIK badań
kontrolnych. Wynika z nich, iż przyczyny powstawania i utrzymywania się tego zjawiska od lat
pozostają niezmienne. Są to m.in.: dowolność w podejmowaniu decyzji, konflikt interesów, nadmiar
kompetencji, brak osobistej odpowiedzialności osób podejmujących decyzje, słabość kontroli
wewnętrznej, brak jawności postępowania, nierówny dostęp do informacji, nieprawidłowości
w sposobie stanowienia prawa, uchylanie się od kontroli państwowej, brak specjalnych rozwiązań
antykorupcyjnych. Zdecydowane przeciwdziałanie tej patologii jest tym pilniejsza, że krupcja nie
tylko sama działa niszcząco na tkankę społeczną, ale często stanowi przyczynę lub skutek innych
ujawnianych przez NIK nieprawidłowości.
Zagrożeniami dla prawidłowego funkcjonowaniu państwa są również nieskuteczny nadzór i słabość
kontroli oraz związane z nimi ściśle nieprawidłowości zwane uchybieniami formalnymi. Nieskuteczność
nadzoru i słabość kontroli jest zarzutem, który pozornie łatwiej postawić niż udowodnić. Trudno
bowiem wskazać ostrą granicę oddzielającą nadzór właściwy od niewystarczającego. Działania takie
nie mogą być uznane za wystarczające, jeśli podległe struktury lub podmioty nie wywiązują się ze
swoich obowiązków, bezkarnie łamią przepisy prawa, nie przestrzegają obowiązujących procedur,
nie dbają o interes publiczny ani właściwy bieg powierzonych sobie spraw. A tak, niestety, dzieje się
w bardzo wielu badanych przez Izbę przypadkach.
Niesprawnie funkcjonujący system nadzoru i kontroli stwarza przyzwolenie na mnożenie się
w działaniu struktur administracyjnych, nieprawidłowości takich jak: niedotrzymywanie terminów
załatwienia spraw, nieprzestrzeganie zasad organizowania i rozstrzygania przetargów, udzielania
zamówień, przyznawania kredytów, rozliczania beneficjentów z ich zobowiązań, a także uchybień
w dziedzinie rachunkowości, sprawozdawczości i ewidencji finansowo-księgowej. Większość
z tych nieprawidłowości nie powoduje poważniejszych skutków i nie ma wpływu na bieg spraw
państwowych. Może jednak spowolnić lub zakłócić poszczególne procesy, przysporzyć komuś
nieuprawnionych korzyści lub utrudnić życie osobom załatwiającym sprawy w urzędach. Z powodu
niewłaściwych decyzji i nieprawidłowych działań, podejmowanych w imieniu państwa, cierpi jego
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autorytet. Brak zdecydowanej reakcji na takie praktyki wpływa na obywateli demoralizująco, tworzy
atmosferę, w której nierespektowanie przepisów nie spotyka się z dezaprobatą, staje się natomiast
zjawiskiem powszechnym, a nawet swoistą normą.
Wnioski płynące z badań przeprowadzonych w minionym roku w wielu wypadkach mają oparcie
również w ustaleniach wcześniejszych kontroli. Ponieważ 2005 r. zamyka trzyletni okres objęty
planem działań kontrolnych prowadzonych według ustalonych na ten czas jednolitych priorytetów,
z tego właśnie względu oceny i wnioski zawarte w sprawozdaniu z działalności Izby nawiązywać
będą – w szerszym niż poprzednio zakresie – również do wyników kontroli przeprowadzonych
w dwóch poprzednich latach.
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W sferze finansów publicznych badania NIK każdego roku koncentrują się na kontrolach związanych z wykonaniem budżetu państwa, stanowiących jedno z ustawowych zadań Izby. Tak było i w roku ubiegłym, a wyniki tych kontroli zostały przedstawione w opracowanej przez Izbę – równolegle ze sprawozdaniem z jej działalności – Analizie wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2004 r.
Z ustaleń kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 r. wynika, że budżet państwa został wykonany lepiej niż zaplanowano w ustawie budżetowej. Wydatki, zrealizowane w wysokości 208,1 mld zł, były niższe od kwoty planowanej o 0,7%, zaś
dochody budżetu państwa przekroczyły zaplanowaną kwotę o 2,9% i wyniosły 179,8 mld zł.
Dochody budżetu państwa wystarczyły w 2005 r. na zrealizowanie 86,4% wydatków, podczas gdy w 2004 r. relacja ta wyniosła 79,1%. Wysoki poziom tego wskaźnika wynika z ograniczenia deficytu budżetowego, który był mniejszy niż planowano,
został także znacznie zredukowany w stosunku do roku poprzedniego.
W 2005 r. nie udało się jednak zahamować tempa przyrostu zadłużenia sektora publicznego. W porównaniu z 2004 r.
pogorszyła się relacja państwowego długu publicznego do PKB. Realizacja budżetu przebiegała w okresie powolnego
rozpędzania się gospodarki i zmniejszania się inflacji. Realna stopa wzrostu PKB, która wyniosła 3,4%, okazała się o 1,6
punktu procentowego niższa od wartości zakładanej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej. Średnioroczna inflacja wyniosła 2,1% i była o 0,7 punktu procentowego niższa od prognozy. Nie sprawdziły się, przyjęte do opracowania budżetu, założenia odnośnie poszczególnych składowych PKB. Kolejny raz z rzędu siłą napędową wzrostu gospodarczego był eksport,
a nie – jak zakładano – inwestycje. Dwukrotnie niższy od założeń był wzrost nakładów brutto na środki trwałe. Osiągnięte
zostały korzystniejsze niż zakładano wyniki w bilansie płatniczym. Inwestycje bezpośrednie były dwukrotnie większe niż
planowano. Utrzymywała się drugi rok z rzędu tendencja do spadku stopy bezrobocia. Nastąpił niewielki wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej.
Pomimo zwolnienia wzrostu gospodarczego i niższej inflacji, w 2005 r. udało się osiągnąć wysoką dynamikę wzrostu
dochodów budżetu państwa, która ostatecznie wyniosła 115% wobec 113% założonych na etapie tworzenia ustawy
budżetowej. Przekroczenie planu dochodów o 2,9% należy przypisać przede wszystkim lepszemu wykonaniu dochodów
niepodatkowych, w tym w szczególności wyższym wpływom z dywidend i wpłat z zysku dokonywanych przez przedsiębiorstwa, w których udziały posiada Skarb Państwa (o 228,7%) oraz wyższym dochodom jednostek budżetowych (o
40,7%). Lepsza od zakładanej była ściągalność bieżących należności podatkowych oraz wyniki finansowe podmiotów
gospodarczych, w szczególności opodatkowanych stałą stawką 19%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych przekroczyły plan o 7,3%, dochody z tytułu podatku od osób fizycznych były wyższe o 3,4%, a od towarów
i usług o 2,4%. Nie wykonano planu dochodów z akcyzy i podatku od gier. Niższe od przyjętych założeń były wpłaty do
budżetu z Unii Europejskiej. Najwyższe przekroczenie planu dochodów miało miejsce w przypadku dochodów zagranicznych.
O ile realizacja bieżących dochodów przebiegała w 2005 r. sprawnie, to egzekucja należności z lat poprzednich wypadła
poniżej oczekiwań. Działo się tak mimo wprowadzenia nowych form wykonania decyzji o zabezpieczeniu zobowiązań podatkowych oraz nowych kategorii osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe podatnika, a także zmian w funkcjonowaniu komórek egzekucyjnych. Zaległości z tytułu podatków i innych należności budżetowych wzrosły w stosunku do 2004 r.
o 6,3%, niemniej jednak, z uwagi na dużą dynamikę dochodów, relacja zaległości do dochodów zrealizowanych przez budżet
państwa zmniejszyła się z 13,3% w 2004 r. do 12,3% w 2005 r. Zmniejszył się również – z 10,9% do 9,8% – analogiczny
wskaźnik dla zaległości podatkowych. W zakresie zaległości w pozostałych dochodach wskaźnik ten zmniejszył się z 29,5%
w 2004 r. do 28,8% w 2005 r. Największy udział w zaległościach miał podatek od towarów i usług (39,7%), a następnie podatek dochodowy od osób fizycznych (12,3%). W 2005 r. przedawnieniu uległy zaległości podatkowe w kwocie 728,8 mln zł, zaś
w wyniku uchylenia błędnych decyzji aparatu skarbowego wypłacono z dochodów 184 mln zł z tytułu odsetek, tj. o 52,1 mln
zł więcej niż w 2004 r. Mimo tego Ministerstwo Finansów nadal nie posiada informacji o przyczynach przedawnień zaległości
oraz o skali i przyczynach uchylanych decyzji podatkowych, co uniemożliwia podejmowanie systemowych działań, zmierzających do ograniczenia tych negatywnych zjawisk.
Na obniżenie o 0,7% wydatków w stosunku do planowanych w ustawie budżetowej wpłynęło przede wszystkim
niewykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych oraz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych
i obsługę długu publicznego. Na poprawę płynności korzystny wpływ miały oszczędności poczynione w wydatkach na
obsługę zadłużenia zagranicznego. W 2005 r., po wzroście w roku poprzednim, nastąpił spadek o 8,2% wydatków
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majątkowych, a ich udział w wydatkach budżetu państwa zmniejszył się do 4,9%. Nie podjęto działań reformujących
tryb i zasady planowania, finansowania oraz nadzoru nad przebiegiem realizacji inwestycji finansowanych z budżetu
państwa. Wprawdzie dysponenci części budżetowych oraz zarządy województw prowadziły kontrole i nadzorowały
wydatkowanie środków budżetowych, jednak efekty ich działań należy uznać za niezadowalające, ponieważ w 2005 r.
nie nastąpiła znacząca poprawa przebiegu realizacji inwestycji finansowanych z budżetu państwa. Znaczące środki
na wydatki zaplanowano w rezerwach celowych, które w trakcie roku zostały zwiększone do wysokości 14,9 mld zł, co
stanowiło 7,3% wydatków budżetu państwa. W rezerwach celowych ujęto i następnie rozdysponowano wydatki możliwe do przewidzenia, a także wydatki na zadania nieprzygotowane do realizacji. Znaczna liczba tytułów i wysokość
kwot ujętych w rezerwach, a także istotne zmiany ich przeznaczenia, dokonywane w ciągu roku, ograniczały przejrzystość finansów publicznych.
W 2005 r. przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, szkoły wyższe) wyniosło 623 tys. osób i było niższe od planowanego po zmianach o 40 tys. osób, tj. o 6,1%.
Podobnie jak w latach poprzednich, zawyżone zostały planistyczne wielkości zatrudnienia. Mimo podjętych działań w celu urealnienia limitów zatrudnienia, między limitem zatrudnienia a jego rzeczywistym wykonaniem utrzymywała się znaczna różnica.
Powtórzyły się przypadki niewykorzystania przez dysponentów ustalonych w ustawie budżetowej limitów zatrudnienia, przy
jednoczesnym wykorzystaniu środków na wynagrodzenia.
Liczba funduszy, których plany finansowe ujęto w ustawie budżetowej, w porównaniu do 2004 r., uległa podwojeniu. Poprawiły się nieznacznie w stosunku 2004 r. roku wyniki finansowe funduszy dotowanych z budżetu państwa, lecz w dalszym
ciągu stan środków w tych funduszach był ujemny i wyniósł na koniec roku – 8,3 mld zł. Zmniejszyło się zadłużenie Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy. Nadal jednak te dwa fundusze pozostawały w trudnej sytuacji i musiały zaciągać
kredyty na finansowanie swojej działalności. Dodatni wynik finansowy osiągnęły fundusze niedotowane z budżetu państwa.
Wyniki lepsze niż planowano w ustawie budżetowej osiągnęły agencje rządowe. Na osiem badanych takich agencji, sześć
zamknęło rok 2005 dodatnim wynikiem finansowym, a ujemnym – dwie.
Deficyt budżetu państwa w 2005 r. wyniósł 28,4 mld zł i był o 13,1 mld zł niższy niż w roku poprzednim. Relacja deficytu
budżetu państwa do produktu krajowego brutto uległa obniżeniu z 4,5% w 2004 r. do 2,9% w 2005 r.
Istotne znaczenie dla wielkości deficytu miało zaliczenie w budżecie państwa kwoty 13,6 mld zł do rozchodów zamiast do
wydatków (środki przekazane do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na refundację składek do otwartych funduszy emerytalnych – w wysokości 12,6 mld zł oraz transfer do czterech innych funduszy około 1 mld zł). Gdyby przekazane środki zostały
w całości ujęte w budżecie w sposób analogiczny do stosowanego do 2003 r., deficyt budżetu państwa wyniósłby 42 mld zł,
co stanowiłoby 4,3% PKB.
Podobnie jak w latach poprzednich, obraz wykonania budżetu państwa zniekształciły także wysokie kwoty wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego, które wyniosły 4,4 mld zł. Ich występowanie stanowi odstępstwo od zasady
kasowej obsługi budżetu państwa.
Łączny deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government), który stanowi podstawę oceny spełniania przez Polskę unijnych kryteriów konwergencji, wyniósł w 2005 r. 2,5% PKB. Tak korzystna relacja jest efektem zaliczania do tego sektora otwartych funduszy emerytalnych. Na mocy decyzji Biura Statystycznego Komisji Europejskiej (Eurostat)
z 2004 r., OFE muszą jednak zostać wyłączone z tego rachunku najpóźniej do marca 2007 r. Jeśli nie zostaną podjęte działania mające na celu ograniczenie łącznej skali deficytu budżetu państwa i instytucji samorządowych, spowoduje to wzrost deficytu sektora general government powyżej wartości referencyjnej, tj. 3%. Utrzymanie nadmiernego deficytu może w skrajnym
przypadku narazić Polskę na sankcje finansowe ze strony Unii Europejskiej.
Państwowy dług publiczny, powiększony o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, na koniec 2005 r.
wyniósł 478,3 mld zł. Relacja długu do PKB stanowiła 48,8% i była wyższa niż w 2004 r. o 0,7 punktu procentowego. Nie
został jednak przekroczony pierwszy próg ostrożnościowy, określony w ustawie o finansach publicznych na poziomie 50%.
Utrzymanie omawianej relacji poniżej progu ostrożnościowego było możliwe głównie dzięki wzrostowi PKB, powiększonemu
dodatkowo w wyniku zmian metodologicznych oraz przeszacowań dokonanych przez GUS w listopadzie 2005 r. Korzystnie na
relację długu do PKB wpłynęła także aprecjacja złotego.
W 2005 r. nie podjęto działań, które na trwale ograniczyłyby narastanie długu publicznego. Działania takie są potrzebne,
gdyż rosną koszty jego obsługi. W 2004 r. wyniosły one 22,7 mld zł (2,46% PKB), a w 2005 r. 25 mld zł (2,55% PKB). W ustawie budżetowej na 2006 r. zaplanowano wzrost kosztów obsługi do 27,8 mld zł.
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Minister Finansów w ramach posiadanych kompetencji podejmował wprawdzie działania mające na celu ograniczenie
poziomu kosztów, które polegały m.in. na zmianie długu relatywnie wysoko oprocentowanego na tańszy w obsłudze, jednak
wobec rosnącego zadłużenia efekty tych działań w skali globalnej nie były znaczące.
Saldo bieżących rozliczeń Polski z Unią Europejską na koniec 2005 r. było dodatnie i wyniosło 6,2 mld zł. Do Polski
napłynęły środki w kwocie ponad 16 mld zł, jednak poziom wykorzystania środków z budżetu UE był niski. Udało się zrealizować tylko 42,5% planowanych wydatków, w tym z funduszy strukturalnych zaledwie 31,7%. Niskie wykorzystanie środków
z funduszy strukturalnych stwarza poważne ryzyko, że przeznaczone dla Polski na lata 2004-2006 środki nie zostaną w pełni
wykorzystane.
Badania, których efektem były przytoczone wyżej oceny i wnioski, uzupełniają kontrole „okołobudżetowe”, poświęcone
konkretnym zagadnieniem związanym z funkcjonowaniem sfery finansów publicznych, takim jak państwowy dług publiczny,
restrukturyzacja należności i zobowiązań publicznoprawnych, pozyskiwanie dochodów budżetu państwa i dochodów jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowanie środków publicznych – ze zwróceniem szczególnej uwagi na administrację publiczną i realizację inwestycji wieloletnich, a także gospodarowanie środkami przez podmioty sektora finansów publicznych.
Szczególnie wnikliwie Izba przyglądała się tym dziedzinom, które mają największy wpływ na stan finansów państwa, a także obszarom najbardziej narażonym na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Należy do nich m.in. wymierzanie i ściąganie
należności podatkowych, egzekwowanie zaległości, udzielanie ulg i zwolnień, przyznawanie oraz wykorzystywanie dotacji,
udzielanie pomocy publicznej, gospodarowanie publicznymi środkami, nadzór nad gospodarką finansową podległych podmiotów, wreszcie prowadzenie postępowań związanych z zamówieniami publicznymi.
Jeśli chodzi o gromadzenie dochodów dla budżetu państwa i dochodów w jednostkach samorządu terytorialnego, kontrole NIK z lat 2003-2005 wykazały niezadowalającą sprawność organów państwa w tej sferze. Opieszałość, nieskuteczność,
brak staranności w egzekwowaniu dochodów powodowały, że do kas urzędów nie wpływały różne należności i opłaty. Dochody pomniejszane były przez nie zawsze uzasadnione umorzenia i ulgi. Obniżyła się również ściągalność niektórych rodzajów
podatków. Efektywnej windykacji zaległości nie sprzyjało zwlekanie urzędów skarbowych ze wszczynaniem i prowadzeniem
postępowań podatkowych oraz wystawianiem tytułów wykonawczych, a udzielane w spłacie podatku ulgi nie zawsze przynosiły spodziewane efekty w postaci poprawy sytuacji finansowej podatników. Jednocześnie organy podatkowe nie przeciwdziałały wystarczająco skutecznie praktykom prowadzącym do obniżenia wysokości należnych podatków, takim jak zaniżanie przez
podatników podstawy opodatkowania, przede wszystkim wskutek niezgodnego z przepisami zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które w rzeczywistości zostały poniesione na inny cel. Co gorsza, sytuacja w sferze przychodów
w porównaniu z okresami wcześniejszymi nie uległa większej poprawie.
Zakończona w 2005 r. kontrola egzekwowania przez urzędy skarbowe zaległości podatkowych dowiodła wyraźnego
pogorszenia się skuteczności windykacji. Tytuły wykonawcze wystawiano ze zwłoką, czynności egzekucyjne rozpoczynano
w wiele miesięcy od powstania zaległości, lub nie podejmowano ich wcale. W rezultacie, z winy organów podatkowych, część
zobowiązań uległa przedawnieniu. Jak dotąd, na zwiększenie skuteczności poboru należności budżetowych, obniżenie poziomu zaległości, czy poprawę skuteczności egzekucji nie wpłynęły w sposób widoczny działania legislacyjne i organizacyjne
podejmowane przez Ministerstwo Finansów.
O połowicznym sukcesie można mówić w wypadku innych przedsięwzięć mających zwiększyć przychody budżetowe,
takich jak restrukturyzacja niektórych należności od przedsiębiorców. Oddłużenie i poprawa sytuacji finansowej poddanych
temu zabiegowi podmiotów miały doprowadzić do zmniejszenia zaległości i wzrostu dochodów, wspartych dodatkowo tzw.
opłatą restrukturyzacyjną. W rzeczywistości zaległości wzrosły, dochody z opłaty restrukturyzacyjnej nie sięgnęły nawet połowy planowanej kwoty, a znaczna część beneficjentów ponownie popadła w trudności finansowe i zaprzestała regulowania
na bieżąco swoich zobowiązań podatkowych. Nieco lepsze efekty przyniosło udzielanie przedsiębiorcom ulg podatkowych
– zwolnień lub ułatwień w spłacie należności, co stanowiło dla nich istotną i odczuwalną pomoc.
O uzyskanie środków na realizację przypisanych im zadań nie zawsze dbały należycie jednostki samorządu terytorialnego. Gminy w niewielkim tylko stopniu korzystały z możliwości ustalania i egzekwowania opłaty adiacenckiej, związanej ze
wzrostem wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub scalania i podziału nieruchomości.
Zbywanie nieruchomości komunalnych często odbywało się pospiesznie, bez wcześniej ustalonego planu, bez uprzedniego
oszacowania ich wartości, co prowadziło do utraty części możliwych do uzyskania przychodów. Również gospodarowanie
lokalami użytkowymi nie przynosiło gminom należnych pożytków, ze względu na brak dbałości o pozyskanie dla budżetów
samorządowych dochodów odpowiadających wartości posiadanego mienia, niewystarczającą troskę o jego wykorzystanie
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i stan techniczny. Nie lepiej przedstawiała się kwestia poboru podatków lokalnych, które stanowiły rocznie 15-30% środków
pozostających do dyspozycji kontrolowanych gmin. Badania ujawniły znaczne uszczuplenia w tego rodzaju dochodach spowodowane niezgodnym z przepisami zaniechaniem poboru podatków oraz decyzjami przyznającymi ulgi, które nie zawierały
wymaganych uzasadnień faktycznych lub prawnych, a także rosnące zaległości w ściąganiu podatków lokalnych.
NIK wielokrotnie zwracała uwagę na zasadnicze wady polskiego systemu podatkowego: niestabilność, nieprzewidywalność, nadmierny fiskalizm przynoszący często skutek odwrotny od zamierzonego, czy niejednoznaczność przepisów umożliwiająca różną ich interpretację. Częste zmiany w nowelizowanej 15-krotnie ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, czy ustawie – Ordynacji podatkowej (zmienianej 14 razy) nie sprzyjały jasności i spójności owych przepisów. Z kolei
prace nad ujednoliceniem zasad opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej przebiegały zbyt wolno. Wszystko
to nie ułatwiało interpretowania i stosowania prawa, nie przyczyniało się też do budowania zaufania podatników do organów
państwa. Niekorzystne skutki takiego stanu rzeczy zarówno dla budżetu, jak i dla podatników, skłoniły Izbę do formułowania
wniosków postulujących uporządkowanie systemu prawa. Ale, w ocenie NIK, doraźne działania nie wystarczą. Niezbędna jest
pogłębiona analiza i kompleksowa reforma całego systemu, obejmująca wszystkie jego elementy – zasady opodatkowania,
organizację i kontrolę wymiaru, poboru oraz egzekucji podatków.
Jednak sama skuteczność w pozyskiwaniu dochodów, niezbędnych do wykonywania przez państwo przypisanych mu
funkcji, nie gwarantuje jeszcze sprawnego funkcjonowania systemu finansów publicznych. Równie ważne jest, by wydatkowanie środków na wspomniane cele odbywało się w sposób planowy, zorganizowany, oszczędny i efektywny. Rzeczywistość
odbiegała jednak, i to niekiedy bardzo wyraźnie, od tego idealnego stanu.
Zjawiskiem szczególnie niepokojącym było naruszanie przy gospodarowaniu środkami budżetowymi norm prawnych oraz
reguł gospodarności. Rezultat takich działań, to mnożenie się zbędnych lub nadmiernych wydatków, wzrost kosztów i spowolnienie realizacji finansowanych z budżetu przedsięwzięć i inwestycji, tworzenie warunków sprzyjających zachowaniom korupcyjnym. Takie poczynania nie spotykały się, niestety, ze zdecydowaną reakcją instytucji wyższego szczebla, ani właściwych
organów. Otwierało to pole dla różnego rodzaju szkodliwych działań, w tym stawiania interesu grupowego lub prywatnego nad
interesem publicznym. O takim właśnie preferowaniu partykularnych interesów świadczyły wyniki kontroli gospodarowania
środkami na wynagrodzenia w przedsiębiorstwach państwowych, spółkach Skarbu Państwa oraz jednostkach administracji
rządowej i samorządowej. Badania wykazały, że przepisy dotyczące kształtowania wynagrodzeń były tam naruszane dość
powszechnie. Najnowszego przykładu manipulowania obowiązującymi w tej dziedzinie regułami dostarcza kontrola kosztów
osobowych w jednostkach administracji publicznej stopnia wojewódzkiego. W instytucjach tych liczba planowanych etatów
była znacznie zawyżana, ponieważ jednak nie obsadzano ich w całości, wygospodarowanymi środkami obdzielano pozostałych pracowników. Sprawiało to, że zasady planowania etatów i kształtowania wynagrodzeń stawały się fikcją.
Jednym z powodów powstawania nieprawidłowości w finansowaniu różnych dziedzin funkcjonowania państwa, była
zbytnia dowolność w dysponowaniu publicznymi środkami przez instytucje, którym państwo przekazało część swoich zadań,
nieprzestrzeganie ustalonych zasad i procedur, a także brak skutecznego nadzoru nad ich poczynaniami. Powodowało to,
że niejednokrotnie angażowały się w przedsięwzięcia niecelowe, nie rokujące powodzenia, które przynosiły wielomilionowe
straty, lub przydzielały środki podmiotom, które nie gwarantowały najlepszego ich wykorzystania.
Również głównie brakiem skutecznego nadzoru i niezadowalająco funkcjonującym systemem kontroli można wyjaśnić,
wprawdzie rzadsze niż jeszcze kilka lat temu, ale ciągle jeszcze zbyt często spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych. Ta sama przyczyna sprzyja ciągłemu utrzymywaniu się ogromnej liczby drobnych uchybień i błędów w pracy administracji publicznej, instytucji finansowych oraz innych jednostek, których działalność
wiąże się z gospodarowaniem groszem publicznym. Są to najczęściej różnego rodzaju nieprawidłowości natury formalnej:
niedotrzymywanie terminów, naruszanie zasad prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej, niewłaściwe dokumentowanie i rozliczanie wydatków lub udzielonych dotacji, niezgodność umieszczonych w sprawozdaniach danych ze stanem
faktycznym, nieprawidłowe przygotowywanie umów, posługiwanie się dokumentacją niekompletną lub zawierającą błędy
itp. Wszystko to rzadko wpływa w istotny sposób na bieg konkretnych spraw, źle natomiast świadczy o fachowości, rzetelności i staranności osób dopuszczających się lub tolerujących takie praktyki, a także o małej skuteczności mechanizmów
mających im przeciwdziałać.
Badając prawidłowość działań związanych z przyznawaniem i korzystaniem z różnych form pomocy publicznej, NIK zwróciła uwagę na jeszcze jedną istotną związaną z tym kwestię. Chodzi mianowicie o liczne przeszkody, na jakie napotykały
podmioty lub osoby chcące z takich możliwości skorzystać. Zakończone w 2005 kontrole wykazały, że środki skierowane do
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jednostek spółdzielczości związanej z rolnictwem były niewystarczające, a do tego realizowane programy nie obejmowały
wszystkich rodzajów działalności. Program wspierania budownictwa czynszowego pozostał głównie na papierze, ponieważ
przypominająca tor przeszkód procedura przyznawania kredytów mogła odstraszyć nawet najwytrwalszych inwestorów. Mali
i średni przedsiębiorcy, których wspierać miała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, skarżyli się z kolei na przewlekłość procedury, trudności z opracowaniem analiz finansowych i sporządzaniem wniosków, a także brak podstawowych informacji. Wszystko to utrudniało dostęp i ograniczało możliwość skorzystania z publicznej pomocy, która przecież była nie
zapomogą, ale formą inwestycji, służącej rozwojowi regionów, branż i całej gospodarki.
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Omówienie wyników ważniejszych
kontroli

1. Główne źródło dochodów państwa stanowią podatki. Od uzyskania wpływów w zaplanowanej wysokości
zależy wykonanie budżetu, a w rezultacie – sprawne funkcjonowanie wszystkich dziedzin aktywności państwa zależnych od budżetowego finansowania. Konsekwentny pobór
podatków, niedopuszczenie do powstawania nadmiernych
zaległości i skuteczne egzekwowanie należnych kwot zależy w dużej mierze od sprawności aparatu skarbowego.
Niestety, nie wywiązuje się on z zadań, do których został
powołany, w sposób zadowalający. Jak wykazała kontrola
egzekwowania przez urzędy skarbowe zaległości podatkowych w 2004 r. [por. zał. nr 3, str. 16], egzekucja
zobowiązań przebiegała coraz gorzej. Wyraźne pogorszenie
skuteczności windykacji należności z tego tytułu nastąpiło
w 17 spośród 33 zbadanych urzędów skarbowych. W rezultacie łączna kwota zaległości podatkowych na koniec 2004 r.
wzrosła w porównaniu ze stanem sprzed roku o ponad 10%,
a relacja zaległości podatkowych do należnego podatku
zwiększyła się z 7,3% do ponad 29%, mimo że część zaległości przejęły powołane do życia 1 stycznia 2004 r. tzw.
duże urzędy skarbowe, właściwe do obsługi niektórych kategorii podatników. W 2004 r. pogorszyła się również efektywność postępowań egzekucyjnych. Skuteczność egzekucji,
mierzona stosunkiem kwoty wyegzekwowanych zaległości do kwoty objętej tytułami wykonawczymi, obniżyła się
z 23,5% w roku poprzednim do 13,7%, jednocześnie o 42%
zmalała kwota wyegzekwowanych zaległości.
W ocenie NIK, odpowiedzialność za wzrost zaległości
ponoszą w znacznej mierze urzędy skarbowe, które podatkowe należności budżetu państwa egzekwowały opieszale
i nieskutecznie. W 25 urzędach co trzeci ze zbadanych tytułów wykonawczych wystawiony został ze zwłoką. Zdarzało się, że od powstania zaległości do podjęcia pierwszych
czynności egzekucyjnych mijało nawet kilkanaście miesięcy,
co umożliwiało dłużnikom uchylenie się od egzekucji. W 19
skontrolowanych urzędach czynności takie nie zostały podjęte lub nie były kontynuowane w stosunku do należności
wymagalnych sięgających 50 mln zł. Z kolei badanie grupy
120 największych dłużników ujawniło, że u 33 spośród nich
z winy organów podatkowych przedawniły się zobowiązania
podatkowe na łączną kwotę 16 mln zł.
Rozważając przyczyny takiego stanu, należy z pewnością zwrócić uwagę na dysproporcje w obciążeniu obowiązkami pracowników działów egzekucyjnych poszczególnych
urzędów. W 2004 r. na jednego zatrudnionego w komórce
egzekucyjnej 33 skontrolowanych urzędów przypadało do

załatwienia średnio około 3 tys. tytułów, z tego na pracownika „dużego urzędu skarbowego” – niespełna 200 tytułów,
natomiast na jednego pracownika pozostałych 17 urzędów
– 4,5 tys. tytułów. Mimo to w 6 spośród 16 skontrolowanych
„dużych urzędów skarbowych” liczba etatów w komórkach
egzekucyjnych była wyższa, niż w pozostałych skontrolowanych urzędach, funkcjonujących na terenie działania tej
samej izby skarbowej.
Oczekiwanych efektów nie przyniosły takie działania
Ministra Finansów, mające na celu zwiększenie skuteczności poboru należności budżetowych, jak zmiany w Ordynacji podatkowej i ustawie o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji, informatyzacja działów egzekucyjnych, czy
wskaźnikowy system oceny aparatu skarbowego. W niewielkim zakresie zastosowane zostały również nowe, wprowadzone w 2001 r. środki egzekucyjne – m.in. zajęcie udziałów
w spółce, praw z papierów wartościowych, praw autorskich
oraz praw własności przemysłowej, a także egzekucja z nieruchomości. Spośród 33 skontrolowanych urzędów posłużyło się nimi w pojedynczych przypadkach jedynie 12.
Stwierdzono również, że Ministerstwo Finansów nie
dysponowało podstawowymi danymi niezbędnymi do oceny
skuteczności działań egzekucyjnych – nie znało rozmiarów
i przyczyn przedawnień zaległości podatkowych, nie posiadało szczegółowych informacji o wydanych przez organy
podatkowe decyzjach, liczbie odwołań i skali uchylanych decyzji. Warto też zauważyć, że mierniki stosowane do oceny
pracy aparatu skarbowego nie uwzględniały skali przedawnień zobowiązań, liczby wydanych decyzji, ani skali odwołań,
co utrudniało dokonanie oceny prowadzonych postępowań
podatkowych, kontrolnych i egzekucyjnych.

2.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielane
były ulgi podatkowe dla przedsiębiorców [por. zał. nr 3,
str. 14]. Oznacza to istotną zmianę w stosunku do ustaleń
wcześniejszych kontroli, które wskazywały na powtarzające
się przy udzielaniu ulg uznaniowych przypadki nieprzestrzegania przez organy podatkowe przyjętych reguł postępowania administracyjnego: nieterminowe prowadzenie postępowań, nieprawidłowości w sposobie ich dokumentowania,
dowolność w przyznawaniu ulg oraz nierówne traktowanie
ubiegających się o nie podmiotów.
Podczas kontroli, oprócz zgodności prowadzonego
postępowania z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa,
badano przestrzeganie postanowień ustawy o warunkach
dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla
przedsiębiorców. Chodziło o sprawdzenie, czy urzędy skarbowe zachowują właściwą równowagę między sprzecznymi
celami, jakie mają realizować – z jednej strony sprawnie
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ściągać podatki, a z drugiej wspomagać przedsiębiorców
przy pomocy zwolnień lub szczególnych ułatwień w zapłacie
należności.
Kontrola wykazała, że organy podatkowe na ogół we
właściwy sposób wywiązywały się ze swoich obowiązków
oraz prawidłowo korzystały z posiadanych uprawnień. Urzędy skarbowe udzielały przedsiębiorcom ulg w spłacie podatku zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, zachowując
obowiązujące w tym względzie procedury. W ocenie NIK, zazwyczaj rzetelnie badały wnioski przedsiębiorców, a stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia najczęściej miały charakter formalny. Dochodziło do nich głównie wskutek braku
należytej staranności, co najczęściej tłumaczono nadmiarem
obowiązków. Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia, to
głównie rozpatrywanie spraw mimo braku informacji o pomocy udzielonej w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie
wniosku, niedotrzymywanie terminów załatwienia sprawy,
niezapewnienie stronom czynnego udziału w postępowaniu,
przeciąganie jednych spraw, a bezzwłoczne załatwianie
innych. W dwóch przypadkach pomoc publiczna udzielona
została podmiotom nieuprawnionym.
Pozytywnie odnotowano fakt zaakceptowania przez
Komisję Europejską działań Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, związane z budową systemu zarządzania
pomocą publiczną. Jego stworzenie stanowiło jedno z kryteriów oceny gotowości Polski do członkostwa w UE. Izba
stwierdziła jednak, że część nałożonych na UOKiK zadań
nie była realizowana. Urząd m.in. nie dokonywał sumowania, przetwarzania i systematycznego analizowania pomocy
udzielonej przedsiębiorcom w okresie dłuższym niż jeden
rok, gromadzone dane o wielkości udzielonej pomocy były
niekompletne, a bazy danych nie miały jednolitej formy. Nie
zaczął też działać w planowanym terminie (wrzesień 2003 r.)
Informatyczny System Harmonogramowania, Rejestracji
i Monitorowania Pomocy. Konsekwencją tego była niemożność monitorowania pomocy publicznej i sprawowania
efektywnego nadzoru, zwłaszcza identyfikacji beneficjentów i oceny pomocy udzielonej poszczególnym podmiotom
w dłuższym okresie.
NIK stwierdziła ponadto uchybienia w procedurze wydania w badanym okresie, między 6 października 2002 r. a 30
września 2004 r., 4 rozporządzeń. Brakowało m.in. określenia skutków finansowych projektowanych aktów prawnych,
nie został też spełniony wymóg przesłania projektu do zaopiniowania Rządowemu Centrum Legislacji. W 2003 r. Izba
dwukrotnie zwracała uwagę na podobne nieprawidłowości,
a Minister Finansów zapewniał, iż dołoży starań by niedociągnięcia zostały wyeliminowane. Tak się jednak nie stało.
W ocenie NIK, przestrzeganie zasad legislacji w przypadku
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przepisów podatkowych ma znaczenie fundamentalne,
a brak wymaganych szacunków skutków finansowych jest
szczególnie naganny, jeżeli uchybienia tego dopuszcza się
Ministerstwo Finansów.

3.

Uchwalenie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców miało w założeniach radykalnie oddłużyć przedsiębiorstwa i poprawić
ich sytuację finansową, a w rezultacie zmniejszyć zaległości
i zwiększyć dochody budżetu państwa, któremu dodatkowe
wpływy miała też przynieść opłata restrukturyzacyjna. Kontrola realizacji przez przedsiębiorców oraz organy restrukturyzacyjne przepisów ustawy [por. zał. nr 3, str. 13]
wykazała, że tak nakreślony cel nie został w pełni osiągnięty,
mimo iż podejmowane w tym kierunku starania należy uznać
za właściwe.
Na ogół poprawnie wywiązywały się z nałożonych na nie
obowiązków organy restrukturyzacyjne. Urzędy skarbowe
gruntownie badały zasadność i prawidłowość korzystania
przez podatników z prawa do premii podatkowej, nie zaniedbując weryfikacji składanych przez przedsiębiorców
dokumentów. Ministerstwo Finansów na bieżąco wyjaśniało sygnalizowane wątpliwości, a wyjaśniania i interpretacje
przepisów ustawy publikowało na swojej stronie internetowej. Pozytywną rolę odegrały również działania Ministra
Finansów mające na względzie umożliwienie oddłużenia
jak największej liczbie przedsiębiorców. W tym celu resort finansów opracował program pomocy, który pozwolił organom
restrukturyzacyjnym na wydawanie do 30 kwietnia 2004 r.
małym i średnim przedsiębiorcom decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, bez konieczności występowania o opinię do
organu nadzorującego pomoc publiczną, o ile pomoc ta nie
przekroczyła w ciągu ostatnich trzech lat 10 mln euro. Aby
możliwość taka nie wygasła po wejściu Polski do Unii Europejskiej, przygotowany został nowy program, który po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej stanowić miał
podstawę do kontynuowania pomocy dla małych i średnich
przedsiębiorców na podobnych zasadach jak poprzednio.
Krytyczne uwagi budziło jednak przedłużanie się procedury
opiniowania projektu programu. Może to bowiem uniemożliwić skorzystanie z postanowień ustawy tym wszystkim
przedsiębiorcom, którym do momentu akcesji do UE urzędy
skarbowe nie wydały decyzji umarzającej zaległe należności
objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym.
Do 30 czerwca 2004 r. organy restrukturyzacyjne przyjęły
łącznie ok. 120 tys. wniosków o restrukturyzację należności.
W wyniku przeprowadzonych postępowań umorzono zaległości przekraczające 2 mld zł i drugie tyle odsetek. W ocenie
NIK założenia ustawy o restrukturyzacji niektórych należności

publicznoprawnych od przedsiębiorców nie zostały jednak zrealizowane w całości. Świadczy o tym choćby fakt, iż zaległości
podatkowe nie zmniejszyły się, lecz wręcz przeciwnie, wzrosły
o kolejne 2 mld zł, dochody z opłaty restrukturyzacyjnej osiągnęły niespełna 40% zaplanowanej kwoty, zaś znaczna część
przedsiębiorców, którzy skorzystali z premii podatkowej, nie
doświadczyła założonej w ustawie poprawy sytuacji finansowej i ponownie nie regulowała na bieżąco swoich zobowiązań.
Zdaniem Izby, sytuacja taka wywołana została m.in. nazbyt
optymistyczną wiarą w nadejście już w 2003 r. znacznego
ożywienia gospodarczego, które faktycznie rozpoczęło się
dopiero w roku następnym.
Jednym z ubocznych efektów realizacji ustawy było oddłużenie nie tylko przedsiębiorców, którzy popadli w kłopoty finansowe z przyczyn losowych, ale również podmiotów nierzetelnych. Wyłączenie z dobrodziejstwa ustawy restrukturyzacyjnej
jedynie wyraźnie stwierdzonych przypadków obejścia prawa
nie zapobiegło umarzaniu w jej trybie zaległości powstałych
w rezultacie umyślnego naruszenia przepisów podatkowych.
Umożliwiło bowiem skorzystanie z szansy restrukturyzacji
przedsiębiorcom, którzy nie wykazywali wszystkich przychodów, posługiwali się fałszywymi fakturami, nie naliczali i nie
odprowadzali podatku od towarów i usług. Tylko w 4 spośród
32 skontrolowanych urzędów skarbowych przedsiębiorcom
takim umorzono należności w wysokości ok. 22 mln zł.

4. O ile brak spodziewanych profitów związanych
z restrukturyzacją należności od przedsiębiorców można
zrozumieć, bo od początku były one w znacznej mierze hipotetyczne, to trudno uznać za rzecz normalną rezygnowanie przez jednostki samorządu terytorialnego z części przysługujących im wpływów. Tymczasem gospodarowanie
lokalami użytkowymi [por. zał. nr 3, str. 72] bardzo często
nie przynosiło gminom należnych korzyści. Kontrola, która
objęła 10 urzędów miast województwa podlaskiego i tyleż
podmiotów zarządzających komunalnym zasobem lokali
użytkowych, pozwoliła wskazać liczne przypadki uchybienia obowiązkom zapobiegliwego gospodarza, m.in. brak
dbałości o pozyskiwanie dla budżetów samorządowych
dochodów odpowiadających wartości posiadanego mienia, niewystarczającą troskę o jego wykorzystanie i stan
techniczny, a także niewłaściwe zabezpieczenie interesu
prawnego i ekonomicznego gmin. We wszystkich objętych
kontrolą jednostkach zaistniały nieprawidłowości przy udostępnianiu najemcom mienia komunalnego oraz egzekwowaniu należności z tego tytułu. Niektóre z podejmowanych
działań stwarzały ponadto warunki do zachowań korupcyjnych, lub zgoła wskazywały na możliwość występowania
zjawisk o takim charakterze.

Ani jedna z gmin nie wypracowała strategii gospodarowania lokalami użytkowymi i nie przygotowała planu ich
wykorzystania. Gminy nie określiły też, które lokale powinny pozostać w ich zasobie, które zaś są im zbędne. Lokale
użytkowe wynajmowano w sposób dowolny, nie przestrzegając obowiązujących zasad i trybów. W wielu wypadkach
wynajęto je bez przetargu na okres dłuższy niż 3 lata, wbrew
obowiązującym od 22 września 2004 r. przepisom ustawy
o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałom rad gmin.
Wynajmowanie lokali z pominięciem przetargów, najczęściej
w wyniku decyzji burmistrzów lub kierowników jednostek zarządzających komunalnym zasobem gmin, stwarza sprzyjające warunki do zaistnienia korupcji. Sprzyjać jej może również stwierdzone wielokrotnie naruszanie zasad jawności,
m.in. zbyt późne podawanie do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem
lub dzierżawę.
Osiągnięte w latach 2003-2005 (I kw.) przez skontrolowane gminy wpływy z tytułu gospodarowania komunalnym
zasobem użytkowym – łączne ok. 43 mln zł – były znacznie
niższe od możliwych do uzyskania. Okazało się bowiem,
że część umów najmu lub dzierżawy nie zawierała zapisów
o waloryzacji stawek czynszu, w okresie, o którym mowa,
znacznie wzrosły zaległości w opłatach za korzystanie z lokali użytkowych, głównie z powodu mało skutecznej windykacji należności lub nawet całkowitego jej zaniechania. Nie
wpłynęła również trzecia część należnych podatków od nieruchomości. Z powodu świadomej decyzji lub bierności burmistrzów i prezydentów, którzy nie podjęli wobec dłużników
odpowiednich działań, obowiązku podatkowego nie zgłosiło
i należnego podatku od nieruchomości nie wpłaciło aż 988
spośród 1.431 najemców lokali użytkowych. Jednocześnie
w skontrolowanych gminach między 1 stycznia 2003 r. a 31
marca 2005 r., o połowę wzrosła powierzchnia niezagospodarowanych lokali, co poza utratą wpływów spowodowało
wzrost kosztów utrzymania pustostanów. Mimo to w ani jednej z gmin nie opracowano kompleksowego programu zagospodarowania wolnych powierzchni użytkowych.
Powyższe ustalenia uzasadniają negatywną ocenę
skuteczności nadzoru burmistrzów i prezydentów kontrolowanych miast nad jednostkami organizacyjnymi zarządzającymi zasobami użytkowymi gmin, który sprowadzał
się najczęściej do działań czysto formalnych. Ponadto, nie
posiadali oni wiedzy o trybie, warunkach i skali najmowanych powierzchni o charakterze użytkowym przez jednostki
organizacyjne gmin – żłobki, przedszkola, szkoły, miejskie
ośrodki sportu i rekreacji itp. – których większość w ogóle
nie przeprowadzała przetargów i stosowała dowolne, bardzo
zróżnicowane stawki czynszu.
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5. Badając kwestię zaciągania i spłaty zobowiązań
oraz egzekwowania należności przez podmioty sektora rządowego oraz ewidencję i sprawozdawczość tych
podmiotów [por. zał. nr 3, str. 15], Izba uznała, że Ministerstwo Finansów prawidłowo gromadziło i przetwarzało dane
dotyczące zobowiązań i należności podmiotów sektora rządowego na potrzeby wyliczenia kwot długu Skarbu Państwa
i państwowego długu publicznego. Krytycznie natomiast
oceniła rzetelność sprawozdań sporządzanych przez owe
podmioty.
Kontrola przeprowadzona w 32 jednostkach sektora
finansów publicznych – m.in. w szpitalach klinicznych,
wyższych uczelniach, jednostkach badawczo-rozwojowych, państwowych agencjach – wykazała liczne i istotne
nieprawidłowości w kwartalnych sprawozdaniach o stanie
zobowiązań (Rb-Z), na których podstawie obliczana jest
kwota państwowego długu publicznego oraz kwartalnych
sprawozdaniach o stanie należności (Rb-N). Ich główną
przyczynę stanowiła – poza pomyłkami i niedoskonałością systemów ewidencji księgowej – błędna interpretacja
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów
i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych. Niedociągnięcia te zostały zawinione przez kontrolowane jednostki jednak tylko
częściowo. Mimo iż ich kierownicy wielokrotnie kierowali
pod adresem Ministerstwa Finansów zapytania, przedstawiając trudności w interpretacji przepisów określających
zasady sporządzania sprawozdań, przepisy te nie zostały
doprecyzowane.
Zadłużenie podmiotów sektora rządowego na koniec
2003 r. wynosiło 13,6 mld zł, co stanowiło 3,3% państwowego długu publicznego. W ciągu pierwszych trzech kwartałów
2004 r. zmniejszyło się i 30 września tegoż roku wyniosło
11,3 mld zł, tj. 2,6% państwowego długu publicznego. Wśród
32 podmiotów objętych kontrolą, łączne zobowiązania, wykazane na koniec czerwca 2004 r. w sprawozdaniach Rb-Z,
wyniosły ok. 675 mln zł. Największy udział w tej kwocie (535
mln zł) miało 11 szpitali klinicznych, znaczące było również
zadłużenie 10 wyższych uczelni – ponad 114 mln zł, długi
pozostałych podmiotów nie przekroczyły w sumie 25 mln zł.
W większości przypadków zobowiązania zaciągane były na
potrzeby związane z prowadzeniem bieżącej działalności.
Przyczyną wysokiego stanu zobowiązań oraz problemów
z płynnością finansową była również nie zawsze dobrze
przygotowana działalność inwestycyjna. Do powstawania
zobowiązań wymagalnych przyczyniały się w pewnym stopniu także zakłócenia w obiegu dokumentów księgowych, co
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powodowało, że docierały one do działu księgowości niekiedy po upływie terminu płatności.
Mimo niewielkiego stosunkowo udziału zobowiązań
podmiotów objętych kontrolą w państwowym długu publicznym, stabilność finansów tej grupy jednostek ma istotne
znaczenie, z uwagi na realizowane przez nie zadania publiczne, w szczególności związane z ochroną zdrowia, edukacją, nauką i kulturą. Izba zwraca uwagę na konieczność
szybkiego rozwiązania problemu zadłużenia samodzielnych
publicznych szpitali klinicznych. Niewypracowanie skutecznych rozwiązań systemowych, pozwalających na spłaty
zarówno zaległego, jak i bieżącego zadłużenia oraz brak
korelacji między przychodami a kosztami funkcjonowania
szpitali mogą uniemożliwiać prawidłowe świadczenie usług
zdrowotnych. Zaniechania w tym zakresie powodują na dodatek narastanie karnych odsetek i kosztów postępowań egzekucyjnych, co groźbę zajęć komorniczych na publicznym
majątku szpitali czyni całkiem realną.

6.

Ustalenia kontroli obejmującej prawidłowość planowania i wykorzystania środków na wynagrodzenia
oraz zmiany w organizacji wewnętrznej jednostek administracji publicznej stopnia wojewódzkiego [por. zał.
nr 3, str. 84] skłoniły NIK do negatywnej oceny niektórych
działań, a szczególnie sposobu planowania etatów oraz dokonywania zmian organizacyjnych.
W skontrolowanych jednostkach administracji rządowej liczba planowanych etatów była nagminnie zawyżana.
W latach 2001-2003 średnio 27% etatów pozostawało nieobsadzonych, w całości wykorzystywane były natomiast
przeznaczone na ich opłacenie środki finansowe. Stosowanie takich praktyk, naruszających zasadę przejrzystości
finansów publicznych, kontrolowani tłumaczyli najczęściej
szczupłością środków na wynagrodzenia, niskimi zarobkami pracowników, koniecznością motywowania i utrzymania
wykwalifikowanej kadry, wreszcie wadliwością przyjętego
systemu planowania i pomocniczym charakterem pojęcia
etatów kalkulacyjnych.
Izba ustaliła również, że w skontrolowanych 7 urzędach
wojewódzkich i tyluż urzędach marszałkowskich w latach
2001-2003 przeprowadzono łącznie 85 zmian organizacyjnych. W 17 przypadkach miały one miejsce w więcej niż
połowie wydziałów lub departamentów (tzw. duże zmiany).
Radykalna reorganizacja, obejmująca wszystkie wydziały,
dokonana została z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w każdym spośród badanych urzędów
wojewódzkich. Jej celem miało być bliżej niesprecyzowane
„podniesienie jakości rządzenia” i „obniżenie kosztów działania państwa”. Zauważyć należy, iż w dwóch spośród reformo-

wanych urzędów (Kielcach i Lublinie) duże zmiany organizacyjne przeprowadzono zaledwie rok wcześniej. Zdaniem NIK,
częste reorganizacje, zwłaszcza obejmujące całe jednostki,
nie sprzyjają sprawnemu funkcjonowaniu urzędów administracji publicznej, mogą być natomiast wykorzystywane jako
pretekst do przeprowadzenia zmian kadrowych.
Przystępując do reorganizacji, nie precyzowano ani jej
celu, ani spodziewanych rezultatów. W skontrolowanych
urzędach nie starano się oszacować, jakie oszczędności
przyniosą zmiany, nie analizowano też faktycznie uzyskanych korzyści, ani nie badano, czy nowa struktura działa
efektywniej. Policzono natomiast wydatki. Okazało się, że
reorganizacja kosztowała w latach 2001-2003 urzędy wojewódzkie ok. 2,1 mln zł, głównie z tytułu odpraw i innych
kosztów związanych ze zwolnieniami pracowników, zaś
urzędy marszałkowskie z analogicznych powodów musiały
wyasygnować ponad 1 mln zł. Wbrew zapowiedziom, zmiany organizacyjne nie spowodowały obniżenia kosztów. Wydatki bieżące skontrolowanych urzędów wojewódzkich, które w 2001 r. wyniosły 236 mln zł, w roku następnym wzrosły
o 3,5%, a w 2003 r. o kolejne 3,9%. W podobnym tempie
rosły wydatki na wynagrodzenia.
NIK zwróciła uwagę na inny jeszcze aspekt badanego
zagadnienia. W jej ocenie, całkowita reorganizacja urzędów
wojewódzkich przeprowadzona została z naruszeniem prawa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wymagało bowiem, by statuty urzędu wojewódzkiego były zgodne
z wzorcem opracowanym w ministerstwie, co pozostawało
w sprzeczności z postanowieniami ustawy o administracji
rządowej w województwie, która stanowi, że statut urzędu
wojewódzkiego nadaje wojewoda. Statut ten zatwierdza Prezes Rady Ministrów, natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ma uprawnień do ustalania wzorcowych statutów, wydawania wytycznych w tym zakresie, ani
do ujednolicania struktur administracji wojewódzkiej.

7. Funkcjonowanie

gospodarstw pomocniczych
jednostek sektora finansów publicznych [por. zał. nr 3,
str. 6] można ocenić ogólnie jako dostateczne. Gospodarstwa pomocnicze działały m.in. przy ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich. Realizowały
w szczególności takie zadania, jak: utrzymanie porządku,
usługi transportowe i informatyczne, administrowanie nieruchomościami, remonty, organizacja szkoleń itp. NIK, mimo
stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie oceniła funkcjonowanie większości z 41 skontrolowanych gospodarstw
pomocniczych państwowych jednostek budżetowych.
Stwierdzono również przypadki wskazujące na niecelowość
realizacji niektórych zadań w tej formie.

Jednym z najpoważniejszych mankamentów we wzajemnych relacjach był brak wyraźnego wyodrębnienia działalności gospodarstwa pomocniczego z działalności jednostki budżetowej. Pokrywanie przez macierzystą jednostkę
części kosztów funkcjonowania gospodarstwa naruszało
zasadę jego samofinansowania, zamazywało obraz sytuacji
finansowej i uniemożliwiało prawidłową ocenę rentowności
prowadzonych przez nie przedsięwzięć. Nieuwzględnienie w kosztach działalności gospodarstwa wartości pracy
świadczonej przez pracowników macierzystej jednostki,
z drugiej zaś strony świadczenie owej jednostce usług poniżej kosztów własnych, nie tylko naruszało przepisy ustawy
o finansach publicznych, ale negatywnie wpływało na wynik
finansowy i wysokość wpłat do budżetu państwa. Podobne
nieprawidłowości wykazała kontrola przeprowadzona w gospodarstwach pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych przez regionalne izby obrachunkowe.
W 2003 r. liczba pracowników Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przewyższała półtorakrotnie
obsadę samej Kancelarii, zaś w kilku innych gospodarstwach
pomocniczych przekraczała połowę personelu macierzystej
jednostki. Zdaniem NIK, wskazywać to może na istnienie
tendencji do przesuwania zatrudnienia z jednostek budżetowych do gospodarstw pomocniczych, najprawdopodobniej
w celu obejścia limitu wynagrodzeń i wielkości zatrudnienia.
Ponadto w gospodarstwach pomocniczych na coraz większą skalę zatrudniano pracowników na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. Zawieranie umów cywilnoprawnych
przeważnie było uzasadnione, jednak w niektórych gospodarstwach znaczna skala umów podpisywanych przeważnie
z pracownikami macierzystej jednostki budżetowej wskazywała, iż działalność gospodarstw umożliwia dodatkowe zarobkowanie tym pracownikom.
W ocenie NIK, realizacja przez jednostki budżetowe
ich zadań w formie gospodarstwa pomocniczego ma sens
ekonomiczny wówczas, gdy pozwala wydajniej i efektywniej
wykorzystywać przydzielone im z budżetu państwa środki oraz powiększać je o przychody pochodzące z innych
źródeł. Jednocześnie działalność gospodarstwa musi być
prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W innym przypadku należałoby rozważyć, czy korzystniejszym rozwiązaniem nie byłoby wypełnianie wspomnianych
zadań bezpośrednio przez jednostkę budżetową, lub przekazanie ich podmiotom spoza sektora finansów publicznych.
Refleksja taka jest szczególnie potrzebna w sytuacjach,
kiedy główne źródło przychodów gospodarstwa stanowią
środki budżetowe, jeśli jego działalność przynosi straty,
a zwłaszcza, gdy analogiczne usługi świadczą po niższej
cenie podmioty niepubliczne.
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1.

1.

Ujawnione nieprawidłowości w organizacji, gospodarce finansowej i sprawozdawczości, szczególnie dotyczące ustalania kosztów działalności i sposobu rozliczeń usług, prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej i sporządzania sprawozdań
budżetowych, świadczą dobitnie o nieskuteczności przyjętych
w gospodarstwach pomocniczych systemów wewnętrznej
kontroli finansowej, a także o istnieniu poważnych braków
w nadzorze ze strony macierzystych jednostek budżetowych.

8.

Wiele krytycznych ocen i uwag sformułowała NIK
po kontroli działalności Agencji Rozwoju Przemysłu SA
na rzecz wspierania wybranych podmiotów gospodarczych [por. zał. nr 3, str. 22]. Dotyczyły one zarówno podstaw funkcjonowania ARP, stosowanych procedur i kryteriów, jak i praktycznych efektów podejmowanych przez nią
przedsięwzięć.
Powstała pod koniec 1990 r. Agencja Rozwoju Przemysłu,
zajmująca się na szeroką skalę działalnością inwestycyjną,
zarządczą oraz udzielaniem pożyczek, należy do niewielkiej
grupy spółek Skarbu Państwa, którym państwo przekazało
swoje zadania w dziedzinie restrukturyzacji gospodarki. Nigdy jednak, w żadnym z powszechnie obowiązujących aktów
prawnych, nie określono zakresu działalności Agencji, ani
nie sprecyzowano oczekiwań co do jej rezultatów. Zapisany
w statucie ARP przedmiot działalności zmieniał się wielokrotnie, m.in. w 1996 r. z punktu określającego ów przedmiot, jako
prowadzenie innej działalności gospodarczej mającej na celu
wspieranie procesów restrukturyzacji usunięto zawarte w nim
ograniczenie i pozostało jedynie prowadzenie innej działalności gospodarczej. Zmiana ta ułatwiła zarządowi ARP angażowanie się w przedsięwzięcia niezwiązane z restrukturyzacją
przemysłu, które przyniosły jej wielomilionowe straty.
Liczba wspieranych przez nią spółek zwiększyła się w latach 1995-2003 z 62 do 119. Objęcie przez ARP większościowych pakietów akcji lub udziałów nie przyczyniło się jednak do
poprawy kondycji znacznej części badanych przez NIK podmiotów. Podobne rezultaty przyniosło wspomaganie spółek
pożyczkami. Od początku 1995 r. do 30 czerwca 2003 r., ARP
udzieliła pożyczek w wysokości 483 mln zł. Kontrola wykazała, że w 74 przypadkach na 158 zbadanych stało się to wbrew
ustalonym przez samą Agencję zasadom i procedurom.
W dwa lata po udzieleniu pożyczki, 14 spośród 31 objętych
analizą podmiotów znajdowało się w upadłości lub likwidacji,
w 9 sytuacja pogorszyła się, a uległa poprawie jedynie w 8.
W sumie działania ARP doprowadziły – według szacunków
NIK – do utraty przez Skarb Państwa ponad 82 mln zł.
Kontrola ujawniła poważne braki w wewnętrznych regulacjach dotyczących istoty działalności Agencji – nie zostały
określone kryteria, stanowiące podstawę decyzji zarządu
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w sprawach obejmowania akcji lub udziałów w spółkach,
wyznaczania członków rad nadzorczych spółek zależnych
spośród osób spoza Agencji, czy formowania składów zarządów owych spółek. W rezultacie podejmowane przez
władze ARP kluczowe decyzje inwestycyjne i kadrowe były
mało przejrzyste. Jak się okazało, reprezentanci Agencji
w radach nadzorczych spółek z jej portfela w zdecydowanej
większości zostali wybrani spośród osób „znanych osobiście” pracownikom ARP, bez sprawdzenia ich kwalifikacji;
nie wymagano od nich nawet złożenia życiorysu.
Angażowaniu się Agencji w przedsięwzięcia niegospodarne i niecelowe sprzyjało zaniedbanie regularnego rozliczania spółki z osiąganych efektów. Brak rzetelnej, bieżącej
analizy stanu poszczególnych przedsięwzięć uniemożliwia
z kolei jednoznaczną ocenę rezultatów działalności w dziedzinie wspierania rozwoju przemysłu. Raporty roczne ARP
zawierają dane o samej Agencji, brakuje w nich natomiast
informacji o zmianach w sytuacji spółek korzystających z jej
pomocy, czy oceny efektywności portfela inwestycyjnego
ARP. Ze względu na wyjątkową rolę pełnioną w gospodarce,
na Agencji spoczywał obowiązek szczególnie starannego
i wszechstronnego analizowania podejmowanych przedsięwzięć oraz publikowania informacji i danych obrazujących
osiągnięte efekty. Zlekceważenie tej powinności, zdaniem
NIK, stało się przyczyną daleko idącego braku przejrzystości
w funkcjonowania Agencji, a w rezultacie – poważnych nieprawidłowości w zarządzaniu.

9.

Na ogół przyniosła zamierzone efekty realizacja ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa
ubezpieczeniach eksportowych [por. zał. nr 3, str. 12]
przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA
i Ministerstwo Finansów. Działalność asekuracyjna KUKE
w zakresie ubezpieczania kredytu, gwarancji ubezpieczeniowych i ubezpieczenia różnych form ryzyka finansowego
sprzyjała promocji polskiego eksportu, szczególnie po dokonanej w 2000 r. nowelizacji ustawy, ułatwiając krajowym
przedsiębiorcom zawarcie i realizację kontraktów. W rezultacie po 2000 r. ubezpieczenia KUKE stanowiły 4-5% wartości
polskiego eksportu, podczas gdy w latach 1995-1997, objętych poprzednią kontrolą, nie przekraczały 1,5%. Po 2000 r.
udział ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa
w eksporcie wzrósł do 0,34-1,95% (w latach 1995-1997
kształtował się w granicach 0,085-0,21%).
Wprowadzone w ustawie zmiany pozwoliły na rozszerzenie zakresu ubezpieczeń o gwarancje ubezpieczeniowe,
a także o możliwość udzielania ochrony ubezpieczeniowej
dla kontraktów eksportowych od ryzyka zmiany kursów
walut, ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą

oraz koszty poszukiwania zagranicznych rynków zbytu. Spośród nowych rodzajów ubezpieczeń powodzeniem cieszyły
się jedynie gwarancje ubezpieczeniowe (93,8% złożonych
wniosków). Zdaniem NIK, powstanie nowych produktów
umożliwiło objęcie ochroną ubezpieczeniową pełnego zakresu działalności polskich eksporterów. Część produktów, ze
względu na formę ich przygotowania, nie mogła być w pełni
wykorzystane. Były one bowiem dostępne dla eksporterów
dopiero po nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez
Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (w okresie
od 4 miesięcy do 2 lat licząc od wejścia w życie tej nowelizacji).
NIK zwróciła uwagę na niebezpieczeństwo, wiążące
się ze zmianami w strukturze ubezpieczeń. Wzrost wartości
eksportu objętego ubezpieczeniami KUKE został w dużej
mierze osiągnięty drogą zwiększenia udziału w zawieranych
umowach gwarancji ubezpieczeniowych, a więc ubezpieczeń o najwyższym ryzyku, płatnych na każde żądanie.
W związku z tym, zdaniem NIK, określając w ustawie budżetowej limit, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania Korporacji z tytułu ubezpieczeń gwarantowanych
przez Skarb Państwa, należy szczególną uwagę zwrócić na
szacowanie ryzyka wynikającego z udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. Dalszy znaczący wzrost udziału produktów
o podwyższonym ryzyku może spowodować konieczność
wypłaty dużych kwot odszkodowań, czyli dotowania działalności Korporacji przez Skarb Państwa. Z zadowoleniem Izba
odnotowała zatem fakt, iż z tego właśnie powodu w ustawie
budżetowej na 2005 r. zmniejszona została w stosunku do
propozycji Korporacji wysokość limitu łącznych zobowiązań
KUKE SA z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa
ubezpieczeń eksportowych.
Korporacja, rozpatrując wnioski o udzielenie ochrony
ubezpieczeniowej, przestrzegała obowiązujących procedur, analizowała sytuację finansową eksporterów, prawidłowo określała ryzyko i właściwie formułowała wnioski na
posiedzenia opiniującego je Komitetu Polityki Ubezpieczeń
Eksportowych. Zastrzeżenia Izby wzbudził jedynie sposób
rozpatrzenia wniosków o udzielenie gwarancji i regwarancji,
złożonych przez Stocznię Szczecińską Porta Holding SA.
Przygotowana przez KUKE SA analiza wprawdzie wskazywała na złą sytuację finansową i wzrastające zadłużenie
stoczni, jednak nie uwzględniła całej złożonej sytuacji SSPH
SA i spółek zależnych. Zdaniem NIK, pełna ocena powinna
wykazać, że ryzyko było bardzo wysokie, a konieczność
wypłacenia gwarancji i brak możliwości odzyskania kwoty
odszkodowania – niemal pewne.
Zarząd KUKE, rekomendując Komitetowi udzielenie
gwarancji uznał, iż za realizacją kontraktu przemawia interes

narodowy. Stwierdzenie to nie zostało jednak poparte konkretnymi argumentami, ponadto – zdaniem NIK – opinia Korporacji powinna ograniczać się do kryteriów ekonomicznych,
zaś ocena zasadności udzielenia ochrony ubezpieczeniowej
ze względu na interes narodowy należy do Komitetu Polityki
Ubezpieczeń Eksportowych.

10.

Finansowanie ze środków budżetu państwa
zadań realizowanych przez jednostki spoza sektora
finansów publicznych [por. zał. nr 3, str. 11] przebiegało
poprawniej w porównaniu ze stanem stwierdzonym w latach
2000-2001, kiedy to krytycznie ocenione zostało funkcjonowanie systemu przyznawania, wykorzystywania, przekazywania i rozliczania środków publicznych na realizację zadań
zleconych wspomnianym jednostkom.
Nie budziła zastrzeżeń celowość zlecania zadań przez
dysponentów części budżetowych – Kancelarię Prezesa
Rady Ministrów, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
i Ministerstwo Skarbu Państwa. Poza sektor finansów publicznych nie były też zlecane zadania inne niż państwowe.
Umowy zawierano z jednostkami wyłonionymi w drodze konkursu ofert, a wyboru najkorzystniejszej spośród nich komisje
dokonywały z zachowaniem zasad i warunków określonych
w ogłoszeniach. Umowy te w zdecydowanej większości
spełniały wymogi formalne i pozostawały w zgodzie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych. Rzetelniej były
rozliczane dotacje, a przy zlecaniu zadań podwykonawcom
skrupulatniej przestrzegano zasady stosowania procedur
wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych.
Działalność wszystkich trzech skontrolowanych dysponentów części budżetowych otrzymała ogólną ocenę pozytywną,
jednakże u każdego z nich miały miejsce nieprawidłowości
zarówno o charakterze merytorycznym, jak i formalnym. Nieprawidłowości te dotyczyły przede wszystkim wyboru wykonawców, sposobu zawierania umów oraz nadzoru i bieżącej kontroli
wykorzystania dotacji budżetowych przez zleceniobiorców. Tak
więc skracano ustawowy 30-dniowy termin, jaki powinien upłynąć między ogłoszeniem konkursu ofert a zakończeniem przyjmowania wniosków, kwoty przyznanych dotacji przekazywano
z opóźnieniem, zadania, których realizacja miała być finansowana w formie dotacji, nie zawsze opisane były wystarczająco
precyzyjnie. Przede wszystkim jednak zleceniodawcy nie wywiązywali się z obowiązku nadzorowania realizacji zleconych
zadań. Najlepiej świadczy o tym fakt, iż kompleksowej kontroli
wykorzystania przydzielonych dotacji nie dokonał żaden ze
skontrolowanych urzędów, co tłumaczono pozytywnymi wynikami poprzednich kontroli. Zleceniodawcy najczęściej zadowalali
się nadsyłanymi okresowymi sprawozdaniami, nie weryfikując
ich treści, lub czyniąc to z wątpliwą rzetelnością.
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1.

Pozytywnie, choć także nie bez zastrzeżeń, NIK oceniła
działalność beneficjentów. Składane oferty na ogół spełniały
warunki zleceniodawców, umowy sporządzane były zgodnie
z obowiązującymi wymogami, a otrzymane dotacje wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Jednostki spoza sektora finansów publicznych swoje wnioski i oferty sporządzały
jednak niestarannie. Niektóre z nich nie wykonały w całości
przyjętych na siebie zadań rzeczowych, a sprawozdania
z ich realizacji sporządzały nierzetelnie i nieterminowo, niewłaściwie dokumentowały wydatki i zbyt swobodnie naliczały koszty ogólnie, rzekomo niezbędne do wykonania danego zadania. W ocenie NIK, wątpliwości mogą budzić dość
znaczne różnice w naliczaniu owych kosztów przy realizacji
podobnych zadań, co wydaje się świadczyć o nierównym
traktowaniu zleceniobiorców. Pozostał również nie do końca
uregulowany problem stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przy zlecaniu podwykonawcom zadań wykonywanych poza granicami kraju, np. związanych z opieką
nad Polonią i Polakami za granicą. W takiej sytuacji obecny
stan prawny nie gwarantuje dochowania zasad uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców.

11.

Po raz kolejny zbadano również wykorzystanie środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na dopłaty do kredytów bankowych udzielonych przez Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
i banki w nim zrzeszone na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego [por. zał. nr 3, str. 75]. Przeprowadzona w 2002 r. kontrola wykorzystania środków
publicznych ARiMR na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na rzecz rolnictwa wykazała m.in., że
banki nie przestrzegały zasad i warunków przyznawania
kredytów, nadzór nad ich wykorzystaniem był nieskuteczny, a monitoring finansowych i rzeczowych efektów inwestowania wspomaganego dopłatami – niesystematyczny
i niepełny. Stwierdzono również, iż Gospodarczy Bank
Wielkopolski nie kontrolował bezpośrednio prawidłowości
wykorzystania kredytów z dopłatami, ani nie zapewnił sobie dopływu informacji o wynikach kontroli prowadzonych
przez służby banków zrzeszonych.
Badania przeprowadzone w Gospodarczym Banku
Wielkopolskim SA i 10 bankach spółdzielczych na przełomie
lat 2004-2005 wykazały pewną poprawę w dziedzinie przestrzegania prawa i ustalonych procedur. Banki zrzeszone
w GBW zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalały kwoty kredytów objętych dopłatami i zawierały umowy o kredyty
inwestycyjne, a udzielanie tych kredytów poprzedzone było
sprawdzaniem wiarygodności danych zawartych we wnioskach. W każdym z badanych przypadków kredytobiorcy
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przedstawili plany przedsięwzięć pozytywnie zaopiniowane
przez ośrodek doradztwa rolniczego. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż nie został ujawniony żaden przypadek niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania kredytu preferencyjnego.
Jednocześnie w 9 na 10 skontrolowanych banków
miały miejsce nieprawidłowości w przygotowaniu umów. W
nieodpowiedni sposób ustanawiane było zabezpieczenie
kredytów, uruchamiano je mimo niewłaściwego udokumentowania przez kredytobiorców wniesienia ustalonych udziałów własnych, nie zawsze badana była zdolność kredytowa,
zaniedbywano powiadamiania ośrodków doradztwa rolniczego o przyznaniu kredytu preferencyjnego lub robiono to
z opóźnieniem. W procesie udzielania kredytów popełniono
również wiele uchybień formalnych: dokumentacja często
była niekompletna, zawierała błędne zapisy, niewłaściwie
określoną podstawę prawną przyznania kredytu, brakowało
zestawień rozliczeń oraz dat i podpisów osób je sporządzających. W kilkunastu przypadkach dokonano rozliczeń bez
udokumentowania wydatków lub na podstawie dokumentów,
które nie mogły stanowić podstawy do rozliczenia wydatkowanych środków.
Banki zobligowane były do przeprowadzenia kontroli u
wnioskodawców przed przyznaniem kredytu, w celu dokonania oceny sytuacji ekonomicznej i majątkowej oraz potwierdzenia stanu przedstawionego we wnioskach, a po udzieleniu kredytu – przynajmniej raz w roku kontroli pozwalającej
ocenić prawidłowość wykorzystania przydzielonych środków.
O ile te pierwsze wizytacje zaniedbywane były sporadycznie,
to monitoring finansowy i rzeczowy osiągniętych efektów był
w niektórych bankach niesystematyczny i niepełny. W wielu przypadkach brakowało notatek służbowych o przebiegu
kredytowanych przedsięwzięć, lub nie zawierały one niezbędnych informacji.
Opisane nieprawidłowości nie pociągnęły za sobą niekorzystnych następstw ani dla skontrolowanych banków,
ani dla Agencji. Jednak ich skala – w 232 zbadanych dokumentacjach kredytowych Izba stwierdziła 109 uchybień formalnych – świadczy dobitnie o braku staranności i nieprzykładaniu należytej wagi do przestrzegania obowiązujących
przepisów i procedur.

12.

NIK nie zgłosiła większych zastrzeżeń do wykorzystania środków publicznych, w tym pomocowych,
przez jednostki spółdzielczości rolniczej, mleczarskiej,
ogrodniczo-pszczelarskiej i wiejskiej [por. zał. nr 3, str.
68], choć nie wszystkie działania udzielających owej pomocy
rządowych agencji, a także samych beneficjentów, zasługiwały na pełną aprobatę.

Badania pozwoliły skonstatować, iż kierunki i zakres
wsparcia udzielanego jednostkom spółdzielczym wymienionych branż przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz Agencję Rynku Rolnego ustalone zostały właściwie. Jednak ogólny poziom pomocy ze środków
publicznych, skierowanej w latach 2002-2004 (I półr.) do
jednostek spółdzielczości rolniczej, mleczarskiej, ogrodniczo-pszczelarskiej i wiejskiej, był stosunkowo niewielki i nie
spełniał ich oczekiwań. W wydatkach ARiMR największy,
bo 96% udział miały jednostki spółdzielczości mleczarskiej. Z pomocy ze środków publicznych, m.in. z programu
SAPARD, praktycznie nie korzystała natomiast większość
wiejskich spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Spółdzielnie
te potrzebowały środków na modernizację piekarń oraz placówek handlowych, ale program SAPARD nie obejmował
tych rodzajów działalności, preferując przetwórstwo mleka,
ryb i mięsa. Podstawowym czynnikiem utrudniającym jednostkom spółdzielczym korzystanie ze środków publicznych,
a zwłaszcza z dopłat do kredytów preferencyjnych, była
ich słaba kondycja i niewielki potencjał ekonomiczny. Brak
zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty kredytu uniemożliwiał otrzymanie zarówno dopłat z ARiMR, jak i kredytu
bankowego.
Przekazane badanym jednostkom spółdzielczym środki,
łącznie ok. 217 mln zł, były wykorzystywane na ogół zgodnie
z przeznaczeniem, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji ekonomicznej. W sposób nieprawidłowy wydatkowano
niespełna 4 mln zł, czyli jedynie 1,8% powyższej kwoty.
Mimo iż skala ujawnionych nieprawidłowości była stosunkowo niewielka, warto jednak zauważyć, że miały one podobny charakter, jak stwierdzone podczas innych kontroli
związanych z udzielaniem pomocy ze środków publicznych,
podobne były również ich przyczyny. W tym wypadku, większość nieprawidłowości polegała na wykorzystywaniu przez
jednostki spółdzielcze kredytów preferencyjnych niezgodne
z warunkami umów, najczęściej na zadania nimi nieobjęte,
samowolnym dokonywaniu zmian zakresu inwestycji oraz
rozliczaniu wydatków niepodlegających refundacji. W bankach kredytujących stwierdzono natomiast naruszanie zasad udzielania preferencyjnych kredytów inwestycyjnych
– przyznawanie kredytu mimo niekompletnej dokumentacji
inwestycyjnej, kredytowanie nabycia środków rzeczowych
zakupionych wcześniej z własnych zasobów kredytobiorcy,
czy udzielanie kredytu bez sprawdzenia wiarygodności danych zawartych we wniosku.
Przyczynami ujawnionych nieprawidłowości były: brak
skutecznego nadzoru, zarówno ze strony ARiMR, banków
kredytujących, jak i organów spółdzielczości. Zaznaczyć
m.in. należy, iż liczba skontrolowanych przez Agencję umów

zmniejszyła się ze 131 w 2002 r. do 76 – w 2003 r., w 10
spośród 15 skontrolowanych banków kredytujących nie
sprawdzano sposobu wykorzystania kredytów z dopłatami
ARMiR udzielonych jednostkom spółdzielczym, zaś w tych
ostatnich tylko w pojedynczych przypadkach sprawą wykorzystania środków zajmowała się rada nadzorcza oraz główny księgowy, rewident, audytor i służby techniczne. Sprawy
te nie były też przedmiotem lustracji wykonywanych przez
związki spółdzielcze.

13.

Po zbadaniu wykorzystania środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w latach 2001-2004
(I półr.) [por. zał. nr 3, str. 67], NIK pozytywnie oceniła fakt
wspierania budowy mieszkań o umiarkowanych czynszach
środkami Funduszu, przez udzielanie preferencyjnych kredytów towarzystwom budownictwa społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym na budowę lokali mieszkalnych na
wynajem, a gminom na tworzenie komunalnej infrastruktury
technicznej. Niewłaściwie natomiast funkcjonował system
wspierania budownictwa czynszowego, a uzyskane efekty
okazały się niezadowalające.
W dziedzinie czynszowego budownictwa społecznego nie
zostały osiągnięte cele zapisane w programie Infrastruktura –
klucz do rozwoju, przyjętym przez Radę Ministrów w styczniu
2002 r. Jego wytyczne, zakładające zbudowanie 45 tys. społecznych mieszkań czynszowych w latach 2002-2003, nie zostały zrealizowane nawet w połowie. W okresie tym oddano do
użytku ok. 17 tys. lokali mieszkalnych, co stanowiło 38% liczby
przyjętej w programie. Jednocześnie środki, jakimi dysponował Fundusz, pochodzące głównie ze źródeł budżetowych
i pożyczek zagranicznych, nie zostały wykorzystane w całości.
Obsługujący KFM, Bank Gospodarstwa Krajowego w latach
2001-2004 (I półr.) nie wykonywał rocznych planów udzielania
kredytów, mimo że wysokość posiadanych środków była wystarczająca do sfinansowania zakładanego zapotrzebowania.
Przewidywaną kwotę kredytów spożytkowano w 60%, a plan
finansowania infrastruktury technicznej wykonano w połowie.
Nie uruchomiono również procedur umożliwiających gminom,
spółdzielniom mieszkaniowym i TBS-om skorzystanie z systemu dopłat określonych w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
Główną przyczyną niezrealizowania przyjętych założeń była zmiana procedury rozpatrywania wniosków. Poprzednia kontrola wykazała, że w końcu grudnia 2000 r.
zapotrzebowanie na środki Funduszu przekraczało ponad
12-krotnie, a w pół roku później już ponad 160-krotnie
kwoty, którymi dysponował wówczas KFM. Wspomniana
wyżej zmiana, dokonana w październiku 2001 r., zmieniła radykalnie ten stan rzeczy. Wprowadzenie nowej,
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skomplikowanej procedury przyznawania kredytów, obciążającej wnioskodawców dodatkowymi kosztami kwalifikacji wstępnej, znacznie zmniejszyło zainteresowanie
środkami Funduszu. Spadek popytu na kredyty wynikał
również z przewlekłości procedury – okres rozpatrywania
wniosków wydłużył się niekiedy nawet do 2 lat – a także
z braku możliwości spełnienia przez wielu inwestorów wymogów związanych z uzyskaniem kredytu. W rezultacie,
o ile plan kredytowania budowy lokali mieszkalnych na
wynajem w 2001 r. wykonano w niemal 96%, to w 2002 r.
– w 57%, rok później w niespełna 64%, a w I półroczu
2004 r. – w 43%.
Popularyzacji idei budowy mieszkań na wynajem,
dostępnych ludziom gorzej sytuowanym, z pewnością nie
sprzyjało również ograniczenie przez BGK działalności
promocyjnej Funduszu. Wydatki na reprezentację i reklamę, które w 2001 r. wyniosły 144 tys. zł, co stanowiło 0,4%
ogółu kosztów, malały systematycznie w kolejnych latach,
aż w I półroczu 2004 r. spadły do 5 tys. zł – 0,01% kosztów.
W ocenie NIK, kontynuowanie programu wspierania
rozwoju społecznego budownictwa czynszowego wymaga
szczegółowej analizy dotychczasowych rozwiązań i wprowadzenia do nich zmian mogących przezwyciężyć regres
w tym budownictwie oraz przyczynić się do powiększenia
krajowych zasobów mieszkaniowych.

14.

Pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniono sposób wykorzystania środków publicznych
przez małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie
pomorskim w latach 2001-2004 [por. zał. nr 3, str. 77],
którymi dysponowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Środki te, w wysokości ok. 176 mln zł, wyasygnowane z budżetu państwa na wsparcie wspomnianego sektora
i przygotowanie go do konkurowania w warunkach otwartego europejskiego rynku, spożytkowano wprawdzie zgodnie
z przeznaczeniem, ale nie zawsze przy pełnym poszanowaniu obowiązujących przepisów.
Udzielane przez PARP dotacje wykorzystane zostały przy udziale Krajowego Systemu Usług dla małych
i średnich przedsiębiorstw oraz sieci Punktów Konsultacyjno-Doradczych, m.in. na dofinansowanie szkoleń
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem, udzielanie osobom podejmującym działalność gospodarczą porad i informacji
oraz pomoc w uzyskaniu certyfikatów niezbędnych na
rynkach międzynarodowych. Usługi informacyjno-doradcze niejednokrotnie świadczone i rozliczane były jednak
z naruszeniem ustalonych regulaminów, dofinansowanie
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udziału w szkoleniach z zakresu wiedzy o prowadzeniu
przedsiębiorstwa wskutek pobieżnej weryfikacji wniosków
otrzymywały również osoby, które nie spełniały przyjętych
kryteriów, a opracowane przez PARP procedury świadczenia usług przedsiębiorcom nie zostały określone
w sposób dostatecznie czytelny.
Stosowany przez PARP mechanizm przyznawania dotacji na sfinansowanie części kosztów uzyskania certyfikatów
dla systemów zarządzania jakością naruszał postanowienia
umów zawartych z przedsiębiorcami. Agencja obniżała wysokość należnej dotacji, jeśli przedsiębiorca nie mógł udokumentować, że wykonawca usług wybrany został z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Tymczasem często był to zarzut bezpodstawny, wynikający
z błędnej interpretacji przepisów. Kwotę dotacji, stanowiącą
jedynie dofinansowanie przedsięwzięcia, mylono bowiem
z wartością całego zamówienia, a tylko do tej ostatniej, jeśli
przekraczała równowartość 3 tys. euro, odnosił się wymóg
wyboru wykonawców dotowanych usług z zastosowaniem
wspomnianej ustawy.
Badania ankietowe wykazały, że ubiegający się o dotacje mali i średni przedsiębiorcy napotykali na przeszkody
w dostępie do pomocy udzielanej przez PARP. Uskarżali się
m.in. na przewlekłą procedurę rozpoznawania wniosków,
problemy z samodzielnym opracowaniem analiz finansowych, trudności z uzyskaniem pomocy przy sporządzaniu
wniosku, a także na nieprecyzyjność formularzy. O niedostatecznym rozpropagowaniu podejmowanych przez Agencję
działań świadczy z kolei fakt, iż trzecia część ankietowanych
w ogóle nie wiedziała o istnieniu sieci Krajowego Systemu
Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Nieprawidłowości w wykorzystaniu środków budżetowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju tego sektora
spowodowane zostały – w ocenie NIK – zarówno nieprzestrzeganiem przepisów prawa oraz ustalonych procedur, jak
i brakiem skutecznego nadzoru ze strony Agencji nad podmiotami funkcjonującymi w strukturze Krajowego Systemu
Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz nad działalnością Punktów Konsultacyjno-Doradczych. Ten ostatni
czynnik zadecydował, że stwierdzone uchybienia nie zostały
wcześniej ujawnione i wyeliminowanie.

15.

Mimo uchybień, nie wpływających jednak znacząco na stronę merytoryczną oraz finansowanie kontrolowanej
działalności, ogólną ocenę pozytywną otrzymało gospodarowanie środkami publicznymi przez instytucje kultury,
dla których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa [por. zał. nr 3, str. 88]. W sposób na ogół właściwy
wypełniał swe zadania organizatora instytucji kultury Urząd

m.st. Warszawy, aczkolwiek jego nadzór nad gospodarką finansową i wypełnianie obowiązków kontrolnych wobec tych
jednostek trudno uznać za wzorowe. Natomiast spośród
20 skontrolowanych instytucji kultury – teatrów, bibliotek,
domów, klubów i ośrodków kultury – na pozytywne noty zasłużyło 18, choć zdecydowana większość również nie bez
zastrzeżeń.
Ich powodem było głównie nieprzestrzeganie przepisów
ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości, nierzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych,
a także uchybienia formalno-organizacyjne. Nie stwierdzono
wprawdzie wykorzystania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem lub w sposób niegospodarny, zdarzało się jednak
wydatkowanie środków na cele niezwiązane z działalnością
jednostki, czy też nieterminowy zwrot niewykorzystanych
kwot. Część kontrolowanych jednostek nie posiadała określonych procedur kontroli finansowej, wykazywała w sprawozdaniach nieprawdziwy stan zobowiązań i należności,
posługiwała się niekompletną dokumentacją, niewłaściwie
prowadziła księgi rachunkowe. Jeden z kontrolowanych
podmiotów większość zamówień udzielił z naruszeniem
przepisów prawa. Urząd Miasta z kolei w 2004 r. przekazał
10 teatrom dotacje na inwestycje dopiero w grudniu, wskutek czego niektóre nie wykorzystały przyznanych środków
lub weszły w kolizję z ustawą o zamówieniach publicznych.
Jedną z głównych przyczyn zaistniałych nieprawidłowości był, w ocenie NIK, brak należytego nadzoru ze strony
jednostek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy, co wynikało m.in. z braku koordynacji działań różnych jednostek
organizacyjnych sprawujących nadzór finansowy i merytoryczny nad instytucjami kultury. Jednocześnie liczba przeprowadzonych kontroli zmniejszyła się z 29 w latach 20012002, do trzech w objętym badaniami NIK okresie między
1 stycznia 2003 r. a 31 marca 2005 r. Powodów zaniechania
kontroli nie tłumaczy przekonywająco sporządzona na zlecenie Urzędu opinia prawna, zgodnie z którą jednostki kultury
nie są jednostkami podległymi miastu w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych i w związku z tym Biuro Kontroli
Wewnętrznej i Audytu nie posiada kompetencji do ich kontrolowania. NIK nie podziela owej opinii, bowiem zgodnie
z przywołaną ustawą, instytucje kultury zalicza się do sektora finansów publicznych, a zatem podlegają one kontroli
właśnie na mocy wspomnianych przepisów.
Właściwemu kształtowaniu, finansowaniu i nadzorowaniu organizowanej przez miasto działalności kulturalnej nie
sprzyjał brak dokumentu określającego politykę kulturalną m.st. Warszawy. Dopiero w 2005 r., po upływie ponad
dwóch lat od zmiany ustroju stolicy, powstał w Biurze Kultury
Projekt założeń polityki kulturalnej Warszawy, ale i on do

dnia zakończenia kontroli nie został uchwalony przez Radę
Miasta. Co więcej, nie opracowano również zasad określających tryb i kryteria udzielania dotacji dla instytucji kultury.
Zdaniem NIK, posiadanie takich założeń jest niezbędne.
Powinny one zawierać zasady udzielania dotacji, mierniki
oceny prawidłowości ich wykorzystania oraz reguły rozliczania, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych instytucji
kultury.

16.

NIK zakwestionowała prawidłowość działań organów administracji publicznej związanych z realizacją
inwestycji – budowa biurowca Articom Center przy ul.
Litewskiej w Warszawie [por. zał. nr 3, str. 8]. W wyniku
zaniedbań urzędników samorządowych, prywatny inwestor
wybudował obiekt biurowo-usługowy w sąsiedztwie siedziby
MSZ i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, co stanowiło potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w MSZ. Powstaniu takiej sytuacji nie
zapobiegły opieszałe i mało zdecydowane przeciwdziałania
podejmowane przez wspomniane ministerstwo. W konsekwencji MSZ odkupiło gotowy budynek Articom Center za
kwotę znacznie przekraczającą jego wartość rynkową.
Ustalono, że sporządzając na początku lat 90. projekt
planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Warszawa-Śródmieście, jej zarząd nie dopełnił obowiązku
uzgodnienia z Ministrem Spraw Zagranicznych oraz Szefem
byłego URM zapisów odnoszących się do terenów bezpośrednio sąsiadujących z obiektami obu urzędów. W 2001 r.
obowiązujące przepisy naruszył również Zarząd Gminy Warszawa-Centrum, nie przeprowadzając analizy wniosku MSZ
o dokonanie zmian w planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego Dzielnicy Warszawa-Śródmieście, z którym
to wnioskiem ministerstwo wystąpiło po wydaniu decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w celu
niedopuszczenia do planowanej budowy.
MSZ nie podjęło starań o wyegzekwowanie obowiązku
przeprowadzenia przez Zarząd Gminy Warszawa-Centrum
analizy powyższego wniosku, ani nie złożyło do Rady Gminy Warszawa-Centrum skargi na bezczynność zarządu.
Bezskuteczne okazały się również starania MSZ o dopuszczenia go jako strony do udziału w postępowaniu o wydanie
pozwolenia na budowę obiektu. I w tym przypadku ministerstwo nie skorzystało z prawa wniesienia zażalenia na bezczynność Zarządu Dzielnicy Śródmieście, a poinformowane
o niemożności wydania wspomnianego postanowienia, gdyż
decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna – nie
wystąpiło z wnioskiem o wznowienie postępowania, mimo iż
istniała ku temu podstawa; nie podjęło także innych działań
prawnych.
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Z ustaleń kontroli NIK wynika, że w latach 2001-2003
z byłego UOP, a następnie z ABW, płynęły ostrzeżenia, iż
dopuszczenie do wybudowania gmachu stworzy możliwość
penetracji i przechwytywania informacji o charakterze niejawnym przetwarzanych w systemie informatycznym ministerstwa, uwagi o naruszeniach prawa w toku postępowania związanego z realizacją wspomnianej inwestycji oraz
o niewykorzystaniu przez ministerstwo środków prawnych
zmierzających do jej zablokowania.
W MSZ nie przedsięwzięto również działań mających na
celu zabezpieczenie jego siedziby przed potencjalną inwigilacją przyszłych użytkowników biurowca Articom Center
w inny sposób niż przez zakup tego budynku, np. drogą
wzmocnienia ochrony elektronicznej, czy też takiej przebudowy gmachu MSZ, która pozwoliłaby na skuteczne zabezpieczenie przed podobnymi zagrożeniami w przyszłości. Ostatecznie nieruchomość została nabyta przez MSZ za kwotę
72,5 mln zł – o ponad 16 mln zł wyższą, niż określona przez
niezależnego rzeczoznawcę. NIK zwraca uwagę, że w toku
negocjacji MSZ nie wykazał się konsekwencją w dążeniu do
zakupu budynku za kwotę zbliżoną do wyceny rzeczoznawcy, przystał natomiast na warunki niewiele odbiegające od
oferty przedstawionej przez sprzedającego.

17.

Powodem podjęcia kontroli realizacji inwestycji
drogowych w Gorzowie Wlkp. finansowanych ze środków
publicznych w latach 1999-2004 [por. zał. nr 3, str. 94] był ich
znaczny zakres i wysoki koszt, a także wątpliwości, czy proces
inwestycyjny przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Generalnymi wykonawcami i inwestorami zastępczymi
największych spośród 32 prowadzonych w tym czasie przez
miasto inwestycji, ogólnej wartości ok. 600 mln zł, były bowiem
lokalne firmy, które – według informacji zebranych przed rozpoczęciem kontroli – zlecenia mogły uzyskiwać z naruszeniem
prawa. Kontrola potwierdziła część owych przypuszczeń.
Zakres rzeczowy realizowanych inwestycji odpowiadał rzeczywistym potrzebom miasta, określonym w strategii jego rozwoju, a wynikającym z wieloletnich zaniedbań
w rozbudowie i modernizacji infrastruktury drogowej. NIK
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nie zgłosiła poważniejszych zastrzeżeń do przygotowania
i realizację inwestycji, sposobu nadzorowania procesu
budowlanego i rozliczenia finansowego zadań. Miasto,
podejmując inwestycje, było do nich finansowo przygotowane. Wyjątek stanowiła jedynie Wschodnia przeprawa mostowa przez rzekę Wartę, finansowana w latach
1987-1998 z budżetu państwa, a po wykreśleniu z listy
inwestycji centralnych przejęta do realizacji jako zadanie
własne samorządu. Miasto nie dysponowało jednak kwotą ok. 12 mln zł, potrzebną do dokończenia tego zadania,
co spowodowało opóźnienia sięgające 7 lat i perturbacje
natury formalnej. Część robót prowadzono nielegalnie
z powodu braku aktualizacji pozwolenia na budowę, konieczność likwidacji poważnych usterek spowodowała
wzrost kosztów inwestycji, a przeprawa mostowa oddana
została do eksploatacji, mimo że Urząd Miasta nie uzyskał pozwolenia na jej użytkowanie, co nastąpiło dopiero
w 3 lata później.
Jednoznacznie negatywnie oceniono natomiast sposób
wyboru uczestników procesów inwestycyjnych – projektantów, inwestorów zastępczych i wykonawców. W większości
objętych kontrolą postępowań nie respektowano obowiązujących zasad, trybu lub formy udzielania zamówienia publicznego. Kontrolerzy stwierdzili m.in. dokonanie podziału
zamówienia na części, niezłożenie we właściwej formie
wadium oraz nieprzedstawienie przez uczestników postępowania przetargowego wymaganych oświadczeń, że nie
podlegają wykluczeniu na mocy ustawy o zamówieniach
publicznych. W specyfikacjach istotnych warunków zamówienia nie zostały w sposób jednoznaczny określone wymagania oraz kryteria oceny, a oferty komisje przetargowe oceniały w sposób dowolny, lub nawet nierzetelny. Taki sposób
działania nie gwarantował wyboru najkorzystniejszych ofert,
a ponadto naruszał zasady uczciwej konkurencji.
W ocenie Izby, nieprzestrzeganie prawa przy udzielaniu
zamówień publicznych miało wpływ na wynik postępowań
dotyczących czterech zadań na łączną kwotę 14 mln zł, było
także źródłem zagrożeń korupcyjnych i naruszało dyscyplinę
finansów publicznych.

Restrukturyzacja
gospodarki
2.

Wprowadzenie
Omówienie
wyników
wa¿niejszych
kontroli
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Wprowadzenie

2.

Kontrole związane ze zmianami strukturalnymi w gospodarce oraz zarządzaniem publicznym majątkiem, podobnie jak badania w sferze budżetu państwa i finansów, stanowią jedno z ustawowych zadań NIK. Izba bada więc przekształcenia strukturalne i własnościowe zachodzące w poszczególnych podmiotach oraz całych gałęziach gospodarki, a także system dotowania
i udzielania pomocy ze środków publicznych w świetle unormowań obowiązujących kraje Unii Europejskiej. Kontroluje również
bieżącą gospodarkę finansową spółek, agencji i przedsiębiorstw, w których udziały ma Skarb Państwa, zwracając szczególną
uwagę na prawidłowość tworzenia i funkcjonowania spółek powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z sektorem prywatnym,
a także sposób i efekty gospodarowania mieniem publicznym w poszczególnych przedsiębiorstwach.
Badania nad stanem gospodarki, jej funkcjonowaniem oraz zachodzącymi w niej procesami mają różny zakres. Obejmują
całe branże, pojedyncze przedsiębiorstwa lub spółki, ale także racjonalność i zgodność z przepisami poszczególnych przedsięwzięć organizacyjnych lub gospodarczych. Inna jest też waga wypływających z nich wniosków – jedne mają charakter strukturalny, inne zaś odnoszą się do przypadków jednostkowych. Wszystkie one jednak składają się na aktualny obraz polskiej
gospodarki i charakteryzują działające w niej mechanizmy. Trudno przy tym oprzeć się wrażeniu, że uchybienia mniejszego
kalibru, o ograniczonym zasięgu oddziaływania, stanowią efekt nieprawidłowości o ogólniejszym wymiarze.
O kondycji gospodarki, jej możliwościach rozwojowych, szansach przyciągnięcia inwestorów a wraz z nimi kapitału i nowych technologii, w znacznym stopniu decyduje infrastruktura. Gdyby po jej stanie oceniać perspektywy polskiej gospodarki,
to nie byłyby one korzystne. Ustalenia kontroli funkcjonowania transportu drogowego i kolejowego w ciągu ostatniego piętnastolecia upoważniły NIK do stwierdzenia, że niezadowalający, a do tego nieustannie pogarszający się stan infrastruktury
transportowej obecnie stał się wręcz jedną z barier hamujących rozwój gospodarczy kraju. Wieloletnie opóźnienia w realizacji
niezbędnych inwestycji, chroniczny niedostatek środków na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg i szlaków kolejowych, brak
autostrad i dróg ekspresowych umożliwiających szybkie podróżowanie i sprawny przewóz coraz większych ilości towarów,
spowodowały niewydolność sieci komunikacyjnej. Główne przyczyny takiego stanu rzeczy – niestabilność polityki transportowej państwa, brak koncepcji rozwoju transportu i systemowych rozwiązań – NIK wskazywała wielokrotnie, jednak jej uwagi
i wnioski, utrzymane w coraz bardziej alarmującym tonie, jak dotąd nie wywołały szerszego odzewu.
Podobny niedostatek wizji, brak na etapie planowania precyzyjnie określonego celu, zaś w działaniu zdecydowania
i konsekwencji, był charakterystyczny dla ogromnej większości kontrolowanych procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Prowadzone od wielu lat badania związane ze zmianami strukturalnymi i przekształceniami własnościowymi
w polskiej gospodarce ujawniły ogrom trudności, na jakie napotykał ten proces od chwili rozpoczęcia w Polsce transformacji ustrojowej. W ocenie NIK restrukturyzacja prowadzona była bez jasno określonego planu, niekonsekwentnie, według
często zmieniających się koncepcji i założeń. Izba wskazywała na przewlekłość postępowań, spory kompetencyjne, brak
koncepcji lub ich nadmiar, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, na wysokie a do tego zbędne koszty prywatyzacji,
np. niecelowe wydatki ponoszone na opracowanie niepotrzebnych analiz i ekspertyz. Spowolniało to i zakłócało nie tylko
sam proces restrukturyzacji, ale powodowało też, że nie udawało się osiągnąć w całości jej strategicznych celów, takich jak
utrzymanie miejsc pracy, poprawa sytuacji ekonomicznej, modernizacja produkcji, dopływ nowoczesnych technologii, znalezienie nowych odbiorów i rynków zbytu. Wyraźnym sygnałem, że prywatyzacja zbacza z właściwego kierunku, były także
niezadowalające efekty ekonomiczne przekształceń własnościowych. Działo się tak najczęściej wówczas, kiedy głównym
celem transformacji było w rzeczywistości nie wzmocnienie przedsiębiorstwa i przygotowanie go do funkcjonowania w warunkach rosnącej konkurencji, lub przysporzenie korzyści budżetowi, ale wynegocjowanie korzystnego dla pracowników
pakietu socjalnego, przejęcie przedsiębiorstwa przez pracowników, względnie oddanie go w ręce wybranego, upatrzonego
wcześniej inwestora.
Wszystkie tego rodzaju nieprawidłowości, popełnione błędy i ich skutki, stają się najlepiej widoczne w przypadku kontroli
obejmujących całe branże. Tak więc zasadniczy cel restrukturyzacji przemysłu obronnego, jakim było zapewnienie mu stabilności finansowej i perspektyw rozwoju, nie został osiągnięty z powodu braku rozwiązań systemowych, kilkakrotnych zmian
koncepcji, a także niedostosowania tej gałęzi produkcji do realiów rynkowych. Restrukturyzacja własnościowa przedsiębiorstw
sektora naftowego nie może doczekać się zakończenia, ponieważ ciągle jeszcze nie została opracowana spójna i realistyczna
koncepcja tego procesu, a rządowe programy prywatyzacyjne były realizowane tylko częściowo. Z powodu opieszałości, niezdecydowania, podejmowania błędnych decyzji lub braku jakichkolwiek rozstrzygnięć, restrukturyzacja finansowa PKP trwa
już 4 lata, a mimo to nie udało się zracjonalizować struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, uporządkować sfery zarządzania, ani powstrzymać narastającego kryzysu ekonomicznego. Za równie nieudaną uznała Izba prywatyzację Polskich Linii
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Lotniczych LOT, ponieważ w jej wyniku m.in. nie powstały warunki umożliwiające spółce odzyskanie płynności finansowej
i przywrócenie rentowności, a w konsekwencji – podniesienie wartości akcji będących własnością Skarbu Państwa.
Podobne wnioski wynikają z zakończonych w 2005 r. całościowych kontroli w energetyce cieplnej, przemyśle cukrowniczym i spirytusowym. Również i tutaj procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne przebiegały opieszale, zakłócały je liczne
zmiany koncepcji, harmonogramów działań i uprzednio ustalonych terminów. Sektor energetyki cieplnej prywatyzowany był
w latach 1998-2003 na podstawie czterech kolejnych programów rządowych, ale pierwotna koncepcja rozpłynęła się i ostatecznie zamiast 21 elektrociepłowni, sprywatyzowanych zostało 10. W przekształceniach dokonywanych w przemyśle cukrowniczym najbardziej zabrakło wizji stanu własnościowego sektora po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i konsekwencji
w dążeniu do stworzenia jednego silnego podmiotu o ugruntowanej pozycji na rynku cukru. W przebiegającym w żółwim tempie procesie prywatyzacji przemysłu spirytusowego, który jak dotąd objął tylko nieco ponad połowę państwowych zakładów tej
branży, w niezadowalającym stopniu osiągnięte zostały strategiczne cele podejmowanych działań – dopływ kapitału, poprawa
rentowności, zapewnienie dochodów budżetowi, ochrona miejsc pracy. W tym ostatnim przypadku ujawniła się kolejna słabość
procesów prywatyzacyjnych – restrukturyzacja całych branż dawała szanse rozwoju podmiotom najsilniejszym, brakowało natomiast pomysłu, co zrobić ze słabszymi przedsiębiorstwami, mniej atrakcyjnymi dla potencjalnych inwestorów, znajdującymi
się w gorszej kondycji ekonomicznej, nie posiadającymi atrakcyjnego towaru, ani rynków zbytu. Trudno natomiast wskazać
dzisiaj konkretne wyniki restrukturyzacji sektora rolnego. Podjęte w tej dziedzinie działania, mające umożliwić rolnictwu szybszy rozwój, a mieszkańcom wsi poprawę warunków życia, takie jak program aktywizacji obszarów wiejskich, czy program rent
strukturalnych, mają charakter długofalowy i ich rezultaty staną się widoczne dopiero w dłuższej perspektywie. Już teraz można jednak stwierdzić, że pierwsze efekty były mało zachęcające, a to ze względu na poważne opóźnienia w realizacji poszczególnych zadań, przewlekłość prowadzonych postępowań oraz niedopracowanie założeń merytorycznych i organizacyjnych.
Nieco inne problemy wysunęły się na pierwszy plan w przypadku restrukturyzacji pojedynczych podmiotów. Poza przedstawionymi wcześniej przeszkodami ogólniejszej natury, takimi jak brak koncepcji i ustalonego celu przekształceń, ociężałość
i niezdecydowanie aparatu administracyjnego, niechęć do podejmowania decyzji i brania na siebie odpowiedzialności, trzeba
tu jeszcze wymienić niewłaściwe przygotowanie i przeprowadzenie znacznej części prywatyzacji. Oznaczać to będzie najczęściej, różnego rodzaju uchybienia formalne, nieprzestrzeganie obowiązujących procedur, zaniżanie przychodów budżetu
państwa, nierówne traktowanie wszystkich potencjalnych nabywców, zbywanie zbytecznych składników majątku poniżej ich
wartości, niezabezpieczenie interesów powstającego podmiotu itp. Odnosi się nieodparte wrażenie że niektóre prywatyzacje
prowadzone były głownie w interesie gremiów pracowniczych lub menedżerskich. W jednym z opisywanych dalej przypadków stwierdza się wręcz, że w rzeczywistości chodziło o przejęcie za niewielkie pieniądze majątku przedsiębiorstwa przez
stosunkowo wąską grupę kierownictwa. Trudno się spodziewać, by zdarzenie to było całkowicie odosobnione. Rzecz charakterystyczna, że takie praktyki spotykały się z milczącym przyzwoleniem, a przynajmniej brakiem kategorycznego sprzeciwu
organów właścicielskich.
Oceniając przebieg opisywanych procesów, rok temu NIK wyraziła przypuszczenie, iż trudności, na jakie napotykają,
mogą mieć głębsze przyczyny niż tylko uchybienia w pracy struktur administracyjnych i zgrzyty na ich styku. Losy kolejnych
restrukturyzacji zdają się potwierdzać to podejrzenie. Mogą one świadczyć o braku przychylnego klimatu oraz przekonania
o potrzebie przeprowadzenia radykalnych zmian. Wiele wskazuje na to, iż rzeczywistym powodem zwlekania z podjęciem
trudnych niekiedy decyzji jest obawa, że mogą one naruszyć interesy jakichś grup pracowniczych, wpływowych lobby, związków zawodowych, spotkać się z protestami lub pociągnąć za sobą zarzut wyprzedaży narodowego majątku. Trzeba przy tym
zauważyć, że nastroje nieżyczliwe prywatyzacji niestety nie powstają bez przyczyny. Wywołują je wcale nierzadkie przypadki
działań budzących uzasadnione podejrzenie o czerpanie przez konkretne grupy czy osoby własnych korzyści z prywatyzacji
publicznego majątku. Ponieważ sfera przekształceń własnościowych jest bardzo podatna na wszelkie patologie, procesy prywatyzacyjne muszą przebiegać ściśle według ustalonych procedur, odbywać się jawnie i znajdować pod pełną kontrolą. Tego
jednak, jak dowodzą także zakończone w 2005 r. kontrole, w wielu wypadkach zabrakło.
Do równie niewesołych refleksji skłaniają kontrole mające za przedmiot gospodarowanie publicznym majątkiem. Przeprowadzone badania wykazały, że interesy Skarbu Państwa bardzo często nie były właściwie respektowane. Brakowało należytej
dbałości o powierzone mienie, zapobiegliwości, rzetelności w podejmowanych działaniach, a także niezbędnych starań, by
państwowy majątek był właściwie wykorzystany i przynosił budżetowi należne korzyści. W sferze zarządzania dał się zauważyć brak wizji rozwoju przedsiębiorstwa, poczucia odpowiedzialności za jego kondycję i losy zatrudnionych w nim pracowników, bierność w obliczu problemów finansowych, kadrowych, technicznych, niechęć do szukania nowych, lepszych rozwiązań
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organizacyjnych i ekonomicznych, co odbijało się niekorzystnie na wynikach finansowych badanych podmiotów. Kategoryczny
sprzeciw Izby budziły wcale nierzadkie przypadki decyzji świadczących o dowolnym dysponowaniu publicznym majątkiem,
czy też działań rodzących podejrzenie o realizację jego kosztem prywatnych interesów. Takie wątpliwości co do rzeczywistych
intencji mogą powstać w wypadku tworzenia niepotrzebnych podmiotów, do których wyprowadzany bywa z państwowych
przedsiębiorstw publiczny majątek, finansowania pasożytujących na nim spółek, zatrudniających byłych członków kierownictw
związanych z nimi przedsiębiorstw państwowych, czy też wydawania przez podmioty publiczne poważnych kwot na wątpliwej
legalności działania promocyjne, reklamowe, darowizny czy reprezentację.
Część winy za istnienie i utrzymywanie się wszystkich tych patologii niejednokrotnie ponoszą nieprecyzyjne rozwiązania
prawne, ale głównym tego powodem jest zaniedbywanie interesów państwowych przedsiębiorstw i spółek przez kadrę menedżerską, członków rad nadzorczych, organy założycielskie oraz organy administracji publicznej. NIK niejednokrotnie zwracała
uwagę na bagatelizowanie przez instytucje powołane do nadzoru i kontroli uchybień w gospodarowaniu mieniem publicznym
oraz brak odpowiedzialności gremiów kierowniczych za poczynania niezgodne z prawem lub narażające na szwank interes
Skarbu Państwa. Stąd, w ocenie NIK, do zaistnienia tej sytuacji przyczyniły się w znacznej mierze także organy państwa
zobowiązane do wykonywania funkcji właścicielskich lub funkcji organów założycielskich, które – podobnie jak w wypadku
restrukturyzacji – zaniedbały swe nadzorcze i kontrolne obowiązki oraz nie potrafiły skutecznie przeciwdziałać naruszeniom
przepisów prawa i reguł prawidłowego gospodarowania.
Przytoczone fakty i oceny wynikające z przeprowadzonych badań potwierdzają wyrażane już wielokrotnie przez NIK obawy, iż mienie Skarbu Państwa nie jest skutecznie chronione zarówno przed skutkami nieumiejętnego zarządzania, jak i przed
niegospodarnością oraz zakusami osób lub grup zamierzających przy jego pomocy uzyskać nienależne korzyści. Dowodzą
tego również ustalenia kontroli przeprowadzonych w latach 2003-2005, kiedy to m.in. zbadane zostały – co warto podkreślić
– przedsiębiorstwa i branże o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki.
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Omówienie wyników ważniejszych
kontroli

1. NIK krytycznie oceniła funkcjonowanie transportu drogowego i kolejowego w latach 1990-2004 [por.
zał. nr 3, str. 35], stan lądowej infrastruktury transportowej
państwa oraz działalność odpowiedzialnych za tę sytuację
organów administracji publicznej. Ocena taka ma za podstawę wyniki kontroli dokonanej w pierwszym półroczu 2005 r.
oraz ustalenia 44 innych kontroli, przeprowadzonych w ciągu poprzednich 15 lat, a dotyczących różnych aspektów
funkcjonowania transportu samochodowego i kolejowego.
W okresie, o którym mowa, stan infrastruktury transportowej
pogarszał się systematycznie, stając się jedną z barier hamujących rozwój gospodarczy kraju. Jej postępująca degradacja – zdaniem Izby – stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa transportowego i ekonomicznego państwa. Zły
stan i niewydolność sieci komunikacyjnej ogranicza napływ
zagranicznych inwestycji, zmniejsza mobilność siły roboczej,
prowadzi do obniżenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i kolejowym, generuje zbędne koszty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Wystarczy wspomnieć, że
jedynie straty spowodowane wypadkami drogowymi oblicza
się w Polsce na 2,5% PKB.
Poważne zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania
transportu stanowi zły stan dróg publicznych. Według szacunkowych danych, tylko 1% długości szlaków komunikacyjnych odpowiada standardom unijnym. Sytuację pogarsza
brak sieci autostrad. W ostatnim piętnastoleciu oddano do
eksploatacji 452 km tego rodzaju dróg. Razem z wybudowanymi poprzednio stanowią one zaledwie 0,21% długości
dróg o twardej nawierzchni. Na dodatek zarówno autostrady,
jak i drogi ekspresowe (te ostatnie liczą w sumie 224 km),
nie tworzą zwartych ciągów komunikacyjnych, co jeszcze
bardziej ogranicza ich użyteczność. Niezadowalający postęp
w tej dziedzinie wynika przede wszystkim z braku jednolitego modelu finansowania i budowy autostrad. Całkowicie nieskuteczny okazał się np. system koncesyjny, o czym świadczą losy priorytetowej rzekomo autostrady A-1, mającej
zapewnić konkurencyjność polskim portom i regionom nadmorskim. Prawie dziesięcioletnie opóźnienie w rozpoczęciu
jej budowy spowodowało nie tylko nieodwracalne straty
w gospodarce, ale podważyło wiarygodność Polski wobec
UE i inwestorów zagranicznych.
Nie lepiej przedstawiała się sytuacja w transporcie kolejowym. Pogarszanie się stanu technicznego infrastruktury
miało negatywny wpływ na regularność, punktualność i bezpieczeństwo przewozu ludzi i towarów. Zła sytuacja ekonomiczna PKP uniemożliwiała finansowanie niezbędnych in-

westycji, remontów, a nawet kosztów bieżącego utrzymania
infrastruktury kolejowej. Rozmiary kryzysu najlepiej obrazuje
fakt, iż w ciągu 15 lat tonaż przewożonych ładunków zmalał
niemal o połowę, zaś liczba pasażerów z 790 mln w 1990 r.,
do 272 mln w 2004 r. Taki stan pogłębiającej się zapaści,
narastania problemów strukturalnych, organizacyjnych i finansowych, jest przede wszystkim efektem braku koncepcji
w sprawie roli kolei w krajowym systemie transportowym,
a także jasności w kwestiach relacji finansowych pomiędzy
PKP a budżetem państwa oraz zakresu interwencjonizmu
państwowego w tej gałęzi transportu.
W ocenie NIK, podstawową barierę rozwoju infrastruktury transportu lądowego w Polsce stanowił brak systemowych
rozwiązań. Prowadzona w latach 1990-2004 przez kolejne
rządy polityka transportowa cechowała się niestabilnością.
Opracowane w tym okresie założenia, strategie, programy
rozwoju poszczególnych elementów systemu krajowego
transportu pozostawały na papierze, bądź realizowano je
nieudolnie. Regres pogłębiały dodatkowo częste zmiany
koncepcji i planów, utrudnienia wynikające z nieprzejrzystości reguł organizacyjno-prawnych, wreszcie niedostatek
środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne.
Mając na względzie zapóźnienie i narastającą niewydolność systemu transportowego kraju, a także skutki, jakie
może mieć utrzymywanie się takiego stanu rzeczy, Kolegium
NIK już dwukrotnie w ciągu ostatnich kilku lat przedkładało
Sejmowi RP wnioski o rozpatrzenie problemów związanych
z rozwojem transportu i jego infrastruktury oraz działalnością organów odpowiedzialnych za strategię państwa w tym
sektorze gospodarki. Skierowane do marszałków Sejmu
uchwały Kolegium NIK w tej sprawie nie zostały uwzględnione. Przedstawione wyżej ustalenia wskazują, że apel o taką
debatę wciąż pozostaje aktualny.
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Różne oceny, zarówno pozytywne jak i negatywne,
wystawione zostały procesom prywatyzacyjnym w energetyce cieplnej [por. zał. nr 3, str. 20]. Te pierwsze stanowiły przede wszystkim aprobatę dla efektów podjętych działań. W ich wyniku Skarb Państwa ze sprzedaży akcji spółek
elektrociepłowniczych uzyskał prawie 109 mln zł, zaś gminy ponad 360 mln. Jednocześnie prywatyzacja korzystnie
wpłynęła na kondycję przedsiębiorstw tego sektora, których
większość poprawiła swój wynik finansowy. Działania prywatyzacyjne, a zwłaszcza dokapitalizowanie i modernizacja,
umożliwiły im również skuteczniejszą obronę swoich pozycji
rynkowej w warunkach zaostrzającej się konkurencji.
Wszystkie te pozytywne zmiany miały jednak zbyt wąski
zasięg, wskutek czego stopień zaawansowania działań prywatyzacyjnych w sektorze energetyki cieplnej trudno uznać za
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zadowalający. Ich tempo spowalniały częste zmiany koncepcji
oraz terminów zakończenia poszczególnych procesów prywatyzacyjnych. W badanym okresie lat 1998-2003 prywatyzacja
i restrukturyzacja sektora energii cieplnej była prowadzona
na podstawie czterech kolejnych programów rządowych.
Z aktualnie obowiązującego Programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego z 28 stycznia 2003 r. wynika, iż
w przypadku czterech elektrociepłowni w ogóle zrezygnowano z przyjętej poprzednio koncepcji prywatyzacji i zastąpiono
ją programem restrukturyzacji. W rezultacie spośród 21 elektrociepłowni objętych procesami prywatyzacyjnymi i restrukturyzacyjnymi sprywatyzowano 10, dwie zaś zostały połączone
z Południowym Koncernem Energetycznym SA. Opóźnienia
w realizacji wspomnianych programów spowodowały jednak,
że w miarę upływu czasu przekształcenia prowadzone były
w coraz mniej korzystnych warunkach rynkowych. W 2002 r.
została wprowadzona akcyza na energię elektryczną, powstało wiele alternatywnych lokalnych źródeł ciepła, spadło zapotrzebowanie na ciepło.
Z większą konsekwencją do prywatyzacji przedsiębiorstw
energetyki cieplnej przystąpiły jednostki samorządu terytorialnego, ale ich działania nie zawsze kończyły się sukcesem
– w jednym przypadku nie doszło do sfinalizowania transakcji
sprzedaży udziałów, dwie spółki wkrótce po sprywatyzowaniu postawione zostały w stan upadłości, jedna radykalnie
pogorszyła swą kondycję. We wszystkich wymienionych
przypadkach przyczyna niepowodzenia procesu prywatyzacji leżała w istotnych błędach, popełnionych przez właścicieli
– jednostki samorządu terytorialnego. Słabą stroną procesów
prywatyzacji podmiotów komunalnych działających w sferze
energetyki cieplnej był brak wypracowanej przez gminy strategii planowania zaopatrzenia w ciepło, a także wadliwe stosowanie procedur prywatyzacyjnych. Niekompetencja osób odpowiedzialnych za przekształcenia własnościowe w urzędach
gmin spowodowała, że na 21 skontrolowanych prywatyzacji
podmiotów komunalnych, różnego rodzaju nieprawidłowości
stwierdzono w 15. Warto dodać, że niepowodzeniem zakończyły się również działania Ministra Skarbu Państwa,
prowadzone w celu sprywatyzowania komunalnych przedsiębiorstw energetyki cieplnej. Spośród 19 spółek ciepłowniczych, uczestniczących w finansowanym ze środków PHARE
programie wspierania prywatyzacji podmiotów komunalnych,
sprywatyzowane zostały tylko 4.
NIK krytycznie oceniła sposób sprawowania nadzoru
właścicielskiego, zarówno przez Ministra Skarbu Państwa,
jak i przez zarządy gmin, a szczególnie brak zdecydowanej
reakcji na poczynania godzące w interes właścicieli spółek.
Jaskrawym przykładem tego rodzaju zaniedbań była sytua-
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cja w Zespole Elektrociepłowni Poznańskich SA. Przy biernej
postawie resortu Skarbu Państwa oraz jego przedstawicieli
w radzie nadzorczej, zawarty został niekorzystny dla interesów przedsiębiorstwa zakładowy układ zbiorowy pracy,
dający pracownikom nadmierne przywileje, m.in. gwarancje
zatrudnienia obwarowane wysokimi odszkodowaniami. Spowodowało to opóźnienie prywatyzacji oraz obniżenie wartości rynkowej spółki o co najmniej 65 mln zł.

3.

Zbyt wolno i często niezgodnie z pierwotnymi założeniami przebiegała prywatyzacja przedsiębiorstw przemysłu
spirytusowego [por. zał. nr 3, str. 29], zwanych potocznie Polmosami. W ciągu pięciu lat od rozpoczęcia procesów prywatyzacyjnych w tym sektorze przekształcenia własnościowe objęły
zaledwie 12 spośród 21 podmiotów powstałych w 1991 r. z podziału PPPS „Polmos”. Przekroczone zostały wszystkie terminy
określone w Strategii prywatyzacji przemysłu spirytusowego –
zakończenie restrukturyzacji branży przewidywano początkowo
na koniec 2000 r., tymczasem w marcu 2005 r. ciągle jeszcze
30% rynku pozostawało w rękach podmiotów państwowych.
Co gorsza, kolejne daty podawane przez Ministerstwo Skarbu
Państwa nie miały, zdaniem NIK, żadnych realnych podstaw,
nie wynikały bowiem z dotychczasowych doświadczeń, ani nie
opierały się na prognozach rozwoju rynku spirytusowego czy
kapitałowego. Zmiana terminów zakończenia prywatyzacji spowodowana była m.in. pogarszającą się do końca 2002 r. sytuacją całej branży, której wyroby obciążone były wysoką akcyzą.
Świadczyło to o braku koordynacji działań pomiędzy resortami
prywatyzacji i finansów.
W dalece niewystarczającym stopniu zrealizowane zostały
również strategiczne cele prywatyzacji, do których zaliczone zostały m.in. poprawa rentowności przedsiębiorstw, rozbudowanie
sieci sprzedaży w kraju i za granicą, uzupełnienie kapitału obrotowego, zapewnienie dochodów budżetowi państwa oraz ochrona miejsc pracy. W rzeczywistości prywatyzacja nie rozszerzyła
w istotny sposób rynków zbytu Polmosów. Nie zostały także
spełnione oczekiwania związane z zasileniem budżetu, ponieważ przychody Skarbu Państwa z prywatyzacji przedsiębiorstw
sektora spirytusowego okazały się niższe niż wartość majątku
prywatyzowanych Polmosów. W ocenie Izby, której zastrzeżeń
nie budziła cena sprzedaży akcji tylko dwóch zakładów, można
było za nie osiągnąć znacznie wyższą kwotę. Prywatyzacja nie
przyczyniła się też bezpośrednio do zwiększenia rentowności
branży. Wprawdzie w okresie objętym badaniami NIK poprawę
wyników odnotowały wszystkie zakłady przemysłu spirytusowego, jednak zostało to spowodowane głównie obniżką akcyzy.
Nie udało się też utrzymać miejsc pracy, czego dobitny przykład
stanowi Polmos w Poznaniu, w którym zatrudnienie do 2004 r.
spadło niemal o połowę.

Słabą stroną Strategii, na co Izba zwracała uwagę już
po kontroli w 2001 r., był brak koncepcji restrukturyzacji podmiotów słabych ekonomicznie, z niewielkim udziałem w rynku, które nie posiadały atrakcyjnych znaków towarowych.
Po nieudanej próbie znalezienia inwestora nie poszukiwano
dla nich alternatywnych rozwiązań, a jedynie aktualizowano,
najczęściej na koszt Skarbu Państwa, analizy przedprywatyzacyjne i ponownie ogłaszano zaproszenie do rokowań.
Podczas prywatyzacji miało miejsce wiele nieprawidłowości. Tak więc zaniżone zostały wyceny większości akcji sprzedawanych przedsiębiorstw, Ministerstwo Skarbu
Państwa zawierało umowy z mało wiarygodnymi inwestorami, przyjmowało wadliwe analizy przedprywatyzacyjne,
a restrukturyzacje prowadziło opieszale. W nierówny sposób traktowani byli oferenci, brakowało skutecznego zabezpieczenia wykonania zobowiązań zapisanych w umowach
prywatyzacyjnych, nie były konsekwentnie egzekwowane
kary umowne. Ministerstwo ponadto tolerowało mechanizmy korupcjogenne, takie jak nierówny dostęp do informacji, dowolność w podejmowaniu decyzji, czy działanie osób
kierujących Polmosami w sytuacji konfliktu interesów. Warto
dodać, że kontrolerom NIK w Ministerstwie Skarbu Państwa
oraz w żyrardowskim Polmosie utrudniano prowadzenie
kontroli. Z kolei prokurent Polmosu w Siedlcach w ogóle odmówił poddania spółki kontroli NIK, chociaż został już ukarany przez Sąd Rejonowy w Siedlcach za identyczny czyn
popełniony w 2003 r. Uniemożliwiło to Izbie skontrolowanie
wykonania zobowiązań prywatyzacyjnych przez spółkę oraz
dokonanie oceny wpływu prywatyzacji na jej sytuację ekonomiczno-finansową, stało się też przyczyną kolejnego wniosku o ukaranie.

4.

Zasadnicze zmiany nie nastąpiły również jeśli chodzi
tempo restrukturyzacji i przekształceń własnościowych
w przemyśle cukrowniczym [por. zał. nr 3, str. 28]. Wyniki
kolejnej, ósmej już w ciągu ostatniego dziesięciolecia kontroli, podejmującej zagadnienia funkcjonowania rynku cukru
i zastosowania w tej branży mechanizmów obowiązujących
w reformowanej gospodarce, pozwoliły uznać dotychczasowe wnioski formułowane przez NIK za nadal w pełni aktualne. Sprowadzały się one kolejno m.in. do skonstatowania
bardzo słabego tempa działań restrukturyzacyjnych i procesów prywatyzacyjnych w cukrowniach, opóźnień w ustalaniu
zasad i harmonogramu programu prywatyzacji, opieszałości
w przygotowaniu do prywatyzacji powstałych spółek cukrowych, wreszcie niewielkiego wciąż zaawansowania procesów prywatyzacyjnych, przy jednoczesnych próbach przeprowadzenia niezgodnej z wcześniej przyjętymi ustaleniami
tzw. restrukturyzacji i prywatyzacji regionalnej.

Nie inaczej przedstawiają się najnowsze oceny przebiegu przekształceń własnościowych w branży cukrowniczej,
przeprowadzonych w latach 2000-2004. Zdaniem Izby, procesy restrukturyzacyjno-prywatyzacyjne w tym okresie charakteryzowały się brakiem wizji stanu własnościowego tego
sektora po akcesji Polski do Unii Europejskiej, zmiennością
i brakiem konsekwencji w precyzowaniu i realizacji celów
przekształceń własnościowych, a także biernością resortu
skarbu, od którego należałoby oczekiwać inicjatyw stymulujących pożądane zmiany. Stwierdzono, że koncepcja prywatyzacji sektora cukrowniczego, zawarta w zapisach ustawy
o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych
w przemyśle cukrowniczym, nie została zrealizowana. Na
przeszkodzie stanęło m.in. kosztowne i zbędne, w opinii
NIK, utworzenie holdingów w postaci czterech spółek cukrowych. Spółkom tym, powstałym jako jednoosobowe spółki
Skarbu Państwa, brakowało płynnych środków finansowych.
Zgodnie z założeniami, miały one koordynować działania
restrukturyzacyjne w cukrowniach – spółkach parterowych,
w rzeczywistości zajęły się zbywaniem akcji cukrowni,
a z pozyskanych środków finansowały własną działalność.
Zdaniem NIK, resort Skarbu Państwa utracił kontrolę nad
gospodarowaniem środkami ze sprzedaży cukrowni, które
powinny być gromadzone na wyznaczonym koncie, a ich
sposób wydatkowania rozstrzygany przez walne zgromadzenia akcjonariuszy.
Impulsem do bardziej zdecydowanego działania nie stała się podjęta w grudniu 1999 r. uchwała Sejmu RP, wzywająca rząd do podjęcia w trybie pilnym przedsięwzięć organizacyjnych i prawnych umożliwiających powołanie spółki
Polski Cukier, Minister Skarbu Państwa nie dokonał bowiem
reorientacji trwających procesów restrukturyzacji własnościowej cukrowni i spółek cukrowych, stwarzając jedynie pozory,
że uchwałę realizuje. Postulowane przez niego połączenie
spółek cukrowych z cukrowniami w trzy podmioty, nie zaś
w jeden, zapowiadało dalsze opóźnienie restrukturyzacji,
zwielokrotnienie niezbędnych formalności oraz zwiększenie
liczby stanowisk w radach nadzorczych i zarządach spółek.
Tempa przekształceń własnościowych nie przyspieszyła radykalnie także uchwalona w lipcu 2002 r. ustawa
o regulacji rynku cukru, zakładająca odmienny tryb utworzenia Krajowej Spółki Cukrowej. Prowadzony etapami proces włączania poszczególnych cukrowni do utworzonego
w 2003 r. koncernu Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier
SA jeszcze w połowie 2005 r. nie zakończył się połączeniem
wszystkich 27 spółek, nie został zatem osiągnięty główny
cel tego przedsięwzięcia – stworzenie jednolitego podmiotu
o silnej pozycji na rynku cukru, w którym prawa głosu będą
mieli pracownicy i plantatorzy. Wyniki kontroli wskazują na
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konieczność możliwie szybkiego dokończenia przekształceń
własnościowych w przemyśle cukrowniczym. Należy mieć
nadzieję, że wydane w listopadzie 2004 r. rozporządzenie
Rady Ministrów określające program prywatyzacji Krajowej
Spółki Cukrowej SA stanowiło istotny krok w tym kierunku.

5. Głównym celem kontroli likwidacji kopalń węgla

2.

kamiennego w 2004 r., z uwzględnieniem wykorzystania dotacji budżetowych, w tym pożyczki Banku Światowego [por. zał. nr 3, str. 79], było sprawdzenie, czy wspomniane środki spożytkowane zostały w sposób prawidłowy.
Potrzeba taka wynikała z ustaleń przeprowadzonej na przełomie lat 2003-2004 kontroli funkcjonowania spółek restrukturyzacji kopalń, która ujawniła wiele działań nieracjonalnych
i nieefektywnych, m.in. wadliwą organizację procesu likwidacji zakładów górniczych oraz niewłaściwą realizację zadań
wykonywanych po jego zakończeniu.
Odmiennie niż w wypadku wspomnianej kontroli, wykorzystanie dotacji budżetowych na likwidację kopalń oraz
usuwanie szkód górniczych w 2004 r. NIK uznała za właściwe. Pozytywna ocena, wyrażona mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, obejmuje zarówno proces przyznawania dotacji, sposób ich wykorzystania, jak i rzetelność
dokonywanych rozliczeń.
Przyznawanie środków każdorazowo poprzedzała
weryfikacja wniosków, dokonywana w oparciu o kryteria
zatwierdzone przez Ministra Gospodarki i Pracy. Dotacje
przekazywane były w ratach, na podstawie wniosków
oraz analiz miesięcznych sprawozdań z wykonania zadań przez przedsiębiorstwa górnicze. Jak ustalono,
kwoty wpłat dotacji na konta tych przedsiębiorstw, figurujące w ewidencji księgowej MGiP, były zgodne z kwotami dokonanych przelewów i pokrywały się z danymi
uzyskanymi od beneficjentów. Zastrzeżenia wzbudziło
jednak, zastosowane przez przedsiębiorstwa górnicze
przy sporządzaniu rocznych sprawozdań z wykorzystania
dotacji, podejście memoriałowe (prezentacja naliczonych
kosztów), w miejsce podejścia kasowego (prezentacja
wydatków). Wskutek takiej metody przedstawione dane
nie odzwierciedlały, jak tego wymaga ustawa o finansach
publicznych, wykorzystania dotacji w 2004 r., obrazowały natomiast naliczone w owym roku koszty. Tak więc
w sprawozdaniu jednej ze spółek podano, iż w 2004 r.
wykorzystała ona prawie 165 mln zł przyznanej dotacji,
podczas gdy faktycznie 16 mln zł z tej kwoty wydatkowała
dopiero w styczniu i lutym 2005 r.
W 2004 r. przedsiębiorstwa górnicze, posiłkując się
głównie środkami dotacji, m.in. zlikwidowały lub zabezpieczyły ponad 2 tys. metrów szybów, zrekultywowały prawie
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20 ha terenów pogórniczych, wykonały liczne prace związane z likwidacją infrastruktury, zabezpieczaniem sąsiednich
kopalń przed zagrożeniami, usuwaniem szkód wywołanych
ruchem zakładu górniczego. Rzeczowy i finansowy zakres
zadań realizowanych w ramach likwidacji kopalń i po ich
zakończeniu był zbieżny z zaakceptowanymi przez Ministra
GiP programami i rocznymi planami. Jednakże dokumenty
te, a zwłaszcza plany roczne, były w ciągu roku wielokrotnie
aktualizowane, stając się – zdaniem NIK – w rzeczywistości
sprawozdaniami.
Niezależnie od powyższych ocen i uwag, NIK podtrzymała krytyczną opinię wyrażoną w roku ubiegłym,
a potwierdzoną ustaleniami niniejszej kontroli, że działalność licznych przedsiębiorstw górniczych wykonujących te
same zadania generuje zbędne koszty, nie sprzyja właściwej organizacji procesów związanych z likwidacją kopalń,
a wręcz przeciwnie – jedynie je zakłóca. Tak właśnie było
w przypadku likwidacji kopalni Bytom II, gdy okazało się,
że jej składniki majątkowe stanowią własność różnych podmiotów.
W toku kontroli potwierdziła się również zasadność sformułowanych wówczas przez Izbę wniosków. Stwierdzono, iż
realizując je, jedna ze spółek uzyskała poważne korzyści finansowe, m.in. obniżyła o ponad 830 tys. zł koszty wynajmu
sprzętu, zaoszczędziła 316 tys. zł wykonując własnymi siłami prace zlecane dotychczas obcym firmom, kolejną kwotę
– niemal 200 tys. zł – odzyskała zgłosiwszy umotywowane
roszczenia finansowe wobec swoich kontrahentów.

6.

O znacznym, choć nie całkowitym sukcesie można
mówić w wypadku wykorzystania dotacji budżetowych
na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie węgla
kamiennego w 2004 r., z uwzględnieniem środków pożyczki Banku Światowego [por. zał. nr 3, str. 80]. Wspomniane środki zostały zużyte w całości na założone cele,
w sposób zgodny z przepisami oraz umową w sprawie pożyczki, rozliczenia dokonano rzetelnie, zaś sprawozdanie
z realizacji projektu dawało prawdziwy obraz przedsięwzięć
przeprowadzonych z udziałem dotacji. Prawidłowo funkcjonował w jednostkach wykorzystujących dotacje system kontroli wewnętrznej, NIK pozytywnie oceniła również nadzór
Ministra Gospodarki i Pracy nad restrukturyzacją. Gorzej
natomiast przedstawiały się praktyczne rezultaty owych
działań, bowiem nie wszystkie użyte instrumenty okazały się
równie skuteczne.
Restrukturyzacja zatrudnienia była jednym z celów
programu pn. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz strategia na lata 2007-2010.
W myśl jego założeń, ograniczenie poziomu zatrudnienia

powinno doprowadzić do obniżenia kosztów i zwiększenia
opłacalności wydobycia. W wyniku działań zapoczątkowanych w 2004 r. przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
zatrudnienie w górnictwie w ciągu trzech kolejnych lat miało zmniejszyć się o 19,5 tys. pracowników (w tym 12 tys.
zatrudnionych pod ziemią) lub, w innym wariancie, gdyby
trwała sprzyjająca koniunktura w górnictwie – o ogółem
12 tys. Osoby zatrudnione pod ziemią do odejścia z kopalni
miały skłonić świadczenia górnicze – 75% dotychczasowego miesięcznego wynagrodzenia wypłacane przez okres
brakujący do nabycia praw emerytalnych, choć nie dłużej
niż przez 3 lata, zaś pracowników zatrudnionych na powierzchni – stypendium lub kontrakt na przekwalifikowanie
(po wykorzystaniu stypendium preferencyjna pożyczka na
rozpoczęcie działalności gospodarczej), a także refinansowanie nowemu pracodawcy wynagrodzenia przekwalifikowanego górnika i zwrot kosztów utworzenia dla niego
nowego miejsca pracy.
W programie nie określono przewidywanej liczby osób,
które miałyby skorzystać z instrumentów osłonowych i aktywizująco-adaptacyjnych w poszczególnych latach. Jednakże już teraz wiadomo, iż część pracowników zatrudnionych pod ziemią uznała ofertę za satysfakcjonującą i w ich
przypadku można mówić o znacznym zaawansowaniu
realizacji programu, natomiast pracownicy zatrudnieni na
powierzchni nie wykazali większego zainteresowania skierowanymi do nich sugestiami. O ile świadczenia górnicze
wybrało 4,5 tys. osób, co stanowi w zależności od wariantu
38% lub nawet 57% założonej liczby, to propozycje związane z przekwalifikowaniem się pracowników zatrudnionych
na powierzchni widać nie były dla nich równie atrakcyjne,
w związku z czym zamiast kilku tysięcy, skorzystało z nich
w sumie 67 osób.
Jedną z głównych przyczyn znikomego zainteresowania
pracowników zatrudnionych na powierzchni zachętami do
odejścia z górnictwa była przede wszystkim trudna sytuacja
na lokalnym rynku pracy. Ona to właśnie, a także poprawiająca się kondycja ekonomiczna kopalń węgla kamiennego,
które w zmienionych warunkach zapewniały zatrudnienie
i korzystne warunki wynagradzania także pracownikom
na powierzchni, nie skłaniały ich do zmiany miejsca pracy
i zawodu. Okazało się również, iż przedsiębiorcy górniczy
niejednokrotnie świadomie hamowali odpływ pracowników,
nie wyrażając zgody na skorzystanie przez nich ze świadczenia górniczego. Ich odejście, wobec braku wystarczającej liczby pracowników nowo przyjmowanych lub przeniesionych z innych kopalń i spółek, mogło bowiem spowodować
niedobór pracowników dołowych i zagrozić realizacji planów
produkcyjnych.

7. Podjęcie kontroli prywatyzacji Metalexportu [por.
zał. nr 3, str. 21] poprzedziły sygnały o licznych nieprawidłowościach w procesie sprzedaży przez Ministra Skarbu
Państwa udziałów w tej spółce oraz realizacji zobowiązań
umownych przez inwestora strategicznego. Kontrola potwierdziła prawdziwość stawianych zarzutów. W konsekwencji niewłaściwie przygotowanej i przeprowadzonej prywatyzacji, w toku której nie przestrzegano zasady równego
traktowania wszystkich potencjalnych nabywców, przychody
budżetu państwa zostały mocno zaniżone, jednocześnie
gwałtownie pogorszyła się sytuacja Metalexportu oraz powiązanych z nim podmiotów.
W 2000 r., w momencie prywatyzacji, właścicielami
spółki był Skarb Państwa (51,1% jej kapitału), spółka pracownicza Mex-Inwest (39,7%) i kilkunastu drobniejszych
udziałowców. Ubiegający się o zakup udziałów Mex-Inwest
od początku był wyraźnie faworyzowany w publicznym konkursie ofert. Jego rywalom przekazywano błędne informacje,
bezpodstawnie podważano wartość konkurencyjnej oferty
podwyższenia kapitału Metalexportu, nie uwzględniono gwarancji bankowych konkurenta ani jego propozycji wpłacenia
wadium przez oferentów, na koniec wybrano ofertę gorszą
cenowo. W ocenie NIK, Minister SP sprzedał udziały Skarbu
Państwa podmiotowi o relatywnie niewielkim kapitale zakładowym, za cenę niższą o prawie 1,5 mln zł oraz przy znacząco mniejszych zobowiązaniach inwestycyjnych od kwot
i warunków oferowanych przez konkurenta. Mimo istnienia
przesłanek o niskiej wiarygodności finansowej nabywcy,
zrezygnował też z klauzuli o karze umownej w przypadku
niewykonania istotnych zobowiązań inwestycyjnych.
Jak można się było spodziewać, Mex-Inwest nie wywiązał się ze swoich powinności. Nie podwyższył kapitału
o 20 mln zł, nie utrzymał też przyrzeczonego zatrudnienia
w spółce – pracę straciły 34 osoby, to jest 27% zatrudnionych. W ciągu ponad 4,5 roku od nabycia udziałów kupujący
nie dokonał również deklarowanych inwestycji. Niewykonywanie przez Mex-Inwest jego zobowiązań pozacenowych
miało z kolei negatywny wpływ na realizację zobowiązań
Metalexportu. Nie wywiązał się on w terminie z obietnicy
podwyższenia kapitału zakładowego Bison-Bialu, którego
był strategicznym inwestorem i jedynie podpisanie przez
Ministerstwo Skarbu Państwa aneksu do umowy prywatyzacyjnej uchroniło Metalexport od konieczności uiszczenia
należnej z tego tytułu kary w wysokości blisko 8 mln zł.
Jednocześnie dramatycznie pogarszała się sytuacja
finansowa Metalexportu. O ile w okresie 2000-2001 spółka
wykazywała niewielki zysk, to w następnych latach strata
netto przekroczyła łącznie kwotę 95 mln zł. Obniżyły się
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także o ponad 88 mln zł (57,8%) aktywa Metalexportu, zaś
kapitał własny zmniejszył z prawie 61 mln zł do ujemnej wartości niemal 35 mln zł, która w bilansie za 2004 r. wzrośnie
o kolejne 34 mln zł. W trudnej sytuacji znalazły się również
podmioty powiązane z Metalexportem. W latach 20012002 strata netto Bison-Bialu wzrosła z 24 mln zł do prawie
75 mln zł – warto odnotować, że mimo to Metalexport, jego
główny akcjonariusz, nie podjął żadnych działań naprawczych – zaś umowa o współpracy z Metalexportem, zawarta
po przejęciu nad nim kontroli przez Mex-Inwest, stała się
jedną z przyczyn gwałtownego pogorszenia się wyników
ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa FUM Poręba.
Sprzedaż udziałów Skarbu Państwa w Metalexporcie
Mex-Inwestowi, a następnie niewykonanie przez inwestora
zobowiązań umownych, spowodowały zmniejszenie wpływów do budżetu o 13,5 mln zł. Na tę kwotę złożyły się niższe
o prawie 1,5 mln zł od możliwych do uzyskania przychody
ze sprzedaży udziałów, odstąpienie – w konsekwencji podpisania przez MSP aneksu do umowy sprzedaży akcji BisonBialu – od egzekucji kary umownej w wysokości ok. 8 mln zł,
a także konieczność umorzenia zobowiązań publicznoprawnych na kwotę 4,2 mln zł, wskutek niedostatecznego zaangażowania kapitałowego Metalexportu w Bison-Bialu.

8.

Analogiczne sygnały, a także wcześniej stwierdzone przez Izbę uchybienia przy prywatyzacji małych i średnich
przedsiębiorstw państwowych, spowodowały podjęcia kontroli
doraźnej, która ujawniła poważne nieprawidłowości w prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Koszalinie
[por. zał. nr 3, str. 23] i funkcjonowaniu powstałej w jej wyniku
firmy o nazwie Pomorski Przemysł Mięsny „Agros-Koszalin”
SA. Owe nieprawidłowości, stwierdzone na różnych etapach
prywatyzacji i działalności przedsiębiorstwa, zawinione przez
jego kierownictwo, Wojewodę Koszalińskiego, b. Ministerstwo
Przekształceń Własnościowych oraz zarząd i radę nadzorczą
zawiązanej w wyniku przekształceń spółki, z czasem stały się
przyczyną narastających trudności finansowych, a następnie
doprowadziły do jej upadłości.
Przebieg restrukturyzacji PPM od początku budzić powinien wątpliwości i wywołać reakcję organu założycielskiego.
W ramach restrukturyzacji mienia, różne składniki majątku
przedsiębiorstwa sprzedano poniżej wartości spółkom utworzonym przez byłych pracowników, co przyniosło przedsiębiorstwu 1 mln zł strat. W ocenie Departamentu Prywatyzacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw b. MPW, celem tych
transakcji było nie zabezpieczenie interesów przedsiębiorstwa, a pozbycie się majątku, którym nie byli zainteresowani
przyszli akcjonariusze, zamierzający zawiązać spółkę ze
Skarbem Państwa.
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Forsowana przez kierownictwo PPM w Koszalinie koncepcja prywatyzacyjna zakładała utworzenie spółki, której
udziałowcami, poza Skarbem Państwa, mieli być „Agros
Holding” SA – inwestor strategiczny, założone przez 150
pracowników przedsiębiorstwa „Towarzystwo Wspierania
Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa oraz Przemysłu Rolno-Spożywczego w Koszalinie”, a także 40-osobowa „grupa menedżerska”, skupiająca kadrę kierowniczą PPM od
brygadzisty po dyrektora. Taki skład akcjonariatu wzbudził
zastrzeżenia b. Delegatury MPW w Szczecinie, której zdaniem w całym tym przedsięwzięciu w gruncie rzeczy chodziło o przejęcie za niewielkie pieniądze majątku PPM przez
stosunkowo wąską grupę kierownictwa.
NIK krytycznie oceniła wyrażenie przez b. Ministerstwo
Przekształceń Własnościowych zgody na prywatyzację,
mimo niesprecyzowania jej celu, co powinno determinować
sposób i tryb dokonywanych przekształceń, a także bez zabezpieczenia interesów powstającej spółki. Jej działalność
wymagała dopływu znacznych środków finansowych, a gwarantem kredytów mógł być jedynie „Agros Holding”. Zasadne
zatem było, zdaniem NIK, wprowadzenie przez Wojewodę
Koszalińskiego do statutu „Agros-Koszalin” postanowień dotyczących przeznaczenia środków finansowych uzyskanych
z podwyższenia kapitału zakładowego oraz zapisu o czasowym zakazie sprzedaży (bądź sprzedaży jedynie za zgodą
Skarbu Państwa) obejmowanych przez inwestorów akcji.
Tak się jednak nie stało. W rezultacie środki uzyskane
z podwyższenia przez „Agros Holding” kapitału spółki, zamiast
na cele rozwojowe, zarząd „Agros-Koszalin” przeznaczył niemal w całości na zakup od tegoż „Agros Holding” udziałów
w dwóch jego spółkach. Dzięki temu inwestor strategiczny
w ciągu zaledwie miesiąca odzyskał ponad 80% zainwestowanych środków, a jednocześnie pozbył się udziałów w nierentownych spółkach. Dokonawszy tych transakcji, „Agros
Holding” wycofał się z „Agros-Koszalin”, zaś nowi właściciele
nie byli w stanie zapewnić spółce finansowych gwarancji funkcjonowania. Przeprowadzona konsolidacja, której nie przewidywała koncepcja prywatyzacji, naraziła „Agros-Koszalin” na
straty w wysokości 3,4 mln zł oraz utratę płynności i wiarygodności finansowej. Ostateczną tego konsekwencją było ogłoszenie jego upadłości. Objęte przez Skarb Państwa za kwotę
7 mln zł akcje stały się bezwartościowe.
W tej sytuacji dziwić musi zachowanie przedstawicieli Skarbu Państwa w radzie nadzorczej. Głosowali oni za
przyjęciem niekorzystnych dla spółki uchwał, powodujących
wyprowadzenie z niej środków finansowych, a także – mimo
pogarszania się wskaźników ekonomicznych spowodowanego poczynionymi zakupami – za udzieleniem absolutorium
członkom zarządu i rady nadzorczej „Agros-Koszalin” SA.

9. Krytyczne uwagi sformułowano na temat gospodarowania majątkiem przez PKP SA [por. zał. nr 3, str.
34] w latach 2001-2004. Spółka nie wprowadziła w życie
zasadniczych postanowień ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP, dotyczących gospodarowania majątkiem. Przede
wszystkim nie uregulowała stanu prawnego znacznej części
użytkowanych nieruchomości i gruntów. Brak stosownych
wpisów w księgach wieczystych spowodował, że PKP SA
nie mogła przekazać aportem nowo utworzonym spółkom
majątku trwałego, który był im niezbędny do prowadzenia
działalności. W rezultacie do końca 2004 r. z posiadanych
przez PKP SA ponad 179 tys. działek, budynków, budowli
i innych obiektów, wniesiono do spółek jedynie 20 nieruchomości – około 0,011% przeznaczonych do zagospodarowania – co w ocenie NIK stanowi zagrożenie dla powodzenia
restrukturyzacji majątkowej PKP SA.
Sytuacja taka miała negatywny wpływ na działalność
gospodarczą i stan finansowy spółek powstałych w wyniku
podziału majątku b. przedsiębiorstwa państwowego PKP,
nie miały one bowiem tytułu prawnego do zarządzania infrastrukturą i utrzymywania jej w odpowiednim stanie technicznym. Odbijało się to szczególnie na stanie linii kolejowych,
oddanych w użytkowanie Polskim Liniom Kolejowym SA,
ponieważ majątek ten był w znacznym stopniu niedoinwestowany i zużyty technicznie. Niski kapitał zakładowy spółek
zmniejszał ich zdolności kredytowe, zaś brak środków pociągał za sobą ograniczenie napraw torów, urządzeń kolejowych i taboru, a w konsekwencji – dalszą dekapitalizację
majątku.
PKP SA nie radziły sobie również z zagospodarowaniem
majątku nie wykorzystywanego do prowadzenia działalności
usługowej, a przede wszystkim tych zbędnych składników
mienia, które miały zostać sprzedane, wynajęte, wydzierżawione, przekazane na rzecz Skarbu Państwa lub gmin,
ewentualnie zlikwidowane. Nie zostały nawet przeprowadzone analizy, które nieruchomości można uznać za zbędne, co
uniemożliwiało zaplanowanie ich zagospodarowania. Istniały
także przyczyny obiektywne – opóźnienia w regulowaniu stanów prawnych nieruchomości, mała atrakcyjność niektórych
z nich – jednak kontrola wykazała, że główną przeszkodą
w sprzedaży nieruchomości był brak docelowych koncepcji
zagospodarowania majątku oraz niewłaściwe przygotowanie
go do zbycia.
W tej sytuacji trudno się dziwić, że tempo sprzedaży majątku PKP SA było bardzo wolne. W badanym okresie spółka
uzyskała ze zbycia nieruchomości łącznie ok. 374 mln zł, co
stanowiło zaledwie 6,7% wartości zarządzanych przez nią

rzeczowych aktywów trwałych. Mimo tak niewielkiej skali
transakcji nie dopilnowano, by przebiegały one bez uchybień.
Część nieruchomości sprzedano poniżej cen rynkowych, na
dodatek z naruszeniem prawa, m.in. bez uzyskania zgody
ministra właściwego ds. transportu.
Nie lepiej radziła sobie spółka z zabezpieczeniem
swoich interesów ekonomicznych i prawnych. Jaskrawym tego przykładem było nieobjęcie 10% należnych
udziałów w kapitale zakładowym b. Fabryki Wagonów
Pafawag we Wrocławiu, niska skuteczność windykacji
należności z tytuły dostaw i świadczonych usług, a także
nieegzekwowanie zapisów zawartych w umowach najmu
i dzierżawy majątku należącego do PKP SA. Do powstania znacznych strat przyczyniło się również zbyt wolne
tempo likwidacji zbędnego majątku oraz niedostateczne
jego zabezpieczenie.
Jednym z podstawowych czynników, wpływających na
tempo i przebieg przekształceń własnościowych w PKP SA,
były nieprecyzyjne, budzące wątpliwości rozwiązania prawne, dotyczące m.in. restrukturyzacji i prowadzonego przez
spółkę postępowania uwłaszczeniowego. Trudno jednak nie
zauważyć, iż na ogólny obraz działalności i obecną kondycję finansową PKP SA wpłynęły w niemałym stopniu również
różnego rodzaju nieprawidłowości w gospodarowaniu ich
majątkiem, mające swe źródło w niewłaściwym zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz braku odpowiedniego nadzoru
i kontroli.

10. NIK krytycznie oceniła działalność „grupy kapitałowej” Poczty Polskiej [por. zał. nr 3, str. 32], zwłaszcza
celowość zaangażowania w latach 2002-2004 (I półr.) prawie
53 mln zł w 7 podmiotach prawa handlowego, z których tylko
jeden przynosił zyski, pozostałe natomiast odnotowały wysokie straty. Zdaniem Izby istnieją przesłanki wskazujące na to,
iż z dochodowych usług powszechnych Poczta Polska subsydiowała nierentowną działalność finansową, ubezpieczeniową
i leasingową, prowadzoną przez podmioty funkcjonujące z jej
udziałem. Jednocześnie Poczta Polska, wykorzystując swą
monopolistyczną pozycję na rynku, preferowała owe podmioty, udzielając im znaczących zleceń, bardzo często w trybie
bezprzetargowym, a przy tym kosztem własnych interesów
wspierała innych udziałowców – wielkie prywatne grupy kapitałowe. Zdaniem Izby, zaniedbaniu interesów przedsiębiorstwa
i innym nieprawidłowościom winni są kolejni dyrektorzy generalni Poczty Polskiej oraz członkowie jej kierownictwa, którzy
reprezentowali przedsiębiorstwo na walnych zgromadzeniach
i w radach nadzorczych, a po utracie kierowniczych stanowisk
w Poczcie Polskiej niejednokrotnie wchodzili w skład zarządów spółek z jej udziałem.
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Ujawniono liczne przykłady braku dbałości o publiczny
majątek. Poczta, posiadając prawie 75% akcji Banku Pocztowego, zrezygnowała z ich uprzywilejowania i uzależniła
się od głosu mniejszościowego akcjonariusza. W dziedzinie
ubezpieczeń emerytalnych i na życie podporządkowała swoją
działalność globalnej firmie ubezpieczeniowej Cardif SA, nie
zapewniając sobie należnych korzyści. Pocztowy Fundusz
Leasingowy, stanowiący w całości własność Poczty Polskiej,
działał prawie wyłącznie dzięki jej zleceniom. Jednocześnie
Poczta gwarantowała zaciągane przez PFL kredyty, przeznaczane na zakup samochodów i urządzeń, które następnie brała w leasing. Nic zatem nie stało na przeszkodzie, aby
zaciągała owe kredyty samodzielnie. Swoiste kuriozum stanowiła działalność Pocztowego Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych. Deklarowana przez Pocztę, jego stuprocentowego właściciela, chęć ubezpieczania w PTUW „podmiotów
grupy kapitałowej Poczty Polskiej” stworzyła paradoksalną
sytuację: Poczta zaasekurowała samą siebie w należącym
do niej PTUW, wskutek czego ponosiła wszelkie ryzyko
związane ze stratami i szkodami, na wypadek których ubezpieczyła swój majątek.
Do powstania wszystkich tych nieprawidłowości w dużej
mierze przyczynił się brak strategii działania Poczty Polskiej,
określającej m.in. funkcjonowanie podmiotów z jej udziałem.
Nie przeszkodziło to kierownictwu Poczty informować Sejmu, że działalność przedsiębiorstwa i funkcjonowanie jego
tzw. „grupy kapitałowej” odbywa się zgodnie z istniejącą
strategią. Tymczasem kolejne wersje strategii rozwojowych
i restrukturyzacji przedsiębiorstwa ciągłe znajdowały się dopiero w sferze projektów, zaś Poczta Polska, wbrew temu
co podawała w swoich dokumentach, nie stanowiła grupy
kapitałowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, spółki handlowe z udziałem kapitału Poczty Polskiej i PTUW mogą
występować w obrocie wyłącznie jako podmioty powiązane
kapitałowo.
Inną przyczyną powstałych nieprawidłowości był sposób
zarządzania Pocztą Polską i jej hierarchiczna struktura, pozwalające dyrektorowi generalnemu decydować o sprawach
całego przedsiębiorstwa, a także nierzetelne sprawowanie
przez kolejnych dyrektorów generalnych Poczty nadzoru
nad jej udziałem w podmiotach gospodarczych. Towarzyszył
temu brak kontroli, audytu i niezbędnych kwalifikacji pracowników.
Planowana restrukturyzacja Poczty Polskiej polegać ma
m.in. na przekształceniu jej poszczególnych pionów gospodarczych w spółki prawa handlowego. Przewidywana jest
też komercjalizacja przedsiębiorstwa. W przedsięwzięciach
tych pomóc mają doświadczenia nabyte w związku z dotychczasowym uczestnictwem Poczty w spółkach. Zdaniem NIK,
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korzystanie z owych doświadczeń nie rokuje powodzenia.
Nierzetelność i niegospodarność, a także nielegalność niektórych działań Poczty świadczy, iż nie jest ona przygotowana do takich zmian, które budzą tym większe obawy, że
powtórzenie poprzednio popełnionych błędów na większą
skalę, w procesie przekształcania całego przedsiębiorstwa,
może zagrozić jego egzystencji.

11. Kolejna kontrola wykonywania zadań ustawowych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową w latach
2001-2004 [por. zał. nr 3, str. 52] wykazała poprawę w tej
dziedzinie w stosunku do okresu 1996-1997, w którym jej
działalność oceniono negatywnie, m.in. ze względu na niewystarczającą dbałość o interes Skarbu Państwa, niewłaściwe
administrowanie powierzonym mieniem, nieprawidłowości
przy przydziale kwater osobom uprawnionym, niewłaściwą
politykę inwestycyjną i remontową, wreszcie uchybienia
w wykorzystaniu otrzymanych dotacji budżetowych.
Zakończona w 2005 r. kontrola wykazała, iż Agencja
podjęła systemowe działania w celu zaspokojenia prawa
żołnierzy zawodowych do kwatery. Powołanie przez Agencję
spółki z o.o. pod nazwą Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera”, której zadaniem jest budowa
mieszkań na wynajem dla żołnierzy zawodowych, zbiegło się
w czasie z istotną zmianą stanu prawnego określającego zakres uprawnień żołnierzy zawodowych do kwatery oraz sposób ich realizacji. W rezultacie nowo budowane mieszkania
zyskają status zbliżony do mieszkań funkcyjnych, a zarówno
działalność inwestycyjna, jak i utrzymanie nowego zasobu
mieszkaniowego, nie będą na bieżąco angażowały środków
budżetowych.
Osiągnięcia w sferze koncepcji nie przełożyły się jednak, jak dotąd, na efekty materialne. W latach 2003-2004
Program budowy mieszkań na wynajem dla żołnierzy zawodowych służby stałej zrealizowany został w niespełna 2%
– zamiast planowanych 3 tys. mieszkań do użytku oddano
54. Zdaniem NIK, przyczyną tak nikłych rezultatów było przyjęcie nierealnego harmonogramu, nie przewidziano bowiem,
iż procesy organizowania spółki oraz przygotowania inwestycji budowlanych (m.in. pozyskanie terenów pod budowę,
opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń) w rzeczywistości mogą
przebiegać znacznie wolniej niż w założeniach.
Izba stwierdziła, że stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych nie uległ zasadniczej
poprawie, mimo rosnących nakładów ze środków budżetowych przekazywanych przez Ministra Obrony Narodowej
oraz środków własnych Agencji. Ujawniono również inne
niepokojące tendencje. Nastąpił wzrost kosztów utrzymy-

wania pustostanów lokali użytkowych i pogorszyły się wyniki
finansowe działalności hotelowej. Systematycznie wzrastała
również liczba niezasiedlonych kwater i lokali mieszkalnych.
Spowodowane było to przede wszystkim restrukturyzacją Sił
Zbrojnych RP – likwidacją lub dyslokacją jednostek wojskowych oraz małą atrakcyjnością niektórych kwater, zwłaszcza
zlokalizowanych w małych garnizonach. Z drugiej jednak
strony działania podejmowane przez Agencję w celu zagospodarowania zbędnych kwater i lokali mieszkalnych, m.in.
przez wynajem lub przekazanie ich do zasobu gminy, nie
przyniosły znaczących rezultatów.
Oddzielne zagadnienie stanowi dbałość o powierzone
mienie. W tej dziedzinie nie nastąpiła zdecydowana poprawa. Nakłady na remonty i konserwację zasobu mieszkaniowego były niewystarczające wobec istniejących potrzeb.
Przy utrzymaniu wydatków na niezmienionym poziomie,
potrzeby te mogłyby zostać zaspokojone najwcześniej po
upływie 8-10 lat.

12.

Wielokrotnie badane były również kwestie związane z utrzymaniem i remontami komunalnych budynków mieszkalnych [por. zał. nr 3, str. 76]. Ustalenia kontroli
z lat 1998-2002 wskazywały, że organy gmin i podmioty zarządzające gminnym zasobem mieszkaniowym nie przejawiały dostatecznej troski o stan techniczny budynków oraz
mieszkań komunalnych. Naprawy i modernizacja „starej
substancji mieszkaniowej” zostały zaniedbane, wskutek
czego rosła liczba obiektów wymagających generalnych remontów, lub nadających się wyłącznie do rozbiórki, zaś zarządcy ignorowali nakazy opróżnienia budynków mieszkalnych zagrożonych katastrofą budowlaną. Z ustaleń kontroli
przeprowadzonej w 2005 r. w 32 urzędach gmin oraz takiej
samej liczbie jednostek organizacyjnych zarządzających komunalnymi zasobami mieszkaniowymi wynika, że stan ten
nie uległ większej poprawie.
Opieszale przebiegało uchwalanie programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Część organów
kontrolowanych gmin, mimo upływu 3,5 roku od wejścia w życie ustawy o ochronie praw lokatorów, w ogóle nie uchwaliła
owych programów, a te istniejące w wielu przypadkach okazały się niekompletne lub opracowane na podstawie niepełnych danych. Organy gmin i jednostki zarządzające mieszkaniowym zasobem nadal nie przejawiały należytej dbałości
o stan techniczny budynków mieszkalnych. Na ich remonty
i utrzymanie przeznaczane były środki finansowe niewspółmiernie niskie w stosunku do potrzeb. Przy sporządzaniu
planów remontów nie przestrzegano właściwej kolejności
robót. Plany te w większości były przygotowywane nierzetelnie, bez pełnego rozpoznania i sprecyzowania potrzeb. Ale

nawet i one nie zastały urzeczywistnione w całości. Spośród
24 gmin, w których program wieloletni obejmował plan remontów i modernizacji, 13 nie zapewniło w swych budżetach
środków niezbędnych do ich realizacji.
Ani jeden z kontrolowanych podmiotów zarządzających
budynkami komunalnymi nie wypełniał swoich obowiązków
związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w sposób
zadowalający. Znaczna część zarzadców nie przestrzegała
terminów okresowych przeglądów wszystkich budynków, nie
wykonywała też wynikających z nich zaleceń. Książki obiektu budowlanego w większości prowadzone były nierzetelnie,
a dokumentacja użytkowania budynku – niekompletna.
Stwierdzono, iż zarządcy w dalszym ciągu nie opróżniali
w wyznaczonym terminie budynków zagrożonych katastrofą
budowlaną. Niejednokrotnie proces ten trwał kilka, a nawet
kilkanaście lat, mimo że organy nadzoru budowlanego często nadawały swym decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności. Główną przyczynę zwłoki, stwarzającej zagrożenie
dla zdrowia i życia najemców, miała stanowić niedostateczna liczba lokali zamiennych. Tymczasem wolne lokale nie
zawsze były wynajmowane w pierwszej kolejności osobom
mieszkającym w zagrożonych budynkach.
Jedną z istotnych przyczyn powstania i utrwalenia się
wymienionych nieprawidłowości był niedostateczny nadzór
organów wykonawczych gmin nad jednostkami zarządzającymi gminnym zasobem mieszkaniowym, a kierowników
tych podmiotów – nad pracownikami odpowiedzialnymi za
utrzymanie i remonty obiektów budowlanych. Organy gmin
na ogół przejawiały niewielkie zainteresowanie działalnością
podmiotów zarządzających budynkami komunalnymi. Rady
gmin na swych posiedzeniach nie podejmowały zagadnień
związanych z gospodarowaniem gminnymi mieszkaniami
lub zajmowały się nimi okazjonalnie. Zarządców kontrolowały
tylko 22 urzędy, jednak zaledwie w 9 przypadkach tematem
kontroli były remonty budynków – w pozostałych przedmiot
analizy stanowiły jedynie przedstawione sprawozdania.

13.

Liczne krytyczne uwagi wzbudziła racjonalność
wydatków na promocję w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa [por. zał.
nr 3, str. 26]. W latach 2002-2004 przepisów wewnętrznych
regulujących prowadzenie i finansowanie szeroko rozumianej działalności promocyjnej, zwłaszcza reklamy, reprezentacji, sponsoringu, a także dokonywania darowizn, nie miało
14 spośród 30 podmiotów objętych badaniami kontrolnymi.
Brak takich regulacji lub ich cząstkowy charakter najczęściej
tłumaczono niewielkimi rozmiarami wydatków na promocję,
lub faktem, że decyzje podejmowało wąskie grono członków
kierownictwa. Zdaniem NIK, brak precyzyjnych regulacji we-
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wnętrznych w tej dziedzinie, mimo że nie stanowi naruszenia prawa, to przyczynia się do nieprzejrzystości wydatków
promocyjnych. Opinię taką uzasadniają ustalenia kontroli,
z których wynika, że kierownictwa spółek i przedsiębiorstw
państwowych dysponowały środkami na promocję w sposób
nadmiernie dowolny, nierzadko w niezgodzie z zasadami
gospodarności i obowiązującymi przepisami, czemu nie
przeciwdziałały wystarczająco energicznie organy nadzorujące podmioty, w których Skarb Państwa posiada pozycję
dominującą.
Większość kontrolowanych jednostek nie analizowała
efektywności wydatków na cele promocyjne. Badania takie
uważano za zbyt skomplikowane i kosztowne, a do tego
nie zawsze pozwalające określić wpływ promocji na wielkość sprzedaży, zwłaszcza gdy jej cele były sformułowane
w sposób ogólny – np. poprawa efektywności, zwiększenie
przychodów, czy utrwalanie wśród nabywców świadomości
marki. Przedsiębiorcy na ogół nie doceniali płynących z promocji korzyści w postaci wzrostu sprzedaży w dłuższym
okresie, chodziło im raczej o zyskanie uznania pracowników
i zdobycie prestiżu we własnym regionie lub branży. Poprawa wizerunku firmy była traktowana jako cel sam w sobie,
nie zaś jako sposób na uzyskanie profitów finansowych.
Trudno było uznać za właściwą praktykę udzielania darowizn. Obok beneficjentów zajmujących się działalnością
charytatywną, kulturalną, oświatowo-wychowawczą, ochroną zdrowia, opieką społeczną itd., obdarowywane były również instytucje państwowe, takie jak Straż Pożarna, Policja,
administracja publiczna, czy poczta. W rezultacie przyznawanie części darowizn nabierało charakteru zastępowania
państwa w finansowaniu jego zadań. Nie bez znaczenia był
przy tym fakt, iż oferowanie darowizn przez spółki i przyjmowanie ich przez władze publiczne mogło stawiać te ostatnie w sytuacji konfliktu interesów. Liczne nieprawidłowości
popełniane były również przy ewidencjonowaniu kosztów
reprezentacji. Badania ujawniły, iż do wydatków na reprezentację bezzasadnie zaliczano m.in. finansowanie różnego
rodzaj imprez organizowanych dla własnych pracowników,
spotkań i upominków wręczanych przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej, zakupy odzieży i obuwia
roboczego, a także wyrobów alkoholowych.
W opinii NIK, dysponowanie przez kierownictwa podmiotów gospodarczych praktycznie nieograniczonym prawem do swobodnego dokonywania darowizn, z których
większość jest odliczana od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, oznacza uszczuplanie publicznych środków finansowych. Szczególny sprzeciw budzić musi udzielanie darowizn przez przedsiębiorców
ponoszących straty finansowe lub korzystających z pomocy
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publicznej, a tak uczyniło 12 spośród 13 skontrolowanych
jednostek, które wykazały ujemną rentowność.
Ustalenia kontroli wskazują na konieczność poddania
ściślejszemu nadzorowi organów państwowych – wykonujących funkcje właścicielskie w spółkach z udziałem Skarbu
Państwa oraz funkcję organu założycielskiego w przedsiębiorstwach państwowych – wydatków na działalność promocyjną. Właściwe organy powinny przy tym rozważyć, czy
obowiązujące przepisy w wystarczającym stopniu zapobiegają niegospodarnym i niecelowym wydatkom podmiotów
gospodarczych kontrolowanych przez Skarb Państwa.

14.

Ustalenia kontroli działalności zakładów energetycznych w zakresie ograniczania nieuzasadnionych
strat energii wprowadzanej do sieci elektroenergetycznych i wpływu tych strat na wysokość ustalanych taryf
[por. zał. nr 3, str. 92] pozwoliły stwierdzić, że podjęte działania przyniosły wprawdzie pewne efekty, ale nie były one
imponujące, zaś sposób kształtowania taryf niejednokrotnie
umożliwiał zakładom osiąganie nieuzasadnionych zysków.
W badanym okresie lat 2001-2004 (I półr.) następowała
systematyczna poprawa wyników ekonomiczno-finansowych
zakładów energetycznych. O ile w 2001 r. zysk w ogólnej
wysokości 121 mln zł osiągnęło 8 spośród 15 kontrolowanych zakładów, to w 2003 r. dodatni wynik, ogółem ponad
262 mln zł, uzyskało 14 zakładów energetycznych. Te pozytywne tendencje wynikały z jednej strony z obniżenia udziału
kosztów związanych ze sprzedażą, przesyłem i dystrybucją
energii w uzyskanych przychodach, z drugiej zaś z poprawy
ściągalności należności od odbiorców energii.
Objęte kontrolą zakłady w latach 2002-2003 zredukowały
straty energii wprowadzanej do sieci, nie wyczerpały jednakże
wszystkich istniejących w tym względzie możliwości. Straty
energii w sieciach elektroenergetycznych w Polsce, zarówno
związane z przepływem energii, jak i spowodowane nielegalnym jej poborem, należały do najwyższych w Europie. Część
zakładów nie prowadziła analiz i badań mogących pomóc
w ustaleniu struktury i źródeł strat. Ograniczenia technicznych
strat sieciowych energii nie ułatwiało też niedostosowanie
transformatorów do występujących obciążeń, co powodowało
dodatkowe jej zużycie, oraz niedostateczna liczba przyrządów pomiarowych – w urządzenia takie nie była wyposażona
znaczna część stacji transformujących energię elektryczną
z sieci średniego napięcia do sieci napięcia niskiego.
Do obniżania strat energii motywowały zakłady energetyczne wprowadzone w 2001 r. przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nowe mechanizmy regulacji cen i opłat
taryfowych. Jednakże posługiwanie się metodą porównywania wyników poszczególnych przedsiębiorstw i wyznaczanie

średniego poziomu strat, uznawanego za uzasadniony, również budzić mogło wątpliwości. Jej zastosowanie wprawdzie
skłaniało najmniej efektywne przedsiębiorstwa do obniżenia
kosztów, z drugiej jednak strony podmioty odnotowujące
uszczerbek mniejszy od prognozowanego inkasowały swoistą premię, przenosząc do taryf kwoty znacznie wyższe niż
pokrywające rzeczywiste straty. W ocenie NIK, takie działania nie zapewniały właściwego zrównoważenia interesów
przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii, a ponadto nie znajdowały oparcia w przepisach prawa. Ustawa
Prawo energetyczne wymaga bowiem, by podstawą ustalania poszczególnych taryf były koszty uzasadnione – niezbędne do przesyłania, dystrybucji i obrotu energią – nie zaś
uśrednione koszty w sektorze elektroenergetycznym.
Na wysokość strat miała wpływ również mała wykrywalność nielegalnego poboru energii, niewspółmiernie niska
w stosunku do rozmiarów tego zjawiska. Corocznie ujawniano
blisko 8 tys. przypadków kradzieży energii, jednak w 8 zakładach, które w latach 2001-2003 oszacowały tego rodzaju straty na 230 mln zł, były one od 12 do 66 razy wyższe od wartości
energii pobranej przez sprawców wykrytych. Za naganny Izba
uznała zatem fakt, iż o ponad 18 tys. przypadków kradzieży
energii (z ogólnej liczby 26 tys. stwierdzonych) zakłady energetyczne nie zawiadomiły Policji ani prokuratury. NIK skonstatowała ponadto systematyczne obniżanie się skuteczności
windykacji opłat od sprawców nielegalnego poboru energii.

15.

W rezultacie kontroli sprzedaży i wydzierżawiania majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
podmiotom z udziałem zagranicznym oraz sprzedaży
gruntów w miejscowości Dobra przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie [por.
zał. nr 3, str. 93], NIK nie zgłosiła istotnych zastrzeżeń do
transakcji zawartych z cudzoziemcami i spółkami z udziałem
zagranicznym. Miały one niewielki udział w ogólnym areale
gruntów, które rozdysponował Oddział i przeprowadzone
zostały z zachowaniem ustawowych wymogów. W każdym
spośród analizowanych przypadków uzyskano zezwolenia
właściwych organów. Nieruchomości sprzedano za kwotę
nie niższą, niż określona w wycenie, a cenę – poza jednym
przypadkiem – nabywcy uregulowali terminowo.
Obejmowanie gruntów dzierżawionych przez podmioty
z udziałem zagranicznym następowało nie tylko w wyniku
przetargu, ale również w drodze odkupienia udziałów od
polskich udziałowców, bądź objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Działania takie prowadziło 6 spółek, które – jako podmioty krajowe – dzierżawiły nieruchomości o łącznym obszarze ok. 10 tys. ha. Należy
jednak mieć na uwadze, iż posiadane przez Oddział dane

o wielkości areału gruntów dzierżawionych przez podmioty
z udziałem zagranicznym nie odzwierciedlały w pełni stanu
faktycznego. W ewidencji Oddziału niektóre umowy dzierżawy wykazywano bowiem jako zawierane przez podmiot
krajowy, podczas gdy faktycznym dzierżawcą była spółka ze
stuprocentowym udziałem kapitału obcego.
W ocenie Izby, powyższe transakcje nie kolidowały z potrzebami gospodarstw rodzinnych. W latach 2002-2004 liczba przetargów ograniczonych, organizowanych głównie dla
rolników zamierzających powiększyć gospodarstwo, wzrosła
z 84 w 2002 r. do 328 w 2003 r. i 318 w I półroczu 2004 r.
W ich wyniku, w kolejnych latach sprzedano lub wydzierżawiono rolnikom indywidualnym odpowiednio 2,7 tys. ha,
6,9 tys. ha i 5,2 tys. ha. Ponieważ w Oddziale nie rejestrowano zapotrzebowania rolników na grunty rolne, a w toku kontroli nie udało się uzyskać wiarygodnych informacji z innych
źródeł, nie można było ocenić, w jakim stopniu zaspokojony
został popyt rolników na grunty rolne w latach 1996-2001.
Zdecydowanie krytycznie natomiast oceniono sprzedaż
w latach 1999-2000 krajowemu nabywcy pięciu nieruchomości położonych w miejscowości Dobra. Trzy z nich sprzedano jako grunty rolne, chociaż ich atrakcyjne położenie
uzasadniało dokonanie zmiany w planie zagospodarowania
przestrzennego i przeznaczenie tych nieruchomości na cele
budownictwa mieszkaniowego, co pozwoliłoby uzyskać za
nie cenę wyższą o co najmniej 4,5 mln zł. Pozostałe dwie
nieruchomości sprzedano w nieodpowiednim momencie,
w czasie trwania procedury związanej ze zmianą ich przeznaczenia z rolniczego na budowlane. Brak pewności, czy
rada gminy podejmie stosowną uchwałę, mógł zniechęcić
część podmiotów zainteresowanych przetargiem – świadczy
o tym fakt, że przystąpił do niego tylko jeden oferent – i wpłynąć na wysokość uzyskanej ceny. Jak nietrudno się było domyślić, po przekwalifikowaniu gruntów wartość owych nieruchomości znacznie wzrosła, na czym skorzystali nabywcy.
Był to kolejny przypadek nieprawidłowości w obrocie nieruchomościami Zasobu stwierdzony w ostatnich latach przez
NIK, a wynikający z nierzetelności i zaniedbań pracowników
Agencji.

16.

Kontrola pozyskania i sprzedaży drewna
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w latach 2002-2004 [por. zał. nr 3, str. 70] wykazała,
że efekty tych działań były dość zróżnicowane. O ile nie
można mieć większych zastrzeżeń do tej części gospodarki leśnej, w której zakres wchodzi planowe pozyskiwanie
drewna i odnawianie usuniętych drzewostanów, to nie da się
tego samego powiedzieć o sprzedaży drewna oraz dbałości
o ekonomiczne interesy i mienie PGL LP.
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W okresie, o którym mowa, przychody ze sprzedaży
drewna wzrosły niemal o jedną czwartą, do czego przyczynił się w pewnej mierze wzrost bardzo opłacalnego eksportu. Wyraźnie zmalały też przeterminowane należności
dłużników, choć pewien wpływ na poprawę statystyki miało
umorzenie nieściągalnych wierzytelności, powstałych w latach poprzednich. Te pozytywne objawy nie mogły jednak
przesłonić licznych przypadków niegospodarności, czy też
niefrasobliwego podejścia do ochrony interesu publicznego, takich jak sprzedaż cennych gatunków drewna po
zaniżonej cenie, dokonywanie transakcji z kontrahentami
którzy nie uregulowali w terminie poprzednich płatności,
a także niewielka determinacja w dochodzeniu zaległych
zobowiązań. Kontrolerzy wytknęli ponadto błędy w organizowaniu i przeprowadzaniu w nadleśnictwach przetargów
na sprzedaż drewna, zawieranie umów z mocą wsteczną,
brak w wielu kontraktach finansowych zabezpieczeń spłaty
należności.
W latach 2002-2004 Służbie Leśnej nie udało się ograniczyć strat powodowanych kradzieżami. W okresie tym
stwierdzono łącznie 33 tys. przypadków przywłaszczenia
drewna, którego wartość przekraczała 11 mln zł. Co więcej, w 5 spośród 10 skontrolowanych regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych proceder ów nasilał się, w 4 kolejnych
zanotowano spadek wykrywalności sprawców, w jednej natomiast obydwie te tendencje wystąpiły jednocześnie.
Jednym z głównych powodów zaistnienia niekorzystnych zjawisk był niezbyt skuteczny nadzór dyrekcji generalnej i dyrekcji regionalnych nad jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych. Ujawniono m.in., że w co trzecim
ze skontrolowanych nadleśnictw nie dbano o dokładność
pomiaru i rzetelność klasyfikacji pozyskanego drewna, ani
o prawidłowe ewidencjonowanie stanu magazynowanego
surowca. Popełniane przy tym uchybienia, a także liczne
przypadki umorzeń wszczętych spraw o kradzieże, świadczą o beztroskim podejściu do wykonywanych obowiązków przez nadzorujących prace związane z pozyskaniem
i sprzedażą drewna pracowników nadleśnictw oraz osoby
mające czuwać nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej w różnych jej aspektach i sprawujące funkcje
kontrolne.
Błędy w pomiarach i ewidencji pozyskanego drewna,
jego sprzedaż po zaniżonej cenie, zbywanie go podmiotom
zalegającym z płatnościami, a także zbyt pobieżny nadzór
nie dość że powodowały uszczerbek w mieniu publicznym,
to jednocześnie tworzyły warunki sprzyjające korupcji. Do
czynników korupcjogennych zaliczyć należy również nieprzestrzeganie przepisów wewnętrznych regulujących wy-
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bór wykonawców planu urządzenia lasów oraz wykonawców
prac przy pozyskiwaniu drewna.

17. Nie wyróżnił się gospodarnością także Polski Komitet Normalizacyjny, godząc się na niekorzystne dla siebie
warunki rozwiązania konfliktu na tle rozliczeń finansowych,
do jakiego doszło w wyniku zakłóceń we współpracy PKN
z Wydawnictwami Normalizacyjnymi „ALFA-WERO”
Sp. z o.o. [por. zał. nr 3, str. 27]. Zawarta w styczniu 2004 r.
ugoda zakończyła spór o prawo do zbioru norm i ich komercyjnego wykorzystywania. W ten sposób osiągnięto doraźny
cel, jakim było zapewnienie wyłączności rozpowszechniania zbioru norm, co warunkowało przystąpienie Polski do
międzynarodowych organizacji normalizacyjnych. Niektóre
postanowienia tej ugody okazały się jednak dla PKN niekorzystne.
NIK zakwestionowała przede wszystkim te jej zapisy,
w których wyniku PKN ograniczył do 1,5 mln zł swoje roszczenia z tytułu utraconych korzyści finansowych z powodu
druku i dystrybucji przez wspomniane wydawnictwo Polskich
Norm bez stosownej umowy, podczas gdy zgodnie z zasadami stosowanymi w międzynarodowych organizacjach
normalizacyjnych (ISO) odszkodowanie powinno wynieść co
najmniej 4,9 mln zł. PKN podzielił zatem w tym względzie
nieuprawniony pogląd spółki „ALFA-WERO”, iż należność
powinna być określona w sposób umowny, na zasadzie
kompromisu, a nie oparta na szczegółowych wyliczeniach.
Co więcej, spółka ma spłacić ustaloną kwotę świadcząc PKN
bezpłatne usługi drukarskie. Takie rozwiązanie jest jednak
niezgodne z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, które Komitet, jako państwowa jednostka budżetowa,
obowiązany jest przestrzegać. Przyjęta forma rekompensaty
znacznie zatem utrudnia wyegzekwowanie należności, gdyż
wymaga zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, której przed zawarciem ugody nie uzyskano.
Porozumienie w praktyce zwalnia „ALFA-WERO” także z obowiązku spłaty zobowiązań z tytułu utraconych
przychodów środka specjalnego PKN w latach 1999-2000.
Łączna wysokość owej zaległości wraz z ustawowymi odsetkami wyniosła ponad 500 tys. zł. Należność ta nie została jednak w ogóle objęta ugodą, której podpisanie wyczerpuje wszelkie roszczenia istniejące między stronami.
W ocenie NIK, rezygnacja z dochodzenia powyższej kwoty
faktycznie stanowi umorzenie należności, gdyż nie zaszła
żadna z określonych przepisami przesłanek. Z ustaleń
kontroli wynika, że decyzję w sprawie ostatecznego kształtu ugody w imieniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
podjął jednoosobowo prezes PKN.
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Głównym celem prowadzonych przez Izbę badań w sferze społecznej jest ustalenie, w jakim stopniu państwo wywiązuje
się z obowiązku stworzenia obywatelom możliwości zaspokajanie ich podstawowych potrzeb, m.in. zdrowotnych, mieszkaniowych, bytowych, oświatowych, kulturalnych, a w sytuacjach kiedy jest to konieczne – udzielenia im pomocy w rozwiązywaniu
życiowych problemów. Przeprowadzone w latach 2003-2005 kontrole podejmujące kwestię zapewnienia ogółowi społeczeństwa zabezpieczenia socjalnego objęły szeroki wachlarz działań administracji publicznej związanych z zapewnieniem obywatelom realizacji ich socjalnych praw. W kręgu zainteresowań NIK znalazły się zatem takie zagadnienia, jak przeciwdziałanie
bezrobociu, ograniczanie zjawiska bezdomności i sfery ubóstwa, ochrona zdrowia, rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
zwalczanie różnego rodzaju patologii, szczególnie wśród ludzi młodych, pomoc dla osób w podeszłym wieku, tworzenie równych szans edukacyjnych dzieciom i młodzieży. Ważnym aspektem prowadzonych badań była efektywność wydatków socjalnych państwa i dbałość, by pomoc trafiała do najbardziej potrzebujących.
Mając świadomość, iż wśród czynników decydujących o społecznym poczuciu bezpieczeństwa na jednym z pierwszych
miejsc znajduje się system opieki zdrowotnej, jego funkcjonowaniu NIK każdego roku poświęca bardzo wiele uwagi, zarówno
ze względu na zachodzące w nim fundamentalne zmiany, jak z powodu niezadowalających efektów dokonywanych reform.
Oceniając ich przebieg Izba stwierdziła, że kolejne reorganizacje nie przybliżyły urzeczywistnienie najważniejszych celów
wprowadzanych zmian, takich jak równy i nieutrudniony dostęp pacjentów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy
specjalistów, możliwość przeprowadzenia w rozsądnym terminie wszelkich niezbędnych badań, analiz i zabiegów, czy prawo
wyboru placówki medycznej. O niepowodzeniu kolejnych przeobrażeń przesądził m.in. brak spójnego i efektywnego systemu
finansowania opieki zdrowotnej, a także niesfinalizowanie przeciągających się dyskusji na temat określenia koszyka usług
zdrowotnych należnych każdemu ubezpieczonemu.
W ostatnim okresie problemy w ochronie zdrowia zdają się narastać. Pojawiają się obawy, czy nie doprowadzi to do poważnego kryzysu i załamania systemu, co mogłoby bardzo utrudnić uprawnionym korzystanie z należnych im praw. Zdając
sobie sprawę z rosnącego zaniepokojenia opinii publicznej obecnym stanem służby zdrowia, jej nieustabilizowaną sytuacją,
a także niejasnymi perspektywami na przyszłość, NIK poświęciła w 2005 r. wspomnianym zagadnieniom 5 kontroli. Dokonane
ustalenia, wskazujące na chaos w organizacji i poczynaniach Narodowego Funduszu Zdrowia, kazały Izbie bardzo krytycznie
ocenić początkowy okres jego działalności. Nie dość, że nie udało się wyeliminować wcześniej występujących problemów,
takich choćby jak budzący wątpliwości i protesty sposób podziału środków, czy brak rejestru usług medycznych, to pojawiły
się nowe niekorzystne zjawiska – pogarszająca się sytuacja finansowa świadczeniodawców, wydłużający się okres oczekiwania pacjentów na niektóre świadczenia, planowanie świadczeń bez dostatecznego rozpoznania potrzeb zdrowotnych
uprawnionych, brak bieżącego rozeznania co do realizacji zawartych kontraktów. Kontrole poświęcone innym zagadnieniom
związanym z ochroną zdrowia wykazały z kolei, że nagminne przekraczanie przez uczelnie medyczne limitów przyjęć kandydatów do zawodu lekarza na płatne studia wieczorowe, na których realizowany jest istotnie ograniczony, w stosunku do
studiów stacjonarnych, program nauczania, może prowadzić do pogorszenia przygotowania zawodowego absolwentów, zaś
system orzecznictwa lekarskiego ZUS dla celów rentowych i orzekania o niepełnosprawności pełni głównie funkcję zabezpieczenia socjalnego, nie motywuje natomiast osób dotkniętych kalectwem do odzyskiwania zdolności do wykonywania pracy
i uczestniczenia w życiu społecznym.
Jeśli chodzi o kwestie związane z pomocą dla niepełnosprawnych, NIK po raz kolejny zmuszona była krytycznie
ocenić wykorzystanie przeznaczonych na ten cel środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. NIK wyraziła poważne zastrzeżenia do legalności i celowości wielu podejmowanych działań. Środki
przeznaczone na przedsięwzięcia mające ułatwić osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie, umożliwić zdobycie dostępnego im zatrudnienia, często były wydawane w sposób dowolny, według niejasnych kryteriów, bez
znajomości miejscowych realiów i właściwego rozeznania potrzeb potencjalnych beneficjentów. Z przeprowadzonych
badań wynika, że kosztowny system, mający w zamyśle wyrównywać pokrzywdzonym przez los szanse na rynku pracy, poprawić jakość ich życia i umożliwić integrację ze społeczeństwem, w praktyce przynosił bardzo skromne efekty.
Świadczyć może o tym m.in. fakt, że pracę zarobkową podjął tylko znikomy odsetek niepełnosprawnych poddawanych
rehabilitacji społecznej i zawodowej w warsztatach terapii zajęciowej, korzyści uzyskały natomiast osoby zaangażowane w proces ich rehabilitacji, często nieposiadające niezbędnych kwalifikacji, krewni i powinowaci pracowników warsztatów lub osoby pełniące jednocześnie funkcje w jednostkach prowadzących dany warsztat. Kontrola funkcjonowania
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zakładów pracy chronionej wykazała zaś, że środki Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wykorzystywane były na przedsięwzięcia niezwiązane z rehabilitacją, a ich część, zamiast na indywidualną pomoc dla
niepełnosprawnych, zużyta została na pomnożenie majątku właścicieli zakładów.
Nie przyniosły odczuwalnych rezultatów działania administracji publicznej związane z przeciwdziałaniem bezrobociu. Izba
stwierdziła, iż instrumenty prawno-ekonomiczne i środki finansowe, jakimi dysponował Minister Pracy i Polityki Społecznej,
były nieadekwatne do skali i charakteru procesów zachodzących na rynku pracy i w jego otoczeniu, do których zaliczyć należało m.in. malejącą w tym okresie rentowność firm, zmniejszenie zatrudnienia w restrukturyzowanych gałęziach przemysłu,
a także bardzo niski poziom optymizmu w ocenie sytuacji na rynku pracy, sprzyjający kształtowaniu się biernych postaw u
znacznej części bezrobotnych. Przede wszystkim jednak w stopniu odpowiadającym potrzebom nie zwiększyły się środki
finansowe na wspieranie programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu. Połowicznym sukcesem zakończyły się też
przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży, zwłaszcza aktywizację zawodową absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych. Jedną z przyczyn niepowodzeń w realizacji takich programów jak rządowy program Pierwsza praca, czy program samozatrudnienia absolwentów, był brak współdziałania resortu pracy i innych organizatorów z wojewódzkimi
i powiatowymi urzędami pracy, co spowodowało, że – podobnie jak w wypadku osób niepełnosprawnych – centralnie przygotowane programy nie uwzględniały sytuacji na miejscowym rynku pracy.
W dziedzinie oświaty badania koncentrowały się głównie na kwestii dostępu dzieci i młodzieży do edukacji. Wykazały one,
iż nieunikniony proces likwidacji części szkół przebiegał na ogół właściwie i był spowodowany nie tylko czynnikiem ekonomicznym, ale głównie malejącą liczbą uczniów, pogarszającymi się warunkami prowadzenia zajęć w klasach łączonych i koniecznością racjonalizacji sieci szkolnej, aczkolwiek nie zawsze na drugiej szali kładziono korzyści płynące z istnienia szkoły jako
jedynej w okolicy placówki kulturalnej i czynnika integrującego miejscowe społeczności. O tym jednak, że podnoszenie jakości
nauczania wymaga zmian organizacyjnych świadczą również wyniki kontroli nauczania języków obcych w szkołach publicznych, która unaoczniła wyraźną przewagę dużych, dobrze zorganizowanych szkół w dużych miastach nad placówkami oświatowymi w mniejszych miejscowościach i na wsiach, które nie są w stanie zaoferować edukacji na porównywalnym poziomie.
Obecność w Unii Europejskiej spowodowała konieczność wypełniania przez Polskę nowych obowiązków, związanych
z ochroną przebywających w naszym kraju cudzoziemców. W ocenie NIK, Polska właściwie wywiązywała się ze swych zobowiązań w tej dziedzinie, starając się w miarę posiadanych możliwości i obowiązujących regulacji prawnych zapewnić ochronę
i wsparcie osobom, które zmuszone do wyjazdu ze swego kraju, znalazły się na jej terytorium. Nie zmienia to faktu, że organy
realizujących zadania związane z ochroną cudzoziemców nie w każdym wypadku działały sprawnie i rzetelnie, nie zawsze też
ich współpraca układała się wystarczająco harmonijnie.
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Bardzo krytycznie NIK oceniła dotychczasowe
efekty kolejnej reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Utworzenie i funkcjonowanie Narodowego Funduszu
Zdrowia [por. zał. nr 3, str.60] nie przybliżyło bowiem osiągnięcia żadnego z założonych celów, do których zaliczyć
należy poprawę opieki zdrowotnej, ujednolicenie zasad kontraktowania świadczeń, zlikwidowanie różnic w dostępności
świadczeń zdrowotnych w różnych regionach oraz uporządkowanie i poprawę przejrzystości systemu, co umożliwiłoby
porównanie i ocenę jakości usług w całym kraju. W ocenie
NIK, reforma nie została odpowiednio przygotowana zarówno od strony koncepcyjnej jak i organizacyjnej. Co więcej,
wprowadzano ją w pośpiechu, a działania Ministra Zdrowia
związane ze zmianą zasad funkcjonowania systemu ubezpieczenia zdrowotnego przebiegały w sposób chaotyczny.
Fundusz rozpoczął działalność 1 kwietnia 2003 r. nie mając planu finansowego, do sporządzenia którego zobowiązany
był inicjator wprowadzanych zmian – Minister Zdrowia. Plan
taki ustalony został dopiero 3,5 miesiąca później. Do tego
czasu gospodarka finansowa prowadzona była na podstawie
prowizorycznego projektu sporządzonego w oparciu o plany
finansowe 17 kas chorych na 2003 r., które nie przystawały do
nowej struktury organizacyjnej i zadań oddziałów wojewódzkich. Warto zauważyć, iż prace nad zmianami w systemie
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego rozpoczęto już
w połowie 2002 r., było więc dość czasu na przygotowanie
planu finansowego NFZ w wymaganym terminie.
Nie poprawił się sposób opłacania kosztów świadczeń.
Algorytm podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie
Funduszu nie zapewnił poprawnego i stabilnego ich finansowania. W praktyce środki dzielone były na bieżąco, w zależności od realizacji planu finansowego. Nie powiodło się
też ujednolicenie zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Ceny zamówionych na 2004 r. identycznych świadczeń różniły się od siebie bardzo znacznie, niekiedy nawet
13-krotnie, a w przypadku 4 rodzajów świadczeń przekraczały maksymalny poziom określony w uchwale zarządu.
Minister Zdrowia finansował w 2003 r. ze środków budżetowych świadczenia, które winny być opłacane ze środków Funduszu, z kolei Fundusz niezgodnie z prawem opłacał
w 2004 r. lotniczy transport sanitarny, podczas gdy działalność
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego powinna być w całości
finansowana z budżetu państwa. Podpisując tzw. Porozumienie Zielonogórskie, na mocy którego z podstawowej opieki
zdrowotnej wydzielone zostały m.in. świadczenia nocnej
i świątecznej wyjazdowej pomocy lekarskiej oraz transportu
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sanitarnego, Minister Zdrowia naruszył ustawę o NFZ, a ponadto wkroczył w kompetencje Funduszu. Nie wywiązał się
też z obietnicy podjęcia, sankcjonującej zapisy porozumienia,
inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do nowelizacji ustawy
o NFZ, nie przekazał również Funduszowi przyrzeczonych dodatkowych środków na realizację porozumienia.
Mimo informacji o pogarszającej się sytuacji finansowej świadczeniodawców i pogłębiających się trudnościach
w dostępie do świadczeń zdrowotnych, Minister Zdrowia nie
zbadał efektów i skutków wprowadzonej reformy. Gdyby
przeprowadził takie kontrole, miałby możliwość stwierdzić, iż
sytuacja ekonomiczna wielu świadczeniodawców w okresie
funkcjonowania Funduszu zmieniła się na gorsze, m.in. wskutek obniżenia wartości kontraktów i nieterminowego płacenia
za wykonane świadczenia, a zobowiązania niektórych spośród nich wzrosły o ponad 80%. Nie zyskali też ubezpieczeni.
Ustalono, iż okres oczekiwania na niektóre świadczenia sięgał
3 lat, prawo swobodnego dostępu do świadczeń zdrowotnych
oraz wolnego wyboru placówki istniało jedynie do momentu
wyczerpania limitu świadczeń, a placówki medyczne albo
w ogóle nie przestrzegały obowiązku prowadzenia rejestrów
pacjentów oczekujących na świadczenie, albo wykazywały
w nich dane niezgodne ze stanem faktycznym.
Wysoce negatywnie na funkcjonowanie reformowanego
systemu ubezpieczenia zdrowotnego wpłynęły częste zmiany personalne na stanowiskach Ministra Zdrowia i prezesa
NFZ. Od początku reformy w 2002 r. pierwszą z tych funkcji
pełniło 7 osób, drugą zaś – 8.

2.

Powyższe uwagi i wnioski NIK, wskazujące na chaos w organizacji i poczynaniach NFZ, znalazły uzasadnienie
również w ustaleniach doraźnej kontroli wykonania planu
finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2004 r.
[por. zał. nr 3, str. 58]. Kontrola, poza dokonaniem oceny
realizacji wspomnianego planu, z której wynika, iż księgi rachunkowe Centrali Funduszu prowadzone były prawidłowo,
a sprawozdania z wykonania planu finansowego w 2004 r.
pokazują prawdziwy obraz przychodów i kosztów, pozwoliła
na dokonanie innych jeszcze ustaleń. Ujawniła ona mianowicie, że centrala Funduszu nie dysponowała wiarygodnymi
informacjami o liczbie faktycznie wykonanych świadczeń
zdrowotnych, nie posiadała również dokładnych danych dotyczących świadczeń udzielonych ponad wartość wskazaną
w kontraktach (tzw. świadczeń ponadlimitowych), ani informacji pozwalających ocenić zasadność wykonania dodatkowych świadczeń. Znaczne rozmiary tego zjawiska świadczyć
mogą o niedostatecznym rozpoznaniu potrzeb zdrowotnych
uprawnionych na etapie planowania oraz o braku bieżących
analiz realizacji zaplanowanych świadczeń.

Negatywny wpływ na proces planowania i kontraktowania
świadczeń zdrowotnych, sporządzanie planu finansowego,
a także na zarządzanie wolnymi środkami finansowymi miał
brak jednolitych zasad gromadzenia, analizowania oraz obiegu informacji o wykonanych świadczeniach między poszczególnymi pionami i komórkami organizacyjnymi Funduszu.
Środki finansowe przekazywane były do oddziałów wojewódzkich w innej wysokości niż wynikałoby to z algorytmu
określonego przez Zarząd Funduszu, a do tego przed formalnym dokonaniem zmian w planie finansowym przez Ministra Zdrowia. Praktyka taka, podyktowana koniecznością
zachowania płynności finansowej oddziałów, spowodowana
została w głównej mierze zawinioną przez Ministra Zdrowia
zwłoką we wprowadzaniu i zatwierdzaniu zmian w planie –
np. wnioski Funduszu z lutego 2004 r. zostały zatwierdzone
w czerwcu tegoż roku.
Nie zostały w pełni wykorzystane wyniki kontroli przeprowadzonych przez jednostki kontroli wewnętrznej Funduszu, które informowały o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu NFZ. Audytorzy zwrócili uwagę m.in. na zakłócenia
w przepływie informacji i dokumentów między komórkami
organizacyjnymi oddziałów, na niedostateczny nadzór nad
wykonywaniem zadań przez świadczeniodawców i apteki,
nieprzestrzeganie procedur dokumentowania wewnętrznej
kontroli finansowej i merytorycznej dokumentów finansowoksięgowych, niewłaściwe zabezpieczenie dostępu do danych wrażliwych, nieterminowe regulowanie zobowiązań. W
sumie Biuro Audytora Wewnętrznego Centrali przedstawiło
18 uwag i wniosków, w Funduszu nie zostały jednak wypracowane zasady i procedury kompleksowego analizowania
i wprowadzania w życie zaleceń pokontrolnych.
NIK po raz kolejny zwróciła uwagę na pilną potrzebę
wprowadzenia rejestru usług medycznych przez Ministra
Zdrowia, co powinno nastąpić przy ścisłej współpracy z Funduszem. Brak takiego dokumentu utrudnia bieżący nadzór
nad wykonywaniem umów o świadczenia zdrowotne oraz
racjonalne gospodarowanie środkami. Izba, która wytknęła
zaniedbania w tym zakresie już w 2000 r., przypomniała, iż
trwające od dłuższego czasu prace nad wspomnianym rejestrem ciągle nie przynoszą widocznych efektów, mimo iż
tylko w latach 1997-1998 z budżetu państwa wydatkowano
na ten cel ponad 200 mln zł.

3. Mimo że w odróżnieniu od wielu innych świadczeń
dializoterapia była praktycznie dostępna dla każdego chorego, NIK finansowanie oraz dostępność leczenia nerkozastępczego w latach 2000-2004 [por. zał. nr 3, str. 56]
oceniła negatywnie, ze względu na popełnione przy tym
nieprawidłowości.

Program poprawy i rozwoju dializoterapii w Polsce na lata
2000-2004 określał organizację, finansowanie i lokalizację nowo
tworzonych stacji dializ w poszczególnych województwach,
w tym niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, zakładał także znaczny wzrost liczby leczonych tą metodą pacjentów. Nie
został on jednak zrealizowany w planowanym zakresie, przede
wszystkim z powodu ograniczenia przez Ministra Zdrowia środków budżetowych – do 30 czerwca 2004 r. wydatkowano zaledwie 23% z przewidzianej na ten cel kwoty 59 mln zł. Z ustaleń
kontroli wynika ponadto, że ponad trzy czwarte tych środków
spożytkowane zostało z naruszeniem obowiązujących przepisów, m.in. rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przekazywania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej środków publicznych oraz kontroli ich wykorzystania.
Środki finansowe były dzielone często bez znajomości
potrzeb, co nie sprzyjało racjonalnemu ich wydatkowaniu. Niekiedy otrzymywały je zakłady, które nie potrzebowały nowych
aparatów do hemodializy, a nawet takie, które w ogóle nie zamierzały utworzyć stacji dializ. Ministerstwo Zdrowia nie posiadało jednak informacji niezbędnych do oceny zarówno istniejącego stanu wyposażenia stacji dializ w aparaturę medyczną,
jak i skali nakładów na jej odtworzenie – nie znało liczby stacji
dializ, stanowisk dializacyjnych, wykonanych zabiegów ani leczonych pacjentów. Brakowało też dokumentów świadczących
o zapotrzebowaniu na hemodializy oraz o dostępności tych
świadczeń w poszczególnych województwach i w skali kraju.
Resort zdrowia nie miał również rozeznania co do liczby lekarzy specjalistów z zakresu nefrologii. Według stanu z września
2004 r., w Centralnym Rejestrze Lekarzy zarejestrowanych było
402 nefrologów, jednak zdaniem Konsultanta Krajowego potrzeby kadrowe przekraczały tę liczbę niemal dwukrotnie. Mimo to
Ministerstwo nie podjęło działań zmierzających do zaradzenia
brakowi lekarzy wspomnianej specjalności.
W latach 2000-2003 wzrosła liczba niepublicznych
zakładów opieki zdrowotnej, co ułatwiło pacjentom dostęp
do hemodializ. Jednakże decyzje o ich utworzeniu nie były
podejmowane w uzgodnieniu z organami samorządu terytorialnego, wojewodami, kasami chorych, NFZ oraz krajowym
i wojewódzkimi konsultantami w dziedzinie nefrologii. Do
czasu zakończenia kontroli ministerstwo nie opracowało
planu rozmieszczenia publicznych szpitali, posiadających
w swej strukturze stacje dializ, mimo że Minister Zdrowia już
w 2002 r. zobowiązał się do wytypowania takich placówek.
Wątpliwości budziły warunki, w jakich udzielano świadczeń. Sztuczne nerki, zakupione głównie w latach 19931999, okazały się w znacznym stopniu zdekapitalizowane,
a ich stan systematycznie się pogarszał, co powodowało
konieczność ograniczenia liczby dializ. Wprawdzie nie odnotowano przypadku niewykonania zabiegu z powodu awarii

203

3.

aparatury, jednak stan techniczny i stopień jej zużycia zagrażał bezpieczeństwu pacjentów i ujemnie wpływał na jakość
świadczonych usług. Warto również odnotować, iż spośród
40 skontrolowanych zakładów 11 nie spełniało minimalnych
norm powierzchni, określonych dla gabinetów dializ, niektóre
zakłady nie przestrzegały wymogów higieniczno-sanitarnych,
a personel lekarski nie spełniał wymagań określonych w standardzie leczenia hemodializą.
Zbyt małe limity porad zakontraktowanych przez NFZ
w poradniach nefrologicznych spowodowały wydłużenie
czasu oczekiwania na wizytę u nefrologa, niekiedy do 4
miesięcy. W przypadku przewlekłej niewydolności nerek tak
długi czas oczekiwania na poradę – w ocenie NIK – może
prowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia pacjentów.

3.

4.

Wadliwie funkcjonował system orzecznictwa
lekarskiego ZUS dla celów rentowych oraz system
orzekania o niepełnosprawności [por. zał. nr 3, str. 61].
Z ustaleń kontroli wynika, iż obydwa te systemy, stanowiące
podstawę do przyznania świadczeń rentowych, uprawnień
i ulg, nie służą przywracaniu sprawności ani zdolności do
pracy osobom niepełnosprawnym, lecz spełniają głównie
funkcję zabezpieczenia socjalnego. Świadczy o tym m.in.
fakt, iż w ciągu ostatnich kilkunastu lat liczba niepełnosprawnych systematycznie wzrastała – z 99 na 1.000 osób
w 1988 r. do 143 w 2002 r. – zaś wskaźnik ten w dużej mierze uzależniony był od stopy bezrobocia na danym terenie,
osiągając najwyższą wartość w województwach lubelskim
(185) i małopolskim (182), najniższą zaś w opolskim (100),
mazowieckim (113) i śląskim (118).
W rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, niezdolną do pracy jest
osoba, która utraciła zdolność do pracy zarobkowej i nie
rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. Ustawodawca zakładał zatem, że priorytetem będzie rehabilitacja
lecznicza i zawodowa, natomiast renty przyznawane byłyby
w przypadkach, gdy działania rehabilitacyjne nie wróżą
powodzenia lub okażą się nieskuteczne. Z ustaleń kontroli
wynika jednak, że lekarze, zarówno leczący jak i orzecznicy
ZUS, nie przykładali do rehabilitacji należytej wagi. Nie była
więc przestrzegana zasada odpowiedniej kolejności działań:
prewencja – rehabilitacja – kompensacja. W rezultacie systematycznie zmniejszała się liczba osób poddanych rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, a przeznaczone
na ten cel środki pozostawały niewykorzystane.
Wątpliwości budziły również wydawane orzeczenia.
Stwierdzono, że nie zostały opracowane jednolite kryteria dokonywania ocen medycznych oraz orzekania, co utrudniało
obiektywizację systemu i mogło powodować różnice w oce-

204

nie stanu zdrowia ubezpieczonych. Na dodatek w większości badanych jednostek zarówno orzeczenia dla celów rentowych, jak i o stopniu niepełnosprawności, sporządzane były
nierzetelnie. Brakowało w nich pełnej oceny niezdolności do
wykonywania pracy przez osobę ubiegającą się o świadczenia, wskazań dotyczących zatrudnienia, szkoleń, rehabilitacji, a także informacji pozwalających stwierdzić, czy istnieją
możliwości odzyskania przez badaną osobę zdolności do
pracy. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie stanowiło dostatecznego źródła wiedzy ani dla osoby zainteresowanej, ani dla przyszłych świadczeniodawców – ośrodków
pomocy społecznej, pracodawców itp., natomiast stawało
się w konsekwencji uniwersalnym środkiem umożliwiającym
otrzymanie praktycznie wszelkiego rodzaju ulg i przywilejów
przysługujących osobom niepełnosprawnym.
Mankamenty te miały swe źródło m.in. w braku skutecznego nadzoru nad orzecznictwem, małej wnikliwości organów
orzekających, a także w niespójnym systemie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe lekarzy orzeczników. W większości objętych kontrolą powiatowych zespołów część orzeczeń
wydały zespoły, w skład których wchodziły osoby nieposiadające wymaganych kwalifikacji lub zaświadczeń uprawniających
do orzekania, a przewodniczący nie był specjalistą w dziedzinie
odpowiedniej do schorzenia wnioskodawcy.
W Polsce wydatki na świadczenia rentowe z tytułu niezdolności do pracy, sięgające 4% PKB, trzykrotnie przekraczają
średnią krajów OECD. Mimo to rezultaty funkcjonowania systemu świadczeń należnych takim osobom nie są zadowalające.
Wyniki kontroli wskazują, że zarówno rehabilitacja lecznicza, jak
i zawodowa, są nieefektywne, a postępowanie orzecznicze nie
gwarantuje, iż przyznawane świadczenia adresowane będą do
osób, które faktycznie utraciły zdolność do wykonywania pracy
lub uczestnictwa w życiu społecznym. Zdaniem NIK, istnieje
potrzeba takiego zmodyfikowania istniejącego systemu orzecznictwa lekarskiego, by w stopniu znacznie większym niż dotychczas pełnił funkcję motywującą i aktywizującą.

5.

NIK pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła funkcjonowanie systemu przygotowania kandydatów do zawodu lekarza [por. zał. nr 3, str.
62]. W ocenie NIK, zakres nauczania był dostosowany do
ustalonych wymogów, decydujące kryterium o przyjęciu na
studia stanowiło uzyskanie określonej liczby punktów na egzaminie wstępnym, a wprowadzenie Lekarskiego Egzaminu
Państwowego – co prawda z czteroletnim opóźnieniem spowodowanym kolejnymi nowelizacjami ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty – umożliwiło wszechstronne
sprawdzenie przygotowania absolwentów do wykonywania
zawodu.

W funkcjonowaniu wyższych szkół medycznych ujawniono jednak mechanizmy, które mogą prowadzić do obniżenia
jakości kształcenia i – co za tym idzie – do pogorszenia przygotowania zawodowego absolwentów. Stwierdzono m.in.,
że w latach akademickich 2003/2004 i 2004/2005 Akademia
Medyczna w Gdańsku przyjmowała studentów na I rok studiów dziennych na kierunkach lekarskim i stomatologicznym
z przekroczeniem limitów ustalonych przez Ministra Zdrowia.
Głównie jednak mechanizmy te wiążą się z naborem na płatne
studia wieczorowe oraz przebiegiem owych studiów. Również
w ich przypadku uczelnie medyczne nie dostosowały rekrutacji na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym do
limitów ustalonych przez Ministra Zdrowia. W konsekwencji
limity przyjęć na studia wieczorowe w latach akademickich
2003/2004 oraz 2004/2005, zostały przekroczone w pierwszym roku niemal o połowę, w drugim zaś o prawie 65%. Co
więcej, aby przyjąć jak największą liczbę kandydatów, uczelnie obniżały ustalone kryteria naboru i indeksy otrzymały osoby, które na wstępnym egzaminie testowym udzieliły zaledwie
25% trafnych odpowiedzi, podczas gdy na studiach dziennych
próg ten był ponaddwukrotnie wyższy.
Przyjęcie osób niemających dostatecznej wiedzy
z przedmiotów, które są podstawą kształcenia w uczelni
medycznej, może stanowić zagrożenie dla prawidłowego
przebiegu procesu dydaktycznego. Izba zwróciła uwagę,
że niewystarczający już teraz wymiar zajęć praktycznych
i bezpośrednich kontaktów z chorymi, w przypadku dalszego przekraczania limitów przyjęć może się jeszcze pogłębić, bowiem baza kliniczno-dydaktyczna ma ograniczoną
wielkość, a ćwiczenia praktyczne nie mogą się odbywać
w zbyt licznych grupach. Utrzymywaniu wysokiego poziomu
studiów nie sprzyja także przepracowanie kadry naukowej.
Zjawisko to wystąpiło w 6 spośród 11 kontrolowanych uczelni, niekiedy przybierając znaczne rozmiary. Prowadzenie
zajęć w godzinach ponadwymiarowych, które powinno mieć
miejsce jedynie w szczególnych przypadkach, w niektórych
jednostkach organizacyjnych uczelni stało się regułą – ustawowy limit został przekroczony nawet 20-krotnie.
Reglamentowanie dostępu do studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym Izba uznała za zasadne,
a nawet potrzebne, z uwagi na konieczność zapewnienia
absolwentom odpowiedniej liczby miejsc stażowych i możliwości dalszej specjalizacji. NIK zakwestionowała natomiast
sens wprowadzenia limitów przyjęć również na innych kierunkach studiów medycznych, gdzie nie obowiązywał staż
podyplomowy i dalsze szkolenie specjalizacyjne, nie ma
bowiem żadnych racjonalnych przesłanek, by ograniczenia
obowiązywały również na takich kierunkach studiów jak biotechnologia, czy kosmetologia

Zdaniem Izby, przy ustalaniu limitów przyjęć na studia
medyczne oraz przyznawaniu etatów specjalizacyjnych,
finansowanych z budżetu państwa, należy wziąć pod uwagę zjawisko emigracji personelu medycznego. Wprawdzie
liczba zaświadczeń wydanych na potrzeby uznawania za
granicą kwalifikacji w zawodzie lekarza wskazuje, iż obecny
odpływ specjalistów medycznych nie ma charakteru masowego, nie zachodzi zatem obawa, aby mógł w krótkim czasie
spowodować zagrożenie dla systemu ochrony zdrowia, istnieją jednak specjalizacje, takie jak anestezjologia, chirurgia,
hematologia, czy radiologia, w przypadku których emigracja
jest czynnikiem znaczącym, co może mieć negatywny wpływ
na dostęp ubezpieczonych do niektórych świadczeń medycznych.
Negatywnie oceniono utworzenie w 10 skontrolowanych uczelniach na dziennych studiach na kierunku lekarskim odpłatnego toku nauczania w języku angielskim
dla osób niebędących obywatelami polskimi. Ustalono,
że w Akademii Medycznej w Gdańsku w roku akademickim 2002/2003 studiowało 14 cudzoziemców, w roku
2003/2004 – 37, zaś w roku następnym – 115 osób, które były przyjmowane na studia poza limitem ustalonym
przez Ministra Zdrowia, na zasadach i w trybie niezgodnym z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym, a także z przepisami dotyczącymi podejmowania i odbywania
studiów przez cudzoziemców. Wspomniana uczelnia
nierzetelnie i z naruszeniem obowiązujących przepisów
ewidencjonowała należne wpłaty i nie podejmowała efektywnych działań windykacyjnych w celu wyegzekwowania
należności.

6. Kontrola wykorzystania środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programów dotyczących
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych [por. zał. nr 3, str. 57] była kontynuacją wcześniejszych badań, poświęconych wykorzystaniu pomocy państwa w rozwiązywaniu problemów tej niemałej, bo niemal
4,5-milionowej rzeszy obywateli naszego kraju. Wykazała
ona, iż we wspomnianej dziedzinie nadal mają miejsce liczne uchybienia i nieprawidłowości. NIK wyraziła zastrzeżenia
do legalności i celowości wielu działań podejmowanych
przez PFRON. Pieniądze przeznaczone na przedsięwzięcia
mające ułatwić osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie
w społeczeństwie, poprawić jakość ich życia, umożliwić uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia, często były wydawane niegospodarnie, niezgodnie z przepisami, bez przemyślanego
planu, bez właściwego rozeznania potrzeb osób, do których
kierowano określone programy.
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W latach 2002-2004 (I półr.) Fundusz finansował 28
różnych programów. Część z nich przygotowana została
bez konsultacji z samorządami województw i powiatów. W
rezultacie centralnie opracowane założenia niejednokrotnie
rozmijały się z miejscowymi potrzebami. Przykładem nieznajomości realiów może być program JUNIOR. Zgodnie
z przewidywaniami, w jego ramach staż zawodowy miało
odbyć 2,4 tys. niepełnosprawnych absolwentów szkół. W
czasie opracowywania programu w powiatowych urzędach
pracy zarejestrowanych było zaledwie 208 osób, do których
program mógł być adresowany.
W przyznawaniu środków panowała zbytnia dowolność.
Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie nie byli
traktowani jednakowo. Jednym przyznawano pełną kwotę,
o jaką występowali, innym zaś zmniejszano ją bez podania
przyczyny. Stawiano dodatkowe warunki lub odstępowano
od formułowania zastrzeżeń. Nierówności w zaspokajaniu
potrzeb uczestników programów potęgował brak przejrzystych kryteriów przyznawania limitów środków poszczególnym województwom. Nie przekonuje więc wyjaśnienie iż
proporcje dofinansowania ustalane były na podstawie bliżej
nieokreślonych doświadczeń uwzględniających możliwości
i oczekiwania adresatów programu. Z kolei Program wyrównywania różnic między regionami został zmodyfikowany
w taki sposób, aby umożliwić dofinansowanie remontu śmigłowca Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego, mimo że
było to sprzeczne z przepisami ustawy o rehabilitacji oraz
celem strategicznym samego programu.
Krytycznie oceniono opóźnienia w zawieraniu przez
Fundusz umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań o charakterze stałym, w ramach wieloletnich porozumień. Utrudniało to utrzymanie ciągłości podejmowanych
przez te organizacje działań związanych z rehabilitacją osób
niepełnosprawnych.
Za działanie nierzetelne, a przy tym szkodliwe społecznie, uznano przerwanie na 11 miesięcy udzielania pomocy
studiującym osobom z wadami słuchu, rzekomo z powodu
braku środków. Tłumaczenie to nie było w pełni wiarygodne:
w tym samym roku kosztem 12 mln zł uruchomiono nowy
program ERON, zaś w ramach niektórych innych programów podejmowano przedsięwzięcia identyczne, jak ustawowe zadania realizowane przez powiatowe centra pomocy
rodzinie. Stwarzało to możliwość podwójnego finansowania
tych samych zadań.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a także uchybienia formalne, nieprzestrzeganie procedur, wreszcie nieprawidłowości stwierdzone w większości jednostek uczestniczących w programach, NIK uznała za konieczne pilne
uporządkowanie systemu rehabilitacji społecznej i zawodo-
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wej osób niepełnosprawnych oraz modyfikację obecnego
sposobu jej finansowania.

7. Kolejny dowód, iż w dziedzinie tej dokonać należy
poważnych zmian, stanowi kontrola organizacji i finansowania przy udziale środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych warsztatów
terapii zajęciowej [por. zał. nr 3, str. 74], na których tworzenie i działalność przeznaczano znaczne środki publiczne,
potwierdzająca krytyczne opinie o ich działalności. W 43
warsztatach – placówkach pobytu dziennego prowadzonych
przez skontrolowane jednostki – w czerwcu 2004 r. poddawanych było rehabilitacji społecznej i zawodowej około 1,5
tys. osób niepełnosprawnych, z tego tysiąc od ponad 3 lat,
a niemal 600 dłużej niż 6 lat. Spośród niespełna 900 osób,
które opuściły warsztaty od początku ich istnienia, pracę
podjęły zaledwie 84. Reszta odeszła na własną prośbę, na
podstawie decyzji kierownictwa lub rad programowych oraz
z innych przyczyn, jednak nie było to efektem zakończenia
terapii. Zbyt długi okres rehabilitacji oraz znikoma liczba
uczestników, którzy w jej wyniku usamodzielnili się i podjęli pracę wskazują, iż cel powołania warsztatów nie został
osiągnięty.
Nad procesem rehabilitacji uczestników warsztatów
powinny czuwać rady programowe. Ich obowiązkiem jest
m.in. opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji i ocena uzyskanych efektów. Kontrola wykazała, że
corocznie ocen takich dokonywały rady w 36 warsztatach,
ale tylko w 20 wspólnie z przedstawicielami powiatowych
centrów pomocy rodzinie. Kompleksowe oceny programów,
które wraz z oceną postępów osiągniętych przez każdego
z uczestników powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż
co 3 lata, dokonane zostały tylko w 13 warsztatach. Zdaniem
NIK, o braku oczekiwanych efektów w znacznym stopniu
może przesądzać właśnie niepełne, a często tylko formalne
wykonywanie obowiązków przez te rady.
Kontrola wykazała, że wykształcenie znaczącej części
pracowników merytorycznych – kierowników warsztatów,
specjalistów do spraw rehabilitacji, instruktorów terapii zajęciowej – nie spełniało określonych wymogów. Nie bez znaczenia był również fakt, że w 15 warsztatach w skład kadry,
a tym samym rad programowych, nie wchodził psycholog,
który powinien uczestniczyć w planowaniu i realizacji terapii
zajęciowej, a w 12 warsztatach nie było specjalisty do spraw
rehabilitacji lub rewalidacji, mimo że zatrudnienie w warsztacie fachowców o tych specjalnościach jest obligatoryjne.
Obowiązek kontrolowania i nadzorowania działalności
warsztatów spoczywa na Pełnomocniku Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych, PFRON i jego oddziałach, starostach

i powiatowych centrach pomocy rodzinie. Ani jedna z tych
instytucji nie wywiązywała się ze swych powinności w sposób zadowalający. Biuro Pełnomocnika w latach 2002-2004
(I półr.) nie przeprowadziło ani jednej kontroli, Fundusz i jego
oddziały skontrolowały 4 warsztaty, zaś powiatowe centra
– działalność 29 warsztatów i prowadzących je jednostek.
Niepokojące jest, że w badanym okresie działalność 12 warsztatów nie była kontrolowana przez nikogo.
Powiatowe centra pomocy rodzinie, stanowiące ważne
ogniwo w procesie rehabilitacji, nie znały realnych potrzeb
w tym zakresie, nie prowadziły bowiem listy osób posiadających stosowne wskazanie i oczekujących na miejsce
w warsztacie. Mimo że wszelkimi niezbędnymi danymi
dysponowały powiatowe zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności, centra informacje na temat potrzeb osób
niepełnosprawnych czerpały od jednostek prowadzących
warsztaty, które posiadały wiedzę jedynie cząstkową.
Kontrola ujawniła również przypadki wskazujące na
możliwość zaistnienia korupcji. Zaliczyć do nich należy zatrudnianie krewnych i powinowatych, łączenie pracy w warsztacie z pracą lub pełnieniem funkcji w jednostce prowadzącej dany warsztat, a także brak jasnych kryteriów naboru
kandydatów do uczestnictwa w warsztatach.

8.

W dziedzinie edukacji na ogół przebiegały właściwie
i miały racjonalne podstawy działania organów samorządów gminnych w sprawach likwidacji szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych [por. zał. nr 3, str. 42]. Tak
wynika z ustaleń kontroli przeprowadzonej w 23 urzędach
gmin, w toku której zbadane zostały przyczyny i skutki likwidacji wspomnianych jednostek, a także przestrzeganie związanych z tym procedur.
We wszystkich skontrolowanych jednostkach samorządu terytorialnego czynnikami decydującymi o likwidacji szkół
były głównie zmniejszająca się z roku na rok liczba dzieci
w wieku szkolnym, wzrost kosztów kształcenia statystycznego ucznia, pogarszające się warunki nauczania, zwłaszcza
w klasach łączonych, oraz zły stan techniczny budynków.
Nałożyły się na to rosnące koszty utrzymania szkół, niemożliwe do pokrycia środkami z subwencji oświatowej, co
zmuszało organy samorządowe do poszukiwania sposobów
ograniczenia tego typu wydatków.
Powyższe argumenty nie zawsze trafiały do przekonania
mieszkańcom gmin. W ponad połowie skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego projekty racjonalizacji sieci
szkół i placówek powodowała protesty rodziców, wspierane
w kilku przypadkach przez nauczycieli i związki zawodowe.
Podstawowym powodem tych sprzeciwów było wydłużenie
drogi ucznia do szkoły i ze szkoły, a tym samym dłuższy

pobyt dziecka poza domem, zmniejszenie jego bezpieczeństwa, rozluźnienie więzi rodziców ze szkołą. W warunkach
wiejskich dochodziło do tego jeszcze pozbawienie wsi jedynego w wielu wypadkach ogniska życia kulturalnego.
Prawdą jest, iż prawie we wszystkich skontrolowanych
gminach uczniom likwidowanych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zapewniono kontynuację nauki w innych szkołach i placówkach prowadzonych przez samorząd.
Wszystkim dzieciom zagwarantowano też bezpłatny dojazd
i powrót ze szkoły. Ale prawdą jest również, że w większości
objętych kontrolą gmin likwidacja szkół nie spowodowała
zmniejszenia wydatków na oświatę. Nie analizowano też,
jak ewentualny wzrost kosztów utrzymanie szkół wpłynie na
możliwości zaspokajania innych potrzeb mieszkańców i czy
rzeczywiście stanie się ciężarem nie do udźwignięcia, nie
brano pod uwagę kosztów zagospodarowania majątku po
zlikwidowanych placówkach, ani korzyści płynących z utrzymywania szkoły jako czynnika przeciwdziałającego migracji
mieszkańców i wyludniania się miejscowości.
Nie wszystkie decyzje o likwidacji szkół były legalne.
W kilku zbadanych gminach nie podjęto uchwał o zamiarze
likwidacji szkoły lub nie dochowano 6-miesięcznego obowiązkowego terminu powiadomienia o nim rodziców. W jednej z gmin nie zapewniono dzieciom możliwości kontynuacji
nauki w szkole publicznej, lecz jedynie w szkołach, dla których organem prowadzącym była fundacja. W 3 przypadkach do wprowadzonych zmian nie dostosowano istniejącej
sieci szkół.
W latach 2001-2004 zamknięto w Polsce prawie 6,2 tys.
różnego typu szkół. W roku szkolnym 2004/2005 zlikwidowano kolejnych 549. Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu jest to proces nieunikniony, jednakże czynnik
ekonomiczny nie może być jedynym powodem likwidacji
placówek oświatowych, zaś reorganizacja sieci szkół i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców wymaga uzgodnień
na drodze negocjacji z przedstawicielami zainteresowanych
stron i powinno prowadzić do stworzenia lepszych warunków
nauczania. Jednocześnie – jak zauważyła NIK – zachowane
być muszą wszelkie niezbędne procedury, a także wzięte pod uwagę interesy i racje mieszkańców, w tym przede
wszystkim dobro uczniów.

9.

Mając właśnie ich interes na względzie, za nieodpowiednie uznała NIK warunki nauczania języków obcych
w szkołach publicznych [por. zał. nr 3, str. 44], na które
składają się m.in.: liczba godzin zajęć obowiązkowych, liczebność grup językowych, programy nauczania, używane
podręczniki, kwalifikacje nauczycieli, wyposażenie szkół
w pomoce dydaktyczne.
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3.

3.

W przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2001 r.
Strategii rozwoju edukacji narodowej na lata 2001-2006 za
jedno z głównych zadań polityki oświatowej państwa uznano
niwelowanie różnic w dostępie do edukacji. Realizacji tego
celu powinno służyć m.in. zapewnienie porównywalnego
poziomu nauczania języków obcych w każdej szkole, wyposażenie szkół w nowoczesne środki edukacyjne i pomoce
dydaktyczne oraz zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych
nauczycieli. W myśl owego dokumentu, niezbędne jest wprowadzenie w szkołach na terenie całego kraju obowiązkowego
nauczania dwóch języków obcych, z preferencją dla języka
angielskiego, a także umożliwienie wszystkim uczniom kontynuowania nauki tego języka, jako międzynarodowego, na kolejnych szczeblach kształcenia. W celu wyrównywania szans
edukacyjnych oraz podnoszenia poziomu nauczania języków
obcych, w następnej, przyjętej w sierpniu 2005 r. Strategii rozwoju edukacji na lata 2007-2013 założono m.in., że nauczanie
języka obcego powinno się zaczynać w przedszkolu, zaś zadaniem szkoły ponadgimnazjalnej jest zapewnienie pełnego
opanowania jednego języka obcego w stopniu zaawansowanym oraz drugiego w stopniu średniozaawansowanym. Kontrola przeprowadzona w 67 szkołach różnych typów wykazała, że rzeczywistość daleko odbiega od tych zaleceń.
Nieprawidłowości miały miejsce w 85% badanych placówek. Nagminnie nie były przestrzegane wymagania co do
liczebności grup uczniowskich. Część realizowanych programów nauczania oraz używanych podręczników nie została
dopuszczona do użytku szkolnego lub była nieodpowiednia
dla danego typu szkoły. Zajęcia prowadzili nauczyciele nieposiadający wymaganych kwalifikacji językowych i pedagogicznych, a nawet prywatni przedsiębiorcy. Nie wszystkim
uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych została zapewniona możliwość kontynuowania nauki języka rozpoczętej
na niższym szczeblu edukacji, nie wszędzie też zajęcia obowiązkowe były prowadzone w pełnym minimalnym wymiarze.
O tym, że również wyrównywanie szans edukacyjnych
pozostaje nadal w sferze postulatów świadczy fakt, iż w roku szkolnym 2004/2005, kiedy to po raz pierwszy pisemna
część egzaminu maturalnego była oceniana poza szkołą,
wyniki egzaminu pisemnego z języka angielskiego w liceach
ogólnokształcących były znacznie lepsze niż w liceach profilowanych, a w szkołach położonych w dużych miastach – niż
w mniejszych miejscowościach i na wsiach. W skontrolowanych zasadniczych szkołach zawodowych, do których uczęszczało 2,5 tys. uczniów, dominującym językiem był nieprzydatny na wspólnym rynku pracy krajów Unii Europejskiej język
rosyjski, którego uczyło się dwie trzecie uczniów. Wyraźną
korelację można zaobserwować także między miejscem
zamieszkania a uczestnictwem w pozaszkolnych formach
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doskonalenia znajomości języków obcych. O ile prywatnie
lekcje takie pobierało 10% procent uczniów mieszkających na
wsi, to w małych miastach odsetek ten był wyższy dwukrotnie,
a w miastach dużych – niemal trzykrotnie. Zróżnicowanie pogłębiał dodatkowo brak wykwalifikowanych nauczycieli wspomnianych specjalności, który dotkliwiej niż w metropoliach
odczuwały szkoły funkcjonujące na wsi i w mniejszych miejscowościach.
Warunki nauki języków obcych w szkołach publicznych
należy postrzegać, zdaniem Izby, jako ważny problem społeczny i gospodarczy. Kształcenie językowe młodzieży jest
bowiem zadaniem, którego realizacja będzie w znacznym
stopniu decydować o jej udziale w życiu gospodarczym oraz
społecznym Polski i Europy. Dlatego zasadnym jest rozważenie skutecznych środków, które mogą przybliżyć szybkie
rozwiązanie tego problemu.

10.

Izba nie stwierdziła większych nieprawidłowości
w funkcjonowaniu szkół dla dzieci obywateli polskich
czasowo przebywających za granicą [por. zał. nr 3, str.
43]. Mimo uchybień, głównie natury organizacyjno-finansowej, w ocenie NIK kontrolowane podmioty należycie wypełniały zadania związane z organizacją procesu dydaktycznowychowawczego, promocją polskiego języka i kultury oraz
wiedzy o Polsce. Izba zwróciła jednak uwagę na fakt, iż system 61 polskich szkół w 37 krajach, wraz z koordynującym
ich działalność warszawskim Zespołem Szkół dla Obywateli
Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, w praktyce
obsługiwał głównie dzieci obywateli polskich mieszkających
za granicą na stałe oraz dzieci Polonii – w latach szkolnych
2003/2004 i 2004/2005 z tych właśnie środowisk wywodziło
się dwie trzecie uczniów kontrolowanych jednostek.
Szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne
przy placówkach dyplomatycznych RP powołane zostały
po to, by umożliwić dzieciom obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Obowiązek ten mogą
one wypełnić uczęszczając do szkoły polskiej realizującej
ramowy plan nauczania, uczestnicząc w kształceniu na
odległość, ale także uczęszczając do szkoły w kraju pobytu
lub do Szkoły Europejskiej. Okazało się, że zdecydowana
większość zainteresowanych wybierała te dwie ostatnie
formy kształcenia, zaś szkoły polskie pełniły jedynie funkcję
pomocniczą. W szkołach tych w roku szkolnym 2004/2005,
spośród około 7,5 tys. uczniów, w zakresie odpowiadającym
realizacji obowiązku szkolnego kształciło się tylko nieco
ponad 10% dzieci, pozostałe uczyły się w zakresie uzupełniającym, obejmującym język polski oraz wybrane elementy

historii i geografii Polski – łącznie w wymiarze kilku godzin
tygodniowo.
Przyczyny takiego stanu rzeczy są zapewne złożone,
jednak kontrola pozwoliła wskazać kilka z nich w sposób
bezsporny. W latach szkolnych 2003/2004 i 2004/2005 dobre warunki lokalowe, organizacyjne, a także odpowiednią
liczbę uczniów chętnych do nauki w ramach pełnej realizacji obowiązku szkolnego, miało zaledwie 7 z 61 placówek.
Żaden z zespołów szkół nie dysponował własnym obiektem
przeznaczonym do celów dydaktycznych – najczęściej korzystano z wynajmowanych pomieszczeń, m.in. z lokali ambasad. Tak więc Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Wiedniu,
prowadzący 20 oddziałów, dysponował 3 salami lekcyjnymi,
w Londynie 5 spośród 11 sal znajdowało się w drewnianym
wolnostojącym baraku ogrzewanym grzejnikami elektrycznymi i pozbawionym toalet, zaś Zespół Szkół przy Ambasadzie
RP w Paryżu prowadził zajęcia w pomieszczeniach nienadających się do tego celu, również w kryptach i podziemiach
w obiektach przykościelnych. Nie bez znaczenia był też brak
informacji o możliwości uczęszczania dziecka do szkoły polskiej. Wśród przeszkód w korzystaniu z polskich szkół za
granicą rodzice wymieniali również ograniczenie możliwości
nauki do uzupełniających planów nauczania, różnice programowe między szkołami w kraju pobytu a szkołami polskimi,
organizowanie klas łączonych, przeciążenie dzieci nauką
w dwóch szkołach jednocześnie, a także niewygodne terminy zajęć w godzinach popołudniowych i w soboty.
Mimo tych niedogodności, w związku z przystąpieniem
Polski do Unii Europejskiej i zwiększonym napływem polskich rodzin do krajów Wspólnoty, należy spodziewać się
wzrostu zapotrzebowania na usługi edukacyjne polskich
szkół. Świadczą o tym m.in. sygnały o potrzebie tworzenia
filii w miejscowościach, w których nie było dotąd polskich
placówek. W ocenie NIK, zjawisko to będzie się nasilać, konieczne jest zatem rozwijanie i doskonalenia pracy polskich
szkół za granicą, a przede wszystkim zapewnienie im takich
warunków funkcjonowania, by mogły z powodzeniem wywiązać się z dotychczasowych i nowych obowiązków.

11.

Znacznie odbiegały od stanu choćby zadowalającego warunki kadrowe i materialne działalności dydaktycznej w zamiejscowych jednostkach organizacyjnych
państwowych szkół wyższych [por. zał. nr 3, str. 41]
w kraju. O ile na uznanie zasługuje sam fakt organizowania
kształcenia studentów poza siedzibami uczelni, ponieważ
ułatwia to uzyskanie wykształcenia wyższego młodzieży
z miejscowości odległych od centrów akademickich, to nie
można tego samego powiedzieć o sposobie powoływania
i funkcjonowaniu wspomnianych jednostek.

W roku akademickim 2003/2004, wśród 80 zamiejscowych jednostek organizacyjnych 9 skontrolowanych uczelni, 50 funkcjonowało nielegalne. Powstały one po wejściu
w życie ustawy o szkolnictwie wyższym, która zakazywała
tworzenia nowych jednostek tego typu, nie posiadały też
wymaganego statusu filii, wydziału zamiejscowego lub
zamiejscowego ośrodka dydaktycznego, bądź zgody Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na ich prowadzenie.
Działalność wspomnianych jednostek koncentrowała się na
studiach odpłatnych, głównie zaocznych. Najczęściej były to
studia magisterskie, zwłaszcza magisterskie uzupełniające,
co stanowiło kolejne uchybienie, bowiem ustawa dopuszcza
realizowanie w jednostkach zamiejscowych o wymienionym
statusie jedynie programu studiów wyższych zawodowych.
Większość zamiejscowych jednostek, działających
w skontrolowanych uczelniach, powstała na podstawie porozumień zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego lub uczelniami niepaństwowymi. W niektórych przypadkach porozumienia te sprowadzały się do odpłatnego
przenoszenia przez uczelnie państwowe ich kompetencji
na podmioty, które nie posiadały wymaganych uprawnień.
W konsekwencji uczelnie państwowe, mając ograniczony
wpływ na dobór kadry i realizację programów, jedynie firmowały tego typu przedsięwzięcia i potwierdzały fakt ukończenia studiów własnym dyplomem, uzyskując w zamian udział
w dochodach z opłat oraz możliwość dodatkowego, intratnego zatrudnienia własnych nauczycieli akademickich. Jednocześnie uczelnie, powiększając liczbę studentów, stwarzały
sobie podstawy do uzyskania wyższej dotacji budżetowej.
Gospodarka finansowa zamiejscowych jednostek organizacyjnych nie była prowadzona w sposób prawidłowy. W
niektórych uczelniach przychody i koszty wykonywanej tam
działalności dydaktycznej wyodrębnione zostały w ewidencji
księgowej tylko częściowo. Większość uczelni nie przestrzegała zasady, iż podstawę ustalania wysokości opłat za
zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych i wieczorowych
stanowi ich planowany koszt. Podkreślić należy, że NIK
w latach ubiegłych dwukrotnie zwracała uwagę na niewłaściwość tego rodzaju praktyk, jednak wnioski Izby nie zostały
uwzględnione.
W skontrolowanych uczelniach programy studiów odpłatnych, zwłaszcza zaocznych, nie odpowiadały w pełni
obowiązującym standardom nauczania. Część uczelni uznała, że liczba godzin zajęć dydaktycznych, określona jako tzw.
minimalne obciążenia godzinowe dla poszczególnych grup
przedmiotów, dotyczy wyłącznie studiów dziennych, zaś
w przypadku studiów zaocznych może zostać zredukowana
do 60%. Nie przestrzegano wymogów kadrowych, warunkujących tworzenie i funkcjonowanie jednostek zamiejscowych
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– w żadnej z nich nie były utrzymane właściwe proporcje
nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego do liczby studentów na danym kierunku. Także wymagania wobec
kandydatów na pierwszy rok studiów odpłatnych odbiegały
znacząco od stawianych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia dzienne.
Winę za powstałą sytuację ponosi w znacznej mierze
Minister Edukacji Narodowej i Sportu, który nie skorzystał ze
swoich kompetencji do uporządkowania działalności dydaktycznej w zamiejscowych jednostkach organizacyjnych nadzorowanych uczelni. Świadczy o tym m.in. fakt, iż do końca
2004 r. nie wydał on ani jednej decyzji nakazującej likwidację
jednostki działającej w sposób niezgodny z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym.

12. Dobrze oceniona została realizacja przez administrację rządową zadań związanych z ochroną cudzoziemców w kontekście przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej [por. zał. nr 3, str. 7]. Wypełniając przyjęte
zobowiązania, 1 września 2003 r. Polska wprowadziła w tej
dziedzinie nowe regulacje, dostosowane do standardów
prawnych UE. Miały one na celu z jednej strony zapewnienie
ochrony i wsparcia osobom, które znalazły się w trudnym
położeniu ze względu na sytuację panującą w krajach ich
pochodzenia, z drugiej zaś ochronę granic Unii oraz zapobieżenie nielegalnej imigracji i bezprawnemu pobytowi cudzoziemców na terytorium RP.
Centralnym organem administracji rządowej właściwym m.in. w kwestiach repatriacji, wjazdu, wyjazdu, pobytu
cudzoziemców na terytorium RP – jest Prezes Urzędu ds.
Repatriacji i Cudzoziemców. Jego działania w sprawach
o nadanie statusu uchodźcy w RP, związanych z pomocą
dla ubiegających się o ten status cudzoziemców, a także
z opieką nad małoletnimi przebywającymi na terytorium RP
bez przedstawiciela ustawowego, uznane zostały przez NIK
za właściwe, podobnie jak działania wojewodów dotyczące
legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz ich
wydalania z Polski.
Izba ujawniła jednak również nieprawidłowości i uchybienia. Wynikały one zarówno z braku staranności i rzetelności
ze strony organów administracji rządowej we wprowadzaniu
nowych rozwiązań legislacyjnych, jak i z niedoskonałości
niektórych przepisów prawnych. W wielu przypadkach po-
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wodem nieprzestrzegania przepisów prawa były względy
humanitarne, o których uwzględnienie zabiegały organizacje
społeczne i instytucje pozarządowe.
Stwierdzone w Urzędzie nieprawidłowości polegały
głównie na wydawaniu decyzji o nadaniu lub odmowie nadania statusu uchodźcy po upływie ustawowego terminu
oraz niepodejmowaniu, niekiedy nawet przez wiele miesięcy, związanych z tym działań. Spowodowane to było
w znacznej mierze niedostateczną obsadą kadrową, a także niewłaściwą organizacją pracy, co zakłócało przepływ
informacji między właściwymi komórkami organizacyjnymi
Urzędu i opóźniało podejmowanie niezbędnych czynności.
Na dodatek System Informatyczny Pobyt – krajowy zbiór
rejestrów, ewidencji i wykazów w sprawach cudzoziemców
– nie zapewniał uzyskania rzetelnych danych, ze względu
na niestaranność wprowadzających owe dane pracowników oraz niedostosowanie programu komputerowego do
faktycznych potrzeb.
Przypadki nierzetelności pracowników, powodujące
zwłokę w prowadzeniu postępowań oraz przekraczanie ustawowych terminów przy wydawaniu decyzji, miały miejsce
również w postępowaniach prowadzonych przez wojewodów. Ponadto wojewodowie – poza nielicznymi wyjątkami –
wydając decyzje o wydaleniu cudzoziemców i zobowiązaniu
ich do opuszczenia terytorium RP, nie orzekali o wysokości
kosztów wydalenia, nie zawsze także wskazywali podmiot
zobowiązany do ich poniesienia.
Liczba cudzoziemców występujących o status uchodźcy
oraz o przyznanie pomocy systematycznie wzrasta. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż tylko 1,2% ubiegających się
spełnia ustawowe przesłanki i uzyskuje wspomniany status,
można stwierdzić, że cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski głównie ze względów ekonomicznych. Z kolei ucieczki
cudzoziemców z przeznaczonych dla nich ośrodków mogą
świadczyć, iż Polska jest dla większości z nich jedynie krajem tranzytowym. Aby zapewnić prawidłowe wywiązywanie
się organów państwa z realizacji zadań związanych z ochroną cudzoziemców, konieczne jest szybkie wyeliminowanie
niedociągnięć. Niezbędna jest przede wszystkim ściślejsza
współpraca pomiędzy realizującymi te zadania organami:
Urzędem ds. Repatriacji i Cudzoziemców a placówkami
Straży Granicznej, oraz między Policją i Strażą Graniczną,
zobowiązanymi do wykonywania decyzji o wydaleniu cudzoziemców, a wojewodami.
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Zagadnieniom związanym z zapewnieniem przez organy państwa szeroko pojętego bezpieczeństwa krajowi i jego obywatelom, NIK każdego roku poświęca znaczną część swego potencjału kontrolnego. Przedmiot zainteresowań stanowi zarówno
bezpieczeństwo zewnętrzne, jak i utrzymanie ładu oraz porządku w kraju, przeciwdziałanie przestępczości oraz patologiom
społecznym. Kierunek kontroli zdefiniowany ogólnie jako bezpieczeństwo narodowe obejmuje również takie kwestie jak: bezpieczeństwo energetyczne państwa, bezpieczeństwo ekologiczne, żywnościowe, rynków finansowych, przeciwdziałanie zagrożeniom komunikacyjnym, epidemiologicznym, czy wynikającym z klęsk żywiołowych, a także wypełnianie przypisanych im
funkcji przez organy inspekcji i nadzoru.
W budowaniu zdolności obronnych polskich Sił Zbrojnych i uczestnictwa w międzynarodowych strukturach bezpieczeństwa, kwestią zasadniczą jest głęboka, wszechstronna modernizacja potencjału wojskowego, umożliwiająca polskim jednostkom ścisłe współdziałanie z innymi jednostkami NATO oraz udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. NIK podkreślała
wielokrotnie, iż niezbędnym warunkiem umożliwiającym osiągnięcia tego celu jest wyposażenie polskich formacji zbrojnych
w nowoczesny sprzęt i uzbrojenie. Przeprowadzone w ciągu ostatnich 3 lat kontrole pozwoliły stwierdzić, że mimo czynionych
poważnych wysiłków, tempo technicznej modernizacji armii nie było w pełni zadowalające, nie odpowiadało także zapisom
zawartym w obowiązujących programach przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych RP. Uznając taką sytuację za niepokojącą,
NIK wyraziła pogląd, iż plany powinny być przygotowywane realistycznie, muszą uwzględniać nie tylko potrzeby armii, ale
również realne możliwości kraju, kiedy jednak zostaną zaakceptowane i przyjęte do realizacji, w ślad za nimi należy wyasygnować z budżetu odpowiednie środki finansowe. Tak się jednak nie stało, zarówno w wypadku programu rozwoju systemu dowodzenia i łączności, modernizacji infrastruktury lotniskowej i morskiej, jak i skontrolowanej w 2005 r. realizacji przedsięwzięć
służących zwiększeniu przez Wojska Lądowe zdolności obronnych, wynikających z planowania obronnego NATO.
Problem nierównowagi między potrzebami a możliwościami finansowania dotyczył nie tylko Sił Zbrojnych, ale również
innych służb mundurowych – Straży Granicznej i Policji, która próbowała częściowo problem ten rozwiązać, pozyskując środki
ze źródeł innych, niż budżet państwa. O tym, że nie jest to rozwiązanie, które może przynieść duże efekty, świadczą braki
w dziedzinach, gdzie nie można liczyć na darowizny – np. w specjalistycznym wyposażeniu policyjnych jednostek powołanych
do zwalczania przestępczości zorganizowanej. Niedostatek środków łączności i urządzeń informatycznych miał także niekorzystny wpływ na pracę „funkcjonariuszy pierwszego kontaktu” – dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji przyjmujących
od obywateli zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób.
Bezpieczeństwu energetycznemu kraju poświęconych zostało w latach 2003-2005 kilka kontroli. Z ich ustaleń wynika, że
mimo podejmowanych działań bezpieczeństwo to nie zwiększyło się w sposób odczuwalny, nie zostały bowiem zrealizowane
zamierzenia mające doprowadzić do dywersyfikacji dostaw nośników energii, głównie takich jak paliwa płynne i gaz ziemny,
oraz do pokonania barier infrastrukturalnych, prawnych i organizacyjnych. Na trudności napotykało również tworzenie obowiązkowych zapasów paliw. Izba stwierdziła, że obecna wielkość oraz sposób gromadzenia rezerw nie gwarantuje powstania
w najbliższym okresie odpowiednich zapasów wszystkich nośników energii, niezbędnych na wypadek wydarzeń nadzwyczajnych, takich jak katastrofy, klęski żywiołowe, awarie itp. Podobny, bardzo mierny skutek odniosły poczynania mające sprzyjać
racjonalizacji zużycia energii. Pozyskiwanie i wykorzystanie energii elektrycznej oraz ciepła ze źródeł odnawialnych ciągle
ma w krajowym bilansie energetycznym znaczenie marginalne, zaś realizacja przedsięwzięć prowadzących do spadku zapotrzebowania na energię zużywaną do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych nie dość że nie została odpowiednio
rozpropagowana, to prowadzona była niekonsekwentnie i w sposób mało skuteczny.
Do niewesołych refleksji skłaniają ustalenia kontroli związanych z komunikacją. Wynika z nich, że pogarszający się systematycznie stan lądowej infrastruktury państwa, jej niewydolność oraz postępująca degradacja, stwarzają poważne zagrożenie
dla bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania transportu. Zły stan infrastruktury kolejowej w znacznym stopniu utrudnia
sprawne i bezpieczne przewożenie osób i towarów, wpływając negatywnie na regularność, punktualność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Jeszcze poważniejsze niebezpieczeństwa, mierzone liczbą wypadków i osób w nich poszkodowanych, grożą
użytkownikom dróg. O aktualnym stanie szlaków komunikacyjnych świadczy dobitnie fakt, iż tylko 1% ich długości odpowiada
unijnym standardom, gdyby zaś zastosować obowiązujące w Unii Europejskiej kryteria dopuszczenia dróg do eksploatacji, np.
określające dopuszczalną wysokość kolein, to ponad połowa wszystkich polskich szos musiałaby zostać natychmiast zamknięta. Ten ponury obraz, stanowiący rezultat kontroli funkcjonowania transportu drogowego i kolejowego w latach 1990-2004,
pogłębiły jeszcze badania stanu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, znajdujących się często w opłakanym stanie
technicznym, źle oznakowanych, a do tego pozbawionych obsługi dróżników i urządzeń zabezpieczających. Z ustaleniami
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wspomnianych kontroli współbrzmiały także wyniki zakończonej w 2005 r. kontroli utrzymania obiektów mostowych i tuneli,
która wykazała, że wskutek zaniedbań i braku niezbędnych przeglądów znaczna część owych budowli znajdowała się w stanie
zagrażającym płynności i bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Przy tym stanie infrastruktury komunikacyjnej optymizmem nie napawa postępowanie zarządców dróg publicznych. Poczynając od Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych i Autostrad, przez zarządy województw, powiatów, miast, a na wójtach
gmin kończąc – wydatkowali oni na budowę, modernizację i utrzymanie dróg kwoty niższe od planowanych, mimo że i tak
zaspokajały one jedynie niewielką część najniezbędniejszych potrzeb. Nie dość, że znaczny odsetek z otrzymanej subwencji
drogowej samorządy przesuwały na inne cele, to nie były też wykorzystywane wszystkie istniejące możliwości pomnożenia
przeznaczonych na drogownictwo środków specjalnych, pochodzących z różnego rodzaju opłat i kar.
Nie napawają optymizmem również ustalenia dokonane przez NIK w dziedzinie ekologii. Dowodzą one, że Polska nie
wywiązała się ze swych zobowiązań wynikających z Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego.
Brak skutecznego nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków chemicznych w rolnictwie przyczynił się z kolei do degradacji
gleb, powstania znacznych niedoborów mikroelementów, a jednocześnie do zwiększenia zanieczyszczenia siarką i metalami
ciężkimi. Badania poświęcone postępowaniu z odpadami pozwoliły stwierdzić, iż w wykorzystaniu surowców wtórnych, szczególnie odpadów komunalnych w dużych miastach, udało się osiągnąć pewien postęp, ale już międzynarodowy obrót odpadami nie był rzetelnie dokumentowany, a Inspekcja Ochrony Środowiska w sposób niedostateczny nadzorowała podmioty
prowadzące działalność w tej dziedzinie i zbyt pobłażliwie traktowała przypadki nieprzestrzegania przez nie przepisów prawa.
Zakończona w 2005 r. kontrola ochrony środowiska przed promieniowaniem emitowanym przez nadawcze stacje radiowe,
telewizyjne i stacje bazowe telefonii komórkowej wykazała zaś, że ochrona przed tego rodzaju promieniowaniem praktycznie
nie istnieje, a procedury obowiązujące przy lokalizacji, budowie i eksploatacji urządzeń emitujących pola magnetyczne nie są
przestrzegane.
W 2005 r. zagadnienia wchodzące w zakres kierunku kontroli określanego jako bezpieczeństwo narodowe poszerzono
o badania, których przedmiot stanowiła działalność organów nadzoru i kontroli. Rozpatrując tę kwestię, NIK skonstatowała istnienie poważnych nieprawidłowości w procesie koncesjonowania działalności nadawców niepublicznych przez Krajową Radę
Radiofonii i Telewizji. Jej zdaniem, organ ten w sposób nieprawidłowy realizował funkcję kontrolną w sferze respektowania
przez nadawców wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego. Natomiast działalność Państwowej Komisji
Akredytacyjnej, w ocenie NIK, odegrała pozytywną rolę w podnoszeniu poziomu kształcenia w szkołach wyższych, jednak nie
był to postęp jakiego należałoby oczekiwać, m.in. z powodu stosowania przez to ciało niejednolitych, nieprawidłowych lub zbyt
liberalnych ocen prowadzonego w kontrolowanych szkołach procesu kształcenia.
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4.

Omówienie wyników ważniejszych
kontroli

1. Kontrola osiągania przez Wojska Lądowe zdolności obronnych wynikających z procesu planowania
obronnego NATO [por. zał. nr 3, str. 54] wykazała, Polska
nie wywiązała się w pełni ze swoich zobowiązań w tej mierze.
Nie został osiągnięty zakładany na lata 2002-2004 (I półr.).
poziom zdolności obronnych, wynikający z wcześniejszych
uzgodnień. Poza opóźnieniami w realizacji poszczególnych
przedsięwzięć służących zwiększeniu zdolności obronnych,
Izba stwierdziła również istnienie nieprawidłowości w ich
zaplanowaniu oraz przebiegu. W ocenie NIK, opóźnienia
spowodowane zostały w znacznej mierze brakiem pełnego
rozeznania co do możliwości i warunków wykonania wspomnianych zobowiązań.

2.

4.

Negatywnie oceniono organizację służb specjalnych oraz nadzór nad nimi [por. zał. nr 3, str. 53], sprawowany przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony
Narodowej, przede wszystkim z uwagi na opóźnienia
w tworzeniu systemu prawnego regulującego funkcjonowanie Wojskowych Służb Informacyjnych, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
utworzonych w połowie 2002 r. w miejsce zlikwidowanego
Urzędu Ochrony Państwa.
Ustawa powołująca te służby zobowiązała Radę Ministrów lub premiera do wydania 44 rozporządzeń i 3 zarządzeń dotyczących AW oraz 49 rozporządzeń i 5 zarządzeń
regulujących organizację i funkcjonowanie ABW. Do czasu
zakończenia kontroli (maj 2005 roku) wciąż nie ujrzało światła dziennego 9 aktów prawnych, co oznacza, że w ciągu 2
i pół roku od wejścia w życie ustawy nie stworzono pełnego
systemu prawnego, dającego podstawy funkcjonowania obu
agencjom. Projekty rozporządzeń i zarządzeń były opracowywane przez szefów agencji. Oni to właśnie, w ocenie NIK,
nie dołożyli niezbędnych starań, by przygotować je sprawnie
i terminowo. Trudno bowiem uznać za satysfakcjonujące
wyjaśnienia Szefa AW, który brak części rozporządzeń tłumaczył niewłaściwym skonstruowaniem przez ustawodawcę
przepisów upoważniających do ich wydania. Zdaniem NIK,
Szef AW nie jest organem właściwym do merytorycznej oceny ustaw uchwalanych przez parlament, jeśli natomiast nie
widzi możliwości wydania leżących w jego gestii przepisów
bez zmiany ustawy, powinien zwrócić się do Prezesa Rady
Ministrów o jej nowelizację, a tego nie uczynił.
Poważne konsekwencje miały zaniedbania legislacyjne w wypadku ustawy o Wojskowych Służbach Informacyjnych, która weszła w życie w sierpniu 2003 r.
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Wprawdzie 14 związanych z nią rozporządzeń ukazało
się w ustalonym terminie, jednak spośród 15 zarządzeń
regulujących organizację i funkcjonowanie WSI – jedynie 5. Brak zarządzeń wykonawczych do ustawy o WSI,
w sytuacji gdy utraciły moc wszystkie poprzednio obowiązujące w tej materii regulacje spowodował, że działania
podejmowane przez te służby nie miały oparcia w przepisach prawa.
Kontrola wykazała również, iż szefowie służb specjalnych nie wywiązali się należycie i w sposób zgodny z intencją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej,
z obowiązku przekazania do IPN posiadanych dokumentów, zbiorów danych, rejestrów, kartotek i akt funkcjonariuszy, wytworzonych lub gromadzonych przed 6 maja
1990 r. Obowiązku tego nie zrealizował w pełni ani
Urząd Ochrony Państwa, ani powstałe w jego miejsce
agencje. Nie dość że przekazywanie materiałów archiwalnych przebiegało bardzo wolno, wskutek czego nie
został dotrzymany ani jeden z terminów uzgodnionych
z Prezesem IPN, to część zasobu archiwalnego byłego
UOP przejęła – w ocenie Izby bezpodstawnie – Agencja
Wywiadu.
NIK nie mogła zbadać, czy ABW i AW funkcjonowały
zgodnie z przepisami ustawy o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ani skontrolować
sposobu uregulowania zasad prowadzenia przez nie czynności operacyjno-rozpoznawczych i analityczno-informacyjnych. Nie uzyskała bowiem wglądu do odpowiednich
dokumentów, a nawet aktów prawnych i regulaminów
dotyczących organizacji i funkcjonowania agencji w tym
zakresie. Szef Agencji Wywiadu, odmawiając ich udostępnienia stwierdził, iż zawierają informacje odnoszące się do
szczegółowych form i zasad prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych. W ocenie NIK, przywołany przez
Szefa AW przepis ustawy o ABW i AW ma zastosowanie
do czynności podejmowanych w konkretnych sprawach,
nie zaś do ogólnych form i zasad, które zostały określone
w regulacjach prawnych, a zatem odmowa udostępnienia
części aktów wykonawczych do ustawy o ABW i AW była
działaniem nielegalnym.

3. Nie zyskało pełnej aprobaty NIK przygotowanie
Policji do zwalczania przestępczości zorganizowanej
[por. zał. nr 3, str. 55]. O ile z zadowoleniem należy przyjąć sam fakt powstania w Policji struktur przeznaczonych
do zwalczania tego rodzaju przestępczości, to zastrzeżenia
Izby wzbudziło niewystarczające wyposażenie funkcjonariuszy w broń i sprzęt techniczny, przede wszystkim w środki
transportu oraz urządzenia informatyczne i łączności.

4. Sposób reagowania Policji na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób stanowi istotny sprawdzian
stylu jej pracy i ważny czynnik kształtujący poczucie bezpieczeństwa obywateli. Poświęcona tym zagadnieniom kontrola, przeprowadzona na przełomie lat 1999-2000 r., wykazała
liczne uchybienia i nieprawidłowości. Z ustaleń najnowszej
kontroli reagowania Policji w województwie mazowieckim na zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach
osób [por. zał. nr 3, str. 89] wnika, że znaczna część owych
uchybień nie została dotąd usunięta.
NIK pozytywnie, acz nie bez zastrzeżeń, oceniła wykonywanie obowiązków przez dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji – funkcjonariuszy pełniących kluczową
funkcję w systemie obiegu informacji o przestępstwach
i reagowania na zaistniałe zdarzenia. Poszukiwania osób
zaginionych podejmowane były niezwłocznie, postępowania
przygotowawcze wszczynane w terminie, prawidłowo funkcjonował też system rozpoznawania skarg obywateli: postępowania prowadzone były rzetelnie, a skarżący w każdym
przypadku otrzymali odpowiedź.
Znacznie gorzej oceniła Izba warunki techniczno-organizacyjne, w jakich jednostki Policji województwa mazowieckiego
wykonywały swe ustawowe zadania. Zdaniem NIK, standardem powinno być wyposażenie wszystkich jednostek w środki
umożliwiające identyfikację numeru dzwoniącego oraz rejestratory rozmów prowadzonych przez dyżurnych. Tymczasem
identyfikacja połączenia na numer alarmowy „997” możliwa
była tylko w 9 na 15 skontrolowanych jednostek, a w przypadku linii miejskiej – w 5. Urządzenia rejestrujące rozmowy
posiadały tylko komendy Policji, nie były w nie natomiast
wyposażone stanowiska kierowania w komisariatach. Szybki
dostęp do policyjnych baz danych oraz sprawny przepływ informacji uniemożliwiał z kolei brak terminali komputerowych.
Do dnia zakończenia kontroli w sierpniu 2005 r. komendy
i komisariaty nie miały bezpośredniego dostępu do systemu
CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców).
Poza niedostatecznym wyposażeniem w środki łączności i informatyki, negatywnie na efekty pracy Policji wpływał
brak specjalistycznego przygotowania dyżurnych. Stwierdzono, iż prawie 60% funkcjonariuszy pełniących służbę na
stanowisku kierowania nie odbyło odpowiednich szkoleń.
Ujemnie na organizację owych stanowisk i ich obsadę oddziaływała również utrzymująca się w jednostkach Policji
województwa mazowieckiego wysoka liczba wakatów. Z
tego właśnie powodu w 4 komisariatach nie utworzono stanowisk kierowania z całodobową służbą dyżurną, a zgłoszenia o przestępstwach i zaginięciach osób przyjmowane były
tylko w godzinach pracy komisariatów.

Konsekwencją takiego stanu były powtarzające się błędy w dokumentowaniu prowadzonych przez Policję działań.
Ponieważ policyjna dokumentacja może mieć istotne znaczenie dowodowe w postępowaniach karnych, musi być
wolna od błędów. Kontrola wykazała jednak, iż w co trzecim
ze skontrolowanych zgłoszeń o zdarzeniach popełnione zostały omyłki w dokumentowaniu podejmowanych czynności, m.in. w postaci niepełnych lub niewłaściwych wpisów
w książkach wydarzeń i książkach interwencji, niezgodności
między owymi wpisami a aktami prowadzonych spraw oraz
między danymi w dokumentacji a danymi wprowadzonymi
do Krajowego Systemu Informacji Policyjnej. Przyczynami
tych nieprawidłowości były głównie wspomniany już brak
specjalistycznego przygotowania dyżurnych, zastępowanie
dyżurnych przez funkcjonariuszy niemających kwalifikacji do
pełnienia tego rodzaju służby, niedołożenie należytych starań przy pełnieniu obowiązków, a także nieskuteczny nadzór
bezpośrednich przełożonych.

5.

Poważne zaniedbania ujawniła kontrola przestrzegania w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich
przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych,
stanowiących tajemnicę służbową [por. zał. nr 3, str. 95].
Wyniki badań przeprowadzonych we wszystkich rzędach wojewódzkich i marszałkowskich złożyły się na osobliwy obraz
niefrasobliwości w traktowaniu wspomnianych przepisów
i wynikającego z nich obowiązku ochrony takich informacji
przed nieuprawnionym ujawnieniem.
Nieznajomość lub nierespektowanie wspomnianych
przepisów były przyczyną licznych nieprawidłowości, które stwierdzono we wszystkich objętych kontrolą urzędach.
Część z nich doprowadziła do udostępnienia dokumentów
zawierających tajemnicę służbową osobom nieuprawnionym. Zaznaczyć należy, iż większość stwierdzonych nieprawidłowości była rezultatem opieszałości kierowników
skontrolowanych jednostek, którzy nie podejmowali przez
wiele miesięcy, a nawet lat, działań niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie informacji
niejawnych.
W ani jednym z kontrolowanych urzędów nie podjęto
w wyznaczonym terminie wszystkich określonych w ustawie
przedsięwzięć. W zdecydowanej większości z nich nie dotrzymano terminów powołania pełnomocników ds. ochrony
informacji niejawnych, przekraczając je znacznie, w jednym
przypadku aż o 22 miesiące. W wielu jednostkach pełnomocnicy ci pełnili obowiązki bez odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa oraz przeszkolenia, co praktycznie
uniemożliwiało im wypełnianie określonych w ustawie zadań. Z opóźnieniem wyznaczono kierowników kancelarii taj-
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nych. W kancelariach tych zatrudniano osoby niespełniające
wymogu posiadania poświadczenia bezpieczeństwa. W kilkunastu urzędach marszałkowskich nie została wydzielona
strefa bezpieczeństwa, nie zapewniono szczególnej kontroli
wejść, wyjść oraz przebywania w obiektach wymagających
ochrony, zaś pomieszczeń, które winny być chronione, nie
dostosowano do ustawowych wymogów.
W większości jednostek nie stworzono właściwych
warunków do wytwarzania i przetwarzania dokumentów
niejawnych. Dokumenty z klauzulą „poufne”, wytwarzano
na stanowiskach komputerowych nieposiadających niezbędnych certyfikatów. Nie opracowano w ustawowym
terminie szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu
teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej, mimo iż
w systemach teleinformatycznych tych urzędów wytwarzane
były dokumenty zawierające informacje niejawne. W części
urzędów z opóźnieniem powołano administratora systemu,
odpowiedzialnego za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
oraz pracownika pionu ochrony, odpowiedzialnego za bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania sieci lub systemu
teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa.
Opóźnienia w realizacji zadań związanych z ochroną
informacji niejawnych spowodowane zostały, w pewnym
stopniu, przyczynami obiektywnymi. Ustawa wyznaczała na
wykonanie niezbędnych czynności krótkie terminy, których
trudno było dotrzymać. Brakowało też czasu na dostosowanie budynków do nowych wymagań, niejednokrotnie wiązało
się to z koniecznością dokonania różnych inwestycji. Mimo
to ustalenia kontroli, a także znaczna skala ujawnionych nieprawidłowości, wskazują na bagatelizowanie postanowień
ustawy również w sferze organizacyjnej, których wykonanie
nie wymagało na ogół dodatkowych nakładów.

6.

Badając bezpieczeństwo przeciwpożarowe NIK
ogólnie pozytywnie, aczkolwiek z zastrzeżeniami, oceniła
prowadzenie przez Państwową Straż Pożarną monitoringu pożarowego [por. zał. nr 3, str. 51]. Obiekcje budziła
m.in. organizacja systemu monitoringu, zwłaszcza praktyka
obciążania wydatkami związanymi z wyposażaniem i utrzymaniem alarmowych centrów zlokalizowanych w stanowiskach kierowania PSP oraz kosztami samego monitoringu –
właścicieli, zarządców, bądź użytkowników monitorowanych
obiektów. Izba stwierdziła również, iż w wielu obiektach, które winny zostać wyposażone w urządzenia sygnalizacyjnoalarmowe i połączenia z komendą PSP, systemy takie nie
zostały zainstalowane.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urządzenia
sygnalizacyjno-alarmowe służące do samoczynnego wy-

216

krywania i przekazywania informacji o pożarze powinny
obowiązkowo posiadać m.in. duże obiekty handlowe,
teatry, kina, lokale gastronomiczne, sale widowiskowe
i sportowe, szpitale, hotele, garaże podziemne, stacje
metra, dworce, porty, banki, wysokie budynki użyteczności publicznej, a także muzea, kościoły i budowle zabytkowe. Według stanu z 30 czerwca 2004 r., obiektów
takich było w Polsce z górą 6 tys., ale tylko ok. 4 tys.
spełniało wymogi, o których mowa. W porównaniu ze stanem z końca 2002 r. ich liczba wzrosła o 12%, jednak,
w ocenie NIK, pozostaje ona nadal zbyt niska. Całkowitym monitoringiem objęte zostały jedynie dwie kategorie
obiektów – kina mogące pomieścić ponad 600 widzów
i stacje warszawskiego metra. Najczęściej automatycznych zabezpieczeń pozbawione były natomiast obiekty,
w których pożar może być szczególnie groźny, takie jak
szpitale psychiatryczne posiadające ponad 100 łóżek (nie
było monitorowanych prawie 60% tego typu obiektów),
czy zakłady pracy zatrudniające w jednym budynku powyżej 100 osób niepełnosprawnych.
Zdaniem NIK, Państwowa Straż Pożarna nie egzekwowała w sposób skuteczny od właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów podlegających monitoringowi obowiązku
instalowania urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych. Komendy miejskie PSP zbyt rzadko sięgały po takie instrumenty,
jak upomnienia i grzywny. Co więcej, komendanci na prośbę
zainteresowanych, tłumaczących się najczęściej trudnościami finansowymi, przesuwali terminy wykonania wydanych
przez siebie decyzji administracyjnych, nakazujących zainstalowanie takich urządzeń oraz podłączenie ich do systemu monitoringu w PSP. Dodać należy, iż rozstrzygnięcia
wniosków o zmianie decyzji zazwyczaj nie były poprzedzone
wnikliwą analizą.
Takie tolerancyjne podejście było m.in. możliwe z powodu wadliwego funkcjonowania wewnętrznego systemu
kontroli. Komenda Główna porównywała przede wszystkim
dane liczbowe określające stan monitoringu pożarowego,
nie badała jednak sposobu sprawowania kontroli przez komendantów wojewódzkich nad komendantami miejskimi lub
powiatowymi i egzekwowania przez nich obowiązków związanych z ochroną przeciwpożarową.
Niekorzystny wpływ na gotowość do interwencji miała duża liczba fałszywych alarmów. Co najmniej czwarta
część alarmów zarejestrowanych przez system monitoringu
pożarowego, a w niektórych komendach miejskich niemal
wszystkie, były alarmami fałszywymi. Powodowało je najczęściej wadliwe działanie sygnalizacji alarmowej, lub prowadzenie prac stwarzających wrażenie powstania pożaru.
Według PSP, w Polsce liczba tego typu fałszywych alarmów

nie odbiega od liczby podobnych alarmów za granicą, tym
niemniej faktem jest, iż nie starano się przeciwdziałać temu
zjawisku i w komendach PSP nie wprowadzono procedur
umożliwiających sprawdzenie zasadności alarmu, które mogłyby przynajmniej ograniczyć liczbę niepotrzebnie podejmowanych interwencji.

7.

Bezpieczeństwo w komunikacji stanowiło jeden
z aspektów badań przeprowadzonych w ramach kontroli
funkcjonowania transportu drogowego i kolejowego
w latach 1990-2004 [por. zał. nr 3, str. 35]. Wynika z nich,
że stan bezpieczeństwa, szczególnie w ruchu drogowym,
ciągle pozostawia wiele do życzenia. Jeśli chodzi o liczbę
wypadków, tendencja wzrostowa, notowana od początku
lat 90., pod koniec dekady odwróciła się, jednak liczba ta
nadal pozostaje bardzo wysoka, zaś w statystyce obrazującej ofiary śmiertelne Polska znajduje się w czołówce krajów
europejskich. Wystarczy wspomnieć, że w Polsce na 100
tys. mieszkańców w wypadkach drogowych ginie 14 osób,
podczas gdy w krajach Unii Europejskiej, mimo znacznie
większej liczby pojazdów – 11. Jeszcze gorzej wypada porównanie skutków wypadków – w 100 statystycznych tego
typu zdarzeniach w Polsce traci życie 11 osób, a w krajach
UE – jedynie 3.
Jedną z przyczyn niskiego poziomu bezpieczeństwa na
drogach jest bardzo zły, a do tego systematycznie pogarszający się, stan infrastruktury komunikacyjnej państwa.
Odbiega ona znacząco od unijnych standardów, zarówno
pod względem gęstości dróg, ich struktury, jak i parametrów technicznych. Zjawiskiem szczególnie niekorzystnym
jest znikomy odsetek dróg o najwyższej jakości – autostrad
i dróg ekspresowych, które na dodatek nie tworzą zwartych
ciągów komunikacyjnych. Związane z tym zagrożenia potęgują wieloletnie zaniedbania w utrzymaniu i remontach
dróg, zniszczenia spowodowane przez pojazdy przeciążone i ponadnormatywne, a także niewłaściwa organizacji ruchu drogowego. Wyniki badań działalności organów zarządzających drogami są dowodem, że nie wykonywały one
nawet podstawowych obowiązków, takich jak sporządzenie
dla każdej drogi projektu organizacji ruchu i utrzymywanie
w należytym stanie technicznym znaków drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
NIK wskazała również inne czynniki niekorzystnie wpływające na utrzymywanie się wysokiej liczby wypadków drogowych. Poza niewydolnością i dewastacją sieci drogowej,
Izba zaliczyła do nich przede wszystkim zły stan techniczny
pojazdów, do czego przyczyniło się nienależyte wykonywanie obowiązków przez stacje kontroli pojazdów, a także brak
dostatecznych umiejętności i nieprzestrzeganie przepisów

przez użytkowników dróg, na co wpływ miał z kolei niesprawny system szkolenia i egzaminowania kierowców.
Gdyby mierzyć zagrożenia komunikacyjne jedynie
liczbą wypadków, to zadowalający mógłby się wydawać
poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Rocznie
w wypadkach na kolei ginie kilkadziesiąt osób, z czego
60% na przejazdach kolejowych, podczas gdy na drogach
traci życie ponad 50 tys. Należy jednak mieć na uwadze
fakt, iż w sytuacji postępującej w szybkim tempie degradacji technicznej linii kolejowych, urządzeń sterowania
ruchem i sieci trakcyjnej, głównym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pozostaje wprowadzanie ograniczeń prędkości jazdy pociągów. Minimalizowanie liczby
wypadków na kolei dokonuje się zatem kosztem jakości
usług przewozowych – szybkości i regularności ruchu.
Jak wykazały badania, znaczne ograniczenie niezbędnych napraw i pogarszanie się stanu infrastruktury kolejowej z powodu braku środków na remonty oraz bieżące
utrzymanie urządzeń, były przyczyną zmniejszenia prędkości maksymalnej pociągów, wprowadzenia na wielu
odcinkach ograniczeń prędkości oraz obniżenia dopuszczalnych nacisków osiowych i liniowych. W rezultacie na
liniach państwowych w latach 2001-2005 każdego roku
obowiązywało ponad 6 tys. ograniczeń na łącznej długości ponad 3 tys. kilometrów torów.
Wypadki nie są jedynym zagrożeniem związanym
z komunikacją. Wysoce negatywnie na zdrowie człowieka
i jakość jego życia wpływa także powodowany przez pojazdy hałas, uznawany za jeden z głównych czynników decydujących o jakości środowiska. Kontrola wykazała, że we
wszystkich zbadanych punktach pomiarowych dopuszczalny
poziom hałasu drogowego został przekroczony i to zarówno
w dzień, jak i w nocy. Jednocześnie ustalono, iż działania
mające ograniczyć tę uciążliwość podejmowane były jedynie
w przypadkach budowy lub modernizacji dróg, gdy obowiązek
taki wynikał ze sporządzonej oceny oddziaływania inwestycji
na środowisko. Na przeważającej części dróg hałasu komunikacyjnego nie zwalczano w ogóle. Ani jedna spośród skontrolowanych jednostek zarządzających drogami nie posiadała programu działań mających na celu ochronę środowiska
przed hałasem, warunki akustyczne nie były uwzględniane
również przy planowaniu i określaniu priorytetu prac związanych z utrzymaniem dróg.

8.

Również kontrola wykonywania zadań przez administrację drogową w zakresie utrzymania obiektów
mostowych i tuneli [por. zał. nr 3, str. 33] wykazała, iż administracja ta nie wywiązywała się w sposób zadowalający
ze swoich powinności, a zwłaszcza z obowiązku utrzymania
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wspomnianych obiektów1/ w stanie gwarantującym bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego.
Jak wynika z badań przeprowadzonych w 4 oddziałach
okręgowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
oraz w 109 jednostkach samorządu terytorialnego zarządzających drogami publicznymi różnych kategorii, bezpieczne
dla użytkowników były tylko nowe budowle, natomiast co
czwarty z obiektów mostowych eksploatowanych dłużej niż
5 lat znajdował się w złym stanie technicznym. Oględziny
wykazały m.in. spękania dźwigarów, uszkodzenia przyczółków, fundamentów i murów oporowych, korozję elementów
metalowych, wykruszenia betonu w podporach, korozję
zbrojeń w konstrukcjach żelbetonowych, nieszczelność izolacji, poważne uszkodzenia nawierzchni itp. W zarządzie
skontrolowanych jednostek pozostawało przy tym 881 mostów i wiaduktów tzw. nienormatywnych, o dopuszczalnym
obciążeniu niższym od dopuszczalnego obciążenia dróg,
w których ciągu zostały wbudowane. Stanowiło to istotne
utrudnienie, bowiem dostosowanie ruchu pojazdów do nośności tych obiektów ograniczało przepustowość dróg, z kolei
brak takich ograniczeń groził katastrofą.
W najgorszym stanie technicznym znajdowały się obiekty mostowe na drogach wojewódzkich. Równie niepokojący był stan tychże obiektów na drogach znajdujących się
w obrębie miast na prawach powiatu. W Warszawie, mieście
o największym natężeniu ruchu w kraju, w 2003 r. stan ponad połowy obiektów mostowych oceniono jako przedawaryjny, niedostateczny lub niepokojący. W 1996 r. podobną
ocenę otrzymało tylko 34% obiektów, co świadczy o szybko
postępującej degradacji tej części miejskiej infrastruktury
drogowej.
Odpowiedzialność za tę sytuację, zdaniem NIK, ponoszą w znacznej mierze jednostki administracji drogowej.
Spośród 112 skontrolowanych zarządców dróg, od początku 2003 r. do końca stycznia 2005 r. w 32 jednostkach nie
przeprowadzano w ogóle przeglądu obiektów mostowych. W
kolejnych 50 przeglądy wprawdzie odbyły się, ale nie objęto
nimi wszystkich obiektów lub przeglądów dokonywały osoby nieposiadające wymaganych kwalifikacji. W rezultacie
w ogromnej większości skontrolowanych jednostek nie było
aktualnej ewidencji obiektów mostowych, a wiele budowli nie
posiadało jakiejkolwiek dokumentacji technicznej.
Nawet jeśli stan wspomnianych obiektów był znany i został opisany we właściwy sposób, to nie zawsze z tej wiedzy
korzystano. Spośród 80 zarządów dróg, które przeprowadziły takie przeglądy, tylko 28 uwzględniło ich wyniki przy
1/

Według ustawy o drogach publicznych, obiekty mostowe to mosty, wiadukty,
estakady, tunele, kładki i przejścia podziemne.
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planowaniu robót zapobiegających technicznej degradacji
obiektów mostowych. Bezczynność tłumaczono m.in. brakiem środków finansowych. Nie stanowiło to jednak przekonywającego usprawiedliwienia. Zarządcy dróg nie korzystali
bowiem z wszystkich możliwości pozyskiwania dodatkowych
środków z innych źródeł, a co więcej, niektóre zarządy nawet nie spożytkowały w całości posiadanych środków finansowych.
NIK zwróciła uwagę, że samorządy przykładały dużo
większą wagę i przeznaczały proporcjonalnie znacznie
większe środki na utrzymanie nawierzchni dróg, niż na mniej
widoczne, a bardzo kosztowne roboty mostowe. Jest to tym
bardziej niepokojące, iż obiekty te stanowią element drogi
najbardziej wrażliwy na ruch pojazdów, a jednocześnie decydujący w znacznej mierze o jego bezpieczeństwie.

9. Za iluzoryczną uznać należy ochronę środowiska
przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym [por. zał. nr 3, str. 69], emitowanym głównie przez
obiekty radiokomunikacyjne, takie jak radiowo-telewizyjne
centra nadawcze oraz stacje bazowe telefonii komórkowej.
Regulacje w sferze ochrony środowiska przed tego rodzaju
promieniowaniem obejmowały w badanym okresie zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego, pozwoleń
na budowę, użytkowanie obiektów, emitowanie pól elektromagnetycznych, a także kontroli poziomu ich natężenia
w środowisku. Jednakże właściwe organy administracji publicznej nie były organizacyjnie, ani merytorycznie przygotowane do realizacji związanych z tym zadań. Żaden z nich,
szczególnie organy gmin i powiatów, a także organy Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
nie posiadał pełnej informacji o lokalizacji, liczbie i rodzaju
istniejących instalacji lub urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne.
W planach zagospodarowania przestrzennego oraz
w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego większości skontrolowanych gmin nie
uwzględniano zapisów związanych z ochroną środowiska
przed takim promieniowaniem, nie egzekwowano w stanowczy sposób respektowania warunków zawartych w decyzjach administracyjnych, nie weryfikowano też rzetelności
wyników pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych,
przedkładanych przez przedsiębiorców po uruchomieniu
emitujących je urządzeń.
Organy Inspekcji Ochrony Środowiska nie stworzyły
odpowiednich warunków do prowadzenia pomiarów natężenia promieniowania. Sprzęt pomiarowy wykorzystywano
w znikomym stopniu, laboratoria nie posiadały akredytacji,
zbyt mała była liczba pomiarów i kontroli dotyczących wpły-

wu czynnych instalacji na otoczenie. Nie zostały też przeanalizowane wyniki badań dokonanych w 6 największych
miastach w ramach pilotażowego programu krajowego, ani
też badań przeprowadzonych w Warszawie, z których wynikało, iż natężenie pola elektrycznego między rokiem 2001
a 2004 w niektórych rejonach miasta wzrosło 1,5-10-krotnie,
a w jednym przypadku nawet 40-krotnie. Z tego powodu,
a także ze względu na ograniczoną liczbę badań, NIK nie
jest przekonana o wiarygodności opinii organów upoważnionych do prowadzenia rejestru informacji o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku, iż w miejscach dostępnych dla ludności przekroczenia takie nie mają miejsca.
W wyniku zmian w regulacjach prawnych, od 31 maja
2004 r. nie ma obowiązku uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie instalacji emitujących pola elektromagnetyczne, a od
28 lipca 2005 r. – pozwoleń na emitowanie takich pól. W
aktualnym stanie prawnym instalacje te podlegać mają jedynie zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, a i ten wymóg
nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia. Zdaniem NIK, w świetle
wyników kontroli odstąpienie od obowiązku uzyskania wspomnianych pozwolenia było przedwczesne. Na problem ten
Izba zwracała uwagę w trakcie prac nad nowelizacją ustawy – Prawo ochrony środowiska, wnioskując o utrzymanie
wspomnianego wymogu.
Obecny stan wiedzy nie pozwala na jednoznaczną ocenę efektów i ryzyka biologicznego oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm ludzki. Wyniki dotychczasowych badań nie dają zatem podstaw do jednoznacznego
wyeliminowania ich szkodliwości. Z tego powodu, a także
ze względu na szybki wzrost liczby stacji bazowych telefonii komórkowej, istotne jest – zdaniem NIK – przestrzeganie
procedur obowiązujących przy lokalizacji, budowie i eksploatowaniu urządzeń emitujących takie pola oraz regularne
kontrolowanie ich natężenia.

10. Istotne nieprawidłowości ujawniła kontrola prowadzonych w latach 2001-2003 przez Krajową Radę
Radiofonii i Telewizji postępowań koncesyjnych
w sprawach rozpowszechniania programów radiowych
i telewizyjnych [por. zał. nr 3, str. 40]. Wydawane w tym
okresie decyzje koncesyjne zawierały postanowienia nakładające na koncesjonariuszy obowiązki i ograniczenia
niemające umocowania w przepisach ustawy o radiofonii
i telewizji. Naruszało to, w ocenie NIK, samodzielność nadawców, gwarantowaną im przepisami wspomnianej ustawy. W zbadanych 30 postępowaniach udzielono koncesji,

które m.in. nakładały obowiązek nadawania w określonym
wymiarze audycji o tematyce lokalnej, ustalały minimalny
udział w programie określonego rodzaju muzyki, strukturę
gatunkową audycji. Umieszczając w koncesjach nieprzewidziane w ustawie warunki programowe, Rada wpływała na
kształt programów rozpowszechnianych przez nadawców
niepublicznych, co było niezgodne z nałożonymi na ten organ ustawowymi zadaniami stania na straży wolności słowa
w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów
odbiorców oraz zapewnienia pluralistycznego charakteru
radiofonii i telewizji.
We wszystkich koncesjach wydanych w latach 20012003 spółkom prawa handlowego znajdowały się zapisy
odnoszące się do spraw własnościowych. W ten sposób
Rada zapewniała sobie możliwość decydowania o zmianach
właścicielskich w tych spółkach, co wykraczało poza jej kompetencje. Bezprawne były również postanowienia zobowiązujące koncesjonariusza do informowania Rady o nabyciu
praw majątkowych do środków masowego przekazu, a także obligowanie go do poddania się działaniom kontrolnym,
takim jak zapewnienie przedstawicielom Rady dostępu do
urządzeń nadawczych, udostępnienie lub nadesłanie nagrania wyemitowanego programu oraz dokumentacji programowej i reklamowej.
O wadliwości części wydanych przez Radę rozstrzygnięć świadczy fakt, iż jedna trzecia zaskarżonych decyzji
koncesyjnych uchylona została przez sądy administracyjne
z powodu naruszania w prowadzonych postępowaniach
przepisów prawa i procedury administracyjnej, co podważało
zaufanie do KRRiT jako organu państwa. W uzasadnieniach
wyroków podkreślano brak jasnych kryteriów oceny wniosków o udzielenie koncesji, arbitralność w podejmowaniu
rozstrzygnięć, a także powierzchowność uzasadnień wydawanych decyzji.
Przyjęty tryb oceniania wniosków koncesyjnych i rozstrzygania przez Radę o wydaniu koncesji lub odmowie
jej udzielenia nie zapewniał tym działaniom rzetelności
i obiektywizmu. Powodem był brak ustalonych procedur
określających przebieg postępowania i zasad oceny wniosków. W opinii NIK, sprzyjało to subiektywnemu ocenianiu
wniosków przez członków Rady. W prawie połowie zbadanych postępowań nie zachowano wymaganych terminów ich
rozpatrywania, m.in. wskutek niewłaściwej współpracy z organami administracji łączności i opieszałości przewodniczącego Rady. Nie został też należycie przygotowany proces
ponownego udzielania koncesji, w związku z wygaśnięciem
koncesji udzielonych przed 2001 r.
Zdaniem NIK, Rada obrała niewłaściwą drogę realizacji zapisanej dla niej w Konstytucji RP oraz w ustawie
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o radiofonii i telewizji roli organu pełniącego funkcję kontrolną w sferze respektowania przez nadawców zasad wolności słowa oraz prawa do informacji. Powinna ona nie tylko
przeciwdziałać próbom naruszenia wolności słowa przez
inne podmioty, ale przede wszystkim sama powstrzymywać
się od takich działań. Wszelkie ograniczenia o charakterze
programowym zawierane w koncesjach muszą mieć bowiem
podstawę prawną rangi ustawowej i nie mogą naruszać konstytucyjnej zasady wolności mediów.

11.

4.

Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej [por. zał. nr 3, str. 39], zdaniem NIK, odegrała pozytywną
rolę w podnoszeniu poziomu kształcenia w szkołach wyższych. W badanym okresie lat 2002-2004 zaopiniowała ponad 2 tys. skierowanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu wniosków w sprawie utworzenia uczelni, bądź jej
zamiejscowej jednostki organizacyjnej lub przyznania uczelni uprawnień do prowadzenia studiów wyższych. Dokonała
też prawie 1 tys. ocen nauczania w szkołach wyższych, co
stanowiło istotny element oddziaływania na jakość procesu
dydaktycznego.
Stwierdzono, że Komisja opracowała dokumenty stanowiące podstawę jej działalności, m.in. statut oraz procedurę wyrażania zgody na utworzenie nowych kierunków
studiów. Nie doprecyzowała jednak reguł oceniania kształcenia na kierunku studiów oraz wystawiania ocen, a także
jednolitych zasad sporządzania raportów z wizytacji. Przyczyniło się to do zróżnicowania owych raportów, zarówno
pod względem objętości, jak i zawartych z nich treści. Również podjęte w 2004 r. przez Prezydium Komisji uchwały
w sprawie ustalenia ogólnych kryteriów oceny jakości
kształcenia na danym kierunku studiów oraz w sprawie
zasad przeprowadzania wizytacji nie precyzowały standardów formułowanych ocen kształcenia, przyjmując jedynie
ogólną, opisową charakterystykę. O ostatecznej ocenie
kształcenia decydowało więc głosowanie członków Prezydium Komisji, nie zaś stopień realizacji poszczególnych
wyznaczników jakości kształcenia.
Wydając w latach 2002-2004 oceny kształcenia, poza
wyróżniającymi, pozytywnymi i negatywnymi, w 178 przypadkach Komisja sformułowała tzw. oceny warunkowe,
choć winna wystawić oceny negatywne. Uczelnie, których
owe oceny dotyczyły, nie spełniały minimalnych ustawowych
wymogów, najczęściej kadrowych, a zatem w świetle ustawy
o szkolnictwie wyższym utraciły uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych na ocenianym kierunku i poziomie
kształcenia. W niektórych wypadkach podstawą pozytywnych ocen był jedynie przedstawiony przez uczelnię program
działań naprawczych, zakładający usunięcie ujawnionych
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nieprawidłowości, nie sprawdzano natomiast, czy rzeczywiście zostały one wyeliminowane.
Kolejnym uchybieniem było zbytnie przewlekanie prowadzonych działań. W wypadku 8 spośród 38 analizowanych
wniosków Komisja nie dotrzymała wynikającego z ustawy
o szkolnictwie wyższym trzymiesięcznego terminu opiniowania, a dokonywanie ocen kształcenia badanych kierunków
studiów trwało przeciętnie ok. 9 miesięcy (w 15 przypadkach
– jeden rok, w dwóch kolejnych – nawet 16 miesięcy).
Minister Edukacji Narodowej i Sportu nie wykorzystał
części informacji zawartych w opiniach i ocenach Komisji,
zwłaszcza dotyczących zamiejscowych jednostek organizacyjnych szkół wyższych. Sporządzane przez Komisję oceny
warunkowe przyjmował za oceny pozytywne w sytuacjach,
w których oceniane uczelnie nie spełniały minimalnych wymogów i nie podejmował decyzji o cofnięciu, albo zawieszeniu uprawnień do prowadzenia studiów wyższych. Nie
wszczynał też działań zmierzających do likwidacji funkcjonujących bez zezwolenia jednostek zamiejscowych uczelni.
Działalność Komisji, mimo ogólnie pozytywnej oceny,
nie przyniosła spodziewanych efektów, czyli wyraźnego
podniesienia poziomu nauczania, głównie z powodu nieprawidłowych lub zbyt liberalnych ocen kształcenia, na co
wskazuje również raport Banku Światowego i Europejskiego
Banku Inwestycyjnego dotyczący szkolnictwa wyższego
w Polsce. Stwierdzono w nim m.in., że zmiany zachodzące
w szkolnictwie wyższym zmierzają w dobrym kierunku, jednakże Polska musi zwrócić baczniejszą uwagę na jakość
kształcenia i zasady finansowania uczelni oraz zachęcić środowiska biznesowe do inwestowania w naukę.

12. Kontrola funkcjonowania administracji miar
i administracji probierczej [por. zał. nr 3, str. 24] objęła
obie te struktury oraz kierującego nimi Prezesa Głównego
Urzędu Miar. Wykazała ona, iż organy administracji miar nie
wywiązywały się w sposób zadowalający z niektórych swych
ustawowych zadań oraz funkcji kontrolnych. Były Prezes
GUM, nie mając stosownego upoważnienia, wydawał zarządzenia jako akty prawne zawierające przepisy powszechnie
obowiązujące, czym naruszył Konstytucję RP. Na niekonstytucyjność takiej praktyki zwracały uwagę zarówno służby
prawne Urzędu, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich, jednakże zdaniem ówczesnego Prezesa GUM przyjęcie interpretacji, że akty prawne mogą być wydawane wyłącznie przez
organy wskazane w Konstytucji, groziło paraliżem funkcji
państwa i działalności administracji.
Negatywne konsekwencje dla funkcjonowania administracji miar miały opóźnienia w opracowywaniu aktów wykonawczych do ustawy Prawo o miarach. Do 31 grudnia 2002 r.,

kiedy to upływał 18-miesięczny termin vacatio legis, wydane
zostały zaledwie 4 spośród 54 rozporządzeń. Wprawdzie
kontrola metrologiczna jeszcze przez rok mogła być wykonywana na podstawie przepisów zawartych w poprzedniej
ustawie, jednak aż 25 aktów wykonawczych weszło w życie
już po 1 stycznia 2004 r. Powstała w ten sposób istotna luka
prawna, sięgająca w przypadku niektórych przepisów nawet 13 miesięcy. Zasadniczą przyczyną takiego stanu było
zbyt późne rozpoczęcie prac nad projektami aktów wykonawczych oraz opieszałe ich prowadzenie – ponad połowę
rozporządzeń do ustawy Prawo o miarach, opracowywano
w GUM ponad sześć miesięcy, w tym 11 projektów przez
ponad rok. Właśnie faktem braku rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad przeprowadzenia kontroli przez pracowników urzędów miar tłumaczyli dyrektorzy okręgowych
urzędów miar osłabienie w 2003 r. nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy Prawo o miarach.
Nie była to jedyna przyczyna regresu w działalności
kontrolnej. Kolejne, to traktowanie kontroli przez część organów administracji miar jako zadań ubocznych w stosunku
do funkcji podstawowej – legalizacji urządzeń pomiarowych
– a także skutecznie hamujące wspomnianą działalność
przeszkody formalne, takie jak brak legitymacji służbowych
nowego wzoru, czy wprowadzenie czasochłonnych procedur związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem
kontroli. Najmocniej krytykowany był wymóg precyzyjnej
identyfikacji kontrolowanego podmiotu w upoważnieniu do
kontroli. Zdaniem kierowników skontrolowanych przez NIK
jednostek, procedura taka uniemożliwia kontrolę niektórych
grup użytkowników przyrządów pomiarowych, ponieważ
np. taksówkarzy, przeważającej części osób trudniących
się handlem obwoźnym, bazarowym lub targowiskowym

w praktyce nie można zidentyfikować przed rozpoczęciem
kontroli. W wypadku innych użytkowników, prowadzących
działalność w takich placówkach jak kioski uliczne, stragany, warzywniaki, czy małe sklepy, ustalenie dokładnych
danych kontrolowanej jednostki jest bardziej pracochłonne, niż sama kontrola. Skutecznym rozwiązaniem byłoby
przywrócenie upoważnień okresowych, np. rocznych, do
wykonywania kontroli na terenie działania urzędu, z wpisanymi do nich uprawnieniami kontrolującego. NIK podziela
tę argumentację.
Skutki zaniedbań w sferze działalności kontrolnej obrazuje niepokojący fakt ujawnienia przez administrację miar
w jednostkach Policji znacznej partii alkomatów niemających
ważnego dowodu legalizacyjnego. Podkreślić należy, że
stosowanie niezalegalizowanych przyrządów pomiarowych
nie tylko stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, ale
może być powodem nieuznania ich wskazań jako dowodu
naruszenia prawa.

13.

Kolejna kontrola, dotycząca prawidłowości
przeprowadzenia w 2003 r. konkursu na stanowisko
Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego [por.
zał. nr 3, str. 27] wykazała, że w 2003 r. prezesem PKN
został kandydat, który nie spełniał jednego z ustawowych
wymogów warunkujących zajmowanie tego stanowiska,
a mianowicie nie miał wymaganego stażu pracy związanego z normalizacją. Stało się tak na skutek braku rzetelności
komisji konkursowej powołanej przez działającą przy PKN
Radę Normalizacyjną i niezweryfikowania jej wyboru przez
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, mimo kierowanych do
premiera zapytań poselskich oraz krytycznych artykułów
prasowych kwestionujących kwalifikacje kandydata.
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Wprowadzenie

5.

Lata 2003-2005 były w badaniach procesu integracji Polski ze strukturami europejskimi okresem specyficznym. W połowie
wspomnianego trzylecia Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, co spowodowało, że NIK badała zarówno przygotowania do akcesji, jak i pierwsze ich praktyczne efekty oraz poprawność działania polskiej administracji w nowych warunkach.
Przeprowadzone w tym czasie kontrole ujawniły wiele problemów zarówno charakterystycznych dla okresu przejściowego, jak
wynikających z uwarunkowań ogólniejszej natury.
Kontrole związane z udziałem administracji publicznej w procesach integracyjnych ogniskowały się na trzech głównych
grupach zagadnień. Pierwsza z nich obejmowała badania nad tempem i zakresem dostosowania polskiego prawa oraz funkcjonowania administracji do porządku prawnego i standardów obowiązujących w Unii. Drugim z istotnych problemów było wykorzystanie środków unijnych, a celem prowadzonych badań – dokonanie oceny, czy środki te rozdysponowywano w sposób
zgodny z obowiązującymi zasadami i procedurami. Równie ważne było uzyskanie empirycznej wiedzy, w jakim stopniu Polska
potrafi wchłonąć i wykorzystać przyznane środki, a także sprawdzenie przygotowania administracji do sprostania wymogom
warunkującym uruchomienie owych środków oraz jej gotowości do zarządzania funduszami unijnymi, m.in. do realizacji programów i planów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Ostatnia kwestia, to budowanie zdolności instytucjonalnej administracji
do efektywnego uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej.
Niekwestionowanym osiągnięciem było przyswojenie wspólnotowego dorobku prawnego i przystosowanie polskiego
prawodawstwa do unijnych przepisów. W miarę sprawnie przebiegała realizacja niektórych programów finansowanych lub
współfinansowanych ze środków unijnych. Do pozytywnych zmian w sferze świadomości należy zaliczyć również rosnące
zrozumienie, iż możliwość korzystania z unijnych funduszy wiąże się z koniecznością spełnienia niezbędnych wymogów,
a zgłoszony projekt musi być dobrze przygotowany. Z drugiej jednak strony procesy te przebiegały zbyt długo, a wnioski
o współfinansowanie z unijnych funduszy często były niedopracowane, wskutek czego środki unijne były wykorzystywane
z opóźnieniem i w niepełnej wysokości.
Za jedną z przyczyn opóźnień we wprowadzaniu przepisów dostosowujących polskie prawo do uregulowań unijnych,
przewlekających się uzgodnień, trudności w koordynowaniu działań prowadzonych przez różne krajowe urzędy i instytucje,
czy choćby we wzajemnym informowaniu się o stanie realizacji poszczególnych przedsięwzięć, NIK uznała słabość struktur administracyjnych. Stwierdziła również, że sytuacja ta może poważnie utrudnić administracji wywiązywanie się z nowych
obowiązków, co grozi konsekwencjami w tych dziedzinach, gdzie od wdrożenia całości przepisów i przygotowania odnośnych instytucji do ich stosowania zależeć będzie możliwość uzyskania przez Polskę pełni spodziewanych korzyści, płynących
z akcesji do Unii.
Pierwsze miesiące członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wprawdzie nie potwierdziły niektórych wcześniejszych obaw,
jednak obecnie nie sposób jeszcze definitywnie ocenić, czy w wyniku popełnionych błędów i zaniedbań nie ucierpią interesy
naszego kraju. Nie wszystkie też procesy zakończyły się wraz z wstąpieniem Polski do Unii. Świadczą o tym ustalenia kontroli
zakończonych w 2005 r. Wynika z nich, że również po okresie przygotowawczym, kiedy to część niedociągnięć złożyć można
było na karb braku doświadczenia i pełnej znajomości nowych uwarunkowań, wejście w prawa i obowiązki pełnoprawnego
członka Wspólnoty w wielu wypadkach utrudniały utrzymujące się stare nawyki.
Część projektów, szczególnie związanych z pomocą w ramach programów PHARE, przebiegała bez większych zakłóceń.
Przyniosły one materialne efekty w postaci dopływu środków wykorzystanych głównie na inwestycje infrastrukturalne, a jednocześnie stały się poligonem doświadczalnym dla administracji wszystkich szczebli, instytucji samorządowych i beneficjentów.
W tym względzie pozwoliły zdobyć doświadczenia zarówno pozytywne, jak i negatywne. Okazało się bowiem, że w pełni
aktualne pozostały formułowane wcześniej uwagi NIK o opieszałości administracji, braku współpracy i koordynacji działań
między poszczególnymi jej ogniwami, a także o potrzebie wyraźnego podziału zadań i rozgraniczenia odpowiedzialności za ich
wykonanie. Skutkiem takiego stanu były opóźnienia w przygotowywaniu i realizacji wielu projektów, a potknięcia organizacyjne
niejednokrotnie szły w parze z poważnymi brakami w dziedzinie informacji, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli finansowej, co dodatkowo spowalniało procesy integracyjne i hamowało tempo wykorzystania unijnych środków.
Zakończone w 2005 r. kontrole są dowodem, że przygotowanie administracji publicznej do rozwiązywania problemów
wynikających z faktu przystąpienia Polski do Unii nie było w pełni zadowalające. Chodzi tu zarówno o przekształcenia formalno-organizacyjne, jak i o zmiany w sposobie pełnienia przypisanych jej funkcji. Opóźnienia i braki spowodowały m.in.,
że w momencie akcesji krajowe instytucje – resorty gospodarki i pracy, środowiska, infrastruktury oraz finansów – nie były
gotowe do realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności, Służba Celna nie osiągnęła pełnej gotowo-
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ści do pełnienia roli istotnego elementu w systemie bezpieczeństwa zewnętrznej granicy UE, zaś Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa nie była w pełni gotowa do obsługi rent strukturalnych.
Po raz kolejny dała znać o sobie, wielokrotnie podnoszona przez NIK, kwestia niewydolności informatycznej. Ostatnio
najostrzej problem ten zarysował się w wypadku działalności systemów informatycznych w administracji celnej. Badania wykazały, że z powodu licznych błędów popełnionych przy ich projektowaniu, zakupie i uruchamianiu nie odpowiadały one w pełni
potrzebom Służby Celnej ani wymogom wynikającym z konieczności ochrony krajowego i unijnego rynku. Z kolei brak systemu
informatycznego dostosowanego do obsługi rent strukturalnych był jedną z przyczyn poważnych opóźnień w wypłacie rolnikom należnych im świadczeń. Podobna zwłoka w uruchomieniu systemu monitoringu i kontroli finansowej (SIMIK), mającego
wspierać proces wdrażania unijnych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, utrudnia zarządzanie przepływem środków oraz kontrolę realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych.
Badania związane z procesami integracyjnymi skłaniają do zwrócenia uwagi na jeszcze inne ułomności administracji
publicznej – nadmiernie skomplikowane procedury i niewłaściwe wywiązywanie się z funkcji nadzoru i kontroli. Tu właśnie
należy upatrywać głównej przyczyny zaniedbań, braku właściwej koordynacji działań, nieprzestrzegania terminów i procedur,
co w wielu przypadkach negatywnie zaważyło na jakości i sposobie realizacji poszczególnych projektów, a w konsekwencji
przeszkodziło w osiągnięciu możliwych do uzyskania korzyści.

5.
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1. Mimo zakłóceń w realizacji niektórych przedsię-

5.

wzięć, w dużym stopniu wykorzystano pomoc przedakcesyjną Unii Europejskiej dla Polski w ramach programu
PHARE Spójność Społeczno-Gospodarcza 2000 [por.
zał. nr 3, str. 4], przeznaczoną na wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz projekty infrastrukturalne. Osiągnięto zakładane w projektach efekty rzeczowe,
a środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Memorandum finansowym.
Materialne efekty pomocy (130 mln euro), to m.in. modernizacja i przebudowa dróg, budowa sieci kanalizacyjnych,
renowacja Starego Miasta w Lublinie, unowocześnienie
i promocja Kanału Augustowskiego. Równie ważne okazały
się korzyści ogólniejszej natury: stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w regionie, rozbudowa infrastruktury przemysłowej, turystycznej i komunikacyjnej, tworzenie nowych miejsc pracy. Z kolei wsparcie małych
i średnich przedsiębiorstw, zwiększając potencjał produkcyjny beneficjentów, przyczyniło się do poprawy ich konkurencyjności, pozwoliło uatrakcyjnić asortyment, poprawić jakość
produkcji i świadczonych usług, a co za tym idzie – pozyskać
nowych klientów, zwiększyć obroty i zatrudnienie.
Celem programu było nie tylko zmniejszanie opóźnień
i zniwelowanie różnic w tempie rozwoju regionów, ale także przygotowanie polskiej administracji do programowania
i wdrażania projektów realizowanych przy wsparciu funduszy unijnych. Dzięki temu administracja publiczna i beneficjenci mieli możliwość zdobycia doświadczeń przydatnych
w momencie, kiedy Polska korzystać będzie z większych
środków funduszy strukturalnych. Kolejne kontrole pozyskiwania i wykorzystywania środków PHARE wskazują na
stopniową poprawę w tej dziedzinie.
Jednocześnie uwidoczniły się problemy i zagrożenia dla
realizacji programu. Pierwszy z nich, to trudności z zachowaniem płynności finansowej, wynikający m.in. z przyjętego
w memorandach systemu płatności. Po wydatkowaniu 10%
środków, ubieganie się o kolejne transze było możliwe po
wykorzystaniu 30%, 50% oraz 70% budżetu programu.
W rezultacie opóźnienia w realizacji jednego projektu powodowały zwłokę w finansowaniu innych, bardziej zaawansowanych. Do zachwiania płynności przyczyniło się także
zbyt późne przygotowywanie przez dysponentów wniosków
w sprawie uruchomienia przez Ministra Finansów rezerwy
celowej budżetu państwa na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków unijnych. Kontrole
ujawniły też problemy spowodowane nieuregulowanymi
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stosunkami własnościowymi i niezgodnością zgłaszanych
do współfinansowania przedsięwzięć z planami zagospodarowania przestrzennego. Sytuacja taka w większości
przypadków została zawiniona przez beneficjentów, którzy
przedstawili projekty nie do końca dopracowane.
Niezbędnym warunkiem wykorzystania środków unijnych
jest sprawny i terminowy przebieg poszczególnych faz wdrażania programu, w szczególności rzetelne przeprowadzenie
postępowania przetargowego na realizację projektów. Błędy
w dokumentach przetargowych, czy przedłużanie się poszczególnych faz postępowania, np. oceny złożonych ofert,
często prowadzą do unieważnienia postępowań i powodują
opóźnienia w realizacji projektu. NIK zwróciła uwagę na
związane z tym niebezpieczeństwo utraty, bądź konieczności zwrotu części środków PHARE. Groźba taka jest realna,
np. w wypadku opóźnionej realizacji drugiego etapu budowy
drogi dojazdowej do lotniska pod Katowicami, spowodowanej przewlekającym się postępowaniem o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Ustalenia kontroli
sprawdzającej wykorzystanie ocen, uwag i wniosków NIK
wskazują na konieczność zwrotu ok. 15 mln euro.

2.

Wiele do życzenia pozostawiał natomiast sposób
i efekty wykorzystania funduszy przedakcesyjnych PHARE na programy dotyczące promocji zatrudnienia [por.
zał. nr 3, str. 59]. Złożyły się na to m.in. potknięcia organizacyjne, niejasne określenie kompetencji uczestników przedsięwzięcia, a także niezapewnienie skutecznego nadzoru
nad organizacją i przebiegiem szkoleń.
Szkolenia i sesje doradztwa biznesowego, prowadzone
w ramach programów Rozwój Zasobów Ludzkich PHARE
2000 i PHARE 2001, objęły wprawdzie nawet nieco więcej
niż przewidywane 75 tys. osób bezrobotnych i zagrożonych
utratą pracy oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, nie przyniosły jednak zakładanych efektów praktycznych. W okresie 8 miesięcy po zakończeniu programu
PHARE 2000 podjęło zatrudnienie (rozpoczęło działalność
gospodarczą) niemal o połowę mniej jego uczestników, niż
przewidywały zawarte umowy.
Poważnym błędem było, w opinii NIK, nieprzeprowadzenie przez organizatorów szkoleń własnych badań rynku
pracy i określenie zapotrzebowania na nowe kadry pracownicze wyłącznie na podstawie niezweryfikowanych danych
statystycznych. Dane te nie uwzględniały w wystarczającym
stopniu faktycznych potrzeb szkoleniowych, planowanych zwolnień grupowych, restrukturyzacji zakładów itp.
Wykonawcy nie podjęli także ściślejszego współdziałania
z pracodawcami i powiatowymi urzędami pracy. Trudno
się zatem dziwić, iż tematyka szkoleń nie odpowiadała wy-

mogom lokalnych rynków pracy, nietrafny okazał się dobór
uczestników szkoleń, skład grup szkoleniowych ulegał częstym zmianom, wysoka była też absencja. Na dodatek wprowadzane w życie projekty były ponadczterokrotnie droższe
od realizowanych przez urzędy pracy w ramach aktywnego
przeciwdziałania bezrobociu.
Nie został również osiągnięty ogólniejszy cel, jakim
było przygotowanie instytucji samorządowych do działań
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Zintegrowanych Programów Operacyjnych Rozwoju Regionalnego.
Przyczyniło się do tego skoncentrowanie kompetencji decyzyjnych, wykonawczych i nadzorczych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, kosztem ograniczenia roli
samorządów wojewódzkich, co utrudniło zdobycie przez
pracowników tych instytucji doświadczenia w realizacji programów unijnych.
Zastrzeżenia wzbudziły także przetargi na wykonawców
poszczególnych zadań. Przyjęte przez Agencję kryteria,
zwłaszcza wysoki próg obrotów finansowych i ustalona na
2 mln euro minimalna wartość jednostkowej umowy, zdecydowanie preferowały firmy silne ekonomicznie, ograniczając
dostęp do udziału w realizacji projektów mniejszym podmiotom. Konkurencji nie mogła więc sprostać większość firm
polskich, które posiadając kadry i doświadczenie w realizacji
projektów szkoleniowych, nie dysponowały jednak wystarczającym potencjałem finansowym. W rezultacie 31 spośród 35 kontraktów przypadło firmom zagranicznym, które
w większości wypadków zaangażowały następnie polskie
podmioty jako podwykonawców.

3.

Krytycznie NIK oceniła przygotowanie administracji publicznej do korzystania ze środków Funduszu
Spójności [por. zał. nr 3, str. 5]. Symptomem istniejących
niedociągnięć i braków były wielomiesięczne opóźnienia we
wdrażaniu przedsięwzięć współfinansowanych ze środków
funduszu. Zwłokę spowodował głównie brak współdziałania
między instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszu – m.in. Ministerstwami Środowiska, Infrastruktury,
Finansów oraz Gospodarki i Pracy, pełniącym rolę Instytucji
Zarządzającej.
Zbyt późne przesłanie do MGiP wniosków projektowych
– w lipcu i sierpniu 2004 r., podczas gdy termin przekazania przez stronę polską projektów do Komisji Europejskiej
upływał 15 sierpnia – spowodowało, że na ich weryfikację
pozostało w niektórych przypadkach jedynie kilka dni. Bardzo utrudniło to rzetelny przegląd i dopracowanie wniosków,
o czym świadczyło zgłoszenie przez Komisję Europejską
uwag aż do 38 spośród 45 projektów. W rezultacie, mimo iż
Polska mogła korzystać ze środków Funduszu Spójności już

od 1 maja 2004 r., pierwszych 31 projektów zostało zatwierdzonych dopiero w grudniu, z tego aż 26 warunkowo. Oznacza to, iż poza kwotami przeznaczonymi na wstępny etap realizacji projektów, Komisja Europejska nie dokona dalszych
płatności, dopóki strona polska nie spełni wymogów prawa
wspólnotowego, zwłaszcza w dziedzinie oddziaływania projektowanych przedsięwzięć na środowisko.
W ocenie NIK, sytuacja taka jest skutkiem opieszałości
i braku koordynacji działań między poszczególnymi ogniwami
administracji publicznej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006, system zarządzania i kontroli funduszu powinien opierać się m.in. na porozumieniach między zainteresowanymi instytucjami w sprawie
podziału zadań. Tymczasem do dnia zakończenia kontroli
(23 grudnia 2004 r.) MGiP (Instytucja Zarządzająca) i MF
(Instytucja Płatnicza) nie zawarły porozumienia w sprawie
zakresu i trybu współpracy. Nie zawarły również analogicznych porozumień instytucje pośredniczące różnych szczebli
i podmioty odpowiedzialne za realizację projektów. Do czasu zakończenia kontroli nie został w Ministerstwie Finansów
opracowany i zatwierdzony wewnętrzny podręcznik procedur
wdrażania Funduszu Spójności. Nie uruchomiono też programu finansowo-księgowego do jego obsługi. Nie zaczął również
funkcjonować System Informatyczny Monitoringu i Kontroli
Finansowej (SIMIK), mający wspierać proces wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce, chociaż
miało to nastąpić przed końcem lutego 2004 r. Na trudności
te dodatkowo nałożyły się problemy z kontynuowaniem także
opóźnionych projektów finansowanych z funduszu przedakcesyjnego ISPA, z którego Polska mogła korzystać od 2000 r.,
a po przystąpieniu do UE – finansowanych z Funduszu Spójności.
Kontrolując w 2003 r. przygotowanie administracji
publicznej do korzystania ze środków strukturalnych funduszy przedakcesyjnych PHARE, SAPARD i ISPA, NIK
uznała, iż jest ono nienależyte, a wskazane braki, wynikające w znacznej mierze z niewydolności struktur administracyjnych, źle rokują na przyszłość. Ustalenia niniejszej kontroli potwierdzają tę ocenę. Izba zwraca uwagę,
że środki z Funduszu Spójności kilkakrotnie przewyższają
wysokość pomocy przedakcesyjnej, w tej samej proporcji
rośnie zatem skala trudności, z jakimi wiązać się będzie
ich spożytkowanie. Aby móc z nich korzystać w sposób
efektywny, konieczne będzie nie tylko wczesne i staranne
przygotowanie projektów spełniających wymagania KE, zagwarantowanie odpowiednio wysokich środków krajowych,
ale również lepsza organizacja i koordynacja wszystkich
związanych z tym poczynań. Niezbędne są zatem zde-
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cydowane zmiany w funkcjonowaniu zaangażowanych
w ten proces jednostek administracji publicznej, a przede
wszystkim znaczne przyspieszenie ich działań. W przeciwnym wypadku istnieje bowiem wysokie ryzyko nieotrzymania lub utraty środków unijnych.

4. Część odpowiedzi na pytanie o przygotowanie ad-

5.

ministracji publicznej do pełnienia przypisanych jej funkcji
oraz o sposób działania w zmieniających się warunkach,
znaleźć można w ustaleniach kontroli organizacji i funkcjonowania służby cywilnej [por. zał. nr 3, str. 2]. Organizacja ta zmieniła się w niewielkim tylko stopniu. W ciągu
5 lat obowiązywania ustawy o służbie cywilnej nie udało się
zrealizować jednego z podstawowych jej założeń – upowszechnić obsadzania wyższych stanowisk urzędniczych
w drodze konkursu. W ten sposób oddalił się zasadniczy
cel przyświecający ustanowieniu wspomnianej służby, jakim było doprowadzenie do powstania korpusu urzędników
wykonujących zadania państwa w sposób bezstronny, apolityczny i kompetentny, niezależnie od zmian personalnych
zachodzących na stanowiskach politycznych w administracji
rządowej.
W badanym okresie lat 2000-2004 (I półrocze), z 10 do
267 wzrosła liczba obsadzonych w drodze konkursu stanowisk dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów, wydziałów lub komórek równorzędnych. Nadal jednak
499 wysokich stanowisk w administracji rządowej było
obsadzonych w trybie powierzenia pełnienia obowiązków.
Główne przyczyny takiego stanu rzeczy, to częste zmiany
organizacyjne w urzędach oraz trwający niekiedy bardzo
długo proces uzgadniania między Szefem Służby Cywilnej
a właściwym ministrem lub wojewodą wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci. Jak wykazała kontrola, kierownicy kontrolowanych urzędów przewlekali ów proces, nie reagując na prośby Szefa Służby Cywilnej o sprecyzowanie
wymagań, bądź ociągając się z udzieleniem odpowiedzi,
co uniemożliwiało, a przynajmniej opóźniało przeprowadzenie konkursów.
W rezultacie przy obsadzaniu wyższych stanowisk stosowano nagminnie rozwiązania sprzeczne z zasadą otwartości i konkurencyjności. Na przełomie lat 2001-2002 liczba
wyższych stanowisk obsadzonych bez konkursu, w drodze
powierzenia pełnienia obowiązków, zwiększyła się z 315
do 544, ponadto w 2002 r. 13 stanowisk dyrektorów generalnych i 47 stanowisk dyrektorów i zastępców dyrektorów
zostało obsadzonych w trybie art. 144a ustawy o służbie cywilnej. Przepis ten, mający charakter przejściowy, w intencji
ustawodawcy winien zapewnić obsadę stanowiska dyrektora generalnego do czasu wyłonienia kandydata w drodze
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konkursu, jednak przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Mimo że z końcem grudnia 2002 r., w wyniku orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego, utracił on moc obowiązującą,
to na jego podstawie – według stanu na dzień 30 czerwca
2004 r. – nadal piastowali stanowiska dyrektorzy generalni
w 5 urzędach.
Do utrzymywania się opisanych praktyk w znacznej
mierze przyczyniły się ograniczenia zawarte w samej ustawie o służbie cywilnej lub istniejące w niej luki. Warunkiem
ogłoszenia konkursów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej jest osiągnięcie porozumienia między Szefem Służby
Cywilnej a właściwym ministrem lub wojewodą, co do wymagań stawianych kandydatom. Ustawa jednakże nie określa
w sposób precyzyjny procedury uzgodnień, nie wskazuje
również sposobu postępowania w przypadku niemożności osiągnięcia takiego porozumienia. Omijaniu przepisów,
stosowaniu uznaniowych, pozamerytorycznych kryteriów
doboru kandydatów, sprzyjał również brak obowiązku informowania Szefa Służby Cywilnej o wakatach na wyższych
stanowiskach.
W obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość
legalnego obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej bez przeprowadzania postępowania konkursowego, jeśli
obejmują je pracownicy podlegający innym pragmatykom
służbowym, np. sędziowie, prokuratorzy, czy żołnierze zawodowi. Na tej właśnie zasadzie w Ministerstwie Sprawiedliwości, spośród 43 stanowisk kierowniczych jedynie 5 zostało
obsadzonych w drodze konkursu, natomiast 32 stanowiska
zajmowali, prokuratorzy i sędziowie powołani na nie bez
przeprowadzenia konkursu, jako podlegający regulacjom
innych ustaw.

5.

Biorąc pod uwagę zakres rzeczowy i stopień
skomplikowania zadań związanych z przygotowaniem Polski do korzystania z instrumentów wspólnej polityki rolnej
UE, Izba pozytywnie oceniła przygotowanie i funkcjonowanie systemu rent strukturalnych [por. zał. nr 3,
str. 83]. Zdaniem Izby, przebieg tego procesu, mającego przyczynić się do poprawy struktury demograficznej
i agrarnej polskiego rolnictwa, należy uznać za właściwy,
podobnie jak sposób wywiązywania się Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z funkcji organu zarządzającego, a Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – z zadań agencji płatniczej. Mimo generalnej pozytywnej oceny, w przygotowaniu i wdrożeniu systemu rent, stanowiącego jeden
z elementów Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2004-2006, miały miejsce nieprawidłowości, których przy
lepszej organizacji i koordynacji poszczególnych działań
można było uniknąć.

W momencie uruchomienia systemu rent strukturalnych,
w sierpniu 2004 r., Agencja nie była w pełni gotowa do jego
obsługi, mimo że prace nad przygotowaniem Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich rozpoczęte zostały jeszcze na etapie
negocjacji warunków członkostwa Polski w Unii. Wnioski
rolników były przyjmowane od 2 sierpnia 2004 r., jednak
pierwsze decyzje o ustaleniu prawa do świadczenia wydano
dopiero w I kw. 2005 r., ponieważ ARiMR nie miała wcześniej niezbędnych akredytacji. Minister Finansów udzielał jej
akredytacji warunkowych, jedynie do wykonywania czynności, upoważniających kolejno do: przyjmowania i ewidencjonowania wniosków, wydawania postanowień o spełnieniu
warunków do przyznania rent, a następnie decyzji administracyjnych w tych sprawach oraz wykonywania płatności.
Uzyskanie akredytacji decydowało o terminie rozpoczęcia
wydawania postanowień i decyzji, zaś ich brak spowalniał
funkcjonowanie całego systemu i powodował opóźnienia
w wypłacie rent beneficjentom. Pełną, ale także warunkową
akredytację Agencja uzyskała dopiero 25 stycznia 2005 r.
Konsekwencje tych opóźnień ponosili rolnicy, oczekujący
przez wiele miesięcy na wypłatę świadczenia. Okres między
złożeniem wniosku a wypłatą pierwszej renty osobom, które
wnioski złożyły w sierpniu 2004 r., przekraczał 6 miesięcy.
W tym czasie rolnicy, wyzbywszy się gospodarstw, pozostawali bez środków do życia. W ocenie NIK, część odpowiedzialności za taki stan ponosi Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, który ostateczną decyzję o powierzeniu bezpośredniej
obsługi rent strukturalnych ARiMR a nie KRUS – jak to zostało ustalone w 2002 r. – podjął dopiero w lutym 2004 r.,
wskutek czego Agencja miała niewiele czasu na przygotowanie się do nowych zadań. Negatywną rolę odegrał też
brak informatycznego systemu monitorowania wypłat rent
strukturalnych. Zakupiony za 536 tys. zł System Informacyjny Rent Strukturalnych, dostosowany do obsługi tego
zadania przez KRUS, okazał się nieprzydatny dla Agencji,
a poniesiony wydatek zbędny.
Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskanie rent strukturalnych objętych
planem rozwoju obszarów wiejskich nie były w pełni zgodne z postanowieniami tegoż planu, zatwierdzonego przez
Radę Ministrów i KE. Wbrew jego założeniom ustalono, że
podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez beneficjenta
świadczenia powoduje zawieszenie jego wypłaty. W rezultacie pobierający renty strukturalne pozbawieni zostali możliwości prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
Dopiero w wyniku kontroli MRiRW podjęło działania w celu
usunięcia tej niezgodności.

6. Podobnie trudno nazwać sukcesem udział polskich jednostek badawczych i rozwojowych w realizacji
Ramowych Programów Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej [por. zał. nr 3, str. 38],
a szczególnie osiągnięte z tego tytułu korzyści. Decyzje Komitetu Badań Naukowych o dofinansowaniu poszczególnych
projektów nie były uzależnione od ich zgodności z celami
polityki naukowej i innowacyjnej państwa, ani od praktycznej przydatności spodziewanych wyników dla polskiej nauki
bądź gospodarki, zaś dofinansowanie badań naukowych
i prac rozwojowych z zasobów UE było niewspółmiernie niskie w stosunku do zaangażowania krajowego budżetu.
W latach 1999-2004 na finansowanie i dofinansowanie
zadań związanych z udziałem polskich jednostek w 5 i 6 Programach Ramowych wydano ze środków publicznych ponad
1,2 mld zł, podczas gdy Komisja Europejska przekazała polskim jednostkom nieco ponad 222 mln zł. Dopływ środków
budżetowych nie był uzależniony od stopnia dofinansowywania projektów przez UE. W przypadku objętych kontrolą
194 projektów, przyznane środki w pełnej wysokości otrzymała z KBN niemal połowa projektów, natomiast z Komisji
Europejskiej – 0,3% projektów. O ile Komitet przekazywał
je regularnie i w ustalonej wysokości, to Komisja Europejska wywiązywała się ze swych zobowiązań nierytmicznie
i z opóźnieniem.
Zastrzeżenia budziła przyjęta praktyka udzielania subsydiów przez KBN. Przewodniczący Komitetu nie ustalił
kryteriów ani trybu przyznawania i rozliczania środków, zaś
wnioski polskich jednostek o dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, a także raporty o ich przebiegu
nie były przez nikogo opiniowane ani oceniane. Podstawę
przyznania środków i uznania zadania za wykonane stanowiło przyjęcie projektu przez Komisję Europejską, a po
zakończeniu prac – przesłanie do KBN przez zainteresowaną jednostkę kopii sporządzonych dla Komisji sprawozdań
bądź wyciągów z raportów. W tej sytuacji pozytywną decyzję
otrzymywały wszystkie jednostki, które wystąpiły z wnioskiem o dofinansowanie.
Polskie jednostki badawcze i rozwojowe nie potrafiły wykorzystać możliwości, jakie stwarzały unijne programy. Komisja Europejska zakwalifikowała do dofinansowania mniej
niż czwartą część złożonych przez nie wniosków w ramach
5 Programu, realizowanego w latach 1998-2002, i tylko niespełna 12% wniosków złożonych w ramach 6 Programu, na
lata 2003-2006. W 5 Programie Ramowym wsparcie Komisji
uzyskało 1.328 polskich zespołów, zaś w 6 jego edycji – już
tylko 482. Zmniejszanie się dopływu środków unijnych Ministerstwo Nauki i Informatyzacji tłumaczyło czynnikami obiek-
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tywnymi. Jego zdaniem wprowadzenie nowych instrumentów finansowania badań, w szczególności tzw. projektów
zintegrowanych, promujących duże organizacje przemysłowe z dobrze rozwiniętym zapleczem badawczym, utrudniło
polskim jednostkom naukowym i przemysłowym sprostanie
nowym kryteriom i znalezienie się w zespołach dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej.
Z ustaleń kontroli wynika jednak, iż zabrakło też skutecznego nadzoru Ministra Nauki i Informatyzacji nad wykorzystaniem przez jednostki badawcze i rozwojowe przyznanych
środków publicznych. Minister podejmował wprawdzie działania związane z przygotowaniem i wspomaganiem udziału
polskich jednostek w realizacji projektów objętych 5 i 6 Programem Ramowym, nie prowadził jednak w tym zakresie
właściwej polityki naukowej i innowacyjnej, która umożliwiłaby uzyskanie większych korzyści z udziału polskich jednostek w obydwu tych programach.

7. Administracja celna, a ściślej organizacyjne i tech-

5.

niczne aspekty jej funkcjonowania, były przedmiotem dwóch
zakończonych w 2005 r. kontroli. Oceniając ogólnie pozytywnie przygotowanie Służb Celnych do wykonywania
na północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej zadań związanych z akcesją Polski do
Unii Europejskiej w latach 2002-2005 (I kw.) [por. zał.
nr 3, str. 81], NIK wytknęła jednocześnie szereg istotnych
uchybień w tej materii. Członkostwo Polski w Unii pociągnęło za sobą znaczące zmiany w charakterze Służby Celnej, która na wspomnianym odcinku stała się elementem
systemu bezpieczeństwa zewnętrznej granicy Wspólnoty.
Oznacza to, poza wywiązywaniem się z dotychczasowych
obowiązków, konieczność ochrony unijnego rynku, potrzebę kontrolowania przepływu towarów w ramach wspólnotowych polityk i stosowanie unijnych procedur kontroli celnej.
Do wypełniania tych zadań Polska okazała się nie w pełni
przygotowana.
Mimo upływu kolejnych terminów, nie zostały zakończone prace nad ustaleniem docelowej struktury organizacyjnej Służby Celnej i dostosowaniem jej do nowych
warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych.
W ocenie NIK, nie osiągnięto stanu pełnej gotowości organizacyjnej do wykonywania kontroli z uwzględnieniem wymogów unijnych, dotyczących m.in. stosowania jednolitych
procedur obsługi zgłoszeń celnych, badań laboratoryjnych
towarów, prowadzenia selektywnej kontroli granicznej,
metodyki zwalczania przestępczości celnej, zwiększenia
zakresu i skuteczności systemu powtórnych kontroli podmiotów gospodarczych dokonujących obrotu towarowego
z zagranicą. Nie wzmocniono też znacząco struktur zwal-
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czających przemyt narkotyków. Jedynie system realizacji
zadań z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej funkcjonował
w sposób zadowalający.
Urzędom celnym obsługującym wschodnią granicę UE
brakowało podstawowego i specjalistycznego sprzętu technicznego, wystarczającej liczby nowych stanowisk pracy, nie
został też uruchomiony system zarządzania infrastrukturą
techniczną administracji celnej, umożliwiający optymalne
wykorzystanie posiadanych środków. Jeszcze w marcu
2005 r. izby celne i podległe im jednostki funkcjonujące na
wschodniej granicy nie miały dostatecznych ilości tak niezbędnego sprzętu jak wagi, środki transportu i łączności,
stanowiska komputerowe itd.
Reorganizacja terytorialna Służby Celnej musiała się
wiązać z przeniesieniem znacznej liczby funkcjonariuszy
z jednostek na granicy zachodniej i południowej do funkcjonujących na wschodzie. Mimo długotrwałych przygotowań,
proces alokacji kadr przebiegał w sposób nie do końca przemyślany i konsekwentny. Do tego odbywał się on niejednokrotnie z naruszeniem praw pracowniczych i wcześniejszych
uzgodnień, co powodowało duży opór i niechęć funkcjonariuszy celnych. W rezultacie do czasu zakończenia kontroli
w połowie lipca 2005 r. wspomniany proces nie został zakończony, nie uległa też wzmocnieniu w stopniu wystarczającym obsada kadrowa administracji celnej na północnowschodnim i wschodnim odcinku granicy.
Aby Służba Celna mogła sprostać nowym wyzwaniom
i zwiększonym obowiązkom, zdaniem NIK potrzebne jest
sprecyzowanie celów jej działania i warunków niezbędnych
do ich realizacji oraz zagwarantowanie odpowiednich środków. Wyraźne określenie celów działania powinno zarazem
stanowić podstawę do ubiegania się o współfinansowanie
ze środków unijnych konkretnych przedsięwzięć, w szczególności takich jak kontrola obrotu towarowego z krajami
trzecimi, pobór podatku akcyzowego, zwalczanie przestępczości granicznej, czy udział Służby Celnej w zapewnieniu
bezpieczeństwa państwom UE przed zagrożeniami terrorystycznymi.

8.

Kontrola systemów informatycznych w administracji celnej [por. zał. nr 3, str. 25], obejmująca m.in.
tworzenie strategii informatyzacji, funkcjonalność zakupionych narzędzi informatycznych, stopień ich wykorzystania,
a także sposób wydatkowania przeznaczonych na ten cel
środków publicznych, ujawniła liczne błędy popełnione przy
projektowaniu, zakupie i wdrażaniu systemów. Do najpoważniejszych należy zaliczyć nieokreślenie spodziewanych
efektów, niedbałe przygotowanie procesu zakupu systemów
oraz opóźnienia w ich uruchamianiu.

W badanym okresie lat 2000-2004 w administracji celnej zaczęły działać systemy: zintegrowanej taryfy celnej
ISZTAR, rozliczeń celno-podatkowych i księgowości budżetowej DIANA, obsługi zgłoszeń celnych CELINA, obsługi
tranzytu NCTS oraz systemy wymagane przez UE. Część
z nich okazała się nie w pełni przydatna Służbie Celnej do
realizacji jej zadań. Jedną z przyczyn tego stanu było nieuczestniczenie w opracowywaniu przez Główny Urząd Ceł
i Ministerstwo Finansów strategii informatyzacji terenowych
jednostek administracji celnej, a także nieuwzględnienie
istotnych uwag zgłoszonych podczas tworzenia projektu. Nie
zostały też przygotowane plany określające źródła finansowania i przewidywane koszty informatyzacji.
Budowa systemów nie została poprzedzona analizą projektowanych przedsięwzięć. Pominięcie fazy studialnej spowodowało, że wymagania dotyczące zamawianych systemów określały, bardzo ogólnie, dopiero komisje powoływane
do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.
Prowadziło to do niekontrolowanych przez kierownictwo
resortu zmian w architekturze systemów, a w dalszej konsekwencji – do wielomiesięcznych opóźnień w ich wdrożeniu,
wskutek czego trwający ponad 10 lat proces informatyzacji
administracji celnej uległ dodatkowemu wydłużeniu.
Poważnym mankamentem była niezadowalająca funkcjonalność systemów. System CELINA wymagał dublowania
zgłoszeń celnych. Klienci musieli składać je zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, przy czym ta druga nie

miała statusu formalnego zgłoszenia celnego, ponieważ nie
spełniała wymogów podpisu elektronicznego. Nie zmniejszyło to pracochłonności odpraw celnych, ale ją spotęgowało.
Inną istotną wadą było niedopasowanie poszczególnych systemów. Systemy informatyczne okazały się mało przydatne
również do celów sprawozdawczych. Brak możliwości automatycznego generowania danych powodował, że opracowanie sprawozdań wymagało ponownej analizy dokumentów
źródłowych, system ZEFIR nie posiadał możliwości przenoszenia danych do plików zewnętrznych, zaś system CELINA
pozwalał na sporządzanie raportów obejmujących wyłącznie
okresy nie dłuższe, niż siedmiodniowe. Z kolei systemy informacji prawnej ALEXIS i zarządzania strukturą organizacyjną DIANA, na które wydatkowano 740 tys. zł, okazały się
niepotrzebne. Pierwszy z nich w ogóle nie wszedł do użytku,
prace nad drugim zostały przerwane.
Szczególnie krytycznie oceniono nieprawidłowości
w informatyzowaniu administracji celnej – m.in. niezabezpieczenie w umowach zawieranych z wykonawcami interesu Skarbu Państwa, naruszanie przepisów i tolerowanie
mechanizmów korupcjogennych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, uzależnienie się od jednego
wykonawcy, przejęcie przez Ministerstwo Finansów niekompletnej dokumentacji zlikwidowanego Głównego Urzędu Ceł
dotyczącej informatyzacji, a także niewysłanie do prokuratury zawiadomień o popełnieniu przestępstwa przy zawieraniu
przez GUC umów na informatyzację administracji celnej.
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Wprowadzenie
Izba jest jednym z filarów systemu identyfikowania zagrożeń korupcją w państwie. Znalazło to swój wyraz w uchwale
Kolegium NIK uznającej koncentrowanie badań na obszarach zagrożonych korupcją za jeden z priorytetów kontroli na lata
2003-2005. Kierując się dbałością o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej, NIK zwraca więc uwagę na to szczególnie niekorzystne społecznie i gospodarczo zjawisko, zwłaszcza tam, gdzie występują punkty
styczne między interesem publicznym a prywatnym. Wspomaga w ten sposób walkę z korupcją, przez uszczelnianie systemu
prawnego i instytucjonalne wzmacnianie sektora publicznego, zwłaszcza administracji rządowej i samorządowej, eliminowanie
dowolności w rozstrzygnięciach urzędniczych, niedopuszczanie do kumulowania uprawnień przez jednego urzędnika, ujawnianie przypadków konfliktu interesów, egzekwowanie równego dostępu do informacji i wzmacnianie kontroli wewnętrznej.
Skutecznemu identyfikowaniu podczas przeprowadzanych przez NIK badań kontrolnych obszarów zagrożonych korupcją
i mechanizmów korupcjogennych sprzyjają rozwiązania przyjęte w sferze metodyki kontroli. Strategia NIK, Standardy kontroli
i Podręcznik kontrolera akcentują potrzebę przygotowywania programów kontroli z uwzględnieniem zagrożeń korupcyjnych
oraz zalecają kontrolerom rozpoznawanie tego rodzaju zagrożeń w czasie każdej kontroli w sektorze publicznym, w badanych
obszarach styku interesu publicznego i prywatnego. Osiągnięciem w tej dziedzinie jest także opracowanie specjalnej metodyki
działań antykorupcyjnych2/. Począwszy od 2000 r. przeprowadzane są też, na podstawie ustaleń kontroli NIK, systemowe
analizy zagrożenia korupcją w poszczególnych obszarach aktywności państwa. W 2005 r. Prezes NIK przekazał Sejmowi RP
kolejny, piąty już tom analizy pn. Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych NIK przeprowadzonych w 2004 r.3/
Podejmowane przez NIK działania wspomagające walkę z korupcją mają charakter prewencyjny. Wyniki badań kontrolnych i analizy zagrożenia korupcją służą do sugerowania organom władzy publicznej potrzeby podjęcia określonych działań
zaradczych. Wyraża się to zwłaszcza w kierowaniu pod adresem ustawodawcy wniosków de lege ferenda, intencją których
jest zmiana złego prawa lub usunięcie z niego luk sprzyjających korupcji. Izba analizuje bieżąco ustalenia kontroli także pod
kątem rozpoznawania nowych mechanizmów korupcjogennych: m.in. wskazuje luki w prawie lub jego nieprecyzyjność, niedomagania organizacyjne i w zakresie nadzoru, nieskuteczność kontroli wewnętrznej.
Doświadczeniami w sferze badania zjawisk korupcyjnych Izba dzieli się z najwyższymi organami kontroli innych państw.
Współpracuje w tym zakresie również z organami władzy i administracji publicznej, a także z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi. Jako naczelny organ kontroli państwowej, NIK popiera także działania mające na celu tworzenie
sprawnie funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej. Jego właściwa organizacja i sprawność działania zmniejsza ryzyko
niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych, a co za tym idzie – możliwości wystąpienia korupcji.

6.

2/ Zawarto ją w Zaleceniach metodycznych dotyczących kontroli obszarów zagrożonych korupcją, zatwierdzonych w 2000 r. i stanowiących integralną część Podręcznika

kontrolera.
3/

Pierwszy tom analizy z charakterystyką regulacji prawnych, rekomendacjami organizacji międzynarodowych, określeniem obszarów zagrożonych korupcją i mechanizmów korupcjogennych rozpoznanych podczas badań kontrolnych z lat 1995-2000, przedłożono Sejmowi RP w 2000 r. (kolejne przekazano w latach 2001, 2003
i 2004).
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Charakterystyka działań
podejmowanych w 2005 r.
Dla skutecznej walki z korupcją duże znaczenie ma
jawność i przejrzystość w życiu publicznym oraz precyzja
i trwałość prawa. Zasady te przedyskutowano podczas
seminaryjnego posiedzenia Kolegium NIK, poświęconego
Jawności i przejrzystości finansów publicznych 4/. Prezes
NIK zwrócił uwagę na korelację między korupcją a brakiem
jawności i przejrzystości. Uczestnicy posiedzenia uznali, że
przejrzystość finansów publicznych jest podstawowym warunkiem wdrożenia skutecznych procedur antykorupcyjnych
oraz że należy przywiązywać większą wagę do badania
przestrzegania tych zasad w instytucjach publicznych. Występowanie korupcji ma też związek ze złą jakością zarządzania i administrowania państwem. Kolejne seminaryjne
posiedzenie Kolegium NIK poświęcono więc Dobrej administracji. Wypowiadając się o służbie cywilnej, Prezes NIK
stwierdził m.in., że pięć lat wprowadzania w życie ustawy
o służbie cywilnej w zasadzie skończyło się niepowodzeniem, o czym świadczą wyniki kontroli – 65% stanowisk, które powinny być obsadzone w drodze konkursu, obsadzono
w drodze powierzenia obowiązków. Wyraził też pogląd, że
bez rzeczywistego dostępu do informacji o funkcjonowaniu
administracji publicznej nie może być mowy o ograniczeniu
zjawiska korupcji 5/.
Przedstawiając na plenarnym posiedzeniu Sejmu RP
Sprawozdania z działalności NIK w 2004 r.6/, Prezes NIK
szczególny nacisk położył na problem zagrożenia korupcją.
Przypomniał najczęściej występujące mechanizmy korupcjogenne oraz wskazał na zagrożenia wynikające z niedoskonałości systemu legislacyjnego: luki w prawie, niewydawanie
aktów wykonawczych do ustaw, obowiązywanie przepisów
sprzecznych wewnętrznie lub źle skonstruowanych oraz
częste ich zmiany, a także nadmiar regulacji. Stan ten utrudnia zarówno przestrzeganie stanowionego prawa, jak też
jego egzekucję 7/.
NIK współpracuje też ściśle z organami Sejmu RP, realizując uchwalony 19 stycznia 2005 r. przez Komisję ds. Kontroli Państwowej Dezyderat nr 10 do Prezesa NIK w sprawie
niezwłocznego informowania Ministra Sprawiedliwości o przypadkach wykrycia podczas czynności kontrolnych NIK – aktów
notarialnych zawartych bez podstawy prawnej lub sprzecznych z prawem. W 2005 r. NIK przekazała ponadto sejmowej

Komisji Śledczej do zbadania przebiegu prywatyzacji PZU SA
materiały z kontroli przeprowadzonych w tej spółce.
NIK rozwija współpracę z organami państwa i urzędami,
które spełniają istotną rolę w systemowym przeciwdziałaniu
korupcji: Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Ministerstwem
Finansów, Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W minionym roku
współpraca ta polegała na udziale w pracach legislacyjnych
i konsultacjach, dotyczących m.in. funduszy unijnych i zmian
w przepisach prawa regulujących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Na prośbę ekspertów niemieckich i brytyjskich, realizujących wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji projekty współpracy bliźniaczej, NIK udzielała też
konsultacji w sprawie rządowej Strategii antykorupcyjnej 8/.
Koncentrując badania na obszarach szczególnie zagrożonych korupcją, NIK nie zawsze spotykała się z właściwą reakcją środowisk, których kontrola pośrednio lub bezpośrednio
dotyczyła. Tak było z kontrolą wykonywania przez właściwe
organy obowiązku przyjmowania i analizowania oświadczeń
majątkowych składanych przez sędziów i prokuratorów,
w czasie której odmówiono kontrolerom NIK dostępu do
oświadczeń majątkowych składanych przez sędziów sądów
powszechnych. Zalecenie odmowy udostępniania oświadczeń skierowała do Prezesów Sądów Apelacyjnych Krajowa
Rada Sądownictwa. Podobne stanowisko zajął też Minister
Sprawiedliwości. Wobec kwestionowania przez te organy
uprawnień kontrolerów, Kolegium NIK w uchwale z 30 sierpnia 2005 r. odmowę tę uznało za utrudnianie realizacji ustawowych kompetencji kontrolnych naczelnego organu kontroli
państwowej, jakim jest NIK. Stwierdziło też, że kontrola wykonywania przez właściwe organy obowiązku przyjmowania
i analizowania oświadczeń majątkowych nie narusza niezawisłości sędziów w sprawowaniu ich urzędów. Służy ona bowiem zapewnieniu przejrzystości życia publicznego.
Zgodnie z rekomendacjami organizacji międzynarodowych 9/, w NIK prowadzi się dla pracowników szkolenia
z zakresu przeciwdziałania korupcji. W czasie aplikacji kontrolerskiej kandydaci na kontrolerów zapoznają się z definicją
i rodzajami korupcji, poznają mechanizmy korupcjogenne
i metody przeciwdziałania temu wysoce niekorzystnemu

8/ Projekty mają na celu wsparcie rządu RP we wdrażaniu Strategii antykorup-

cyjnej Phare 2003.
4/ NIK, 30 listopada 2005 r.

9/ Np. GRECO – Grupa Państw Przeciwko Korupcji, z siedzibą w Strasbourgu,

5/ Por. Kontrola Państwowa, nr 1 specjalny, 2005 r.

utworzona w 1999 r. W jej skład wchodzą 34 państwa, w tym Polska. Działa

6/ Na 107. posiedzeniu Sejmu RP w dniach 7 i 8 lipca 2005 r.

na rzecz usprawnienia walki z korupcją prowadzonej przez państwa euro-

7/ Por. Kontrola Państwowa, nr 4, lipiec-sierpień 2005 r.

pejskie.
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zjawisku. Uczestnicząc w wykładach, m.in. z prawa gospodarczego oraz z zakresu zamówień publicznych, poznają
metody zwalczania przestępstw gospodarczych i na szkodę
wierzycieli, procederu „prania brudnych pieniędzy”, przeciwdziałania oszustwom bankowym i ubezpieczeniowym. Doskonaląc umiejętności, m.in. w zakresie szeroko rozumianej
problematyki antykorupcyjnej, pracownicy NIK odbyli szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych, udzielania zamówień publicznych, dyscypliny finansów
publicznych i odpowiedzialności za jej naruszenie, kontroli
i audytu wewnętrznego w sektorze publicznym, zarządzania
ryzykiem oraz etyki w życiu gospodarczym.
Doświadczeniami w badaniu obszarów zagrożonych
korupcją NIK dzieli się z organami kontroli innych państw
i na forum organizacji międzynarodowych. Zagadnienia te
prezentowano delegacji Narodowego Urzędu Audytu Chin,
w Ministerstwie Kontroli ChRL oraz delegacji najwyższego
organu kontroli Albanii (we współpracy z SIGMA, NIK przygotowuje szkolenia dla albańskich kontrolerów). Metodykę
kontroli obszarów zagrożonych korupcją w systemie ochrony
zdrowia zaprezentowano przedstawicielom najwyższego organu kontroli Mongolii. Podczas XXIII Kongresu Trybunałów
Kontroli Brazylii i I Międzynarodowego Kongresu Systemów
Kontroli Zewnętrznej, w czasie dyskusji o Kontroli zewnętrznej i jej roli w zwalczaniu korupcji, przedstawiciel NIK zaprezentował referat nt. udzielania zamówień publicznych.
Dorobek NIK w sferze przeciwdziałania korupcji zaprezentowano też na konferencji OLACEFS-EUROSAI w Peru.
Prezes NIK wygłosił referat Kontrola oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy publicznych w Polsce. Program
konferencji obejmował: procedury zapobiegania konfliktom
interesów, składanie i centralne rejestrowanie oświadczeń
majątkowych w formie elektronicznej, kontrolę majątku i dochodów funkcjonariuszy publicznych.
NIK wzięła udział w programie AGIS Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej Sprawiedliwość, Wolność i Bezpieczeństwo 10/. Jego celem jest udzielenie wsparcia policji,
sądownictwu, środowisku prawniczemu z krajów członkowskich i kandydujących Unii oraz z państw trzecich, opracowujących programy zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym korupcji. W ramach programu przeanalizowano
uwarunkowania prawne i mechanizmy kontroli stosowane
w krajach partnerskich. Zwieńczeniem prac była międzynarodowa konferencja w Atenach w grudniu 2005 r., podczas
której przedstawiono osiągnięcia NIK w przeciwdziałaniu

korupcji 11/. Izba współpracuje również z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi, które zajmują się problematyką antykorupcyjną, m.in. z Transparency International.
Rozwija się współpraca Izby ze środowiskami akademickimi. W minionym roku Prezes NIK wygłosił cykl wykładów poświęconych zjawisku korupcji w Polsce w okresie transformacji,
uczciwości urzędniczej w służbie dobra wspólnego oraz etyce
w życiu gospodarczym. Wykłady te odbyły się w publicznych
i niepublicznych szkołach wyższych, m.in. w: Katowicach, Łodzi, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Pułtusku i Warszawie.
Problematyka antykorupcyjna znalazła odzwierciedlenie w publikowanych w Kontroli Państwowej artykułach, poświęconych
etyce w zamówieniach publicznych oraz wewnętrznej kontroli finansowej. Prowadzone od ponad pięciu lat systematyczne prace Izby dotyczące zjawiska korupcji podsumowano w artykule
Działalność NIK w zakresie przeciwdziałania korupcji 12/.

Obszary zagrożone korupcją
i mechanizmy korupcjogenne
Definicja korupcji
Korupcja to żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku
lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę,
nienależną korzyść lub obietnicę 13/. W NIK problem korupcji
postrzegany jest szerzej – nie tylko w kontekście konkretnych przestępstw korupcyjnych, ale także w nawiązaniu do
wszystkich mechanizmów i zjawisk, które dotyczą wykorzystywania funkcji publicznej dla przysporzenia sobie lub innym
osobom określonych korzyści majątkowych lub osobistych.

Obszary zagrożone występowaniem korupcji
i mechanizmy korupcjogenne
Ze względu na usytuowanie w strukturze organów państwa
i konstytucyjne uprawnienia, rola NIK w walce z korupcją polega
głównie na rozpoznawaniu zagrożeń korupcyjnych i wskazywaniu przedsięwzięć zapobiegających ich występowaniu. Kontrolując działalność instytucji publicznych Izba zwraca uwagę na to,
czy w działalności tej nie występują nieprawidłowości mające cechy mechanizmów korupcjogennych. W tym celu kontrolerzy po11/ W ramach projektu NIK przygotowała opracowanie pn. Anticorruption

strategies within the competences of the Supreme Audit Institution, Supreme Chamber of Control, Poland.
12/ Por. Kontrola Państwowa, nr 4, lipiec-sierpień 2005 r.
13/ Por. Cywilnoprawną Konwencję o Korupcji sporządzoną w Strasburgu 4 listo-

10/ Program realizowany przez Europejskie Centrum Prawa Publicznego.
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pada 1999 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 244, poz. 2442).

sługują się specjalną metodyką działań antykorupcyjnych. Zadaniem NIK nie jest jednak udowadnianie konkretnych przestępstw
korupcyjnych i egzekwowanie odpowiedzialności karnej. Jest to
obowiązek organów ścigania przestępstw, które dysponują niezbędnymi do tego uprawnieniami procesowymi i operacyjnymi.
NIK takich uprawnień nie ma i organów ścigania nie może wyręczać. Ustalenia kontroli niejednokrotnie wskazują jednak na
możliwość zaistnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym.
Wówczas NIK kieruje stosowne zawiadomienie do prokuratury.
Rozpoznawaniu zagrożenia korupcją służą wyniki
analiz nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontro-

Schemat 1.
Obszary zagrożone korupcją

Procesy restrukturyzacyjne
i prywatyzacyjne

Gospodarowanie majątkiem
publicznym

li. Wskazują one, że obszarami szczególnie narażonymi na występowanie tego niekorzystnego zjawiska są:
procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne, gospodarowanie majątkiem publicznym, działalność funduszy
celowych i agencji, udzielanie zamówień publicznych,
ustanawianie kontyngentów i udzielanie koncesji, działalność administracji skarbowej, służb celnych, organów
inspekcji i nadzoru oraz Policji, funkcjonowanie służby
zdrowia, finansowanie badań naukowych, szkolnictwo.
Obszary te, wraz z ich charakterystyką, prezentuje
schemat nr 1.

Obszary szczególnie zagrożone korupcją
Opis
Głównie z uwagi na nieokreślenie szczegółowych celów przedsięwzięć prywatyzacyjnych, nadmierne
korzystanie z usług firm doradczych, zbyt słaby nadzór nad wyborem i działalnością firm doradczych,
nieweryfikowanie wycen majątku przewidzianego do prywatyzacji.
Z powodu słabości nadzoru właścicielskiego, dopuszczania do dowolnego, pozbawionego kontroli
inwestowania tego majątku w przedsięwzięcia wspólne z kapitałem prywatnym, zbywania nieruchomości za cenę niewspółmierną do rzeczywistej wartości, powierzanie zewnętrznym firmom zarządzania
majątkiem lub nadzoru nad inwestycjami, co stwarza możliwość wykorzystania majątku Skarbu Państwa
do prywatnych celów.

Działalność funduszy
celowych i agencji

Ze względu na możliwość nadmiernej swobody i nieprzejrzystych kryteriów dysponowania środkami
publicznymi, rozdzielaniem ich na podstawie decyzji jednego urzędnika, jak również nieskuteczny
nadzór i deprecjonowanie kontroli wewnętrznej.

Udzielanie
zamówień publicznych

Z uwagi na utrzymujące się zjawisko nieprzestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
(wybieranie niewłaściwego trybu postępowania, dzielenie zamówienia, zaniżanie wartości itp.) oraz
nierówny dostęp do informacji o przetargach.

Ustanawianie kontyngentów
i udzielanie koncesji

Z powodu nieprzejrzystości procedur ich ustanawiania i udzielania, nieprzestrzegania równych dla
wszystkich zainteresowanych warunków dostępu do kontyngentów i koncesji.

Działalność
administracji skarbowej

Z uwagi na dowolność postępowania i nierówne traktowanie podatników, dowolne interpretowanie
nieścisłości w przepisach prawnych, niedokonywanie analizy oświadczeń majątkowych osób sprawujących funkcje publiczne, brak instrumentów prawnych do egzekwowania odpowiedzialności za składanie
niezgodnych z prawdą danych o posiadanym majątku.

Działalność
służb celnych

Przede wszystkim ze względu na nieprawidłowy, sprzyjający korupcji system odpraw celnych. Sytuację
może poprawić konsekwentne stosowanie zasady wielu oczu i rotacyjności załóg celnych.

Działalność
organów inspekcji i nadzoru

Z uwagi na ich organizacyjną słabość, a także na prowadzenie przez pracowników tych służb działalności gospodarczej, podlegającej nadzorowi tych inspekcji, co determinuje wystąpienie korupcjogennego
mechanizmu konfliktu interesów.

Działalność Policji

W szczególności w związku z utrzymywaniem się zjawiska sponsorowania Policji,
a także nieprawidłowościami w wykonywaniu kontroli drogowej (słabość kontroli wewnętrznej).

Funkcjonowanie
służby zdrowia

Z uwagi na naruszanie podstawowego prawa ubezpieczonych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
lekceważenie dokumentacji, nieprzejrzystość rejestrów pacjentów oczekujących na zabiegi, ograniczanie
dostępu do świadczeń.

Finansowanie
badań naukowych

Z powodu braku należytej kontroli nad zlecaniem badań naukowych finansowanych
ze środków publicznych.

Szkolnictwo

Ze względu na nieprawidłowości w organizacji egzaminów, a w szczególności z powodu nienależytego
zabezpieczenia przed możliwością „przecieków” tematów egzaminacyjnych.

6.
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Walka z korupcją może być skuteczna jedynie wtedy,
gdy zostaną należycie rozpoznane i wyeliminowane okoliczności, które jej sprzyjają. Ustalenia kontroli wskazują na
występowanie w funkcjonowaniu instytucji publicznych, ze
zróżnicowaną intensywnością, tych samych lub podobnych

Schemat 2.
Mechanizmy korupcjogenne

6.

nieprawidłowości, stwarzających podatny grunt dla korupcji,
przez generowanie niekorzystnych gospodarczo i społecznie
zjawisk. Klasyfikację rozpoznanych mechanizmów korupcjogennych przedstawiono w schemacie nr 2.

Wyszczególnienie i opis mechanizmów korupcjogennych
Krótka charakterystyka

Konflikt
interesów

Występuje wtedy, gdy urzędnik podejmujący rozstrzygnięcie jakiejś sprawy, albo uczestniczący
w przygotowaniu tego rozstrzygnięcia, ma lub może mieć osobisty interes (finansowy lub
pozafinansowy) w sposobie jej załatwienia.

Nadmiar kompetencji
w ręku jednego urzędnika

Skumulowanie kompetencji w ręku jednej osoby podejmującej decyzje, zwłaszcza niestosowanie w procesie podejmowania decyzji tzw. zasady wielu oczu, czyli rozdzielania czynności
między różnych urzędników, dla zminimalizowania ryzyka przekupstwa.

Dowolność
w podejmowaniu decyzji

Dowolności tej sprzyja głównie brak jasnych i przejrzystych kryteriów trybu załatwiania sprawy,
wskutek czego urzędnicy mają możliwość dowolnego działania nie według ustalonych reguł,
ale według własnego uznania. Dowolność ta wynika z nieprzejrzystości i nieprecyzyjności
przepisów prawa, a także nazbyt częstych jego zmian.

Lekceważenie dokumentacji
i sprawozdawczości

Polega na częstym odstępowaniu od wypełnienia wymaganych obowiązków sprawozdawczych;
a także na podejmowaniu decyzji bez ich uzasadniania, wskutek czego utrudnione jest kontrolowanie procedur decyzyjnych.

Słabość
kontroli wewnętrznej

Wyraża się w organizacyjnej i kadrowej szczupłości jednostek kontroli wewnętrznej oraz ich
doraźnym, a nie planowym działaniu, wskutek czego jedynie niewielka część decyzji podejmowanych przez urzędników poddawana jest bieżącej kontroli, co powoduje, że maleje szansa
ujawnienia decyzji wadliwych, niekorzystnych dla interesu publicznego.

Nierówność
w dostępie do informacji

Możliwości korzystania z niektórych uznaniowych przywilejów lub z dostępu do dóbr nie są
w należyty sposób komunikowane podmiotom potencjalnie nimi zainteresowanym. Dane te uzyskują jedynie wybrane podmioty, które dysponują własnymi metodami dotarcia do informacji.

Brak odpowiedzialności
osobistej

Nieprecyzyjnie określona w wewnętrznych przepisach instytucji publicznych odpowiedzialność
urzędnicza za realizację poszczególnych zadań. Nadużywanie formuły kolegialnego podejmowania decyzji powoduje rozmycie indywidualnej odpowiedzialności za podjęte rozstrzygnięcia.

Nieprawidłowości
w sposobie stanowienia prawa

Naruszanie obowiązujących procedur legislacyjnych, a w szczególności pomijanie niezbędnego trybu opiniowania lub uzgodnień międzyresortowych, wydawanie aktów wykonawczych ze
znacznym opóźnieniem, pozostawianie luk i niejednoznaczności, co sprzyja dowolnej interpretacji przepisów, niespójne nowelizowanie ustaw, „nadprodukcja” aktów prawnych.

Nadmierne korzystanie z usług
zewnętrznych i pośrednictwa

Polega na angażowaniu przez administrację publiczną zewnętrznych firm doradczych
i eksperckich, których usługi zastępują czynności należące do podstawowych obowiązków
danej instytucji, a także powierzanie im gospodarowania majątkiem publicznym lub nadzór nad
nim, co umożliwia wykorzystywanie go w celu osiągnięcia prywatnych korzyści.

Brak specjalnych rozwiązań
antykorupcyjnych

Wyrażający się przede wszystkim w słabości tzw. ustawy antykorupcyjnej, która funkcjonowała
bez realnych instrumentów egzekwowania jej przepisów, a nade wszystko brakowało w niej
narzędzi weryfikacji oświadczeń majątkowych składanych przez funkcjonariuszy publicznych.

Uchylanie się
przed kontrolą państwową

Rozmyślne unikanie kontroli, np. przez kwestionowanie podstaw prawnych lub zakresu
kompetencji najwyższego organu kontroli, nasuwające podejrzenia, że dana osoba, instytucja
lub firma ma coś do ukrycia.
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Opis mechanizmów korupcjogennych
na przykładach konkretnych kontroli
Przegląd wyników kontroli, podanych do publicznej wiadomości w 2005 r. i I kwartale br. wskazuje, że w dalszym ciągu w badanych obszarach funkcjonowania państwa działają
mechanizmy sprzyjające korupcji. Mechanizmy te często
nakładają się: dowolność postępowania urzędników zwykle
łączy się z nadmiarem kompetencji w jednym ręku, ze słabością kontroli wewnętrznej i lekceważeniem dokumentacji.
Wszelkim zaś sytuacjom korupcjogennym sprzyjają nieprawidłowości w sposobie stanowienia prawa, luki w przepisach i niespójność legislacji. Natomiast mechanizmem
szczególnie niebezpiecznym, ze względu na potwierdzaną
ustaleniami kontroli dużą częstotliwość jego występowania
– w powiązaniu z innymi mechanizmami korupcyjnymi – jest
konflikt interesów.

Dowolność w podejmowaniu decyzji
Dowolności tej sprzyja głównie brak jasnych i przejrzystych
kryteriów trybu załatwiania sprawy. Urzędnicy mają więc
możliwość dowolnego działania, nie według ustalonych
reguł, ale według własnego uznania. Dowolność ta wynika z nieprzejrzystości i nieprecyzyjności przepisów prawa,
a także z nazbyt częstych jego zmian.
1) Kontrola działalności Agencji Rozwoju Przemysłu SA
na rzecz wspierania przedmiotów gospodarczych
[por. zał. nr 3, str. 22] wykazała dowolne dysponowanie majątkiem przez Agencję, co doprowadziło do strat
związanych m.in. z nabyciem, z naruszeniem postanowień statutu Agencji i bez uzasadnienia gospodarczego,
od firmy Zasada Centrum SA udziałów w Polskim Centrum Leasingowym PCL sp. z o.o. o wartości 10,6 mln zł,
a także akcji Polskiego Centrum Kooperacji Międzynarodowej SA (straty 330 tys. zł) i akcji Centrum Rozwoju
Systemów Medycznych SA (straty 140 tys. zł). Zarząd
spółki podejmował decyzje majątkowe w sposób dowolny, bez przeprowadzania wymaganych analiz. Fakty te
wskazują, że majątek, którym Agencja dysponowała, był
wykorzystywany przez jej zarząd do dowolnego wspierania prywatnych podmiotów gospodarczych, co było możliwe wskutek utrzymywania się typowych mechanizmów
korupcjogennych, a więc dowolności w postępowaniu
urzędników, braku jawności postępowania (odstąpienie
od trybu przetargowego) oraz zbędnego korzystania
z pośrednictwa. Stwierdzono także, że zbycie przez
Agencję na rzecz Globe Trade Centre SA nieruchomości przy ul. Domaniewskiej 39 w Warszawie (Galeria
Mokotów) odbyło się w okolicznościach wskazujących

na możliwość wystąpienia korupcji. Zarząd Agencji odstąpił od przeprowadzenia przetargu, korzystał też bez
potrzeby z pośrednictwa spółki WCTW Krajowej Izby
Gospodarczej. Zdaniem NIK, ówcześni członkowie zarządu, działając na niekorzyść agencji – zaniżyli wartość
nieruchomości, a także skorzystali z udziału pośrednika
i spowodowali szkodę majątkową w wysokości 64 mln zł.
NIK skierowała do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu niedopełnienia przez członków zarządu przestępstwa niegospodarności.
2) Ustalenia kontroli lokalizacji dużych obiektów handlowych (super- i hipermarketów) w województwie
łódzkim wskazywały na istnienie mechanizmu dowolności urzędniczej podczas sprzedaży w 1999 r. gruntów
miejskich pod budowę centrum handlowego w Skierniewicach. Władze miasta powołały spółkę komunalną
INKOM, do której wniosły aportem działkę gruntu o pow.
3 ha, zaniżając jej wartość rynkową o 1,7 mln zł. Następnie spółka dokonała zamiany wniesionej działki na rzecz
innej spółki, ta z kolei uzyskała zmianę przeznaczenia
gruntów pod budowę supermarketu TESCO. Dowolność
władz miasta w podejmowaniu decyzji, brak skutecznego nadzoru nad działalnością utworzonej spółki, jak też
wybór niewłaściwego oferenta podczas sprzedaży gruntów (za cenę niższą o 451 tys. zł od proponowanej w innej ofercie), wskazywały na prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska korupcji. Dodać należy, że prezydent
miasta Skierniewic przyjął od sieci TESCO w 2003 r.
– na rzecz miasta – darowiznę w wysokości 275 tys. zł,
z przeznaczeniem na ochronę środowiska. Przyznanie
darowizny uzależniono od wydania pozytywnej decyzji
w sprawie pozwolenia na budowę supermarketu. Niezależnie od intencji, praktykę przyjmowania darowizn na
cel publiczny w zamian za wydanie decyzji administracyjnej NIK uznała za niedopuszczalną i korupcjogenną.
3) Kontrola gospodarowania majątkiem przez PKP SA
[por. zał. nr 3, str. 34] ujawniła m.in. przypadki niegospodarności wskazujące na korupcjogenny mechanizm dowolności w dysponowaniu majątkiem spółki. Nieruchomości zbywano bez przetargu, za ceny poniżej wartości
ustalonej przez rzeczoznawców (straty z tego tytułu
oszacowano na 0,9 mln zł). Również w sposób dowolny,
bez wymaganych przetargów, wynajmowano nieruchomości różnym podmiotom (straty – około 1,1 mln zł).
Zwrócono też uwagę na słabość kontroli wewnętrznej.
Mimo zatrudnienia kontrolerów, ich działalność była
nieefektywna i w praktyce zarządzanie majątkiem odbywało się bez systematycznego nadzoru. Budzi to
obawy, ponieważ może chodzić nie tyle o niedbalstwo,
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ale o czerpanie korzyści materialnych przez osoby zawierające niekorzystne umowy w imieniu spółki, której
właścicielem jest Skarb Państwa.
4) Korupcjogenny mechanizm dowolności w podejmowaniu
rozstrzygnięć ujawniono w wyniku kontroli działalności
Państwowej Komisji Akredytacyjnej [por. zał. nr 3, str.
39]. W wypadku niektórych uczelni, mimo niespełniania
przez nie ustawowych standardów i warunków kształcenia, Komisja formułowała tzw. oceny warunkowe, co
oceniono jako dowolne postępowanie. Zasady oceniania
kształcenia na kierunkach studiów oraz sporządzania
raportów, określone uchwałą Komisji, były nieprecyzyjne, ujęte opisowo, bez wskazania kryteriów, co również
sprzyjało dowolności ocen. Komisja w sposób dowolny
wydawała też oceny pozytywne w sytuacji niespełnienia
przez uczelnię wymaganych standardów kształcenia,
biorąc za podstawę przedstawione programy naprawcze. Oceniane uczelnie były nierówno traktowane.
W stosunku do niektórych uczelni pomijano w ocenie
takie czynniki, jak analiza prac studentów i ich dostęp
do samodzielnych pracowników naukowych. Fakty te
w powiązaniu z wynikami innych kontroli wskazują, że
w pogoni za zyskiem uczelnie wykazują skłonność do
obniżania jakości kształcenia. Działalność uczelni jest
dla jej właścicieli dochodowym przedsięwzięciem, korupcja staje się więc realnym zagrożeniem. Izba postulowała sporządzenie precyzyjnych kryteriów akredytacji
oraz zaniechanie dowolności w wydawaniu ocen warunkowych.

Konflikt interesów

6.

Do konfliktu interesów dochodzi wówczas, gdy funkcjonariusz publiczny podejmujący decyzję w określonej sferze
spraw publicznych jest lub może być zainteresowany treścią
rozstrzygnięcia i przez to nie ma gwarancji jego obiektywizmu. Do konfliktu dochodzi nie tylko wtedy, gdy urzędnik
w danej sprawie działa w osobistym interesie, ale także, gdy
zaistnieje choćby tylko teoretyczna możliwość, że interes
prywatny przeważy nad troską o interes publiczny.
1) Ustalenia kontroli prywatyzacji przedsiębiorstw
przemysłu spirytusowego [por. zał. nr 3, str. 29] uzasadniały krytyczną ocenę działań Ministra Skarbu Państwa i jego doradców. Prywatyzację prowadzono opieszale. Nieprawidłowościom występującym podczas
prywatyzacji Polmosów w: Żyrardowie, Starogardzie
Gdańskim, Siedlcach i Warszawie towarzyszyło tolerowanie przez ministerstwo mechanizmów korupcjogennych. Podobną ocenę sformułowano w odniesieniu
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do nieprawidłowości popełnionych podczas nieudanej
próby sprywatyzowania Polmosu w Toruniu, a także
przygotowania analiz przedprywatyzacyjnych dla Polmosu w Łodzi. Polegały one na nierównym dostępie
do informacji, działaniu osób kierujących Polmosami
w sytuacji konfliktu interesów, dowolności w podejmowaniu decyzji i słabości kontroli wewnętrznej. W trzech
procesach prywatyzacyjnych (Polmosy: w Żyrardowie,
Siedlcach i w Warszawie) powtórzyła się sytuacja,
w której osoby kierujące prywatyzowanymi podmiotami
były związane z inwestorami, a więc działały w sytuacji
konfliktu interesów.
2) Izba wielokrotnie zwracała uwagę na niewłaściwe realizowanie funkcji właścicielskich Skarbu Państwa w spółkach. Kontrola zabezpieczenia interesów państwa
w spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu
Państwa [por. zał. nr 3, str. 17] dostarczyła podstaw do
stwierdzenia, że system nie funkcjonuje właściwie, ponieważ funkcje w radach nadzorczych spółek sprawują,
zajmujący stanowiska kierownicze, pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa. W tych warunkach utrudnione jest
skuteczne wykonywanie nadzoru nad realizacją funkcji
właścicielskich Skarbu Państwa, gdyż ministerstwo faktycznie nadzoruje samo siebie: reprezentantów Skarbu
Państwa, którymi są dyrektorzy tegoż ministerstwa.
Obiektywna ocena wypełniania funkcji przedstawicieli
Skarbu Państwa jest więc fikcją. Stan ten dodatkowo
jest korupcjogenny, ponieważ wikła urzędników administracji rządowej w bezpośrednie, nieprzejrzyste relacje
z prywatnymi przedsiębiorcami.
3) Innego przykładu systemowego konfliktu interesów dostarczyły ustalenia kontroli restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw sektora naftowego [por. zał.
nr 3, str. 18]. Ministerstwo Skarbu Państwa istotną część
swoich zadań z zakresu restrukturyzacji i prywatyzacji
sektora naftowego powierzyło spółce prawa handlowego
Nafta Polska SA. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonuje więc spółka kontrolowana wprawdzie
przez państwo, ale działająca w sferze gospodarczej.
Istnieje więc niebezpieczeństwo, potwierdzone wynikami kontroli, że w działaniach spółki jej interesy biznesowe wezmą górę nad interesami Skarbu Państwa.
4) Niektórzy pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa
zasiadali naruszając obowiązujące przepisy prawa, co
wykazano w wyniku kontroli nadzoru nad spółkami
Skarbu Państwa i przedsiębiorstwami państwowymi
w zakresie zaangażowania kapitałowego w spółki
prawa handlowego [por. zał. nr 3, str. 19], w więcej niż
jednej radzie nadzorczej. Niekiedy przepisy obchodzono

w ten sposób, że zamiast członka rady nadzorczej minister powoływał tzw. pełnomocnika wspólnika, która to
funkcja była pełniona przez te same osoby w więcej niż
jednej spółce. Powszechnym zjawiskiem było pełnienie
funkcji pełnomocnika wspólnika przez dyrektorów departamentów. Konflikt interesów utrudniający prawidłowe
funkcjonowanie nadzoru nad majątkiem państwowym
polegał na łączeniu funkcji w ministerstwie z funkcjami
w radach nadzorczych spółek. Pracownicy ministerstwa
reprezentowali Skarb Państwa w radach nadzorczych,
czerpali z tego tytułu korzyści, a równocześnie sprawowali nadzór nad tą reprezentacją. Sytuację pogarszał
fakt słabości kontroli wewnętrznej. W latach 2001-2003
plan kontroli zrealizowano zaledwie w połowie, zaś od
2002 r. zaprzestano przeprowadzania kontroli w spółkach zależnych. Tolerowano też nieskładanie przez niektórych prezesów spółek oświadczeń o stanie majątkowym. Te zaś, które zostały złożone, nie były poddawane
analizie. Niewykonywanie w sposób skuteczny nadzoru
nad majątkiem państwowym w spółkach jest niewątpliwie okolicznością sprzyjającą korupcji. Pozbawieni
nadzoru dysponenci majątku mogą bowiem świadomie
dokonywać niekorzystnych transakcji.

Nadmiar kompetencji w ręku
jednego urzędnika
Mechanizm ten polega na skumulowaniu kompetencji w ręku
jednej osoby podejmującej decyzje, zwłaszcza niestosowanie w procesie ich podejmowania tzw. zasady wielu oczu,
czyli rozdzielania czynności między różnych urzędników, dla
zminimalizowania ryzyka przekupstwa.
1) Wspomniane skumulowanie kompetencji ujawniono
podczas kontroli funkcjonowania Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego [por. zał. nr 3, str. 27], w odniesieniu do transakcji ze spółką Alfa-Wero, której zlecono
wykonywanie na rzecz PKN druku norm i periodyków.
Prezes PKN zawarł bowiem ze spółką ugodę dotyczącą
zaległych zobowiązań jednostronnie dla niej korzystną:
zobowiązania zredukowano z 4,8 do 1,5 mln zł. Izba
oceniła to postępowanie jako korupcjogenne. Ujawniono
też powołanie na stanowisko prezesa PKN osoby niespełniającej formalnych wymagań do jego zajmowania.
2) Ustalenia kontroli sprzedaży i dzierżawy majątku
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa podmiotom z udziałem zagranicznym oraz sprzedaży
nieruchomości w miejscowości Dobra [por. zał. nr 3,
str. 93] wskazywały na nieprawidłowości przy sprzedaży
gruntów rolnych o pow. 62 ha, w pobliżu granic miasta
Szczecina. Sprzedano je bez przetargu dzierżawcy,

spółce Agro-West, po cenie gruntów rolnych, nie biorąc
pod uwagę przewidywanego przekwalifikowania ich pod
budownictwo mieszkaniowe. Agencja nie podjęła działań w celu przekwalifikowania tych gruntów w planie
zagospodarowania przestrzennego, aby podwyższyć
ich wartość i cenę sprzedaży. Zrobiła to natomiast spółka Agro-West, uzyskując dla części nabytych gruntów
zmianę ich przeznaczenia pod budownictwo mieszkaniowe i sprzedając następnie w cenie ponad stukrotnie
wyższej od ceny nabycia. Ze sprzedaży zaledwie jednej
trzeciej tych gruntów uzyskała zysk w wysokości 2,2
mln zł. Zbycie majątku państwowego, którego nabywca w krótkim czasie uzyskuje tak wysokie zyski, budzi
podejrzenie korupcji. Izba skierowała do Prokuratury
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności przez byłego dyrektora oddziału Agencji, który jednoosobowo podejmował decyzję
o transakcji rażąco niekorzystnej dla Skarbu Państwa.
3) Istnienie mechanizmu nadmiaru kompetencji wśród lekarzy orzeczników wykazała kontrola funkcjonowania
systemu orzecznictwa lekarskiego ZUS dla celów
rentowych oraz systemu orzekania o niepełnosprawności [por. zał. nr 3, str. 61] – w ponad połowie
objętych kontrolą zespołów część orzeczeń (nawet do
20%) wydano z naruszeniem zasady legalności, ponieważ lekarze wchodzący w skład zespołów nie posiadali
wymaganych kwalifikacji lub zaświadczeń uprawniających do orzekania. Izba stwierdziła wiele nieprawidłowości, w tym sprzyjających dowolności oceny stanu zdrowia
osób badanych. W większości oddziałów ZUS orzeczenia sporządzano nierzetelnie. W uzasadnieniach nie
odnoszono się do wpływu naruszenia sprawności organizmu badanej osoby na możliwość wykonywania przez
nią pracy zawodowej, nie wskazywano też na przesłanki
medyczne, w oparciu o które można stwierdzić, czy istnieje możliwość odzyskania przez świadczeniobiorcę
zdolności do pracy. Stwierdzono także przypadki, że
przewodniczącym składu orzekającego i lekarzem wystawiającym zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
sporządzonym dla potrzeb zespołu była ta sama osoba.
Naruszało to zasadę bezstronności w procesie orzekania i sprzyjało korupcji. Lekarze orzecznicy wydają orzeczenia jednoosobowo (w nieodległej przeszłości orzeczenia wydawały komisje w składach trzyosobowych).
Jest to odejście od jednej z podstawowych zasad antykorupcyjnych, zasady wielu oczu. Jeśli sprawę rozstrzyga jeden urzędnik, ryzyko korupcji jest znacznie większe
niż wtedy, gdy w rozstrzygnięcie zaangażowanych jest
więcej osób. Jednoosobowe orzekanie, niejasne kryteria
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6.

podejmowania decyzji (dowolność), nie zawsze zapewnione specjalne kwalifikacje – wszystko to sprawia, że
zagrożenie korupcją w systemie orzecznictwa ZUS jest
wysokie. Sytuacja ta wymaga pilnych działań naprawczych.

Słabość kontroli wewnętrznej
Wyraża się w organizacyjnej i kadrowej szczupłości jednostek kontroli wewnętrznej oraz ich doraźnym, a nie planowym działaniu, wskutek czego jedynie niewielka część
decyzji podejmowanych przez urzędników poddawana jest
bieżącej kontroli, co powoduje, że maleje szansa ujawnienia
decyzji wadliwych, niekorzystnych dla interesu publicznego.

6.

1) Kontrola przygotowania nowych struktur przewidzianych do zwalczania i przeciwdziałania przestępczości w zakresie obrotu towarowego z zagranicą [por.
zał. nr 3, str. 47] ujawniła mechanizm słabości kontroli
w narażonym na korupcję obszarze obrotu towarowego
z zagranicą. Po zlikwidowaniu w 2002 r. Generalnego
Inspektoratu Celnego, jego funkcje przejęły urzędy kontroli skarbowej i służba celna. Długotrwała reorganizacja
służb spowodowała jednak znaczne osłabienie skuteczności ich działania, m.in. ze względu na nieprecyzyjny
podział zadań, niekompletną obsadę, opóźnione wydawanie przepisów wykonawczych. Walka z przestępstwami w obrocie towarowym z zagranicą była więc
utrudniona i mniej skuteczna. Zauważyć też należy, że
reforma polegająca na zniesieniu odrębnej instytucji,
jaką był GIC i przeniesienie jego zadań na organy administracji skarbowej i celnej, była – z punktu widzenia
przeciwdziałania korupcji – przedsięwzięciem chybionym. Zadaniem zlikwidowanej służby było m.in. ściganie
przestępstw korupcyjnych w samych służbach celnych
i nie wydaje się, aby mogły to skutecznie czynić komórki
pozostające w wewnętrznej strukturze tych służb. Taki
stan nosi w sobie też cechy korupcjogennego mechanizmu nadmiaru kompetencji – pomieszania kompetencji
władczych i kontrolnych tej samej instytucji, jaką jest
służba celna.
2) Ustalenia kontroli funkcjonowania nadzoru nad obrotem i ubojem zwierząt rzeźnych, ze szczególnym
uwzględnieniem dobrostanu zwierząt [por. zał. nr 3,
str. 64] wskazywały na słabość systemu nadzoru i kontroli nad podmiotami prowadzącymi taka działalność.
W większości ze zbadanych podmiotów nie poprawiły
się warunki transportu zwierząt. Brak było systematycznego nadzoru nad punktami skupu i targowiskami.
W zakładach ubojowych, które wielokrotnie kontrolowa-
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no pod kątem spełniania wymogów unijnych, nagminnie
nie przestrzegano elementarnych wymagań uboju. Ten
stan był tolerowany przez Inspekcję Weterynaryjną,
mimo prowadzonych przez nią kontroli. Tolerowanie
nieprawidłowości wskazuje na możliwość korupcyjnych
powiązań między niektórymi pracownikami inspekcji
a kontrolowanymi przez nią przedsiębiorcami.
3) Kontrola prawidłowości zawierania kontraktów na
dostawy ropy naftowej zawartych przez Petrochemię Płock SA oraz Polski Koncern Naftowy
„Orlen” SA 14/ wykazała, że procesy zaopatrywania się
w ten strategiczny surowiec nie były w pełni przejrzyste.
Za sprzyjający korupcji uznano brak audytu i kontroli wewnętrznych w sprawach wyboru strategicznych dostawców ropy (w latach 1995-2004 nie przeprowadzano kontroli wewnętrznych dotyczących zawierania i realizacji
kontraktów terminowych). Działaniom nieprzejrzystym
w PKN Orlen SA, dotyczącym zakupów ropy, sprzyjały zapisy Statutu spółki, według którego, od czerwca
2000 r. z obowiązków Zarządu wyłączono konieczność
uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej na dokonywanie
czynności mających za przedmiot obrót ropą i produktami ropopochodnymi. Obowiązująca od marca 2003 r.
Procedura handlu ropą zakładała możliwość podpisywania kontraktów typu spot, o wartości do 25 mln dol.
USA przez posiadające pełnomocnictwa osoby spoza
organów spółki. Sposób wykonywania nadzoru nad
działalnością jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej
za zakupy ropy w PKN Orlen SA, mógł utrudniać w praktyce odpowiednią weryfikację jej poczynań przez zarząd
i radę nadzorczą. Powierzono jej całość spraw związanych z zakupami surowca, obsługą logistyczną dostaw
i monitorowaniem rynku. W rezultacie organy spółki
otrzymywały informacje o sytuacji na rynku i relacjach
z kontrahentami wyłącznie z jednego źródła.
4) Kontrola zabezpieczenia interesów państwa w spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa
[por. zał. nr 3, str. 17] wykazała korupcjogenny mechanizm słabości kontroli i brak skutecznego nadzoru
nad majątkiem Skarbu Państwa w takich podmiotach.
Administracja Skarbu Państwa nie miała pełnej wiedzy
o liczbie oraz wartości akcji i udziałów możliwych do

14/ Zlecona przez sejmową Komisję Śledczą do zbadania zarzutu nieprawid-

łowości w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad przedstawicielami
Skarbu Państwa w spółce PKN Orlen SA oraz zarzutu wykorzystania służb
specjalnych (d. UOP) do nielegalnych nacisków na organa wymiaru sprawiedliwości w celu uzyskania postanowień służących do wywierania presji na
członków Zarządu PKN Orlen SA.

zbycia, nie realizowała uprawnień właścicielskich. Nie
stworzono systemowych rozwiązań skutecznego nadzoru nad majątkiem. W radach nadzorczych spółek zasiadało 600 przedstawicieli Skarbu Państwa, nie przejawiali
oni jednak wystarczającej aktywności w obronie interesu
państwowego, np. wstrzymywali się od głosu albo nie
wyrażali sprzeciwu w sytuacji podejmowania niekorzystnych decyzji. Ich działalnością nie interesowały się wystarczająco właściwe służby Ministerstwa Skarbu Państwa, m.in. nie egzekwowały one sprawozdań z walnych
zgromadzeń. Warunki te sprzyjały marnotrawieniu publicznego majątku lub wykorzystywania go do wspierania
prywatnych interesów.

Lekceważenie dokumentacji
i sprawozdawczości
Lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości polega
na odstępowaniu od wypełnienia wymaganych obowiązków sprawozdawczych oraz podejmowaniu decyzji bez ich
uzasadniania, wskutek czego utrudnione jest kontrolowanie
procedur decyzyjnych.
1) Za korupcjogenne Izba uznała prowadzenie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Koszalinie [por. zał. nr 3, str. 23] bez sprecyzowanych
celów, których osiągnięcie ma ona przynieść, a także
bez należytej ochrony interesów Skarbu Państwa. Zdefiniowanie celów prywatyzacji powinno determinować
wybór sposobu i trybu prywatyzacji. Wojewoda Koszaliński nie opracował jednak opinii o zasadności prywatyzacji przedsiębiorstwa oraz analizy możliwości stosowania innych ścieżek prywatyzacji. Przyjął natomiast
koncepcję zaproponowaną przez przyszłego właściciela. Nieodzwierciedlenie celów prywatyzacji w akcie
zawiązania spółki i jej Statucie, czyni proces prywatyzacji nieprzejrzystym. Do takiej opinii przyczynia się
brak możliwości pełnej oceny efektów prywatyzacji
w odniesieniu do założeń, które miały zostać osiągnięte. Za korupcjogenne należy też uznać głosowanie
przedstawicieli Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej
Agros-Koszalin SA (podmiot utworzony w wyniku prywatyzacji PPM) za przyjęciem uchwał w sprawie zakupu udziałów spółek inwestora, skutkujących wyprowadzeniem z niej 8 mln zł, mimo nieprzedstawienia przez
zarząd spółki ekonocznego uzasadnienia zakupu.
Skarb Państwa stał się udziałowcem mniejszościowym
i utracił kontrolę nad majątkiem państwowym. Zarząd
podjął następnie niegospodarne decyzje o nabyciu akcji podmiotów w złej kondycji ekonomicznej, co dopro-

wadziło spółkę do upadłości. Negatywnie, w tym kontekście, NIK oceniła głosowanie reprezentanta Skarbu
Państwa na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy za
udzieleniem absolutorium członkom zarządu i rady
nadzorczej spółki. Niegospodarność w postępowaniuzarządu spółki była przyczyną złożenia przez NIK zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
niegospodarności.
2) Gminy zazwyczaj nie określają strategii w lokalizowaniu obiektów handlowych, w związku z czym decyzje
w tych sprawach często są podejmowane w sposób
dowolny. W wyniku kontroli lokalizacji dużych obiektów handlowych (super- i hipermarketów) w woj.
małopolskim ujawniła, że 5 spośród 18 zbadanych
decyzji w tych sprawach wydano z naruszeniem ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego, miały
też miejsce nieprawidłowości co do deklarowanej
powierzchni obiektu. W 3 wypadkach udzielono inwestorom pozwoleń na budowę mimo nieprzedstawienia
kompletnej dokumentacji, w tym dodatkowych pozwoleń i opinii, zaś w 2 wydano je mimo braku ocen oddziaływania inwestycji na środowisko. Można wprawdzie zakładać, że te rażące braki w dokumentacji są
przypadkowymi uchybieniami. Niekompletność dokumentacji uniemożliwiała jednak pełne skontrolowanie
procesu lokalizacji inwestycji. Taki stan nie jest sam
w sobie dowodem, ale daje przesłanki do domniemania praktyk korupcyjnych.
3) Przykłady rażącego lekceważenia dokumentacji medycznej ujawniono w toku kontroli utworzenia i funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia [por.
zał. nr 3, str. 60]. Niektórzy świadczeniodawcy prowadzili ją w sposób praktycznie uniemożliwiający ustalenie faktycznego okresu oczekiwania na hospitalizację,
realnej przyczyny tego oczekiwania, liczby odmów wynikających z ograniczenia lub przekroczenia limitu liczbowego, a także liczby skierowań do innych podmiotów, gdy niemożliwe było udzielenie świadczenia. Nie
sposób uniknąć podejrzenia, że owe nierzetelności nie
są przypadkowe, że służą, a w każdym razie mogą służyć, praktykom korupcyjnym innego typu, polegającym
już nie na omijaniu kolejki, ale na tworzeniu swoistych
wąskich gardeł, umożliwiających rekrutację pacjentów
starających się bezskutecznie uzyskać świadczenie
w publicznej służbie zdrowia do prywatnych klinik.
Pacjenci niewątpliwie tym bardziej są skłonni do takich decyzji, że nie mogą się doczekać na udzielenie
świadczenia, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia zdrowia
lub życia.
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Nierówność w dostępie do informacji
Mechanizm nierówności w dostępie do informacji polega na
tym, że możliwości korzystania z niektórych uznaniowych
przywilejów lub z dostępu do dóbr nie są w należyty sposób
komunikowane podmiotom potencjalnie nimi zainteresowanym. Dane te uzyskują jedynie wybrane podmioty, które dysponują własnymi metodami dotarcia do informacji.

6.

1) Kontrola prywatyzacji Centrali Handlu Zagranicznego „Metalexport” [por. zał. nr 3, str. 21] wykazała,
że przeprowadzono ją w sposób uzasadniający podejrzenie korupcji – sprzyjano nabywcy, ze szkodą dla interesu Skarbu Państwa. Ministerstwo Skarbu Państwa
nie zachowało należytej staranności podczas wyboru
doradcy: nie porównało ofert w podobnych prywatyzacjach, aby zapobiec zawyżeniu kosztów z tego tytułu.
Ujawniono też nierzetelność doradcy – firmy BMF, która próbowała zaniżyć wartość wycenianego podmiotu.
Ministerstwo doprowadziło wprawdzie do podwyższenia
wartości wyceny, ale nie rozwiązało umowy z doradcą,
ani nie egzekwowało kar umownych. Zauważalny był korupcjogenny mechanizm nierówności w dostępie do informacji. Procedura prywatyzacyjna została ustalona korzystnie dla określonego inwestora (spółki Mex-Inwest).
Potwierdza to m.in. przekazanie przez doradcę jednej
z konkurujących firm projektu umowy sprzedaży udziałów, niezawierającego wymagań w sprawie zobowiązań
inwestycyjnych, mimo iż stanowiły one istotny element
oceny ofert. Doradca manipulował procedurą – stawiane
były nowe żądania, które umożliwiły firmie Mex-Inwest
poprawienie oferty, podczas gdy konkurencja nie miała
takiej możliwości. Firma doradcza, opłacana ze środków
Skarbu Państwa, działała nie w interesie publicznym,
lecz na rzecz inwestora. W rezultacie zawarta została
niegospodarna umowa sprzedaży udziałów Skarbu
Państwa z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na niewielką skalę, który nie wywiązał się
następnie z zobowiązań inwestycyjnych, podczas gdy
inny potencjalny inwestor proponował wyższą o 1,5 mln
zł cenę i korzystniejsze zobowiązania inwestycyjne. Izba
przekazała Prokuraturze kopię akt kontroli, celem wykorzystania w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym.
2) W wyniku kontroli obrotu nieruchomościami gruntowymi, realizowanego przez gminy województwa
warmińsko-mazurskiego o walorach turystycznych
stwierdzono, że nie miały one opracowanych planów ich
wykorzystania, a sprzedaż dyktowały zazwyczaj bieżące potrzeby i odbywała się ona z naruszeniem zasady
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jawności. W ogłoszeniach o sprzedaży nie zamieszczano istotnych informacji, część nieruchomości pominięto
w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zbywano je niekiedy na podstawie nieaktualnych
wycen na warunkach, które pozwalały ich nabywcom
w krótkim czasie uzyskać korzyści wielokrotnie przewyższające zapłaconą cenę. Np. gmina Węgorzewo
w maju 2003 r. sprzedała nieruchomość za 146 tys. zł,
kilkanaście miesięcy później nabywca zbył tę nieruchomość za ponad 2 mln zł, a ten sprzedał ją kolejnemu
nabywcy za 2,6 mln zł. Na możliwość zaistnienia korupcji wskazywały też wyniki kontroli w gminie Ostróda.
Nieruchomość wycenioną na 700 tys. zł sprzedano bez
przetargu, po cenie ustalonej w drodze rokowań na 250
tys. zł. Uzasadnieniem niskiej ceny było zapewnienie
wykorzystania działki na cele rekreacyjne. Jej nabywca uzyskał następnie zgodę na zmianę przeznaczenia
i otrzymał pozwolenie na budowę obiektu handlowego
o powierzchni 2 tys. m2. Zbywano też nieruchomości
z udzieleniem pierwszeństwa nabycia osobom, które nie
miały do tego prawa. Stwierdzono ponadto klasyczny
konflikt interesów, polegającego na prowadzeniu przez
radnego gminy Nidzica działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku komunalnego gminy.
3) Kontrola utworzenia i funkcjonowania Narodowego
Funduszu Zdrowia [por. zał. nr 3, str. 60] potwierdziła
powszechne przekonanie o funkcjonowaniu korupcjogennego mechanizmu nierówności w dostępie do usług
medycznych, polegającego na długim okresie oczekiwania na przyjęcie do szpitala, lub wykonanie zabiegów
medycznych. Niekiedy okres oczekiwania na przyjęcie
wynosił jeden rok, i to na oddziale kardiologicznym,
gdzie z oczywistych względów pomoc lekarska powinna być szybka. Na oddziałach ortopedycznych okres
oczekiwania dochodził nawet do 3 lat (w Szpitalu Klinicznym im. dr. Jurasza w Bydgoszczy). Przekraczający
racjonalne przesłanki medyczne okres oczekiwania na
świadczenia może wskazywać na praktyki korupcyjne.
Wybrani pacjenci mogą być dopuszczani do świadczeń,
z pominięciem kolejki oczekujących.
4) W wyniku kontroli prowadzenia przez Państwową Straż
Pożarną monitoringu pożarowego [por. zał. nr 3, str.
51] stwierdzono praktyki ograniczające swobodę wyboru
przez właścicieli, zarządców i użytkowników budynków
firm świadczących usługi z tego zakresu. W ocenie NIK,
praktyka ta miała charakter korupcjogenny. W związku
z tym skierowano do Komendanta Głównego PSP wniosek o zaprzestanie wskazywania przez podległych mu
komendantów wybranych podmiotów gospodarczych,

jako prowadzących działalność w zakresie monitoringu
pożarowego.

Brak odpowiedzialności osobistej
To głównie skutek nieprecyzyjnego określenia w wewnętrznych przepisach instytucji publicznych odpowiedzialności
urzędniczej za realizację poszczególnych zadań. Nadużywanie formuły kolegialnego podejmowania decyzji stwarza
sprzyjające warunki do rozmycia indywidualnej odpowiedzialności za podejmowane rozstrzygnięcia.
1) Kontrola prawidłowości działań organów administracji publicznej związanych z realizacją inwestycji
– budową biurowca „Articom Center” przy ulicy Litewskiej w Warszawie [por. zał. nr 3, str. 8] wykazała
dowolne postępowanie urzędników różnych instytucji,
wskazujące na możliwość zaistnienia korupcji, mimo
iż nie wykryto bezpośrednich jej dowodów. Biurowiec
wzniesiono w sąsiedztwie MSZ, a stało się to w wyniku
nierzetelnego działania urzędników z różnych instytucji,
którzy dopuścili do zrealizowania inwestycji stwarzającej
potencjalne zagrożenie dla ochrony informacji niejawnych w MSZ. Ministerstwo wykupiło wybudowany już
gmach „Articom Center” za kwotę wyższą o 16 mln zł
od wartości określonej przez rzeczoznawcę. Właściwe
służby MSZ nie podjęły w porę działań wstrzymujących
realizację inwestycji. Gdy zostały podjęte, miała miejsce rażąca zwłoka w postępowaniu urzędników byłej
gminy Warszawa-Centrum. Przez dłuższy czas nie były
rozpatrywane wnioski MSZ o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę,
a wydana po 7 miesiącach decyzja była odmowna. Niekonsekwentnie działała w tej sprawie ABW. Wprawdzie
prawidłowo określiła zagrożenie związane z inwestycją,
ale nie dość energicznie działała na rzecz niedopuszczenia do jej realizacji. Najpierw przedstawiła pogląd, że
uniknięcie zagrożeń dla ochrony informacji niejawnych
będzie możliwe bez konieczności wejścia w posiadanie
sąsiedniego budynku, aby później rekomendować MSZ
dokonanie jego zakupu, widząc w tym jedyny sposób na
uniknięcie niebezpieczeństwa wykorzystania go do potencjalnych działań wywiadowczych.

Nadmierne korzystanie z usług zewnętrznych
i systemu pośrednictwa
Mechanizm ten polega na angażowaniu przez administrację
publiczną zewnętrznych firm doradczych i eksperckich, których usługi zastępują czynności należące do podstawowych
obowiązków danej instytucji. Np. zlecanie na zewnątrz opra-

cowania projektów aktów prawnych, a nawet powierzanie
tego zadania podmiotom, których te akty bezpośrednio dotyczą, stwarza groźbę lobbingu i przemycania korzystnych dla
nich rozwiązań. Zewnętrznym firmom powierzane jest także
gospodarowanie majątkiem publicznym lub nadzór nad nim,
co umożliwia wykorzystywanie go dla prywatnych korzyści.
1) Kontrole dostarczyły kolejnych przykładów korupcjogennego nadużywania doradztwa i pośrednictwa. Podczas
restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw
sektora naftowego [por. zał. nr 3, str. 18] Minister
Skarbu Państwa istotną część zadań restrukturyzacyjnych powierzył spółce Nafta Polska SA. Izba poddała
w wątpliwość celowość ustanowienia pośrednika między
sektorem a resortem odpowiedzialnym za jego restrukturyzację i prywatyzację, ponadto wskazała na zagrożenie
korupcją. Polityka restrukturyzacyjna i prywatyzacyjna,
którą powinien przejrzyście prowadzić odpowiedzialny
za to rząd, zaczyna być bowiem kreowana w nieprzejrzystych działaniach podmiotu gospodarczego. Nie ma też
mowy o skutecznej kontroli działań restrukturyzacyjnych
np. przez Sejm RP, w sytuacji gdy działania te prowadzi
nie bezpośrednio rząd, lecz wyręczająca go w tym spółka. Zastrzeżenia Izby są tym większe, że Nafta Polska
SA nie rozliczała się prawidłowo z budżetem państwa,
zalegając z przekazaniem 114,5 mln zł. Stwierdzono
również nadużywanie usług doradczych. W latach 19982003 wydatkowano 8,5 mln zł na doradztwo prywatyzacyjne w odniesieniu do Rafinerii Gdańsk. Opinie doradcy
okazały się bezużyteczne, do prywatyzacji bowiem nie
doszło.
Nierzetelne doradztwo prywatyzacyjne wykazała również kontrola prywatyzacji Centrali Handlu Zagranicznego „Metalexport”. Przykłady zbędnego i szkodliwego dla
Skarbu Państwa pośrednictwa w transakcjach handlowych ujawniono też w wyniku kontroli działalności Agencji Rozwoju Przemysłu oraz lokalizacji dużych obiektów
handlowych w województwie łódzkim.
2) W wyniku kontroli działalności „grupy kapitałowej”
Poczty Polskiej [por. zał. nr 3, str. 32], która dotyczyła
efektywności uczestnictwa przedsiębiorstwa w podmiotach gospodarczych i zlecania prac na zewnątrz
oraz skuteczności systemów nadzoru i kontroli nad tym
uczestnictwem, NIK stwierdziła nieprawidłowości stwarzające możliwość zaistnienia korupcji. W szczególności
polegały one na nierzetelnym nadzorze nad udziałem
Poczty w podmiotach gospodarczych. Nie funkcjonował
system kontroli wewnętrznej, nie przeprowadzano audytu i szkolenia pracowników Poczty w tym zakresie. Ne-
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gatywne skutki miało nieopracowanie baz danych i niedokonywanie bieżącej analizy ekonomicznej celowości
przedsięwzięć z udziałem innych podmiotów. Niejednolity system finansowo-księgowy oraz sposób ewidencji
kosztów, uniemożliwiał ustalenie rzeczywistej wysokości
kosztów usług świadczonych przez Pocztę spółkom z jej
udziałem. Niegospodarność w dysponowaniu majątkiem
Izba stwierdziła w relacjach z Bankiem Pocztowym SA.
Poczta dofinansowała bank kwotą 34 mln zł, rezygnując
z uprzywilejowania swoich akcji, co w rezultacie doprowadziło do jej podporządkowania akcjonariuszowi mniejszościowemu. Poczta Polska działała również wbrew
swoim interesom udostępniając, na niekorzystnych warunkach, swoje placówki do świadczenia usług na rzecz
banku, skutkiem czego poniosła koszty wyższe o 6 mln
zł od przychodów. Również w umowach ze spółkami
PAUF i Pocztylion Arka przyjęła niekorzystne zobowiązania, których niedopełnienie skutkować mogło karami
w wysokości 55 mln dol. USA. Nieprawidłowe były też
relacje ze spółką Postdata, której udziałowcami była Poczta Polska i firma Prokom. Formalnie rzecz biorąc wykonywała ona na rzecz Poczty Polskiej większość usług
informatycznych, tymczasem faktycznym ich wykonawcą
był Prokom. Zlecanie usług następowało bez przetargu,
stosowano przy tym całkowicie dowolną praktykę płatności ryczałtem z góry za wykonanie usług w wysokości 32
mln zł. Nagminnie była łamana ustawa o zamówieniach
publicznych. Umowy z Bankiem Pocztowym, firmą Postdata, spółkami PTUW i PFL zawarto z wolnej ręki, choć
wymagany był tryb przetargowy. Skala nieprawidłowości, dowolność i niefrasobliwość, z jaką kierownictwo
Poczty Polskiej obchodziło się z majątkiem, wskazuje
na możliwość zaistnienia korupcji. Na możliwość jej
występowania wskazuje też postępowanie na dostawę
ubiorów służbowych dla pracowników Poczty Polskiej
w latach 2004-2006. W sprawie tej kierownictwo Poczty
dopuściło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji
i zaniechało ochrony interesów firmy. W konsekwencji
wadliwie przeprowadzonego przetargu, zawarcia umowy z Arlen i jej aneksowania Poczta utraciła możliwość
naliczenia kar w wysokości ok. 60 mln zł, a następnie
zgodziła się nie dochodzić kar w wysokości 424 tys. zł.
W tej sprawie toczy się postępowanie w Prokuraturze.

Nieprawidłowości w sposobie stanowienia
prawa
Do szczególnie szkodliwych mechanizmów korupcjogennych zaliczyć należy naruszanie obowiązujących procedur
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legislacyjnych, w szczególności pomijanie niezbędnego
trybu opiniowania lub uzgodnień międzyresortowych, wydawanie aktów wykonawczych ze znacznym opóźnieniem,
pozostawianie luk i niejednoznaczności, co sprzyja dowolnej
interpretacji przepisów, jak również niespójne nowelizowanie ustaw.
1) Wydawanie aktów wykonawczych stwierdzono podczas kontroli nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa
i przedsiębiorstwami państwowymi w zakresie zaangażowania kapitałowego w spółki prawa handlowego [por. zał. nr 3, str. 19]. Minister Skarbu Państwa
przez 9 lat nie wykonał obowiązku wynikającego z art.
19 ustawy o Ministrze Skarbu Państwa, nie zainicjował
wydania rozporządzenia określającego zakres, tryb
i terminy składania sprawozdań z wykonania zadań reprezentowania Skarbu Państwa przez podmioty inne niż
Minister Skarbu Państwa. Brak rozporządzenia utrudniał
wykonywanie nadzoru nad majątkiem w spółkach zależnych.
2) Wspomniana już kontrola lokalizacji dużych obiektów
handlowych (super- i hipermarketów) w woj. małopolskim wskazała też na nieprawidłowe tworzenie prawa, jako jedną z przyczyn dowolności w interpretowaniu
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ponieważ w sposób niejasny definiuje
pojęcie powierzchni sprzedaży. Wątpliwości dotyczą
również prawnego obowiązku (lub jego braku) sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla takich obiektów. Negatywnym skutkiem
tej sytuacji są rozbieżne interpretacje i przewlekanie
postępowań administracyjnych, co niewątpliwie stanowi
pożywkę dla zjawisk korupcyjnych.
3) Kontrola działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie prowadzenia w latach 2001-2003
postępowań koncesyjnych w sprawie rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych [por.
zał. nr 3, str. 40] ujawniła zamieszczanie w koncesjach
postanowień ingerujących w treści programowe nadawców, a także w sprawy dotyczące struktury własnościowej, mimo że Rada nie miała do tego uprawnień konstytucyjnych i ustawowych. Odpowiedzialna jest wprawdzie
za porządek w eterze i ma czuwać nad pluralizmem na
rynku mediów, nie ma natomiast tytułu do ingerowania
w treści programowe w samym postępowaniu. Niektóre
decyzje, zawierające niedopuszczalne ingerencje w treści programowe, były przedmiotem skutecznego zaskarżenia przez nadawców i zostały uchylone przez NSA.

Przekraczanie przez państwowy organ zakresu ustawowych uprawnień, stawianie podmiotom ubiegającym
się o koncesje wymagań innych od tych, które wynikają
z przepisów prawa, jest także przykładem urzędniczej
dowolności.
4) Kontrolując funkcjonowanie administracji miar
i administracji probierczej [por. zał. nr 3, str. 24] NIK
stwierdziła, że Prezes Głównego Urzędu Miar w latach
1997-2002, czyli po wejściu w życie Konstytucji RP,
wydawał zarządzenia jako akty prawa powszechnie
obowiązującego, mimo iż nie posiadał konstytucyjnych
uprawnień. W ciągu 3 lat po wejściu w życie w 2002 r.
ustawy Prawo o miarach i Prawo probiercze, nie zostały
wydane niektóre akty wykonawcze, inne natomiast wydawano ze znaczną zwłoką, czego skutkiem było utrzymywanie się niebezpiecznych luk prawnych, stwarzających
warunki do bezczynności administracji lub do dowolnego
postępowania urzędników. Stwierdzono też niewłaściwe
przygotowanie projektu rozporządzenia o opłatach za
czynności administracji miar. Minister Finansów nie dostrzegł nieprawidłowości i wydał rozporządzenie, czego
skutkiem było nieprawidłowe naliczanie niektórych opłat
za czynności administracji miar. Należy zauważyć, że
luki i niejasności w zakresie działania administracji miar
mogą powodować nieuczciwość w obrocie handlowym,
czy też nierzetelność w egzekwowaniu zobowiązań wobec państwa. Interesującym ustaleniem kontroli było
stwierdzenie, że ponad 10% spośród 2,5 tys. zbadanych
alkomatów, używanych do kontroli stanu trzeźwości kierowców, nie miało ważnego badania legalizacyjnego.
Oznacza to, że Policja posługiwała się niekiedy niezalegalizowanymi alkomatami, co było wykroczeniem,
a ponadto okolicznością sprzyjającą korupcji.

Brak specjalnych rozwiązań
antykorupcyjnych
Wyrażający się w słabości tzw. ustawy antykorupcyjnej,
która funkcjonowała bez realnych instrumentów egzekwowania jej przepisów, a nade wszystko brakowało w niej
narzędzi weryfikacji oświadczeń majątkowych składanych
przez funkcjonariuszy publicznych. Posiadanie korpusu
urzędników starannie dobranych, spełniających wysokie
wymagania kwalifikacyjne, niezależnych od zmian politycznych i mających stabilny status zawodowy, jest więc
czynnikiem zmniejszającym ryzyko korupcji. I odwrotnie
– brak takiej służby, obsadzanie stanowisk w urzędach
osobami niemającymi stabilnego statusu zawodowego,
zależnymi od swoich zwierzchników, sprzyja występowaniu korupcji.

1) Kontrola organizacji i funkcjonowania służby cywilnej [por. zał. nr 3, str. 2] wykazała, że budowa w Polsce
profesjonalnej, bezstronnej i apolitycznej służby cywilnej przebiega przewlekle. Badając stan istniejący po
5 latach od wejścia w życie ustawy o służbie cywilnej,
Izba stwierdziła, że nadal większość spośród przynależących do korpusu służby cywilnej stanowisk w administracji rządowej jest obsadzana w przewidzianym na
zasadzie wyjątku trybie powierzenia pełnienia obowiązków, a nie w drodze konkursowego trybu zatrudniania
pracowników służby cywilnej. Zwróciła też uwagę na
korupcjogenny mechanizm w stanowieniu prawa – art.
144 a ustawy o służbie cywilnej umożliwia powierzanie stanowisk osobom spoza tej służby. Przepis ten
zakwestionowanł Trybunał Konstytucyjny. Nie zostały też wydane akty wykonawcze do tej ustawy, mimo
upływu 5 lat od jej wejścia w życie. Ich brak utrudniał
organizację i rozwój służby cywilnej, zaś jej szef, który
w założeniu miał kierować całym procesem zarządzania
kadrami w tej służbie, planować i nadzorować wykorzystanie środków na wynagrodzenia i szkolenia, nie został wyposażony w wystarczające instrumenty prawne,
pozwalające mu na pełną realizację tych zadań. Ujawniono też 16 przypadków, w których urzędnicy wykonywali dodatkowe zajęcia zarobkowe bez wymaganej na
to zgody dyrektora generalnego urzędu. Wymóg zgody
na dodatkowe zatrudnienie służy przeciwdziałaniu potencjalnemu konfliktowi interesów, jaki może wynikać
z wykonywania przez urzędników dodatkowych zajęć.
Jest to zjawisko niepokojące tym bardziej, że dopuszczają się go nawet urzędnicy służby cywilnej, którzy powinni być przykładem w zakresie przestrzegania prawa
i lojalności wobec państwa.
2) Składanie oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne służy jawności i przejrzystości życia publicznego, zaś ich analiza ma m.in. przeciwdziałać
korupcji oraz zapewnić ochronę osób publicznych przed
pomówieniami o korupcję. Kontrola dotycząca oświadczeń majątkowych [por. zał. nr 3, str. 10], którą objęto
składanie oświadczeń, m.in. przez posłów, senatorów,
sędziów, prokuratorów, komorników oraz osoby pełniące funkcje w samorządzie terytorialnym, umożliwiła
dokonanie oceny funkcjonowania procesu przyjmowania i analizowania oświadczeń. Regulacje prawne,
które miały wzmocnić zaufanie do bezinteresowności
i uczciwości osób pełniących funkcje publiczne, powstawały w różnych okresach i wyrażały różne poglądy
ustawodawcy na metody zapobiegania zjawiskom korupcyjnym. W związku z tym unormowania dotyczące
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poszczególnych grup osób publicznych różnią się bardzo istotnie, przy czym różnice te nie mają uzasadnienia merytorycznego. Np. odmiennie określono zakres
ochrony oświadczeń składanych przez osoby sprawujące funkcje w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym. Niektóre sprawy nie zostały natomiast uregulowane (np. terminy dokonywania analizy przez urzędy
skarbowe) lub zostały unormowane nieprecyzyjnie (np.
sposób wypełniania oświadczeń oraz obowiązki w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości). Oprócz ułomności istniejącego prawa, nieprzejrzystości w sprawowaniu
funkcji publicznych sprzyjała niestaranna analiza złożonych oświadczeń oraz niewyciąganie konsekwencji
wobec osób, które złożyły oświadczenia niekompletne
lub po terminie. Analiza oświadczeń była prowadzona
niejednolicie, z różną dokładnością, niekiedy pobieżnie. W wypadku wystąpienia nieprawidłowości, reakcja
na nie była zwykle niewystarczająca i mało skuteczna.
Urzędy skarbowe są bowiem zobowiązane do analizy
oświadczeń sędziów i prokuratorów, ale nie mają prawnego obowiązku przesyłania ich do organów sprawujących nadzór administracyjny w sądach. Na podkreślenie
zasługują wyniki kontroli w zakresie oświadczeń składanych przez sędziów. Pomijano w nich lub nieprecyzyjnie
wypełniano rubryki dotyczące działalności w spółkach
i prowadzenia działalności gospodarczej, nie wykazywano wysokości i źródeł zasobów finansowych, źródeł
finansowania składników majątkowych, zaciągniętych
pożyczek, wierzycieli itp. Podobne nieprawidłowości
występowały w oświadczeniach prokuratorów. Można
więc odnieść wrażenie, że składanie oświadczeń traktowano lekceważąco, zarówno przez zobowiązanych do
ich składania, jak i przez kontrolujących oświadczenia.
Mimo iż w 10 sądach apelacyjnych stwierdzono nieprawidłowości prowadzące do nierzetelności oświadczeń,
tylko 5 spraw skierowano do postępowania dyscyplinarnego. Brak rzetelności w realizacji obowiązku składania
oświadczeń uniemożliwia rzeczywistą kontrolę stanu
majątkowego osób pełniących funkcje publiczne, ujawnienie przypadków nagłego wzbogacenia się, utrudnia
wykrycie ewentualnego konfliktu interesów, czy też
związanego ze zobowiązaniami finansowymi osoby pełniącej funkcję publiczną.

Uchylanie się przed kontrolą państwową
Do mechanizmów korupcjogennych zaliczyć też należy rozmyślne uchylanie się przed kontrolą państwową, unikanie
jej, np. przez kwestionowanie podstaw prawnych lub zakresu kompetencji najwyższego organu kontroli, nasuwające
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podejrzenie, że dana osoba, instytucja lub firma ma coś do
ukrycia.
1) Podczas kontroli prawidłowości zawierania kontraktów na dostawy ropy naftowej zawartych przez Petrochemię Płock SA oraz Polski Koncern Naftowy
Orlen SA, kontrolerom nie udostępniono kontraktu na
dostawę ropy zawartego 21 grudnia 2002 r. ze spółką
Petroval SA. Spośród dużych rosyjskich producentów
ropy uczestniczących w postępowaniu przetargowym
na dostawę ropy, przeprowadzonym w 2002 r., jedynie
koncern Jukos przedstawił PKN Orlen SA odpowiednią
ofertę na warunkach długoterminowych. Kontrolerom
NIK nie udostępniono jednak dokumentów wytworzonych podczas prac prowadzącego rokowania operacyjnego Zespołu Negocjacyjnego ds. Strategicznych Kontraktacji Ropy. Niemniej jednak wyłonienie Petroval SA,
jako kontrahenta spółki („wskazanie” go przez przedstawicieli Jukosa w trakcie rokowań) nasuwa wątpliwości
co do przejrzystości transakcji. Ponadto kontrolerom nie
udostępniono aneksów i projektów umów zawieranych
po 1999 r. z firmami J&S oraz BMP Trading.
2) Kontrola składania oświadczeń majątkowych [por. zał.
nr 3, str. 10] miała ustalić, czy podmioty zobowiązane do
przyjmowania i analizowania oświadczeń wywiązują się
z tych obowiązków. Dokonanie oceny wymagało porównania wyników przeprowadzonej analizy z wybranymi
losowo oświadczeniami. Kontrola nie dotyczyła ustaleń
co do stanu majątkowego sędziów, lecz jedynie formalnej poprawności wypełnienia formularzy oświadczeń.
Kontrolerzy NIK napotkali jednak trudności w dostępie
do oświadczeń. Krajowa Rada Sądownictwa skierowała do Prezesów Sądów Apelacyjnych zalecenie odmowy ich udostępnienia, gdyż uznała, że NIK nie posiada
kompetencji w zakresie kontroli oświadczeń składanych
przez sędziów. Izba uznała tę odmowę za pozbawioną
podstaw prawnych i nieuzasadnioną. Oświadczenia nie
zostały jednak udostępnione, co uniemożliwiło ocenę
rzetelności ich analizy. Ustalenia w pozostałym zakresie były podstawą sformułowania oceny, że wykonywanie obowiązków związanych ze składaniem i analizą
oświadczeń nie zapewnia dostatecznej przejrzystości
życia publicznego i wywołuje społeczne przekonanie
o interesowności i nieuczciwości niektórych osób pełniących funkcje publiczne. Zaznaczyć należy, że stwierdzone nieprawidłowości w niektórych wypadkach powstały
w wyniku stosowania przepisów prawa w sposób formalny, bez uwzględnienia celu, któremu regulacje te miały
służyć. W ocenie NIK, bez ujednolicenia i doprecyzo-

wania przepisów antykorupcyjnych nie będzie możliwa
skuteczna poprawa przejrzystości życia publicznego.

Uwagi końcowe i wnioski
Wyniki kontroli NIK przeprowadzonych w 2005 r. i w latach
wcześniejszych wskazują, że Polska nadal jest krajem wysoce zagrożonym korupcją. W funkcjonowaniu państwa istnieją
obszary szczególnie podatne na wystąpienie mechanizmów
korupcyjnych15/, a ich eliminowanie przebiega zbyt wolno.
1) Wśród rozpoznanych w minionych latach mechanizmów,
na pierwszy plan wysuwa się dowolność w podejmowaniu decyzji. Osoby pełniące funkcje publiczne i podejmujące ważne decyzje w imieniu państwa postępują
w sposób dowolny, kierując się własnymi koncepcjami,
a nie ustalonymi zasadami. Przyczyna tego stanu po
części tkwi w nieprecyzyjności prawa, które na taką dowolność przyzwala. Wyniki kontroli wskazały zwłaszcza
na niebezpieczną dowolność w działalności osób pełniących funkcje w spółkach Skarbu Państwa i przedsiębiorstwach państwowych. Decyzje dotyczące majątku
o dużej wartości podejmowane są samowolnie, często
z pominięciem przepisów prawa. Przykładów takiej dowolności dostarczyły zwłaszcza kontrole przeprowadzone w Poczcie Polskiej, PKP, Agencji Rozwoju Przemysłu,
ale także w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Dowolność postępowania dotycząca majątku publicznego
stwarza bardzo wysokie zagrożenie korupcją. W takich
wypadkach pokusa korupcyjna jest zawsze duża. Walcząc z korupcją należy więc eliminować wszelkie sytuacje pozwalające urzędnikom na dowolne postępowanie,
zarówno w sferze przepisów prawa, jak i w sferze organizacji pracy instytucji publicznych. Inny rodzaj urzędniczej dowolności, w ramach relacji władza – obywatel,
wykazała kontrola orzecznictwa ZUS. Orzecznictwo to
dotyczy milionów osób, a podejmowane rozstrzygnięcia
nierzadko przesądzają o życiowych sprawach na wiele
lat. Jednoosobowe orzekanie, niejasne kryteria podejmowania decyzji, nie zawsze zapewnione specjalne
kwalifikacje lekarzy orzeczników – wszystko to sprawia,
że zagrożenie korupcją w systemie orzecznictwa ZUS
jest wysokie i stan ten wymaga pilnych działań naprawczych.
2) Istotnym mechanizmem korupcjogennym pozostaje
konflikt interesów, czyli taka sytuacja, w której osoba
podejmująca rozstrzygnięcie w określonej sferze spraw
15/

Por. A. Hussein, Działalność NIK w zakresie przeciwdziałania korupcji, Kontrola Państwowa nr 4, lipiec-sierpień 2005, s. 65-77.

publicznych jest (lub może być) zainteresowana treścią
rozstrzygnięcia i przez to nie ma gwarancji jej obiektywizmu. Kontrole dostarczyły ustaleń dotyczących zjawiska
konfliktu interesów o charakterze systemowym. Dotyczy
to zwłaszcza kontroli reprezentowania interesów Skarbu
Państwa w spółkach państwowych. System nie funkcjonuje dobrze, gdyż funkcje w radach nadzorczych spółek
sprawują wysocy urzędnicy. W tych warunkach nie ma
mowy o skutecznym nadzorze nad wykonywaniem funkcji właścicielskich Skarbu Państwa, gdyż ministerstwo
nadzoruje reprezentantów Skarbu Państwa, którymi są
dyrektorzy tegoż ministerstwa. Ten stan jest również
wysoce korupcjogenny z innego powodu – wikła urzędników w bezpośrednie, nieprzejrzyste związki z przedsiębiorcami. Innego przykładu systemowego konfliktu
interesów dostarczyła kontrola restrukturyzacji sektora
naftowego. Ministerstwo Skarbu Państwa istotną część
swoich zdań z zakresu restrukturyzacji i prywatyzacji
sektora naftowego powierzyło spółce prawa handlowego. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonuje
spółka kontrolowana wprawdzie przez państwo, ale prowadząca działalność gospodarczą. Istnieje zagrożenie,
że w działaniach spółki jej interesy mogą wziąć górę nad
interesami Skarbu Państwa.
3) Kontrole dostarczyły też przykładów korupcjogennych
nieprawidłowości w tworzeniu prawa. Podczas kontroli lokalizacji dużych obiektów handlowych zwrócono
uwagę na nieprecyzyjność i rozbieżności interpretacyjne
dotyczące przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prowadzące do podejmowania
dowolnych decyzji w sprawie lokalizacji hipermarketów. W ramach kontroli działalności administracji miar
i administracji probierczej wykazano zaległości legislacyjne w wydawaniu aktów wykonawczych do ustawy
– Prawo o miarach, następstwem których były luki prawne, stwarzające warunki do dowolnego postępowania
urzędników administracji miar i administracji probierczej. Za szczególnie korupcjogenną nieprawidłowość
w zakresie tworzenia prawa należy uznać stwierdzony
w toku kontroli nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa
i przedsiębiorstwami państwowymi w zakresie zaangażowania kapitałowego w spółki prawa handlowego fakt
niewydania przez 9 lat aktu wykonawczego do ustawy
o Ministrze Skarbu Państwa regulującego zasady wydawania szczegółowych sprawozdań z wykonania zadań
reprezentowania Skarbu Państwa przez podmioty inne
niż Minister Skarbu Państwa. Nieuregulowanie tych zasad utrudniało, czy wręcz uniemożliwiało skuteczny nadzór nad majątkiem państwowym wniesionym do spółek
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zależnych, a to z kolei ułatwiało dowolne nim dysponowanie.
4) W dalszym ciągu widoczna jest w instytucjach publicznych słabość systemu kontroli wewnętrznej. Jeśli
urzędnicy podejmujący określone decyzje dotyczące
spraw publicznych nie podlegają bieżącej kontroli, jeśli
mają przekonanie, że ich postępowania nikt nie sprawdzi, to wówczas może pojawić się pokusa zachowań korupcyjnych. I przeciwnie – systematyczna i bieżąca kontrola powoduje, że nawet skłonny do korupcji urzędnik
nie zechce ryzykować, bo będzie się liczył z ujawnieniem
nieprawidłowości w swoim postępowaniu. Na słabość
systemu kontroli wewnętrznej wskazały m.in. kontrole:
gospodarowania majątkiem PKP, nadzoru nad spółkami
Skarbu Państwa i przedsiębiorstwami państwowymi, systemu orzecznictwa lekarskiego ZUS.
5) Brak jawności postępowania, wyrażający się często
w bezzasadnym odstępowaniu od trybu przetargowego
w procedurach zamówień publicznych i innych transakcjach zawieranych przez instytucje publiczne, umożliwia faworyzowanie wybranych osób lub podmiotów.
Tymczasem procedury przetargowe mają dawać równe
szanse ubiegającym się o kontrakt oraz stwarzać warunki do uzyskania optymalnych warunków transakcji.
Każdy przypadek sprzedaży bezprzetargowej, omijania
wymaganych procedur wskazuje na potencjalną korupcję i pod tym kątem musi być analizowany. Pomijanie
procedur przetargowych ujawniono m.in. poczas kontroli
działalności Poczty Polskiej, sprzedaży majątku z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, obrotu nieruchomościami gruntowymi przez gminy.
6) Rozpoznanym mechanizmem korupcjogennym są nieprawidłowości w korzystaniu z usług doradczych
i pośrednictwa. Kontrole dostarczyły kolejnych przykładów korupcjogennego nadużywania doradztwa i pośrednictwa. M.in. kontrola restrukturyzacji i prywatyzacji
sektora naftowego wykazała wydatkowanie 8,5 mln zł
na zupełnie nieefektywne doradztwo dotyczące prywatyzacji Rafinerii Gdańsk oraz powierzenie spółce prawa
handlowego Nafta Polska SA działań restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych, które należą do kompetencji
Ministra Skarbu Państwa. Nierzetelne doradztwo prywatyzacyjne ujawniono też w wyniku kontroli prywatyzacji
„Metalexportu”. Przykłady zbędnego i szkodliwego dla
Skarbu Państwa pośrednictwa ujawniono też w kontrolach działalności Agencji Rozwoju Przemysłu oraz
lokalizacji dużych obiektów handlowych. Kolejny raz
przykładów kosztownego, niegospodarnego i w istocie
korucjogennego nadużywania usług zewnętrznych do-
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starczyła kontrola Poczty Polskiej. Nadużywanie usług
doradczych i pośrednictwa w transakcjach handlowych
bywa wygodnym sposobem na przysparzanie korzyści
prywatnym przedsiębiorcom kosztem majątku publicznego. Instytucje publiczne powinny realizować swoje
zadania siłami własnego personelu, a po doradztwo lub
pośrednictwo sięgać jedynie w sytuacjach rzeczywistej
potrzeby.
7) Nadal dochodzi, na różnych szczeblach funkcjonowania
administracji publicznej, do kumulowania kompetencji
w ręku jednego urzędnika, podejmującego decyzje
z pominięciem procedur. Ustalenia kontroli sprzedaży
i dzierżawy majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa wskazywały, że decyzję o sprzedaży gruntów
rażąco niekorzystnej dla Skarbu Państwa podjął jednoosobowo dyrektor oddziału Agencji Nieruchomości
Rolnych. Na ryzyko korupcji narażeni są również funkcjonariusze służb celnych, którzy jednoosobowo dokonują czynności celnych. Istnienie mechanizmu nadmiaru
kompetencji wśród lekarzy orzeczników wykazała kontrola funkcjonowania systemu orzecznictwa lekarskiego
ZUS dla celów rentowych i systemu orzekania o niepełnosprawności.
8) Przeciwieństwem mechanizmu nadmiaru kompetencji
jest brak odpowiedzialności osobistej za podejmowane decyzje. Za przykład mogą posłużyć ustalenia
kontroli prawidłowości działań organów administracji
publicznej, związanych z realizacją inwestycji „Articom
Center”. Wskazują one na nieodpowiedzialne, nierzetelne działania urzędników z różnych instytucji, którzy
nie podjęli w odpowiednim czasie skutecznych działań
w celu wstrzymania realizacji inwestycji stwarzającej potencjalne zagrożenie dla ochrony informacji w MSZ.
9) Lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości
jest niebezpiecznym mechanizmem, ponieważ staje się
impulsem do wystąpienia kolejnych nieprawidłowości.
Niezdefiniowanie celów prywatyzacji pociąga za sobą
wybór niewłaściwej ścieżki prywatyzacyjnej, korzystnej dla przyszłego właściciela, a nie Skarbu Państwa
(prywatyzacja PPM w Koszalinie). Preferowanym inwestorom wydaje się pozwolenia na budowę, mimo
przedstawienia niekompletnej dokumentacji (lokalizacja
dużych obiektów handlowych), do przetargów dopuszcza się podmioty niespełniające ustalonych wymagań,
kwalifikuje się do kredytowania projekty niepełne, niedokładnie opracowane (wykorzystanie środków Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego). Przykładów lekceważenia
dokumentacji dostarczyła też kontrola utworzenia i funkcjonowania NFZ – część świadczeniodawców prowadzi-

ła ją w sposób praktycznie uniemożliwiający ustalenie
okresu oczekiwania na hospitalizację. Sytuacje takie są
szczególnie korupcjogenne.
10) Ocena funkcjonowania ustawodawstwa antykorupcyjnego w Polsce jest utrudniona, albowiem nie
jest ono systemowo wyodrębnione. W zasadzie istnieje
tylko jeden akt w całości dotyczący problematyki antykorupcyjnej – jest nim ustawa o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zakazująca łączenia wysokich funkcji publicznych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, która w założeniu ma przeciwdziałać tworzeniu się korupcyjnych
związków między administracją i przedsiębiorcami.
Poza tym problematyka antykorupcyjna jest rozproszona w wielu aktach prawnych, np. w ustawie o partiach
politycznych, ordynacjach wyborczych, w pragmatykach służbowych pracowników niektórych instytucji.
Charakter antykorupcyjny mają np. przepisy proceduralne zawarte w Kpa i w niektórych innych ustawach,
nakazujące wyłączenie urzędników od rozpatrywania
spraw własnych oraz spraw osób pozostających z nim
w bliskich związkach. Nie wszystkie naruszenia tych
zasad są łatwe do zidentyfikowania. W dokumentacji
nie znajdują na ogół odzwierciedlenia związki o charakterze rodzinnym, czy towarzyskim.
11) Rozmyślne unikanie kontroli, przez kwestionowanie
podstaw prawnych lub zakresu kompetencji najwyższego organu kontroli nasuwa przypuszczenie, że
dana instytucja lub grupa zawodowa sytuuje się ponad
prawem. Dotyczy to sędziów, odmawiających dostępu

do oświadczeń majątkowych, jak i zarządów firm gospodarujących majątkiem Skarbu Państwa, odmawiających
wglądu do dokumentacji handlowej. Praktyka uchylania
się od kontroli pogłębia społeczne przekonanie o interesowności i nieuczciwości niektórych grup i osób pełniących funkcje publiczne.
Opisywane zjawiska korupcjogenne dotyczą zdarzeń dziejących się w kręgach różnego szczebla władz publicznych.
Są jednak i takie obszary, obejmujące całe sfery funkcjonowania państwa, w których skutki patologii korupcyjnej mogą
bezpośrednio dotykać każdego obywatela. Dlatego też
kolejny raz podkreślić należy szczególną szkodliwość zjawisk ujawnionych przez Izbę podczas kontroli działalności
NFZ i systemu orzecznictwa ZUS. W pierwszej stwierdzono
nieprzejrzystość i dowolność praktyk określających dostęp
pacjentów do świadczeń medycznych, kreowanie podziału
na „równych i równiejszych”, co prowadzi do kształtowania
się u obywateli przekonania o powszechnej korupcji w służbie zdrowia. Druga z nich wskazała na patologię systemu
orzecznictwa lekarskiego ZUS, a w szczególności na jego
nieprzejrzystość, niegwarantującą rzetelnego orzekania.
Należy wskazać na dużą szkodliwość zjawisk dziejących się
w zakresie dostępu do świadczeń medycznych i w zakresie
orzecznictwa ZUS. Nieprzejrzyste postępowanie w tego rodzaju sprawach prowadzi do podważenia zaufania obywateli do państwa i jego instytucji. Przejrzyste zasady dostępu
do świadczeń medycznych publicznej służby zdrowia oraz
transparentność orzeczeń ZUS wydaje się więc sprawami
pierwszorzędnej wagi.
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Wprowadzenie
Efektywność postępowania kontrolnego można i należy oceniać przez pryzmat działań podejmowanych w następstwie realizacji wniosków pokontrolnych, jeżeli przyczyniają się one do poprawy funkcjonowania nie tylko podmiotów kontrolowanych,
ale także – co jest szczególnie istotne – określonych sfer aktywności państwa. Wnioski te NIK przedstawia w wystąpieniach
pokontrolnych przekazywanych właściwym adresatom – kierownikom skontrolowanych jednostek, a w razie potrzeby także kierownikom jednostek nadrzędnych i właściwym organom państwowym (samorządowym), łącznie z ocenami i uwagami
dotyczącymi kontrolowanej działalności. Wskazują one na potrzebę podjęcia konkretnych przedsięwzięć mających na celu
wyeliminowanie nieprawidłowości oraz poprawę efektywności i skuteczności działania.
W NIK przykłada się dużą wagę do realizacji tego rodzaju wniosków. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w dyspozycjach
obligujących kontrolerów do sprawdzania sposobu wykorzystania wniosków z poprzednich kontroli – taka zasada została
m.in. wpisana na stałe do metodyki kontroli wykonania budżetu państwa. Sposób wykonania wniosków pokontrolnych jest
niezmiennie jednym z podstawowych zagadnień badanych w czasie tego rodzaju kontroli, zaś ustalenia dokonane w tej sferze
są istotnym elementem przy formułowaniu ogólnej oceny działalności każdej skontrolowanej jednostki. Narzędziem systemowego sprawdzania efektów działalności kontrolnej Izby są także doraźne kontrole sprawdzające.
Wnioski ogólne prezentowane są w informacjach o wynikach kontroli. Sugerują one m.in. konieczność podjęcia przez
właściwe organy państwa działań porządkujących procedury postępowania w sferze realizacji dochodów i wydatków budżetowych, gospodarki majątkiem publicznym, a także zapewniających skuteczność funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli.
Wnioski te, jeśli są konsekwentnie realizowane, przyczyniają się do oszczędnego, wydajnego i efektywnego wykorzystywania
majątku i środków publicznych.
Szczególnie ważne miejsce wśród efektów kontroli zajmują wnioski legislacyjne (de lege ferenda). Są to uzasadnione
konkretnymi ustaleniami kontroli propozycje Izby zmierzające do usunięcia luk lub sprzeczności w prawie, najczęściej adresowane do ustawodawcy i rządu. W 2005 r., na podstawie ustaleń opisanych w 28 informacjach o wynikach kontroli, NIK przedstawiła 53 wnioski de lege ferenda, z których 29 postulowało zmiany w treści ustaw, zaś 20 – zmiany w aktach wykonawczych
do ustaw. W 4 przypadkach wnioski Izby dotyczyły pilnego wydania brakujących rozporządzeń 16/.
Skuteczność kontroli, m.in. ze względu na możliwość prezentowania wszechstronnych analiz, wyraża się także w finansowym wymiarze stwierdzonych nieprawidłowości. Wymiar pieniężny ukazuje zarazem skalę ujawnionych naruszeń przepisów
prawa w sektorze publicznym, wynikających z zaniechania działań prawem nakazanych, lub będących skutkiem różnych nieprawidłowości, przejawiających się m.in. uszczupleniami środków publicznych wskutek nieuzyskania należnych dochodów,
wydatkowaniem tych środków niecelowo, niegospodarnie itp. W klasyfikacji rezultatów finansowych ważne miejsce, ze zrozumiałych względów, przypada także kategorii kwot korzyści finansowych, a zwłaszcza oszczędności uzyskanych w wyniku
kontroli – jeszcze w czasie jej trwania lub po zakończeniu 17/.

7.
16/ Por. rozdział III.2 Sprawozdania pn. Współpraca z Sejmem RP, uczestnictwo NIK w procesie legislacyjnym (Wykorzystanie wniosków de lege ferenda).
17/ Por. rozdział IV Sprawozdania pn. Unowocześnianie kontroli państwowej (Rezultaty finasowe kontroli).
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Finansowe rezultaty kontroli
osiągnięte w 2005 r.
Wielkość kwot odzyskanych w wyniku kontroli może
służyć jako miernik oceny efektywności działalności kontrolnej. Ustalonych kwot nieprawidłowości finansowych

rze finansowym, łącznie 18.332 mln zł. Dane przedstawione
w tabeli nr 1 ilustrują tę kwotę w podziale na poszczególne
pozycje zaliczane do tej kategorii.

Tabela 1.

Nieprawidłowości w wymiarze finansowym, stwierdzone w 2005 r. (w mln zł)
Lp.

Wyszczególnienie

2005 r.

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
x

Uszczuplenia środków publicznych
Kwoty uzyskane z naruszeniem prawa
Kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa
Kwoty wydatkowane w następstwie działań niezgodnych z prawem
Kwoty wydatkowane niegospodarnie, niecelowo i nierzetelnie
Inne nieprawidłowości w wymiarze finansowym
Kwoty odpowiadające nierzetelnym danym w ewidencji finansowo-księgowej lub w sprawozdawczości
Razem

nie można jednak automatycznie łączyć z żądaniem ich
zwrotu, np. do budżetu państwa lub budżetów jednostek
samorządu terytorialnego. Stwierdzenie uszczupleń np.
w dochodach budżetu państwa, z powodu niepobrania
w należnej wysokości danin publicznych, w sposób oczywisty powoduje konieczność działania właściwego organu
w celu wyegzekwowania tych danin w przewidzianej pra-

1.043,1
780,5
10.180,5
87,7
980,6
788,3
4.471,3
18.332,0

Struktura (w %)

4
5,7
4,3
55,5
0,5
5,3
4,3
24,4
100,0

Korzyści finansowe uzyskane w wyniku działań podjętych w związku z kontrolami przeprowadzonymi przez NIK
w ub r. wyniosły natomiast 1.058,8 mln zł. Kwotę tych korzyści, w podziale na poszczególne pozycje zaliczane do tej
kategorii, prezentują dane w tabeli nr 2.

Tabela 2.

Korzyści finansowe osiągnięte w 2005 r. (w mln zł)
Lp.

Wyszczególnienie

2005 r.

1

2

3

1
2
3
4
x

Oszczędności uzyskane w wyniku działań kontrolnych
Pożytki finansowe w postaci należnych środków publicznych lub innych składników aktywów
Inne nieutracone pożytki finansowe
Oszczędności lub uzyskane pożytki finansowe dla osoby fizycznej bądź podmiotów spoza sektora
finansów publicznych
Razem

wem wysokości. Muszą więc temu towarzyszyć wnioski
skierowane do właściwego adresata. Odmienna sytuacja
występuje, gdy ujawnione zostanie np. wydatkowanie
w jednostce sektora finansów publicznych środków pozostających w dyspozycji tej jednostki z naruszeniem zasad,
formy lub trybu postępowania przy udzielaniu zamówienia publicznego. Kwota zamówienia udzielonego z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
w całości, lub jego części, informuje w tym wypadku, przez
zaliczenie jej do określonej kategorii rezultatów finansowych kontroli, o skali stwierdzonych nieprawidłowości,
a nie o sumach, które muszą „powrócić”, np. do budżetu
państwa.
Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez NIK w 2005 r. osiągnęły, w ich wymia-

Struktura (w %)

323,4
627,2
101,0

30,5
59,2
9,6

7,2

0,7

1.058,8

100,0

Ogólna kwota zaewidencjonowanych korzyści finansowych, wynosząca w 2005 r. 1.058,8 mln zł, była
o 839,3 mln zł wyższa od zrealizowanych w tym roku
wydatków budżetowych NIK.

Prezentacja niektórych efektów kontroli

1. Wnioski de lege ferenda, wskazujące na potrzebę
zmian w ustawodawstwie, są nieodłącznym elementem
informacji o wynikach kontroli. Sugerując podjęcie nowych
inicjatyw legislacyjnych, Izba kieruje się wieloletnim doświadczeniem, z którego wynika, że niedoskonałe prawo,
umożliwiające m.in. różnorodną interpretację lub jego omijanie w imię korzyści indywidualnych czy grupowych, jest
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źródłem patologii. Nie sprzyja poszanowaniu go przez obywateli, utrudnia prawidłową działalność, a co najważniejsze
– generuje korupcję.
Kontrola używania symboli państwowych przez
organy administracji publicznej [por. zał. nr 3, str. 96]
ujawniła, że symbole państwowe – godło i flaga RP – eksponowane są przez te organy w sposób niejednolity. Na niektórych budynkach, nawet na gmachach kilku ambasad RP,
znajdowały się nieprawidłowe wizerunki godła lub jedynie
wizerunki orła (bez tarczy), o różnej kolorystyce. Całkowita
dowolność panowała w używaniu flag. W połowie kontrolowanych jednostek miały one barwy i proporcje niezgodne
z określonymi w ustawie. Często natomiast nie było godła
w pomieszczeniach zajmowanych przez kadrę kierowniczą,
a także w przeznaczonych do kontaktu z obywatelami, co
miało m.in. związek z niezdefiniowaniem użytego w ustawie
terminu pomieszczenie urzędowe. Obowiązujące regulacje
nie nakładają obowiązku posiadania dla godła i flagi certyfikatów zgodności z wymogami ustawowymi, co tłumaczy tak
dużą ich różnorodność. Brakuje też możliwości zweryfikowania odcienia barw flagi (współrzędnych trójchromatycznych),
gdyż można tego dokonać jedynie w warunkach laboratoryjnych. Zdaniem NIK, niezbędne jest doprecyzowanie zasad
prezentowania symboli państwowych przez organy administracji państwowej, inne podmioty życia publicznego, a także
obywateli. W opinii Izby, wykonywanie hymnu RP w wersji
artystycznie przetworzonej powinno być dopuszczalne, ale
wyłącznie jako wydarzenie artystyczne i pod warunkiem, iż
nie jest jego ośmieszeniem, bądź w inny sposób nie uchybia czci. Istnieje potrzeba upowszechnienia przez MSWiA
dobrych praktyk używania symboli państwowych, a także
wypracowania przez Ministra Edukacji Narodowej modelu
edukacji kształtującego świadome nawyki postępowania
z symbolami państwowymi, zarówno podczas świąt i uroczystości, jak i na co dzień. Dla realizacji tych celów niezbędne
jest uchwalenie nowej ustawy, regulującej zasady używania
symboli państwowych, jednoznaczne zdefiniowanie takich
pojęć, jak flaga RP, flaga z godłem oraz ustalenie zasad ich
używania, w tym w relacji do flagi innego kraju lub organizacji międzynarodowej, określenie zasad umieszczania godła
RP na budynkach stanowiących siedzibę urzędów, a także
rodzajów pomieszczeń urzędowych, w których umieszczenie godła jest obowiązkowe. Należy też wprowadzić obowiązek używania przez organy administracji publicznej i inne
zobowiązane podmioty symboli państwowych opatrzonych
certyfikatem zgodności z ustawowym wzorem.
Izba ujawniła systemowe nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu służby cywilnej [por. zał. nr 3, str.
2]. Stwierdzono, że Szef Służby Cywilnej mający kierować
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procesem zarządzania kadrami w służbie cywilnej nie został
wyposażony w instrumenty do realizacji tego zadania. M.in.
nie dokonywał ocen dyrektorów generalnych urzędów z powodu nieokreślenia procedury ich dokonywania. W niewystarczającym stopniu realizowana była zasada obsadzania
wyższych stanowisk w służbie cywilnej w drodze otwartego
konkursu. Ujawniono przypadki obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej przez prokuratorów i sędziów, którzy jako osoby podlegające regulacjom innych ustaw nie byli
poddawani procedurze konkursowej. Izba wnioskowała więc
o podjęcie przez Radę Ministrów inicjatywy ustawodawczej,
w celu ustalenia w ustawie o służbie cywilnej obowiązku
przekazywania Szefowi Służby Cywilnej przez dyrektorów
generalnych urzędów informacji niezbędnych do monitorowania stanu zasobów kadrowych w korpusie służby cywilnej
oraz doprecyzowania procedury uzgodnień między Szefem
Służby Cywilnej a właściwymi ministrami i wojewodami co
do wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci na wyższe
stanowiska w tej służbie. Niezbędne jest określenie maksymalnego okresu trwania tych uzgodnień, a także uściślenie
przepisów normujących status urzędników służby cywilnej
w okresie wykonywania pracy w placówkach zagranicznych.
Izba zgłosiła również wniosek do Szefa Służby Cywilnej
o opracowanie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, określającego zasady dokonywania ocen dyrektorów
generalnych. Wskazała też na istniejące możliwości omijania
przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie obsadzania
wyższych stanowisk bez przeprowadzenia postępowania
konkursowego, w wypadku obsadzania ich przez pracowników podlegających innym pragmatykom służbowym.
Z ustaleń kontroli gospodarowania majątkiem przez
PKP SA [por. zał. nr 3, str. 34] wynika, że w latach 20012004 spółka nie zrealizowała zasadniczych postanowień
ustawy o restrukturyzacji w zakresie gospodarowania majątkiem. Przede wszystkim nie uregulowała stanu prawnego
ponad połowy użytkowanych gruntów oraz nie wyposażyła
nowo utworzonych spółek grupy PKP SA w majątek niezbędny do ich funkcjonowania. Ujawnione nieprawidłowości, oprócz niewłaściwego zarządzania i niezapewnienia
skutecznego nadzoru ze strony organów spółki, były spowodowane nieprecyzyjnymi rozwiązaniami prawnymi, dotyczącymi m.in. restrukturyzacji i sposobu prowadzenia
postępowania uwłaszczeniowego, a także nieuregulowanym stanem prawnym mienia wniesionego do spółki. M.in.
wątpliwości budził przepis ustawy o restrukturyzacji oraz
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowiący, że uwłaszczane grunty, będące własnością Skarbu
Państwa i znajdujące się 5 grudnia 1990 r. w posiadaniu
PKP, nie podlegają komunalizacji. Przepis ten zaskarżony

został do Trybunału Konstytucyjnego. Organy administracji publicznej zawieszały więc prowadzone postępowania
uwłaszczeniowe dotyczące nieruchomości PKP SA, a to
opóźniało procesy uwłaszczeniowe, oddalało w czasie
wyposażanie spółek kolejowych w majątek niezbędny do
prowadzenia ich działalności statutowej i podnosiło koszty
dzierżawy lub najmu nieruchomości. Wyrokiem z 12 kwietnia 2005 r. Trybunał orzekł zgodność zakwestionowanych
przepisów z Konstytucją RP. NIK wniosła o podjęcie przez
Ministra Infrastruktury prac nad projektem zmiany przepisów
prawa kompleksowo regulującej uwłaszczanie majątku PKP
SA. Za niezbędną uznano potrzebę znowelizowania ustawy
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji państwowego przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”, w celu
określenia terminu wydania przez wojewodów, na wniosek
PKP SA, decyzji potwierdzających nabycie przez PKP SA
praw do nieruchomości, a także ustalenie, że po jego bezskutecznym upływie nabycie przez PKP SA wnioskowanych
uprawnień następuje z mocy prawa.

2.

Część wniosków pokontrolnych dotyczyła potrzeby
podjęcia przez kontrolowane jednostki takich działań, które
bez konieczności dokonywania zmian w przepisach prawa
przyczyniłyby się do usprawnienia funkcjonowania tych podmiotów, zwłaszcza w zakresie planowania i monitorowania
procesów stanowiących istotę ich działalności, m.in. przez
zwiększenie skuteczności nadzoru i oddziaływania kontroli
wewnętrznej.
W wyniku kontroli prawidłowości finansowania ze
środków budżetu państwa zadań realizowanych przez
jednostki sektora finansów publicznych [por. zał. nr 3,
str. 11] Izba negatywnie oceniła skuteczność nadzoru dysponentów części budżetowych nad realizacją zlecanych zadań. Zasady przeprowadzania kontroli określano wprawdzie
w umowach, jednak ani jeden skontrolowany urząd nie przeprowadził pełnej kontroli wykorzystania udzielonych dotacji.
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ograniczano się do
egzekwowania terminów składania sprawozdań przez zleceniobiorców. Zastrzeżenia budziła rzetelność weryfikacji sprawozdań. Ujawniono też przypadki nieprzestrzegania zasady
odrębnego księgowania środków z dotacji, niewłaściwe dokumentowanie wydatków i nadmierną swobodę w naliczaniu
kosztów ogólnych. Nieprawidłowości te skutkowały nierzetelnym rozliczaniem się ze środków otrzymanych na realizację
zleconych zadań. Zdaniem NIK, niezbędne jest precyzyjne
określanie w umowach między dysponentami części budżetowych, a jednostkami spoza sektora finansów publicznych,
zasad naliczania i kalkulowania wysokości kosztów ogólnych
zlecanych zadań publicznych. Za celowe uznano też wyko-

nywanie przez dysponentów części budżetowych, zgodnie
z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
systematycznych kontroli oraz ocen realizacji wykonywania
zadań publicznych przez jednostki spoza sektora finansów
publicznych.
Kontrola działalności Państwowej Komisji Akredytacyjnej [por. zał. nr 3, str. 39] ujawniła formułowanie przez
Komisję tzw. ocen warunkowych dla uczelni niespełniających minimalnych wymogów ustawowych w zakresie standardów i warunków kształcenia w wypadkach, w których
należało wydać oceny negatywne, np. gdy uczelnia nie
zapewniała niezbędnej kadry naukowej i dydaktycznej. Nie
doprecyzowano zasad oceniania kształcenia na kierunku
studiów i standardów formułowania ocen i procedur sporządzania raportów. Minister Edukacji Narodowej i Sportu nie
w pełni korzystał z opinii i ocen Komisji, w szczególności
dotyczących zamiejscowych jednostek organizacyjnych
szkół wyższych. W wypadkach niespełniania przez uczelnie minimalnych wymogów ustawowych w zakresie jakości
kształcenia, nie podejmował decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnień do prowadzenia studiów wyższych na danym kierunku i poziomie kształcenia – co nakazuje ustawa
o szkolnictwie wyższym. Ujawniono także wiele przypadków
powoływania przez uczelnie filii i terenowych punktów konsultacyjnych, bez wymaganego zezwolenia. NIK wnioskowała o opracowanie przez Komisję precyzyjnych zasad sporządzania ocen kształcenia i raportów zespołów wizytujących,
zaniechanie sporządzania ocen warunkowych. Wystąpiła
także o publikowanie w internecie raportów zespołów oceniających działania nadzorowanych uczelni. Zdaniem Izby,
Minister Edukacji Narodowej i Sportu, oprócz zapewnienia
skutecznego nadzoru nad działalnością Komisji, powinien
doprowadzić do pełnego przyporządkowania prowadzonych
specjalności w uczelniach zawodowych do kierunków studiów, a także zlikwidować działające bez zezwolenia filie,
wydziały i punkty konsultacyjne.
Badając egzekwowanie przez urzędy skarbowe zaległości podatkowych w 2004 r. [por. zał. nr 3, str. 16] NIK
ujawniła nieprawidłowości prowadzące do wzrostu zaległości, co było w znacznej mierze skutkiem opieszałego i nieskutecznego ich egzekwowania przez urzędy, a niekiedy
nawet zaniechania czynności windykacyjnych. Pogorszyła
się efektywność postępowań egzekucyjnych (wskaźnik ściągalności obniżył się z 23,5% w 2003 r. do 13,7% w 2004 r.).
Ministerstwo Finansów nie analizowało na bieżąco skali
i przyczyn przedawnień zaległości na poszczególnych etapach postępowań podatkowego, odwoławczego i egzekucyjnego. Ujawniono przypadki niedokonywania zabezpieczeń
majątkowych u dłużników, mimo wiedzy, że posiadają oni

257

7.

7.

składniki majątkowe. Stwierdzono też opóźnienia w księgowaniu deklaracji i decyzji, które zniekształcały bieżącą sprawozdawczość. NIK uznała za celowe m.in. przeprowadzenie
przez Ministra Finansów analizy zatrudnienia w działach
egzekucyjnych urzędów skarbowych, w celu racjonalnego
rozdysponowania etatów dla poprawy skuteczności prowadzonych postępowań. Za niezbędne uznano też wdrożenie
systemu gromadzenia i analizowania danych o zaległościach
podatkowych, który zapewniałby niedopuszczanie do przedawnienia zobowiązań. Aby zapewnić jednolite stosowanie
prawa, Izba wystąpiła także o ponowne przeanalizowanie
– w kontekście orzecznictwa sądów – stosowania ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w wypadku
rozszerzenia egzekucji z nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków.
NIK zbadała warunki nauczania języków obcych
w szkołach publicznych [por. zał. nr 3, str. 44]. Kształcenie językowe dzieci i młodzieży jest zadaniem publicznym, którego jakość w dużym stopniu determinuje udział
absolwentów szkół w życiu gospodarczym i społecznym.
Tymczasem Polska należy do nielicznej grupy krajów,
w których obowiązkowa nauka języków obcych w szkołach
publicznych rozpoczyna się najpóźniej, w wieku 10 lat.
W innych państwach nauka ta rozpoczyna się w wieku 6-8
lat. Stąd, zdaniem NIK, zasadne jest rozważenie możliwości rozpoczynania obowiązkowej nauki pierwszego języka
obcego od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz wprowadzenia obowiązkowej nauki drugiego języka obcego
w szkole podstawowej. Minister Edukacji i Nauki powinien
określić podstawowe warunki niezbędne do realizacji przez
szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, uwzględniających także nauczanie języków obcych oraz zobowiązać kuratorów oświaty do zapewnienia rzetelnego weryfikowania
prawidłowości planowania organizacji nauczania języków
obcych, powierzania zajęć odpowiednio wykwalifikowanym
nauczycielom oraz stosowania programów i podręczników
dopuszczonych do użytku szkolnego. Niezbędne jest
określenie standardów wyposażenia szkół w środki dydaktyczne do nauki języków, zapewnienie nauczycielom
doradztwa metodycznego, wspomaganie szkół w zakresie
organizacji wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży.
Dyrektorzy szkół publicznych powinni uzyskiwać zgodę
organów nadzoru pedagogicznego na zatrudnienie do nauczania języka obcego nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji, uwzględniać w problematyce nadzoru pedagogicznego prawidłowość doboru przez nauczycieli programów
nauczania i podręczników, zapewniać wszystkim uczniom
ciągłość nauczania języka obcego z wcześniejszego etapu
edukacji. Kuratorzy oświaty powinni dokonywać w szkołach

258

przeglądu organizacji nauczania i zatrudniania nauczycieli
języków obcych oraz przeciwdziałać, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, przypadkom niezachowania ciągłości nauczania języków obcych z niższego etapu
edukacji oraz nierealizowania obowiązującego wymiaru
zajęć.

3.

Znaczna część wniosków pokontrolnych dotyczyła
potrzeby podjęcia działań, w tym organizacyjnych, które pozwoliłyby nie tylko usunąć stwierdzone nieprawidłowości, ale
także zapobiec powstawaniu podobnych nieprawidłowości
w przyszłych działaniach.
Wyniki kontroli funkcjonowania systemu orzecznictwa lekarskiego ZUS dla celów rentowych oraz systemu orzekania o niepełnosprawności [por. zał. nr 3, str. 61]
wskazują na niezbędność stworzenia jednolitego, spójnego
systemu orzekania o niezdolności do pracy i niepełnosprawności przez lekarzy orzeczników ZUS, opracowanie jednolitych, obiektywnych kryteriów i standardów dotyczących ocen
medycznych oraz zasad orzecznictwa z tytułu niezdolności
do pracy i niepełnosprawności, a także podniesienie jakości
systemu orzekania. Za konieczne Izba uznała też stworzenie
efektywnego systemu szkoleń zawodowych oraz wskazała
na potrzebę preferowania świadczeń w formach aktywizujących, m.in. przez rehabilitację leczniczą i zawodową, zwiększenia roli rehabilitacji ambulatoryjnej, opracowania nowego
systemu świadczeń w zakresie rent szkoleniowych, jak też
szkoleń osób niepełnosprawnych.
Kontrola działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie dotyczącym prowadzonych w latach
2001-2003 postępowań koncesyjnych w sprawach rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych
[por. zał. nr 3, str. 40] ujawniła niewłaściwe wykonywanie
przez Radę określonej w Konstytucji RP oraz w ustawie
o radiofonii i telewizji roli organu ochrony prawa w sferze
respektowania przez nadawców zasad wolności słowa,
prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii
i telewizji. Zamieszczanie w koncesjach zapisów dotyczących kwestii programowych podważało konstytucyjną
zasadę wolności prasy i środków społecznego przekazu,
ponieważ Rada powinna nie tylko przeciwdziałać próbom
naruszenia wolności słowa ze strony innych podmiotów, ale
także powstrzymywać się od takich działań. Wprowadzenie
do koncesji innych, dodatkowych warunków, dotyczących
np. działalności gospodarczej koncesjonariusza, wymaga wskazania konkretnych przepisów ustawy o radiofonii
i telewizji. Przewodniczący Rady powinien więc zaprzestać
określania w decyzjach obowiązków koncesjonariuszy nieprzewidzianych w ustawie o radiofonii i telewizji, a także

wyeliminować je z obowiązujących koncesji, określić procedury zapewniające prawidłową ocenę wniosków i przygotowanie decyzji oraz zapewnić terminowość postępowań
koncesyjnych. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji
i Poczty powinien natomiast, wspólnie z Radą, dokonać
przeglądu częstotliwości radiowych i telewizyjnych, podjąć
decyzje w sprawie częstotliwości niezagospodarowanych
i opracować plany ich zagospodarowania, a także określić
zasady współpracy z Radą oraz wyeliminować przypadki
nieprzestrzegania przepisów Kpa w postępowaniach administracyjnych.
Kontrola prawidłowości działań organów administracji publicznej związanych z realizacją inwestycji
– budowy biurowca Articom Center przy ul. Litewskiej
w Warszawie [por. zał. nr 3, str. 8] wykazała, że w wypadku
MSZ były one opieszałe i nieskuteczne. Dopuszczono do
budowy w jego sąsiedztwie obiektu stwarzającego potencjalne
zagrożenie dla ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w MSZ. NIK za niezbędne uznała m.in. monitorowanie
i analizowanie przez właściwe komórki MSZ i innych urzędów
ryzyk związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz podejmowanie niezwłocznych działań w celu ich eliminowania. Uzasadnione interesy bezpieczeństwa państwa powinny być także
uwzględniane przez organy samorządowe w planach zagospodarowania przestrzennego i wydawanych decyzjach administracyjnych.
Wyniki kontroli funkcjonowania transportu drogowego i kolejowego w latach 1990-2004 [por. zał. nr 3, str.
35] uzasadniały negatywną ocenę dotychczasowej działalności organów administracji publicznej, odpowiedzialnych za funkcjonowanie tego sektora gospodarki, w tym
zwłaszcza za stan techniczny infrastruktury transportowej.
Izba wnioskowała o opracowanie i przyjęcie do realizacji
wewnętrznie spójnego systemu planowania infrastruktury
transportu lądowego i stworzenie adekwatnego systemu
jej finansowania, aby stopniowo przywracać równowagę
w strukturze gałęziowej transportu i zmniejszać obciążenie
gospodarki narodowej kosztami transportu. Za niezbędne
uznano przyjęcie jednolitego systemu finansowania budowy i eksploatacji autostrad, zakończenie restrukturyzacji
i prywatyzacji PKP, opracowanie spójnego systemu finansowania ze środków publicznych zarówno infrastruktury
kolejowej, jak i krajowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez przewoźników kolejowych oraz systemu
opłat za korzystanie z infrastruktury transportu. Zwrócono
także uwagę na potrzebę wyeliminowania barier utrudniających dostęp do funduszy unijnych przeznaczonych na
finansowanie rozwoju infrastruktury transportu i ich wykorzystanie.

4. Odrębną kategorię stanowią rezultaty finansowe
kontroli, jako efekt poczynionych przez Izbę ustaleń oraz
sformułowanych w związku z nimi ocen, uwag i wniosków
mających wymiar finansowy. W wyniku badań kontrolnych
niejednokrotnie ujawniane są fakty wskazujące na wydatkowanie środków publicznych z naruszeniem przepisów
prawa. Stwierdzane są nielegalne działania prowadzące do
powstawania uszczupleń w dochodach lub strat. Ujawnia się
też inne nieprawidłowości finansowe wynikające z działań,
wprawdzie legalnych, lecz niecelowych, nierzetelnych lub
niegospodarnych. Są one najczęściej skutkiem złej organizacji pracy, zatrudniania pracowników niemających potrzebnych kwalifikacji, niewłaściwie funkcjonującego systemu
nadzoru i kontroli. Czasami należy je wprost wiązać ze złą
wolą ich sprawców, zwłaszcza z możliwością występowania
zjawisk o charakterze korupcyjnym.
Wśród naruszeń prawa w wydatkowaniu publicznych
środków finansowych w dalszym ciągu poważny udział stanowiły uchybienia przepisom ustawy – Prawo zamówień publicznych. Częstą praktyką mającą na celu ominięcie rygorów
przewidzianych w ustawie było stosowanie niewłaściwego
trybu zamówienia, dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości, by uniknąć ograniczeń dla zamówień
o wyższej wartości, a następnie wprowadzanie wyższych
stawek aneksami do umów. Naruszano też zasady jawności
postępowania i informowania oraz zachowania równych warunków konkurencji dla wszystkich podmiotów ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
Badając realizację inwestycji drogowych w Gorzowie
Wielkopolskim finansowanych ze środków publicznych
w latach 1999-2004 [por. zał. nr 3, str. 94] NIK negatywnie
oceniła sposób wyboru uczestników tych procesów. W większości badanych postępowań nie respektowano zasad, trybu
lub formy udzielania zamówień publicznych. Przyjęty sposób
działania nie gwarantował wyboru najkorzystniejszych ofert
i naruszał zasady uczciwej konkurencji. Przy wykonywaniu
zadania pn. Wschodnia przeprawa mostowa przez rzekę
Wartę, opóźnienie jego wykonania wyniosło 7 lat. Stwierdzono nielegalne prowadzenie fragmentu robót o wartości ok.
8 mln zł, bez wymaganej ustawą – Prawo budowlane aktualizacji pozwolenia na budowę. Ponadto dokonano częściowego odbioru i przekazania do użytku zasadniczej części
tej inwestycji bez prawidłowego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych i betonowych. Konieczność
ponownego wykonania prac zrealizowanych niezgodnie ze
sztuką budowlaną spowodowała wzrost kosztów inwestycji
o 1,7 mln zł. Przekazanie przeprawy mostowej do eksploatacji nastąpiło bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
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Ujawnione nieprawidłowości przy realizacji kontrolowanych
inwestycji skutkowały wydatkowaniem z naruszeniem prawa
ponad 16 mln zł, w tym 14 mln zł w związku z nieprzestrzeganiem prawa przy udzielaniu zamówień publicznych.
Istotne nieprawidłowości ujawniono w wyniku przeprowadzonej w Ministerstwie Skarbu Państwa kontroli wywiązywania się inwestora z zobowiązań podjętych w umowie sprzedaży akcji Elektrowni im. T. Kościuszki SA
w Połańcu. Z jej ustaleń wynika bowiem, że gdyby w 2000 r.
dokonano jednorazowej sprzedaży 85% akcji elektrowni (zamiast zbycia 25% w 2000 r. i 60% w 2003 r.), to wpływy do
budżetu państwa z tego tytułu byłyby znacznie wyższe od
rzeczywiście uzyskanych. Uszczuplenia środków publicznych z tego powodu związane z zaniżeniem przychodów
ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw wyniosło 131 mln zł.
Ponadto dopuszczono do zwolnienia inwestora z obowiązku
podwyższenia kapitału akcyjnego spółki, co powodowało
finansowanie zobowiązań inwestycyjnych przyjętych przez
inwestora wyłącznie ze środków elektrowni. Takie działania spowodowały uszczuplenie środków publicznych przez
bezpowrotne utracenie środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych na kwotę nie mniejszą niż 61,6 mln euro (ok.
233 mln zł). NIK uznała, że ujawnione fakty uzasadniają
podejrzenie popełnienia przestępstwa, polegającego na wyrządzeniu Skarbowi Państwa i elektrowni szkody majątkowej
w wielkich rozmiarach, w związku z czym skierowała zawiadomienie do prokuratury.
W wyniku wspomnianej już kontroli egzekwowania przez urzędy skarbowe zaległości podatkowych
w 2004 r. [por. zał. nr 3, str. 16] ujawniono nieprawidłowości
w wymiarze finansowym w wysokości 1.388 mln zł, w tym
uszczuplenia środków publicznych wyniosły ok. 65 mln zł.
Były one skutkiem zaniedbań w windykacji należności wymagalnych. Podatnikom nieterminowo regulującym zobowiązania wystawiano upomnienia z opóźnieniem. Także
tytuły wykonawcze wystawiano ze zwłoką, lub też nie podejmowano czynności egzekucyjnych, mimo ich wystawienia. Opieszałość w tym względzie skutkowała przedawnieniem roszczeń budżetu państwa w stosunku do dłużników,
a co za tym idzie nieuzyskaniem w należnej wysokości
danin publicznych w wysokości ponad 65 mln zł. Wiązało
się to z niewystarczającym zatrudnieniem w komórkach
egzekucyjnych. Liczba spraw przypadających na jednego
pracownika w niektórych urzędach przekraczała nawet trzykrotnie średnią krajową. Występowały też liczne przypadki
zaniechania przez urzędy stosowania różnych form zabezpieczeń majątkowych u wierzycieli, np. w formie zastawu
skarbowego lub hipoteki, mimo że występowały przesłanki
uzasadniające potrzebę i możliwość ustanowienia takiego
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zabezpieczenia, a z posiadanych informacji wynikało, że
dłużnicy posiadają majątek wystarczający do podjęcia tych
czynności. Ujawniono także dokonanie zwrotu podatku od
towarów i usług w kwocie ok. 4,9 mln zł na rachunek bankowy osoby nieuprawnionej, co uznano za wydatkowanie jej
z naruszeniem przepisów prawa. Stwierdzono też inne nieprawidłowości w wymiarze finansowym na kwotę prawie 16
mln zł, w tym m.in. wskutek zaniechania stosowania nowych
środków egzekucyjnych, jak zajęcia udziałów spółkach, praw
do papierów wartościowych, praw autorskich i pokrewnych,
ustalania roszczeń w stosunku do osób trzecich, następców
prawnych, spadkobierców, a także przypadki nierzetelnego
ustalania wysokości należnych danin. Badanie poprawności ksiąg rachunkowych i sprawozdań wykazało nierzetelne
dane umieszczone w ewidencji finansowo-księgowej i w
sprawozdawczości na kwotę 1,3 mld zł. Izba sformułowała
w wystąpieniach szereg wniosków dotyczących podjęcia
przez urzędy skarbowe działań, których wykonanie przyniesie w rezultacie korzyści finansowe w wysokości 35 mln zł.
Prawidłowa egzekucja zaległych należności przyniesie natomiast pożytki finansowe w postaci odzyskania należnych
środków publicznych lub innych składników aktywów w wysokości 31 mln zł. Oszczędności uzyskane w wyniku działań
kontrolnych Izby wyniosły 3,4 mln zł.
Celem kontroli doraźnej zakupu testów oraz sprzętu do
diagnostyki BSE w ramach projektu PHARE 2002/000580-04-01 było dokonanie oceny prawidłowości udzielenia
przez Fundację „Fundusz Współpracy” zamówienia na
dostawę testów i sprzętu do diagnostyki BSE. Ujawniono
nieprzestrzeganie przez Jednostkę Finansująco-Kontraktującą tej Fundacji procedur udzielenia zamówień publicznych
oraz niedochowanie należytej staranności w sporządzaniu
dokumentacji przetargowej, co było przyczyną niezatwierdzenia przez Reprezentację Komisji Europejskiej wyników
pierwszego przetargu. Naruszenie zasady uczciwej konkurencji było przyczyną niezatwierdzenia wyboru oferentów
w drugim (powtórzonym) przetargu i jego unieważnienia. W
konsekwencji doszło do uszczuplenia środków publicznych
wskutek utraty przyznanych Polsce przez Unię Europejską
bezzwrotnych środków finansowych w wysokości 7,7 mln
euro (równowartość 30 mln zł).
W wyniku kontroli gospodarowania lokalami użytkowymi w miastach województwa podlaskiego w latach
2003-2005 (I kw.) [por. zał. nr 3, str. 72] ujawniono, że ani
jedna ze skontrolowanych gmin nie miała planu wykorzystania zasobu tych nieruchomości, wymaganego przepisami
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Gminy nie określiły, które lokale powinny pozostać w zasobie nieruchomości
i w jakim celu, a które nieruchomości są gminie zbędne i wy-

magają zabezpieczenia do momentu ich zbycia, bądź likwidacji. Nielegalnie, bez przetargu wynajmowano lokale użytkowe na okres powyżej 3 lat, nie podawano do publicznej
wiadomości informacji o oddawaniu ich w najem lub dzierżawę. Wpływy gmin za korzystanie z tych lokali były znacznie
niższe od możliwych do uzyskania, gdyż w wielu przypadkach nie waloryzowano stawek czynszów albo urealniano je
stosując wskaźniki inne, niż wynikające z umów lub uchwał
organów gmin. Systematycznie rosły zaległości w opłatach
za korzystanie z lokali, głównie z powodu zaniechania windykacji należności lub nierzetelnego jej prowadzenia. Stwierdzone nieprawidłowości finansowe przekroczyły 27,5 mln zł.
Uszczuplenia w dochodach gmin, spowodowane zaniżaniem
opłat z tytułu najmu i dzierżaw oraz błędami w windykacji
podatku od nieruchomości, przekroczyły 6 mln zł. Natomiast
kwoty odpowiadające nierzetelnym danym w ewidencji finansowo-księgowej środków trwałych wyniosły ok. 20 mln
zł. Realizacja wniosków pokontrolnych, dotyczących m.in.
urealnienia wysokości stawek dzierżawy i najmu lokali użytkowych, windykacji nieuregulowanych zobowiązań najemców, a także naliczania podatku od nieruchomości i jego egzekucji umożliwiła gminom uzyskanie pożytków finansowych
w postaci przychodów do ich budżetów na kwotę ok. 2,6 mln
zł, według stanu na koniec 2005 r. Kwota ta wzrośnie po
zakończeniu przez organy gmin wszystkich wnioskowanych
przez Izbę działań windykacyjnych.
Badając przygotowanie i przebieg prywatyzacji przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego [por. zał. nr 3, str.
29], NIK negatywnie oceniła działania Ministerstwa Skarbu
Państwa. Proces prywatyzacji nie został zakończony: w planowanym terminie sprywatyzowano jedynie 12 z 21 przedsiębiorstw. Podczas prywatyzacji występowały liczne nieprawidłowości, niektóre z nich mogły wskazywać na istnienie
mechanizmów korupcjogennych 18/. Spowodowały uszczuplenia środków publicznych na kwotę 45 mln zł, głównie z tytułu zaniżenia wartości prywatyzowanych przedsiębiorstw
Polmos w: Żyrardowie, Łańcucie, Siedlcach, Wrocławiu,
Krakowie, Zielonej Górze i w Warszawie. Kwotę uszczupleń
zwiększają niewykonane zobowiązania inwestycyjne inwestorów Polmosu w Kutnie i w Łańcucie w wysokości 5 mln zł,
a także niewykonanie zobowiązania do podwyższenia kapitału spółki o blisko 7 mln zł przez inwestora strategicznego
Polmosu w Łańcucie. Zdaniem NIK, ministerstwo bez uzasadnienia zaniechało naliczania bądź egzekucji kar z tytułu
niewywiązywania się inwestorów z zobowiązań umownych,
uszczuplając dochody Skarbu Państwa o ok. 14 mln zł.
Ujawniono także inne nieprawidłowości w wymiarze finan18/ Por. także podrozdział V.6. Sprawozdania pn. Działania antykorupcyjne.

sowym na kwotę 60 mln zł wynikały z uchybień w realizacji
umów prywatyzacyjnych, w tym z niepełnego wykonania
zobowiązań w zakresie zatrudnienia i świadczeń socjalnych,
niedoszacowania wartości znaków towarowych, zawyżania
kwot analiz przedprywatyzacyjnych, prowizji z tytułu umów
dystrybucyjnych oraz nierzetelnego i niecelowego udzielania
poręczeń kredytów zaciąganych przez podmioty gospodarcze.
Wyniki kontroli gospodarki majątkiem przez PKP SA
[por. zał. nr 3, str. 34] wskazywały, że spółka w niedostatecznym stopniu zabezpieczała swoje interesy prawne i ekonomiczne w umowach sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku.
Stwierdzono, że nielegalne lub niegospodarne działania
spółki doprowadziły do wystąpienia nieprawidłowości w wymiarze finansowym na kwotę 78 mln zł. Ujawniono m.in.,
że nie została zrealizowana przez Biuro Przekształceń, Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego PKP SA uchwała Zarządu PKP SA w sprawie objęcia 10% udziałów w kapitale
zakładowym b. Fabryki Wagonów Pafawag sp. z o.o. we
Wrocławiu. Wskutek przedawnienia nastąpiło uszczuplenie
środków publicznych należnych spółce w wysokości 7,5 mln.
zł, w tym m.in. z tytułu utraconych udziałów we wspomnianej
fabryce w kwocie 3,5 mln zł. Spółka z naruszeniem prawa
uzyskała ponad 12 mln zł, w tym z tytułu udziałów w spółce
Natura Tour, z uwagi na wniesienie aportem 5 obiektów, do
których PKP nie miało tytułu własności. Ponadto wydatkowano niegospodarnie, niecelowo i nierzetelnie 6,5 mln zł,
na co złożyły się m.in. koszty ponoszone przez PKP SA na
utrzymanie zbędnych linii kolejowych. Z uwagi na nierzetelnie prowadzoną ewidencję finansowo-księgową zaniżono
aktywa i pasywa ZGN we Wrocławiu o 51,8 mln zł. W wyniku
kontroli uzyskano korzyści finansowe na kwotę ok. 81 mln zł,
w tym m.in. z tytułu przeterminowanych należności od dzierżawców nieruchomości spoza Grupy PKP w wysokości 79
mln zł, a także nienależnie wpłaconego przez PKP Cargo SA
na rzecz KOLMEX SA czynszu leasingowego związanego
z dzierżawą wagonów towarowych w wysokości 0,5 mln zł.
Istotne nieprawidłowości finansowe ujawniono w wyniku
kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 r., część 36
– Skarb Państwa. Ministerstwo Skarbu Państwa wykazało,
że wykonało plan przychodów z prywatyzacji. Tymczasem
nie przekazało na rzecz Fundacji Nauki Polskiej i Agencji
Rozwoju Przemysłu SA środków w wysokości 564 mln zł
(równowartość wpływów z ogółem 4% akcji sprywatyzowanego Banku PKO BP SA). Kwotę tę należy uznać jako uzyskaną przez Ministerstwo z naruszeniem prawa (w wypadku
przekazania tej kwoty beneficjentom w formie należnych odpisów, plan przychodów z prywatyzacji netto nie zostałby wykonany). Nieprawidłowości w prowadzonych prywatyzacjach
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skutkowały uszczupleniami przychodów Skarbu Państwa,
w wyniku zdeaktualizowania się analiz przedprywatyzacyjnych, w szczególności wycen majątku przewidzianego do
sprywatyzowania. Przewlekłość prywatyzacji Wydawnictw
Szkolnych i Pedagogicznych SA (ponad 5 lat) spowodowała
zmniejszenie możliwych do uzyskania przychodów Skarbu
Państwa ze sprzedaży akcji o co najmniej 104 mln zł oraz
konieczność zmiany trybu sprzedaży akcji z zaproszenia do
rokowań na ofertę publiczną. Ponadto spółka bezpowrotnie
utraciła ok. 100 mln zł możliwych do uzyskania korzyści
z tytułu realizacji zobowiązań inwestycyjnych inwestora
strategicznego. Ujawniono także, że mimo wniosków zgłaszanych przez NIK w latach poprzednich, w dalszym ciągu
ze środków Funduszu Skarbu Państwa finansowane były
wydatki inwestycyjne ministerstwa. Z naruszeniem prawa
wydatkowano w ten sposób 6,3 mln zł.
W wyniku kontroli działalności zakładów energetycznych w zakresie ograniczania nieuzasadnionych strat
energii wprowadzanej do sieci elektroenergetycznych
i wpływu tych strat na wysokość ustalanych taryf [por.
zał. nr 3, str. 92] wykazano, że przedsięwzięcia zmierzające do redukcji strat sieciowych były niezadowalające. Nadal
występowały kradzieże energii, jej nielegalnemu poborowi
sprzyjała obniżająca się skuteczność windykacji należności.
Stwierdzono też niewykorzystywanie możliwości ograniczenia technicznych strat sieciowych. Wprowadzone od 2001 r.
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nowe mechanizmy regulacji cen i opłat taryfowych zezwalały
na rekompensowanie przychodami za dostarczanie energii
kosztów jej nabycia na pokrycie skorygowanych średnich
strat w pozostałych jednostkach sektora. Umożliwiały one
jednak przenoszenie do niektórych taryf kwot na pokrycie
strat nie tylko uzasadnionych, ale także znacząco wyższych
od faktycznie występujących w badanych okresach taryfowych. W wyniku zawyżania w taryfach stawek opłat składnika
zmiennego stawki sieciowej zakłady energetyczne uzyskały
z naruszeniem prawa ponad 66 mln zł dodatkowych przychodów. Ujawniono też uszczuplenia środków publicznych
oraz przychodów kontrolowanych zakładów w wysokości ok.
35 mln zł, polegające na zbyciu wierzytelności bez zabezpieczenia interesów sprzedawcy lub sprawdzenia wypłacalności nabywców. W związku z zakupem energii niespełniającej
kryterium pochodzenia ze źródeł odnawialnych, po wyższej
od wynikającej z rynkowej ceny energii ze źródeł konwencjonalnych, niegospodarnie i niecelowo wydatkowano 6,5 mln
zł. Ponadto w rezultacie nieprzestrzegania ustawy – Prawo
zamówień publicznych wydatkowano z naruszeniem prawa
1,4 mln zł. Realizacja wniosków pokontrolnych NIK obejmowała pożytki finansowe na rzecz przychodów jednostek
sektora elektroenergetycznego w wysokości ok. 19,5 mln zł,
przede wszystkim w wyniku ograniczenia technicznych strat
sieciowych energii elektrycznej i wyegzekwowania należności za pobraną energię.

Wykaz
informacji
o wynikach kontroli
wys³anych do Sejmu RP
w okresie
od 1 stycznia 2005 r.
do 31 marca 2006 r.
Za³¹cznik nr 1
do Sprawozdania
z dzia³alnoœci
Najwy¿szej Izby Kontroli

1

Wykaz informacji o wynikach kontroli
wysłanych do Sejmu RP w okresie
od 1 stycznia 2005 r. do 31 marca 2006 r.

2

Lp.

Tytuł kontroli

1

2

Jednostka
organizacyjna

Data wysłania
do Sejmu RP

nr str.
zał.
nr 3

3

4

5

13 kwietnia
2005 r.

2

1

Organizacja i funkcjonowanie służby cywilnej

Dep.
Admin. Publ.

2

Realizacja przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich

Dep.
Admin. Publ.

14 kwietnia
2005 r.

3

3

Wykorzystanie pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej dla Polski w ramach
programu PHARE Spójność Społeczno-Gospodarcza 2000

Dep.
Admin. Publ.

20 kwietnia
2005 r.

4

4

Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego
z budżetem państwa w 2004 r.

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

5

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 04 – Sąd Najwyższy

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

6

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 06 – Trybunał Konstytucyjny

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

7

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 15 – sądy powszechne

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

8

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

9

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 17 – administracja publiczna

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

10

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 23 – integracja europejska

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

11

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 34 – rozwój regionalny

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

12

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 37 – sprawiedliwość

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

13

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 43 – wyznania religijne

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

14

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 45 – sprawy zagraniczne

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

15

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 49 – Urząd Zamówień Publicznych

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

16

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 51 – Urząd Służby Cywilnej

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

17

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 58 – Główny Urząd Statystyczny

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

18

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 75 – Rządowe Centrum Legislacji

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

19

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 80 – regionalne izby obrachunkowe

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

20

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 82 – subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

21

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 84 – środki własne Unii Europejskiej

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

22

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 86 – samorządowe kolegia odwoławcze

Dep.
Admin. Publ.

6 czerwca
2005 r.

23

Przygotowanie administracji publicznej
do korzystania ze środków Funduszu Spójności

Dep.
Admin. Publ.

14 czerwca
2005 r.

5

24

Funkcjonowanie gospodarstw pomocniczych
jednostek sektora finansów publicznych

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2005 r.

6

25

Realizacja przez administrację rządową zadań związanych
z ochroną cudzoziemców w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Dep.
Admin. Publ.

20 lipca
2005 r.

7

1

3

4

5

26

Prawidłowość działań organów administracji publicznej związanych z realizacją
inwestycji - budowa biurowca Articom Center przy ul. Litewskiej w Warszawie

2

Dep.
Admin. Publ.

23 sierpnia
2005 r.

8

27

Sprawowanie przez prezesów sądów rejonowych i Ministra Sprawiedliwości
nadzoru nad działalnością komorników

Dep.
Admin. Publ.

24 marca
2006 r.

9

28

Składanie oświadczeń majątkowych

Dep. Admin. Publ.,
Dep. Budż. i Finan.

19 stycznia
2006 r.

10

29

Prawidłowość finansowania ze środków budżetu państwa
zadań realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dep.
Budż. i Finan.

30 maja
2005 r.

11

30

Realizacja ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa
ubezpieczeniach eksportowych

Dep.
Budż. i Finan.

30 maja
2005 r.

12

31

Realizacja przez przedsiębiorców oraz organy restrukturyzacyjne przepisów ustawy
o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

Dep.
Budż. i Finan.

6 czerwca
2005 r.

13

32

Analiza wykonania budżetu państwa w 2004 r.

Dep.
Budż. i Finan.

6 czerwca
2005 r.

33

Wykonanie założeń polityki pieniężnej w 2004 r.

Dep.
Budż. i Finan.

6 czerwca
2005 r.

34

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 01 – Kancelaria Prezydenta RP

Dep.
Budż. i Finan.

6 czerwca
2005 r.

35

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 02 – Kancelaria Sejmu

Dep.
Budż. i Finan.

6 czerwca
2005 r.

36

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 03 – Kancelaria Senatu

Dep.
Budż. i Finan.

6 czerwca
2005 r.

37

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich

Dep.
Budż. i Finan.

6 czerwca
2005 r.

38

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dep.
Budż. i Finan.

6 czerwca
2005 r.

39

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 11 – Krajowe Biuro Wyborcze

Dep.
Budż. i Finan.

6 czerwca
2005 r.

40

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

Dep.
Budż. i Finan.

6 czerwca
2005 r.

41

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 19 – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

Dep.
Budż. i Finan.

6 czerwca
2005 r.

42

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 48 – Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

Dep.
Budż. i Finan.

6 czerwca
2005 r.

43

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 69 – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Dep.
Budż. i Finan.

6 czerwca
2005 r.

44

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 78 – obsługa zadłużenia zagranicznego i cz. 79 – obsługa długu krajowego

Dep.
Budż. i Finan.

6 czerwca
2005 r.

45

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 81 – rezerwa ogólna i cz. 83 – rezerwy celowe

Dep.
Budż. i Finan.

6 czerwca
2005 r.

46

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Dep.
Budż. i Finan.

13 czerwca
2005 r.

14

47

Zaciąganie i spłata zobowiązań oraz egzekwowanie należności przez podmioty
sektora rządowego, jak również prawidłowość ewidencji i sprawozdawczości tych
podmiotów w zakresie państwowego długu publicznego i należności

Dep.
Budż. i Finan.

13 czerwca
2005 r.

15

48

Egzekwowanie przez urzędy skarbowe zaległości podatkowych
w 2004 r.

Dep.
Budż. i Finan.

30 września
2005 r.

16

49

Zabezpieczenie interesów państwa w spółkach z mniejszościowym udziałem
Skarbu Państwa

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

4 lutego
2005 r.

17

50

Restrukturyzacja własnościowa przedsiębiorstw sektora naftowego

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

16 lutego
2005 r.

18

51

Nadzór nad spółkami Skarbu Państwa i przedsiębiorstwami państwowymi w
zakresie zaangażowania kapitałowego w spółki prawa handlowego

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

29 marca
2005 r.

19

52

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 20 – gospodarka

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

6 czerwca
2005 r.

53

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 36 – Skarb Państwa oraz przychody z prywatyzacji

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

6 czerwca
2005 r.

3

1

4

3

4

54

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 40 – turystyka

2

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

6 czerwca
2005 r.

5

55

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 47 – Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

6 czerwca
2005 r.

56

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 50 – Urząd Regulacji Energetyki

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

6 czerwca
2005 r.

57

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

6 czerwca
2005 r.

58

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 60 – Wyższy Urząd Górniczy

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

6 czerwca
2005 r.

59

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 61 – Urząd Patentowy RP

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

6 czerwca
2005 r.

60

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 64 – Główny Urząd Miar

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

6 czerwca
2005 r.

61

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 65 – Polski Komitet Normalizacyjny

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

6 czerwca
2005 r.

62

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 68 – Państwowa Agencja Atomistyki

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

6 czerwca
2005 r.

63

Procesy prywatyzacyjne w energetyce cieplnej

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

8 czerwca
2005 r.

20

64

Prywatyzacja Metalexportu

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

8 lipca
2005 r.

21

65

Działalność Agencji Rozwoju Przemysłu SA na rzecz wspierania podmiotów
gospodarczych

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

12 lipca
2005 r.

22

66

Prywatyzacja Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Koszalinie

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

16 sierpnia
2005 r.

23

67

Funkcjonowanie administracji miar i administracji probierczej

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

7 września
2005 r.

24

68

Systemy informatyczne w administracji celnej

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

31 października
2005 r.

25

69

Wydatki na promocję w przedsiębiorstwach państwowych
i spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

23 listopada
2005 r.

26

70

Prawidłowość przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego i współpraca PKN z Wydawnictwami Normalizacyjnymi
„ALFA-WERO” Sp. z o.o.

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

30 listopada
2005 r.

27

71

Restrukturyzacja i przekształcenia w przemyśle cukrowniczym

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

1 marca
2006 r.

28

72

Prywatyzacja przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

1 marca
2006 r.

29

73

Wykorzystanie możliwości rozwojowych gospodarki morskiej

Dep. Komun.
I Sys. Transport.

8 lutego
2005 r.

30

74

Zarządzanie drogami publicznymi na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi

Dep. Komun.
I Sys. Transport.

8 lutego
2005 r.

31

75

Działalność „grupy kapitałowej” Poczty Polskiej

Dep. Komun.
I Sys. Transport.

6 czerwca
2005 r.

32

76

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 21 – gospodarka morska

Dep. Komun.
I Sys. Transport.

6 czerwca
2005 r.

77

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 26 – łączność

Dep. Komun.
I Sys. Transport.

6 czerwca
2005 r.

78

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 39 – transport

Dep. Komun.
I Sys. Transport.

6 czerwca
2005 r.

79

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 71 – Urząd Transportu Kolejowego

Dep. Komun.
I Sys. Transport.

6 czerwca
2005 r.

80

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 76 – Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

Dep. Komun.
I Sys. Transport.

6 czerwca
2005 r.

81

Wykonywanie przez administrację drogową zadań w zakresie utrzymania obiektów
mostowych i tuneli

Dep. Komun.
I Sys. Transport.

28 czerwca
2005 r.

33

1

2

3

4

5

14 września
2005 r.

34

82

Gospodarowanie majątkiem przez PKP SA

Dep. Komun.
I Sys. Transport.

83

Funkcjonowanie transportu drogowego i kolejowego w latach 1990-2004

Dep. Komun.
I Sys. Transport.

25 listopada
2005 r.

35

84

Wykorzystanie pracowni komputerowych w szkołach

Dep. Nauki, Ośw.
I Dziedz. Narod.

19 stycznia
2005 r.

36

85

Zabezpieczenie i udostępnianie państwowego zasobu archiwalnego oraz
dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców

Dep. Nauki, Ośw.
I Dziedz. Narod.

21 stycznia
2005 r.

37

86

Realizacja Ramowych Programów Badań, Rozwoju Technicznego
i Prezentacji Unii Europejskiej

Dep. Nauki, Ośw.
I Dziedz. Narod.

18 maja
2005 r.

38

87

Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Dep. Nauki, Ośw.
I Dziedz. Narod.

6 czerwca
2005 r.

39

88

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dep. Nauki, Ośw.
I Dziedz. Narod.

6 czerwca
2005 r.

89

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 14 – Rzecznik Praw Dziecka

Dep. Nauki, Ośw.
I Dziedz. Narod.

6 czerwca
2005 r.

90

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 24 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dep. Nauki, Ośw.
I Dziedz. Narod.

6 czerwca
2005 r.

91

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 25 – kultura fizyczna i sport, cz. 30 – oświata i wychowanie i cz. 38
– szkolnictwo wyższe

Dep. Nauki, Ośw.
I Dziedz. Narod.

6 czerwca
2005 r.

92

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 27 – informatyzacja i cz. 28 – nauka

Dep. Nauki, Ośw.
I Dziedz. Narod.

6 czerwca
2005 r.

93

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 67 – Polska Akademia Nauk

Dep. Nauki, Ośw.
I Dziedz. Narod.

6 czerwca
2005 r.

94

Wykonanie planu finansowego Funduszu Promocji Twórczości w 2004 r.

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

6 czerwca
2005 r.

95

Działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie dotyczącym
prowadzonych w latach 2001-2003 postępowań koncesyjnych w sprawach
rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

10 czerwca
2005 r.

40

96

Warunki kadrowe i materialne działalności dydaktycznej w zamiejscowych
jednostkach organizacyjnych państwowych szkół wyższych

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

15 czerwca
2005 r.

41

97

Działanie organów samorządów gminnych w sprawach likwidacji szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

26 sierpnia
2005 r.

42

98

Funkcjonowanie szkół dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających
za granicą

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

16 września
2005 r.

43

99

Warunki nauczania języków obcych w szkołach publicznych

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

1 grudnia
2005 r.

44

100

Udzielanie przez Państwową Straż Pożarną zamówień publicznych w związku
z funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
w latach 2001-2003 (I półr.)

Dep. Obrony Narod. i
Bezp. Wew.

11 stycznia
2005 r.

45

101

Zamówienia publiczne MSWiA dotyczące budowy systemu informatycznego
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – CEPiK

Dep. Obrony Narod. i
Bezp. Wew.

11 stycznia
2005 r.

46

102

Przygotowanie nowych struktur przewidzianych do przeciwdziałania i zwalczania
przestępczości w zakresie obrotu towarowego z zagranicą

Dep. Obrony Narod. i
Bezp. Wew.

12 stycznia
2005 r.

47

103

Przygotowanie Sił Zbrojnych RP do uczestnictwa w operacjach pokojowych (tajna)

Dep. Obrony Narod. i
Bezp. Wew.

26 stycznia
2005 r.

48

104

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju
systemu dowodzenia i łączności Sił Zbrojnych w latach 2001-2002 (poufna)

Dep. Obrony Narod. i
Bezp. Wew.

26 stycznia
2005 r.

49

105

System ochrony wschodniego i północno-wschodniego
odcinka granicy państwowej (poufna)

Dep. Obrony Narod. i
Bezp. Wew.

26 stycznia
2005 r.

50

106

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 29 – obrona narodowa

Dep. Obrony Narod. i
Bezp. Wew.

6 czerwca
2005 r.

107

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 42 – sprawy wewnętrzne

Dep. Obrony Narod. i
Bezp. Wew.

6 czerwca
2005 r.

108

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (tajna)

Dep. Obrony Narod. i
Bezp. Wew.

6 czerwca
2005 r.

5

1

6

3

4

109

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 59 – Agencja Wywiadu (tajna)

2

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

6 czerwca
2005 r.

5

110

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r. przez Wojskowe Służby Informacyjne (tajna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

6 czerwca
2005 r.

111

Prowadzenie przez Państwową Straż Pożarną monitoringu pożarowego

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

12 września
2005 r.

51

112

Wykonywanie zadań ustawowych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową
w latach 2001-2004

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

12 września
2005 r.

52

113

Organizacja służb specjalnych oraz nadzoru nad nimi

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

25 listopada
2005 r.

53

114

Osiąganie przez Wojska Lądowe zdolności obronnych wynikających z procesu
planowania obronnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (poufna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

18 stycznia
2006 r.

54

115

Przygotowanie Policji do zwalczania przestępczości zorganizowanej (poufna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

18 stycznia
2006 r.

55

116

Finansowanie oraz dostępność leczenia nerkozastępczego
w latach 2000-2004 (I półr.)

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

21 kwietnia
2005 r.

56

117

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 12 – Państwowa Inspekcja Pracy

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

6 czerwca
2005 r.

118

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r., cz. 31 – praca oraz wykonanie
planów finansowych Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych w 2004 r.

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

6 czerwca
2005 r.

119

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 44 – zabezpieczenie społeczne

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

6 czerwca
2005 r.

120

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 46 – zdrowie

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

6 czerwca
2005r.

121

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r., cz. 54 – Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych; wykonanie planu finansowego Państwowego Funduszu
Kombatantów w 2004 r.

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

6 czerwca
2005 r.

122

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r., cz. 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego; wykonanie planów finansowych Funduszu Emerytalno-Rentowego,
Funduszu Administracyjnego i Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w 2004 r.

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

6 czerwca
2005 r.

123

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r., cz. 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
wykonanie planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu
Alimentacyjnego w 2004 r.

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

6 czerwca
2005 r.

124

Wykonanie planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 r.

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

6 czerwca
2005 r.

125

Wykorzystanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację programów dotyczących rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

8 czerwca
2005 r.

57

126

Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2004 r.

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

14 czerwca
2005 r.

58

127

Wykorzystanie przedakcesyjnych funduszy PHARE na programy dotyczące promocji
zatrudnienia

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

14 czerwca
2005 r.

59

128

Utworzenie i funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

26 lipca
2005 r.

60

129

Funkcjonowanie systemu orzecznictwa lekarskiego ZUS dla celów rentowych
oraz systemu orzekania o niepełnosprawności

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

7 listopada
2005 r.

61

130

Funkcjonowanie systemu przygotowania kandydatów do zawodu lekarza

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

21 marca
2006 r.

62

131

Działalność TON „AGRO” SA i jej spółek zależnych, ze szczególnym uwzględnieniem
obrotu gruntami z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w imieniu własnym
i na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1999-2003

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

27 stycznia
2005 r.

63

132

Funkcjonowanie nadzoru nad obrotem i ubojem zwierząt rzeźnych, ze szczególnym
uwzględnieniem dobrostanu zwierząt

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

4 lutego
2005 r.

64

133

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

11 lutego
2005 r.

65

134

Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych w zasobach mieszkaniowych
w latach 1999-2004 (I półr.)

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

22 lutego
2005 r.

66

1

3

4

5

135

Wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
w latach 2001-2004 (I półr.)

2

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 kwietnia
2005 r.

67

136

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 18 – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

6 czerwca
2005 r.

137

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 22 – gospodarka wodna i cz. 41 – środowisko

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

6 czerwca
2005 r.

138

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r., cz. 32 – rolnictwo, cz. 33 – rozwój wsi,
cz. 35 – rynki rolne; wykonanie planu finansowego Centralnego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych w 2004 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

6 czerwca
2005 r.

139

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r. – realizacja inwestycji wieloletnich
finansowanych ze środków publicznych

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

6 czerwca
2005 r.

140

Wykonanie planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych
w 2004 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

6 czerwca
2005 r.

141

Wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego w 2004 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

6 czerwca
2005 r.

142

Wykonanie planu finansowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w 2004 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

6 czerwca
2005 r.

143

Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2004 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

6 czerwca
2005 r.

144

Wykonanie planu finansowego Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w 2004 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

6 czerwca
2005 r.

145

Wykorzystanie środków publicznych, w tym pomocowych, przez jednostki
spółdzielczości rolniczej, mleczarskiej, ogrodniczo-pszczelarskiej i wiejskiej

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

31 sierpnia
2005 r.

68

146

Ochrona środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

19 września
2005 r.

69

147

Pozyskanie i sprzedaż drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe w latach 2002-2004

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

10 marca
2006 r.

70

148

Funkcjonowanie przywięziennych zakładów pracy

Del.
w Białymstoku

10 lutego
2005 r.

71

149

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 85/20 – woj. podlaskie

Del.
w Białymstoku

6 czerwca
2005 r.

150

Gospodarowanie lokalami użytkowymi w miastach woj. podlaskiego
w latach 2003-2005 (I kw.)

Del.
w Białymstoku

9 lutego
2006 r.

151

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 85/04 – woj. kujawsko-pomorskie

Del.
w Bydgoszczy

6 czerwca
2005 r.

152

Powiązania wybranych jednoosobowych spółek komunalnych
z budżetami gmin

Del.
w Bydgoszczy

25 marca
2005 r.

73

153

Organizacja i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej przy udziale środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Del.
w Bydgoszczy

1 lipca
2005 r.

74

154

Wykorzystanie środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na
dopłaty do kredytów bankowych udzielanych przez Gospodarczy Bank Wielkopolski
SA i banki w nim zrzeszone na terenie woj. kujawsko-pomorskiego
w latach 2002-2004 (I półr.)

Del.
w Bydgoszczy

4 sierpnia
2005 r.

75

155

Utrzymanie i remonty komunalnych budynków mieszkalnych

Del.
w Bydgoszczy

15 grudnia
2005 r.

76

156

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 85/22 – woj. pomorskie

Del.
w Gdańsku

6 czerwca
2005 r.

157

Wykorzystanie środków publicznych przez małe i średnie przedsiębiorstwa
w województwie pomorskim w latach 2001-2004 (I kw.)

Del.
w Gdańsku

30 czerwca
2005 r.

77

158

Działalność sądów rejestrowych w zakresie prowadzenia Krajowego Rejestru
Sądowego

Del.
w Katowicach

25 marca
2005 r.

78

159

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 85/24 – woj. śląskie

Del.
w Katowicach

6 czerwca
2005 r.

160

Likwidacja kopalń węgla kamiennego w 2004 r., z uwzględnieniem wykorzystania
dotacji budżetowych, w tym pożyczki Banku Światowego

Del.
w Katowicach

15 lipca
2005 r.

79

161

Wykorzystanie dotacji budżetowych na restrukturyzację zatrudnienia
w górnictwie węgla kamiennego w 2004 r.,
z uwzględnieniem środków pożyczki Banku Światowego

Del.
w Katowicach

15 lipca
2005 r.

80

72

7

1

8

3

4

162

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 85/26 – woj. świętokrzyskie

2

Del.
w Kielcach

6 czerwca
2005 r.

5

163

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 85/12 – woj. małopolskie

Del.
w Krakowie

6 czerwca
2005 r.

164

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 85/06 – woj. lubelskie

Del.
w Lublinie

6 czerwca
2005 r.

165

Przygotowanie Służb Celnych do wykonywania na północno-wschodnim
i wschodnim odcinku granicy państwowej zadań związanych z akcesją Polski
do Unii Europejskiej w latach 2002-2005 (I kw.)

Del.
w Lublinie

6 marca
2006 r.

166

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 85/10 – woj. łódzkie

Del.
w Łodzi

6 czerwca
2005 r.

167

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 85/28 – woj. warmińsko-mazurskie

Del.
w Olsztynie

6 czerwca
2005 r.

168

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 85/16 – woj. opolskie

Del.
w Opolu

6 czerwca
2005 r.

169

Organizacja gospodarowania odpadami komunalnymi w dużych miastach

Del.
w Poznaniu

10 stycznia
2005 r.

170

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 85/30 – woj. wielkopolskie

Del.
w Poznaniu

6 czerwca
2005 r.

171

Przygotowanie i funkcjonowanie systemu rent strukturalnych

Del.
w Poznaniu

6 lutego
2006 r.

172

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 85/18 – woj. podkarpackie

Del.
w Rzeszowie

6 czerwca
2005 r.

173

Prawidłowość planowania i wykorzystania środków na wynagrodzenia oraz zmiany
w organizacji wewnętrznej jednostek administracji publicznej
stopnia wojewódzkiego

Del.
w Rzeszowie

18 stycznia
2006 r.

84

174

Przekształcenia własnościowe w morskich stoczniach remontowych

Del.
w Szczecinie

21 lutego
2005 r.

85

175

Przygotowania polskiego rybołówstwa morskiego do integracji z Unią Europejską

Del.
w Szczecinie

21 lutego
2005 r.

86

176

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 85/32 – woj. zachodniopomorskie

Del.
w Szczecinie

6 czerwca
2005 r.

177

Prawidłowość zagospodarowania obiektów Stadionu X-lecia w Warszawie i terenów
przyległych wykorzystywanych na prowadzenie targowiska

Del.
w Warszawie

10 lutego
2005 r.

178

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 05 – Naczelny Sąd Administracyjny

Del.
w Warszawie

6 czerwca
2005 r.

179

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 85/14 – woj. mazowieckie

Del.
w Warszawie

6 czerwca
2005 r.

180

Gospodarowanie środkami publicznymi przez instytucje kultury, dla których
organizatorem jest miasto stołeczne Warszawa

Del.
w Warszawie

30 stycznia
2006 r.

88

181

Reagowanie Policji w województwie mazowieckim na zgłoszenia o przestępstwach
i zaginięciach osób

Del.
w Warszawie

24 marca
2006 r.

89

182

Orzeczone przez sądy nawiązki i świadczenia pieniężne, jak też wykonanie tych
środków karnych w latach 2002-2003

Del.
we Wrocławiu

31 stycznia
2005 r.

90

183

Realizacja przez wojewodów zadań w zakresie rejestracji i kontroli zakładów opieki
zdrowotnej w świetle prawidłowości ich funkcjonowania

Del.
we Wrocławiu

3 lutego
2005 r.

91

184

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 85/02 – woj. dolnośląskie

Del.
we Wrocławiu

6 czerwca
2005 r.

185

Działalność zakładów energetycznych w zakresie ograniczania nieuzasadnionych
strat energii wprowadzanej do sieci elektroenergetycznych i wpływu tych strat
na wysokość ustalanych taryf

Del.
we Wrocławiu

17 stycznia
2006 r.

186

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r.,
cz. 85/08 – woj. lubuskie

Del.
w Zielonej Górze

6 czerwca
2005 r.

187

Sprzedaż i dzierżawa majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa podmiotom
z udziałem zagranicznym oraz sprzedaż gruntów w miejscowości Dobra przez
Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie

Del.
w Zielonej Górze

30 czerwca
2005 r.

81

82

83

87

92

93

1

2

3

4

5

Del.
w Zielonej Górze

17 stycznia
2006 r.

94

188

Realizacja inwestycji drogowych w Gorzowie Wielkopolskim finansowanych ze
środków publicznych w latach 1999-2004

189

Prawidłowość przestrzegania w urzędach wojewódzkich i urzędach
marszałkowskich przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych,
stanowiących tajemnicę służbową

Dep. Ochrony
Infor. Niejaw.

19 września
2005 r.

95

190

Używanie symboli państwowych przez organy administracji publicznej

Dep. Strategii
Kontrolnej

27 kwietnia
2005 r.

96

191

Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2004 r.

Dep. Strategii
Kontrolnej

7 czerwca
2005 r.

192

Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli
przeprowadzonych w 2004 r.

a/

28 lipca
2005 r.

a/ Informacja o charakterze systemowym

9

Wykaz
informacji
o wynikach kontroli
wys³anych do organów
szczebla wojewódzkiego
w okresie
od 1 stycznia 2005 r.
do 31 marca 2006 r.
Za³¹cznik nr 2
do Sprawozdania
z dzia³alnoœci
Najwy¿szej Izby Kontroli

1

Wykaz informacji o wynikach kontroli
wysłanych do organów szczebla wojewódzkiego
w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 marca 2006 r.

2

Lp.

Tytuł kontroli

Jednostka
organizacyjna

Adresat

Data wysłania

1

2

3

4

5

Del.
w Białymstoku

Wojewoda
Podlaski

11 stycznia
2005 r.

1

Pozyskiwanie i wykorzystanie przez samorządy gminne
i powiatowe środków finansowych na przedsięwzięcia zapobiegające
bezrobociu na wsi w woj. podlaskim

2

Realizacja przez gminy dochodów z majątku

Del.
w Kielcach

Wojewoda
Świętokrzyski

22 lutego
2006 r.

3

Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi (dotacjami)
przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tymbarku
prowadzące Zespół Szkół w Piekiełku w latach 2000-2004 (I półr.)

Del.
w Krakowie

Wojewoda
Małopolski

28 lutego
2005 r.

4

Prawidłowość stosowania środków egzekucyjnych
w działalności prowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki w latach 2002-2004 (I kw.)

Del.
w Krakowie

Wojewoda
Małopolski

8 marca
2005 r.

5

Lokalizacja dużych obiektów handlowych (super- i hipermarketów)
w woj. małopolskim

Del.
w Krakowie

Wojewoda
Małopolski

1 sierpnia
2005 r.

6

Lokalizacja dużych obiektów handlowych (super- i hipermarketów)
w woj. łódzkim

Del.
w Łodzi

Wojewoda
Łódzki

5 stycznia
2006 r.

7

Obrót nieruchomościami gruntowymi realizowany przez gminy o walorach
turystycznych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w latach 2002-2004

Del.
w Olsztynie

Wojewoda
Warmińsko
-Mazurski

30 listopada
2005 r.

8

Wypełnianie obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji podstawowych
w woj. warmińsko-mazurskim w latach 2002-2004

Del.
w Olsztynie

Wojewoda
Warmińsko
-Mazurski

21 grudnia
2005 r.

9

Udzielanie zamówień publicznych przez powiaty i ich jednostki organizacyjne
w latach 2003-2004 (I półr.)
- kontrola sprawdzająca

Del.
w Poznaniu

Wojewoda
Wielkopolski

30 czerwca
2005 r.

10

Prawidłowość przekazywania i wykorzystania środków publicznych w ramach
dotacji celowych, w tym kontraktu wojewódzkiego

Del.
w Rzeszowie

Wojewoda
Podkarpacki

12 maja
2005 r.

11

Wykorzystanie środków publicznych przez samorządy powiatowe
woj. lubuskiego na szkolenia i programy specjalne w zakresie przeciwdziałania
bezrobociu

Del.
w Zielonej Górze

Wojewoda
Lubuski

11 marca
2005 r.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Syntetyczne
opracowania
poszczególnych
kontroli

Za³¹cznik nr 3
do Sprawozdania
z dzia³alnoœci
Najwy¿szej Izby Kontroli

1

Tytu³ kontroli
Organizacja
i funkcjonowanie
służby cywilnej

Cel

Zakres

Ocena wdrażania ustawy o służbie
cywilnej w administracji rządowej,
przestrzegania reguł dostępu do służby
cywilnej, zasad jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju.

Badaniami kontrolnymi objęto 33
podmioty: Kancelarię Prezesa Rady
Ministrów, Urząd Służby Cywilnej,
15 ministerstw i 16 urzędów wojewódzkich.

NIK krytycznie ocenia dotychczasowy sposób realizacji przez kolejnych Prezesów
Rady Ministrów, ministrów i wojewodów, obowiązków związanych z obsadzaniem
wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Mimo 5 lat obowiązywania ustawy o służbie cywilnej, jedno z jej podstawowych założeń
– obsadzanie wyższych stanowisk w drodze otwartego, konkurencyjnego postępowania – dalekie jest od spełnienia.
Do wyższych stanowisk w służbie cywilnej zalicza się stanowiska Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego, dyrektora
generalnego, dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej i jego zastępcy w ministerstwach i urzędach centralnych
oraz dyrektora wydziału lub komórki równorzędnej i jego zastępcy w urzędach wojewódzkich. W końcu czerwca 2004 r.
w kontrolowanych urzędach 65% wyższych stanowisk, których obsadzenie wymagało przeprowadzenia konkursu, obsadzonych
było w drodze powierzenia pełnienia obowiązków. Wprawdzie od 1 stycznia 2002 r. takie stanowiska, na mocy art. 144a ustawy
o służbie cywilnej, mogły obejmować osoby spoza korpusu służby cywilnej, powołane bez zachowania procedury konkursowej,
jednak okres pełnienia przez nie obowiązków na tej podstawie nie mógł przekraczać 6 miesięcy.
Kierownicy większości kontrolowanych urzędów nie podejmowali z własnej inicjatywy skutecznych działań mających na celu
obsadzenie wyższych stanowisk w drodze konkursu, a kierowane do nich przez Szefa Służby Cywilnej propozycje uzgodnienia
wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci na te stanowiska, często pozostawały bez odpowiedzi. Takie postępowanie z jednej
strony uniemożliwiało przeprowadzenie konkursów, z drugiej – utrzymywało stan tymczasowości w obsadzie stanowisk przez
osoby, którym powierzono pełnienie obowiązków.
Obsadzanie wspomnianych stanowisk sprawniej przebiegało w urzędach wojewódzkich niż w ministerstwach. W Ministerstwie
Sprawiedliwości spośród 43 stanowisk kierowniczych jedynie 5 zostało obsadzonych w drodze konkursu, natomiast 32 stanowiska zajmowali prokuratorzy i sędziowie powołani na nie bez przeprowadzenia konkursu, jako podlegający regulacjom innych
ustaw. Takie rozwiązanie – zdaniem NIK – nie jest spójne z zasadą kształtowania korpusu służby cywilnej w sposób otwarty
i konkurencyjny. Chociaż z dniem 31 grudnia 2002 r. – po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego – utracił moc obowiązującą
art.144a ustawy o służbie cywilnej, to w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w całym
okresie objętym kontrolą (od 1 stycznia 2000 r. do 30 czerwca 2004 r.) stanowiska dyrektorów generalnych nie zostały obsadzone
w drodze konkursu. NIK zwraca uwagę, że mimo upływu 2 lat od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowych
zasad przeprowadzania ocen urzędników służby cywilnej, nadal nie uregulowano w tym akcie procedury dokonywania oceny
dyrektorów generalnych.
Izba ustaliła, że w kontrolowanych urzędach zatrudnienie członków korpusu służby cywilnej było niższe (od 16% w 2000 r.
do 19% w 2003 r.) od przyznanych im limitów zatrudnienia, a mimo to wykorzystanych zostało od 99,1% do 99,9% środków
zaplanowanych na wynagrodzenia. Powodem zawyżania limitów zatrudnienia była chęć uzyskania wyższych środków na wynagrodzenia. Z tego też względu kierownicy urzędów, pomimo niewykorzystania limitu w jednym roku, wnioskowali o przyznanie
kolejnych etatów kalkulacyjnych w latach następnych. Zdaniem NIK, uzależnianie wysokości środków na wynagrodzenia od
limitu zatrudnienia uniemożliwia racjonalne kształtowanie zarówno stanu zatrudnienia, jak i poziomu płac.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– usprawnienie procesu obsadzania
wyższych stanowisk w służbie cywilnej
w drodze konkursu, skrócenie czasu
uzgadniania wymagań, jakie powinni
spełniać kandydaci na te stanowiska,
– określenie zasad ustalania liczebności korpusu służby cywilnej, niezbędnej
do realizacji zadań urzędu oraz wyso-
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kości wynagrodzeń tej grupy pracowników,
– przygotowanie przez Szefa Służby
Cywilnej projektu rozporządzenia określającego zasady dokonywania ocen
dyrektorów generalnych.

Tytu³ kontroli
Realizacja przez gminy
zadań z zakresu
spraw obywatelskich

Cel

Zakres

Ocena realizowania przez gminy zadań
związanych z prowadzeniem ewidencji
ludności, sporządzaniem aktów stanu
cywilnego, prowadzeniem rejestru
wyborców i innych czynności z zakresu
spraw obywatelskich.

Kontrolą objęto 55 gmin położonych na
terenie 15 województw.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację przez większość kontrolowanych gmin zadań z zakresu spraw obywatelskich. Kontrola wykazała, że
ewidencja ludności prowadzona jest przez gminy zarówno w systemie informatycznym, jak i kartotecznym. Tymczasem,
ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych zobowiązuje gminy do stosowania systemu informatycznego. W opinii
NIK, stan taki jest efektem braku spójności przepisów ustawowych z zawartymi w rozporządzeniu MSWiA w sprawie trybu
przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności, zobowiązują one bowiem gminy do przekazywania danych innym organom prowadzącym ewidencję ludności w formie kart osobowych mieszkańców, które są właśnie
podstawą systemu kartotecznego.
Stwierdzono, że w niemal połowie kontrolowanych gmin, które prowadziły ewidencję ludności w systemie informatycznym,
nie gromadzono wszystkich danych osobowych mieszkańców, które wyszczególnione są w ustawie o ewidencji ludności
i dowodach osobistych. W zbiorach brak więc było m.in. zapisów dotyczących poprzednich imion i nazwisk, imienia i nazwiska
rodowego małżonka, serii i numeru dowodu osobistego, daty jego wydania i daty ważności, a także oznaczenia wojskowej
komendy uzupełnień, w której ewidencji pozostaje dana osoba. Wójtowie i burmistrzowie tłumaczyli te luki w dokumentacji
niedostosowaniem do obsługi powierzonych zadań wdrożonych w ich gminach i miastach programów informatycznych,
nieuwzględniających takich opcji. Kontrola ujawniła także wypadki nieobjęcia niektórych gmin teleinformatycznym systemem
wydawania i obsługi dowodów osobistych. Gminy te nie miały łączności elektronicznej z Centrum Personalizacji Dokumentów
MSWiA i dane z wniosków o wydanie dowodów osobistych przekazywały na nośnikach magnetycznych za pośrednictwem
właściwych wojewodów. Wydłużało to znacznie czas oczekiwania na wydanie (wymianę) tych dokumentów.
W toku kontroli stwierdzono liczne nieprawidłowości w sporządzaniu aktów stanu cywilnego i sposobie prowadzenia ksiąg stanu
cywilnego. Odnotowano m.in. przypadki wpisywania imion, nazwisk i dat urodzenia z błędami i prowadzenia ksiąg na drukach
niezgodnych z obowiązującymi przepisami. W przeszło połowie kontrolowanych gmin księgi stanu cywilnego przechowywano
w pomieszczeniach biurowych ogólnodostępnych, bez właściwych zabezpieczeń.
W części objętych kontrolą gmin nie dokonywano na bieżąco aktualizacji rejestru wyborców. W większości kontrolowanych
gmin dane zawarte we wnioskach obywateli o wpis do rejestru wyborców nie były weryfikowane. Wójtowie wyjaśniali, że
nie ma podstaw prawnych do prowadzenia takich czynności sprawdzających. W rezultacie – co wykazała przeprowadzona
w 2003 r. na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej i wojewodów aktualizacja rejestru wyborców – znajdowały się w nim
osoby nieuprawnione. Nierzetelnie prowadzony w wielu gminach rejestr uniemożliwiał sporządzenie prawidłowych spisów
wyborców i sprawne przeprowadzenie wyborów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– dostosowanie do postanowień
ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych przepisów wykonawczych
w części dotyczącej przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi
ewidencję ludności,
– zainstalowanie we wszystkich gminach programów informatycznych
obsługujących ewidencję ludności
i rozbudowanie ich w sposób umożliwiający gromadzenie wszystkich danych

wymaganych ustawą o ewidencji ludności
i dowodach osobistych,
– zabezpieczenie akt stanu cywilnego
przed uszkodzeniem, zniszczeniem
i kradzieżą oraz wyeliminowanie nieprawidłowości przy ich sporządzaniu,
– wprowadzenie do prawa wyborczego
przepisów zobowiązujących organy
wykonawcze gmin do ustalania stanu
faktycznego i weryfikacji danych zgłaszanych we wnioskach obywateli o wpis
do rejestru wyborców.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie pomocy
przedakcesyjnej
Unii Europejskiej dla Polski
w ramach programu
PHARE Spójność
Społeczno-Gospodarcza 2000

Ocena realizacji zadań administracji
publicznej związanych z wdrażaniem
programu PHARE Spójność Społeczno-Gospodarcza 2000 (PHARE SSG 2000) w zakresie rozwoju
małych i średnich przedsiębiorstw
oraz projektów infrastrukturalnych,
w szczególności programowania,
wdrażania i monitorowania środków
PHARE SSG 2000, ich wydatkowania
przez beneficjentów oraz uzyskanych
efektów rzeczowych.

Kontrolę przeprowadzono w 27 jednostkach, m.in. w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, 5 urzędach wojewódzkich, 2 urzędach miast oraz u
beneficjentów.

NIK, mimo stwierdzenia nieprawidłowości, pozytywnie oceniła zarządzanie
i monitorowanie programu PHARE SSG 2000, realizowanego w celu zmniejszenia
dysproporcji w rozwoju regionów, m.in. drogą promowania aktywności gospodarczej, rozwiązywania problemów społecznych
wynikłych z ograniczeń na rynku pracy i przestarzałej infrastruktury. Działania podejmowane przez Pełnomocnika ds. Realizacji
Programu (PAO), usytuowanego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, oraz jednostkę wdrażającą program – Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości – umożliwiły wykorzystanie prawie 95% środków programu, na którego realizację przeznaczono
130 mln euro. Izba zwróciła uwagę, że realizacja programu była obarczona wysokim ryzykiem utraty środków, związanym
głównie z opóźnieniami w wykonywaniu zadań w ramach poszczególnych etapów wdrażania programu. Kontrola wykazała,
że mimo trudności z zachowaniem płynności finansowej zarówno kontraktowanie projektów, jak i wydatkowanie środków
PHARE SSG 2000 dokonano w terminach określonych w Memorandum finansowym – zawartym w 2000 r. między Komisją
Europejską a rządem RP. Trudności te wynikały z przyjętego w Memorandum systemu wnioskowania o kolejną wypłatę środków
PHARE SSG 2000. System ów zakładał ubieganie się o środki po przekroczeniu określonego, kolejnego progu wydatków, co
powodowało, że opóźnienia we wdrażaniu jednych projektów miały negatywne następstwa dla finansowania innych, bardziej
zaawansowanych. Podejmowane przez PAO działania miały charakter doraźny i nie zapobiegły przejściowej utracie płynności
finansowej w okresach listopad – grudzień 2003 r. oraz maj – początek sierpnia 2004 r.
Kontrola wykazała również, że wnioski dysponentów dotyczące uruchomienia przez Ministra Finansów rezerwy celowej budżetu
państwa na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej przygotowywane były zbyt
późno, co także przyczyniało się do zachwiania płynności finansowej programu. NIK ujawniła ponadto, że w Ministerstwie Gospodarki i Pracy brak było dokumentacji z okresu programowania PHARE SSG 2000, tj. m.in. wytycznych Komisji Europejskiej,
korespondencji związanej z wyborem projektów oraz z podmiotami uczestniczącymi w ich przygotowaniu, a dokumentacja
dotycząca wdrażania programu archiwizowana była w sposób nierzetelny.
Badania NIK wykazały brak zgodności zgłaszanych do współfinansowania przedsięwzięć z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, albowiem beneficjenci programu – jednostki samorządu terytorialnego, małe i średnie przedsiębiorstwa – przedstawiali projekty nieprzygotowane pod tym względem. W trzech urzędach wojewódzkich nie egzekwowano
od beneficjentów obowiązku terminowego składania zaktualizowanych harmonogramów płatności i skróconych raportów
z realizacji przedsięwzięcia.
NIK zwróciła uwagę na opóźnienia w realizacji II etapu projektu nr PL 0008.05.04 Droga do lotniska w Katowicach. Niezakończenie tej inwestycji – w całości finansowanej ze środków krajowych – do końca 2005 r. może spowodować konieczność
zwrotu środków PHARE SSG 2000 w wysokości 15,2 mln euro wydatkowanych w ramach współfinansowania I etapu projektu,
tj. 12% wszystkich środków programu przekazanych na podstawie Memorandum finansowego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– podjęcie przez PAO dalszych działań w celu zapobieżenia zachwianiu
płynności finansowania nadzorowanych
programów,
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– przyjmowanie do realizacji tylko tych
przedsięwzięć, które są zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego oraz mają uregulowane
stosunki własnościowe,
– podjęcie działań umożliwiających

zakończenie do końca 2005 r. realizacji II etapu projektu nr PL 0008.05.04
i uniknięcie zwrotu 15,2 mln euro,
– zapewnienie prawidłowego przechowywania dokumentacji poszczególnych
faz projektowania.

Tytu³ kontroli
Przygotowania
administracji publicznej
do korzystania
ze środków
Funduszu Spójności

Cel

Zakres

Ocena przygotowania administracji
publicznej do pozyskiwania i wykorzystania środków z Funduszu Spójności,
w tym opracowania niezbędnych
regulacji prawnych oraz rozwiązań instytucjonalnych przez właściwe organy
administracji publicznej.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie
Gospodarki i Pracy – Instytucji Zarządzającej, Ministerstwie Finansów – Instytucji
Płatniczej, Ministerstwie Infrastruktury
– Instytucji Pośredniczącej w sektorze
transportu, Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, PKP SA, Polskich
Liniach Kolejowych SA – Podmiotach Odpowiedzialnych w sektorze transportu, Ministerstwie Środowiska, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz wojewódzkich funduszach
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 16 województwach – Instytucjach
Pośredniczących odpowiednio I, II i III
szczebla w sektorze środowiska.

Z dniem przystąpienia do Unii Europejskiej Polska utraciła prawo do korzystania
ze środków przyznanych jej w ramach funduszu przedakcesyjnego ISPA, natomiast
wszystkie projekty zatwierdzone do finansowania w ramach tego funduszu – dla których Komisja Europejska podpisała ze
stroną polską Memoranda finansowe – będą kontynuowane w latach 2004-2006, ale już z Funduszu Spójności. Kontrola wykazała, że opracowywanie i sprawdzanie projektów przewidzianych do współfinansowania z Funduszu Spójności przebiegało
z opóźnieniem. Pierwsze projekty zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską dopiero w grudniu 2004 r., chociaż Polska
mogła korzystać z tego funduszu już od 1 maja 2004 r. W ocenie NIK, do powstania opóźnień przyczynił się brak należytej
współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Funduszu Spójności.
Z 45 projektów przekazanych Komisji Europejskiej w 2004 r., mających szansę uzyskać dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 3,3 mld euro, Komisja zatwierdziła tylko 31 na kwotę ok. 1,7 mld euro, stanowiącą 52% wartości projektów
zgłoszonych do dofinansowania z tego funduszu. Jednak z owych 31 projektów aż 26 zostało zatwierdzonych warunkowo (ze
względu na niedostosowanie prawa krajowego do dyrektyw wspólnotowych w sprawie oceny oddziaływania na środowisko), co
– w opinii NIK – stwarza potencjalne ryzyko powstania dalszych opóźnień, a nawet utraty części środków. Do dnia zakończenia
kontroli (23 grudnia 2004 r.) Komisja Europejska nie przekazała żadnych środków na realizację nowych projektów.
Inspektorzy NIK zwrócili uwagę na niepełne wdrożenie systemu zarządzania i kontroli Funduszu Spójności, m.in. nie zostało
zawarte porozumienie pomiędzy Ministerstwem Gospodarki i Pracy a Ministerstwem Finansów dotyczące zarządzania i kontroli
funduszu. Ze względu na brak końcowej wersji podręczników procedur wewnętrznych, GDDKiA, PKP SA, PLK SA i NFOŚiGW
nie znały ostatecznych procedur wdrażania projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności. Ministerstwo Finansów nie
uruchomiło także programu finansowo-księgowego do obsługi środków funduszu, co może utrudnić wyodrębnienie w ewidencji
księgowej środków Funduszu Spójności od środków ISPA oraz uniemożliwić przedstawienie przez MF szczegółowych danych,
ile środków Polska otrzymała i wydatkowała w ramach programu ISPA, a ile z Funduszu Spójności na dokończenie realizacji
projektów przejętych z tego pierwszego programu.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie przez instytucje zaangażowane we wdrażanie Funduszu Spójności terminowej realizacji zadań, co wyeliminowałoby zagrożenia wynikające ze
spiętrzenia prac przy przygotowywaniu
i weryfikacji wniosków oraz opóźnienia

w realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności,
– bieżące monitorowanie przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące procesu wdrażania Funduszu
Spójności, w szczególności realizacji
projektów warunkowo zatwierdzonych
przez Komisję Europejską,

– przeprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą, w Instytucjach Pośredniczących i Podmiotach Odpowiedzialnych,
kontroli prawidłowości wdrożenia w tych
jednostkach wewnętrznych procedur
zarządzania i kontroli Funduszu Spójności.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie
gospodarstw pomocniczych
jednostek
sektora finansów publicznych

Ocena działalności gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w zakresie prawidłowości wykonania przychodów
i wydatków, rzetelności sporządzania
sprawozdań budżetowych, rozliczeń
z budżetem państwa i budżetem jednostki samorządu terytorialnego, a także
celowości ich funkcjonowania.

Kontrolą objęto 91 jednostek: 41
gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz 50
gospodarstw pomocniczych jednostek
budżetowych administracji samorządowej, skontrolowanych przez regionalne
izby obrachunkowe.

NIK, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenia funkcjonowanie większości gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych. Krytyczne
uwagi wzbudziło m.in. niewyodrębnienie działalności gospodarstw z działalności jednostki macierzystej, świadczenie na jej rzecz
usług poniżej kosztów własnych, nierzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz uchybienia w prowadzeniu księgowości.
Kontrola gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych wykazała natomiast m.in. niespełnienie przez nie
wymogu samofinansowania oraz brak zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego na utworzenie gospodarstwa.
Ustalono, że 15 gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych świadczyło usługi bezpłatnie lub poniżej
kosztów własnych, a dwa naliczały zysk, czym naruszyły art. 20 ust. 9 ustawy o finansach publicznych, stanowiący, iż sprzedaż usług macierzystej jednostce budżetowej następuje według kosztów własnych. Działalność gospodarstwa pomocniczego
– zdaniem NIK – powinna być ściśle powiązana z działalnością jednostki budżetowej, jednak ograniczanie się do przychodów,
których jedynym lub podstawowym źródłem są usługi świadczone na rzecz macierzystej jednostki budżetowej, stawia pod
znakiem zapytania ekonomiczną zasadność dalszego funkcjonowania takich podmiotów. Tymczasem w 2003 r. dla wielu
gospodarstw podstawowym źródłem finansowania była sprzedaż usług macierzystej jednostce budżetowej.
Działalność znacznej części gospodarstw pomocniczych nie została wyodrębniona organizacyjnie z działalności jednostki macierzystej – do czego zobowiązuje art. 20 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ma to zasadnicze znaczenie dla prawidłowego
ustalenia kosztów funkcjonowania gospodarstwa, ponieważ koszty te powinny być pokrywane z jego własnych przychodów.
Odnotowano też nieprawidłowy sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wykazywanie nierzetelnych danych w rocznych
sprawozdaniach budżetowych.
W 2003 r. w skontrolowanych gospodarstwach pomocniczych państwowych jednostek budżetowych zatrudnionych było,
w przeliczeniu na pełne etaty, 4338 osób. W okresie objętym kontrolą wszystkie ww. podmioty zatrudniały też pracowników
na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. NIK dostrzega zalety tych form zatrudnienia, ale nie może być ono, tak jak
w niektórych gospodarstwach, źródłem dodatkowego zarobku dla pracowników macierzystej jednostki budżetowej. Izba
zwraca uwagę na wzrastającą tendencję do zatrudniania w gospodarstwach większej liczby pracowników, niż w jednostce
macierzystej. Np. zatrudnieni w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowili 174% – w relacji do ogółu
pracujących w kancelarii. Przesuwanie zatrudnionych z jednostek budżetowych do gospodarstw pomocniczych wynikać może
z obowiązujących limitów wydatków na wynagrodzenia i wielkości zatrudnienia w jednostkach budżetowych.
Z ustaleń kontroli wynika, że 9 gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych utworzonych zostało
z naruszeniem przepisów ustawy o finansach publicznych, m.in. bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
W 16 gospodarstwach ich przychody własne nie pokrywały kosztów działalności, co w myśl obowiązujących przepisów prawa
stanowi podstawę do ich likwidacji.
Kontrolerzy ujawnili brak powiązania działalności gospodarstwa pomocniczego z zadaniami jednostki macierzystej, realizowanie tych samych usług zarówno przez gospodarstwo, jak i jednostkę macierzystą, podjęcie przez kierownika takiej jednostki
dodatkowego zatrudnienia w gospodarstwie pomocniczym. Z 23 gospodarstw, które uzyskiwały przychody z tytułu najmu lub
dzierżawy składników majątkowych, tylko 3 odprowadzały należne wpływy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– przeprowadzenie przez dysponentów
części budżetowych i kierowników jednostek budżetowych analizy zasadności
funkcjonowania gospodarstw pomocni-
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czych oraz wzmocnienie nadzoru nad
ich działalnością,
– określenie przez Ministra Finansów
w przepisach wykonawczych szczegółowego sposobu ustalania kosztów własnych usług świadczonych macierzystej

jednostce budżetowej oraz rozliczeń
z tego tytułu,
– określenie przez organy tworzące
jednostki budżetowe przedmiotu ich
działalności, w tym działalności ubocznej.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja przez administrację
rządową zadań związanych
z ochroną cudzoziemców
w kontekście przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej

Ocena realizacji przez administrację
rządową ustawowych zadań w zakresie udzielania cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz prawidłowości gospodarowania
przeznaczonymi na ten cel środkami.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie
ds. Repatriacji i Cudzoziemców, 15
urzędach wojewódzkich i w 7 ośrodkach dla cudzoziemców.

W okresie objętym kontrolą (między 1 czerwca 2003 r. a 30 czerwca 2004 r.) do
Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców wpłynęło 2590 wniosków o nadanie
6391 osobom statusu uchodźcy. Wśród ubiegających się o jego uzyskanie większość (ponad 5 tys.) stanowili obywatele Federacji Rosyjskiej, deklarujący narodowość czeczeńską. Status uchodźcy uzyskało 68 osób. Mimo uchybień ze strony organów
administracji rządowej, Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła jej działania związane z ochroną cudzoziemców.
Stwierdzone w Urzędzie ds. Repatriacji i Cudzoziemców nieprawidłowości dotyczyły m.in. niezapewnienia dostatecznego
bezpieczeństwa cudzoziemcom umieszczanym w ośrodkach oraz niedochowania ustawowych terminów w postępowaniach
prowadzonych w sprawach cudzoziemców. Bywało, że powodem nieprzestrzegania przepisów były względy humanitarne,
o uwzględnienie których zabiegały organizacje społeczne i instytucje pozarządowe – na przykład cudzoziemiec nie spełniał
warunków umożliwiających uznanie go za uchodźcę, ale nie był wydalany, ponieważ w kraju pochodzenia jego życie lub
wolność byłyby zagrożone.
Wojewodowie, poza nielicznymi wyjątkami, wydając decyzje w sprawach wydalenia cudzoziemców i zobowiązania ich do
opuszczenia terytorium naszego kraju, nie orzekali o wysokości kosztów wydalenia, a także nie zawsze wskazywali podmiot
obowiązany do ich poniesienia. Małoletni cudzoziemcy (7-14 lat), przebywający w Polsce bez przedstawiciela ustawowego,
umieszczani byli w ośrodku w Podkowie Leśnej-Dębaku, a od 1 marca 2004 r. również w jednym z domów dziecka w Warszawie.
W ocenie NIK, zapewniono im warunki określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
warunków zakwaterowania małoletnich bez opieki oraz standardu opieki w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się
o nadanie statusu uchodźcy. Odstępstwem od wymogów rozporządzenia było m.in. niewydzielenie pomieszczeń do izolacji
chorych oraz niezapewnienie małoletnim całodobowej opieki.
Izba pozytywnie oceniła działania wojewodów w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców. Wojewodowie udzielili prawie
22 tys. cudzoziemców zezwolenia na pobyt na czas oznaczony nie dłuższy niż 2 lata, zaś 3,4 tys. osobom – zezwolenia na
osiedlenie się w Polsce.
Kontrola wykazała, że szwankowała współpraca między placówkami Straży Granicznej a Urzędem ds. Repatriacji i Cudzoziemców. Placówki te zobowiązane są do przekazywania Prezesowi Urzędu wniosków cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy
w ciągu 48 godzin od ich złożenia. Zdarzały się jednak opóźnienia sięgające nawet kilkunastu dni. Brakowało też właściwej
współpracy między Policją i Strażą Graniczną – organami zobowiązanymi do wykonywania decyzji o wydaleniu cudzoziemców
– a wojewodami. Ci ostatni nie w każdym wypadku otrzymywali informacje o wydaleniu cudzoziemców i poniesionych z tego
tytułu kosztach, co uniemożliwiało egzekucję tych kosztów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– podjęcie przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji działań
dla zapewnienia właściwej współpracy
Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Komendanta Głównego Straży
Granicznej oraz Komendanta Głównego
Policji, w celu prawidłowej realizacji zadań w zakresie wjazdu, pobytu, ochrony
i wyjazdu cudzoziemców,
– podjęcie przez Prezesa Urzędu ds.
Repatriacji i Cudzoziemców działań
mających na celu usprawnienie prowadzenia postępowań w sprawach

cudzoziemców oraz zagwarantowanie
bezpieczeństwa cudzoziemcom umieszczonym w ośrodkach,
– podjęcie przez wojewodów działań
zmierzających do usprawnienia realizacji
zadań związanych z legalizacją pobytu
cudzoziemców na terytorium Polski,
w szczególności orzekania w sprawach
wysokości kosztów wydalenia i podmiotu zobowiązanego do ich poniesienia.
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Tytu³ kontroli
Prawidłowość działań
organów administracji
publicznej związanych
z realizacją inwestycji
– budowa biurowca Articom
Center przy ul. Litewskiej
w Warszawie

Cel

Zakres

Ocena działalności organów administracji publicznej w sprawie prawidłowości procesu decyzyjnego, umożliwiającego budowę tego biurowca
– w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Urzędzie
m.st. Warszawy oraz w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W ocenie NIK, dopuszczenie do budowy biurowca w sąsiedztwie gmachu MSZ
stanowiło potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji niejawnych,
przetwarzanych w MSZ, budynek ten mógł bowiem zostać wykorzystany do prowadzenia z zewnątrz podsłuchu oraz podglądu
dokumentów w ministerstwie.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informowała Ministra Spraw Zagranicznych o zagrożeniach wynikających z usytuowania biurowca i przedstawiała możliwości ich zneutralizowania w sposób inny niż
jego zakup, np. drogą wzmocnienia ochrony elektronicznej budynku MSZ. Ostatecznie, w stanowisku przedstawionym m.in.
Prezesowi Rady Ministrów oraz szefowi resortu spraw zagranicznych, ABW uznała za celowe kupno Articom Center. Zdaniem
NIK, nabycie przez MSZ biurowca za 59,4 mln zł, tj. za kwotę przekraczającą o 16,4 mln zł wartość nieruchomości określoną
przez niezależnego rzeczoznawcę, było działaniem niegospodarnym.
Izba podkreśla, że na początku lat 90., na etapie sporządzania projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
Dzielnicy Warszawa-Śródmieście, jej zarząd nie dopełnił obowiązku uzgodnienia z Ministrem Spraw Zagranicznych zapisów
projektu planu dla terenu bezpośrednio sąsiadującego z MSZ, co naruszało ówcześnie obowiązującą ustawę z 12 lipca
1984 r. o planowaniu przestrzennym. Zdaniem Izby, MSZ nie dość skutecznie dążyło do wprowadzenia w tym planie zmian,
mających na celu uniemożliwienie realizowania, na nieruchomości bezpośrednio sąsiadującej z MSZ, inwestycji stwarzającej
potencjalne zagrożenie dla ochrony informacji niejawnych. Konsekwencją zmian byłoby wygaśnięcie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jako sprzecznych z ustaleniami planu po zmianach. MSZ nie podjęło jednak starań
o przeprowadzenie przez Zarząd Gminy Warszawa-Śródmieście wnikliwej analizy złożonego 15 lutego 2001 r. wniosku o zmianę
planu zagospodarowania przestrzennego.
Stwierdzono też, iż MSZ nie podjęło skutecznych działań w celu wyegzekwowania od właściwych organów Dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa-Centrum dopuszczenia go – jako strony – do udziału w postępowaniu administracyjnym dotyczącym
kontrowersyjnej inwestycji. Ministerstwo po otrzymaniu pisma odmownego w tej sprawie nie wystąpiło niezwłocznie do organu
prowadzącego postępowanie o wydanie w tej kwestii postanowienia, co umożliwiłoby podjęcie dalszych starań o ustanowienie
MSZ stroną w postępowaniu. Z wnioskiem takim ministerstwo zwróciło się dopiero po 5 miesiącach, kiedy inwestor – dysponując
prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę – wznosił już Articom Center.
Niezależnie od działań organów samorządowych, które w latach 2001-2002 utrudniały MSZ wykorzystanie uprawnień mogących uniemożliwić budowę biurowca, Prezes Rady Ministrów nie skorzystał z przysługujących mu środków nadzoru w celu
wyegzekwowania od organów administracji publicznej podjęcia zgodnych z prawem działań, zmierzających do wyeliminowania
zagrożenia, bez konieczności zakupu przez MSZ budynku Articom Center.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– stałe prowadzenie przez właściwe
komórki MSZ analiz ryzyka związanych
z zagrożeniem bezpieczeństwa obiektów
MSZ ze strony podmiotów zewnętrznych, a w razie stwierdzenia takiego
zagrożenia – podejmowanie niezwłocznych działań w celu ich skutecznego
eliminowania,
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– podjęcie działań zapewniających
bezpieczne przetwarzanie informacji
niejawnych w budynkach administracji
rządowej.

Tytu³ kontroli
Sprawowanie
przez prezesów sądów
rejonowych
i Ministra Sprawiedliwości
nadzoru nad działalnością
komorników

Cel

Zakres

Ocena nadzoru Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów powszechnych
dotyczącego rzetelności, sprawności
i szybkości postępowania komorników,
a także zmian w egzekucji sądowej
w latach 2000-2005 (I półr.).

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Sprawiedliwości, Sądzie
Apelacyjnym w Warszawie, Sądach
Rejonowych dla Warszawy-Mokotowa
i dla Warszawy-Pragi.

W końcu czerwca 2005 r. w Polsce istniały 594 kancelarie (rewiry) komornicze.
Podejmowane w ramach nadzoru działania Ministra Sprawiedliwości i prezesów
sądów rejonowych nie doprowadziły w okresie objętym kontrolą do istotnej poprawy efektywności egzekucji komorniczej. Z jednej
strony wzrastająca liczba spraw wpływających do kancelarii, z drugiej długotrwała, trwająca średnio 11 miesięcy, procedura
powoływania przez Ministra Sprawiedliwości komorników, nie sprzyjały szybkiemu wyegzekwowaniu prawomocnych wyroków
sądowych, a tym bardziej likwidowaniu zaległości. Wprawdzie w badanym okresie utworzono 52 nowe rewiry komornicze, ale ze
względu na wspomnianą już procedurę powoływania komorników, do 30 czerwca 2005 r. działalność rozpoczęło tylko 12.
Izba zwraca uwagę, że dopiero od 2004 r. w sprawozdaniach z działalności komorników zaczęto przedstawiać sposób
załatwienia przez nich spraw, a nie jak poprzednio – tylko ich liczbę. Sprawozdania nadal nie obrazują jednak skuteczności
postępowania komorników, gdyż w grupie spraw wykazywanych jako zaległe znajdują się zarówno sprawy, w których egzekucja
okazała się bezskuteczna, jak i te, w których doprowadziła do częściowego wyegzekwowania należności alimentacyjnych, ale
nie można ich było uznać za zakończone w danym roku, gdyż spłata należności przypada na wiele lat.
Minister Sprawiedliwości monitorował wywiązywanie się komorników z obowiązku zatrudniania aplikantów oraz zawierania
umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Sprawowany przez niego nadzór nad komornikami pozostawia jednak wiele
do życzenia. Minister nie wykorzystywał bowiem wszystkich przysługujących mu uprawnień, np. bezpośredniego wszczynania
postępowań dyscyplinarnych wobec komorników niewywiązujących się z ustawowych obowiązków.
Kontrolujących szczególnie zaniepokoił fakt, że chociaż od uchwalenia ustawy o komornikach sądowych i egzekucji minęło
8 lat, Minister Sprawiedliwości nie wydał rozporządzeń wykonawczych do tego aktu, tj. szczegółowych przepisów o biurowości
i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (wydano je w grudniu 2005 r., już po zakończeniu kontroli NIK) oraz
wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi (które wydano w marcu 2006 r.).
Minister Sprawiedliwości oraz prezesi sądów nie występowali z wnioskami o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec
komorników niewywiązujących się z obowiązku złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Niestosowanie się części komorników do ustawowych przepisów dotyczących składania takich oświadczeń, jak też brak stanowczych działań ze strony
organów nadzoru nad komornikami, nie sprzyja – zdaniem NIK – zapewnieniu przejrzystości działania tej grupy zawodowej.
Stwierdzono, iż sędziowie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi oceniali pracę komorników pozytywnie, także mimo powtarzających się nieprawidłowości. Prezes tego sądu nie skorzystał jednak z prawa do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych
wobec komorników dopuszczających w kolejnych latach do powstania tych samych uchybień.
Prezesi skontrolowanych sądów nie podejmowali też skutecznych działań w celu wyegzekwowania od komorników rozliczeń
udzielonych im przez sądy zaliczek na opłacenie kosztów egzekucji komorniczej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– prowadzenie przez komorników
sprawozdawczości w taki sposób, aby
odzwierciedlała faktyczny tryb załatwiania spraw, w tym alimentacyjnych
w toku,

– wszczynanie postępowań dyscyplinarnych w razie niewywiązywania się
komorników z obowiązku składania
oświadczeń o stanie majątkowym,
– podjęcie prac legislacyjnych w celu
zwiększenia dostępności zawodu komornika i aplikacji komorniczej,

– dostosowanie sieci rewirów komorniczych do istniejących potrzeb,
– przyspieszenie powoływania komorników.
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Tytu³ kontroli
Składanie
oświadczeń majątkowych

Cel

Zakres

Ocena wywiązywania się z obowiązku
składania oświadczeń majątkowych
oraz przeprowadzania przez zobowiązane podmioty analizy zawartych
w nich danych.

Kontrolą objęto 116 podmiotów: Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajową
Radę Sądownictwa, sądy i prokuratury
apelacyjne, starostwa powiatowe,
urzędy miejskie oraz urzędy skarbowe.

Różnorodna praktyka składania, przesyłania i analizowania oświadczeń o stanie
majątkowym oraz odmienne, niemające merytorycznego uzasadnienia regulacje nie
zapewniają przejrzystości życia publicznego. Przeciwnie, stosowanie zróżnicowanych sankcji wobec osób, które nie wykonały
w sposób właściwy ciążących na nich obowiązków, wywołuje w społeczeństwie przekonanie o braku uczciwości niektórych
osób pełniących funkcje publiczne.
Większość sędziów i prokuratorów złożyła oświadczenia majątkowe w wymaganym terminie. Najliczniejszą grupę wśród tych,
którzy nie dopełnili owej powinności stanowili sędziowie i prokuratorzy obejmujący urząd po raz pierwszy, a także opuszczający stanowisko. Mimo, iż obowiązek złożenia oświadczeń z chwilą przejścia w stan spoczynku ciążył na zobowiązanych, nie
zwalniało to – zdaniem NIK – zarówno ich bezpośrednich przełożonych jak i podmiotów uprawnionych do odbioru oświadczeń
z zachowania staranności w ich wyegzekwowaniu. W stosunku do sędziów i prokuratorów, którzy nie złożyli oświadczeń lub
uczynili to po terminie, podmioty zobowiązane do ich analizy za wystarczający środek dyscyplinujący uznały poinformowanie
o tym fakcie przełożonych oraz pouczenie zobowiązanych o konieczności terminowego składania oświadczeń.
Spośród 34 urzędów skarbowych, do których wpłynęły 772 oświadczenia majątkowe posłów i senatorów, w 17 nie poddano
analizie 85 oświadczeń parlamentarzystów złożonych przed ślubowaniem lub za 2001 r., chociaż konieczność taka wynika
z art. 35 ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Naczelnicy urzędów wyjaśniali, że przepisy nie zobowiązywały urzędów skarbowych do opracowania i stosowania odrębnych procedur oraz wewnętrznych regulacji określających tryb
przeprowadzenia analizy. Jedne urzędy ograniczały się więc do porównania oświadczeń majątkowych posłów i senatorów
z wcześniej złożonymi oraz z rocznymi zeznaniami podatkowymi, inne korzystały ze wszystkich możliwych źródeł informacji
znajdujących się w urzędzie, a także zasięgały informacji w innych urzędach skarbowych i gminach.
Tylko 3 urzędy skarbowe przeprowadziły analizę oświadczeń majątkowych parlamentarzystów w czasie krótszym niż miesiąc,
kolejne 3 potrzebowały na to 2 miesięcy, natomiast 4 urzędy zakończyły wspomniane czynności w okresie przekraczającym
1 rok od dnia otrzymania oświadczeń majątkowych. Izba nie znajduje uzasadnienia dla takich opóźnień, gdyż urzędy mają
dostęp do systemu POLTAX, pozwalającego na natychmiastowe uzyskanie niezbędnych informacji. Także liczba oświadczeń
(od kilku do kilkunastu w roku) nie tłumaczy zwłoki w przeprowadzeniu postępowań analitycznych.
Zdaniem NIK, nie istnieją też żadne przeszkody, aby wyniki analizy oświadczeń posłów i senatorów były niezwłocznie przekazywane Prezydium Sejmu albo Prezydium Senatu. Tymczasem średni czas liczony od dnia zakończenia analizy do dnia
przekazania informacji o jej wynikach wahał się od 3 do 662 dni, a jeden z urzędów potrzebował na to 1301 dni.
Z ustaleń kontroli wynika, że większość pracowników samorządowych wywiązała się z obowiązku terminowego złożenia
oświadczeń o stanie majątkowym. Izba zwraca jednak uwagę, że tylko w stosunku do 5 spośród 24 pracowników, którzy nie
dopełnili tego obowiązku, zastosowano przewidziane ustawowo sankcje. Jej zdaniem takie postępowanie powoduje poczucie
bezkarności u osób, które nie złożyły lub złożyły z opóźnieniem oświadczenia. Świadczy też o niezrozumieniu celu składania
oświadczeń majątkowych przez podmioty uprawnione do egzekwowania tego obowiązku.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– określenie trybu, sposobu oraz
terminów przeprowadzania przez urzędy
skarbowe analizy oświadczeń o stanie
majątkowym,
– określenie terminu, do którego
należy przekazywać urzędom skar-
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bowym oświadczenia majątkowe,
– sprecyzowanie trybu, sposobu oraz
terminów przekazywania przez urzędy
skarbowe analizy oświadczeń o stanie
majątkowym.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Prawidłowość finansowania
ze środków budżetu państwa
zadań realizowanych
przez jednostki spoza sektora
finansów publicznych

Ocena prawidłowości przyznawania, przekazywania, wykorzystania
i rozliczania dotacji na realizację
zadań zlecanych przez dysponentów części budżetowych jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów
publicznych.

Kontrolą objęto trzech dysponentów
części budżetowych – Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej, Ministerstwo
Skarbu Państwa oraz 23 jednostki
spoza sektora finansów publicznych.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, aczkolwiek nie bez zastrzeżeń, ocenia przyznawanie, przekazywanie, wykorzystywanie i rozliczanie dotacji z budżetu państwa
na zadania zlecone do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Opinia ta obejmuje zarówno skontrolowanych
dysponentów budżetowych, jak i realizujące zlecenia jednostki.
Ustawa o finansach publicznych stanowi, że jednostki spoza sektora finansów publicznych mogą otrzymać dotacje celowe
na realizację zadań zleconych na podstawie umów zawieranych z dysponentami części budżetowych. Kontrakty te powinny
zawierać szczegółowy opis zadania, termin jego wykonania, wysokość dotacji, sposób rozliczenia i zasady zwrotu niewykorzystanej jej części.
Izba nie zgłasza zastrzeżeń do celowości i zasadności zlecania zadań, nie stwierdziła też przypadków zlecania zadań innych
niż państwowe. Negatywnie natomiast oceniła sprawowanie nadzoru i kontroli realizacji owych zadań. Zasady prowadzenia
kontroli były określane w umowach, jednak dysponenci korzystali z tych uprawnień w minimalnym stopniu. Żaden ze zleceniodawców nie przeprowadził pełnej kontroli wykorzystania udzielonych dotacji, ograniczając się z reguły do analizy otrzymywanych
– często z opóźnieniem – sprawozdań. Na 309 umów o dotacje zawartych z UKIE, 86 sprawozdań złożono z dwumiesięczną
zwłoką, a 7 – nawet z półroczną. Opóźniona była też weryfikacja składanych sprawozdań; w okresie objętym kontrolą NIK
(2003 r. oraz I półrocze 2004 r.) sprawdzono jedynie 7,4% zawartych umów. W tym czasie nie kontrolowano też realizacji
zadań u zleceniobiorców.
W 30% dotowanych jednostek objętych badaniem NIK stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia we wnioskach o dotacje,
m.in. nie zawierały one kalkulacji kosztów ogólnych związanych z realizacją zadań. Kontrola wykazała jednocześnie, że w 35%
jednostek naruszono przepisy ustawy o rachunkowości regulujące zasady prowadzenia ewidencji księgowej i dokumentowania
wydatków. Nie przestrzegano zasady odrębnego księgowania środków pochodzących z dotacji, wykazywano się za to nadmierną
swobodą w naliczaniu kosztów ogólnych, określanych jako niezbędne do realizacji zadań. Zaliczano do nich bezzasadnie m.in.
koszty podróży służbowych i koszty pobytu kontrahentów zagranicznych. Postępowanie takie usprawiedliwiały nieprecyzyjnie
sformułowane umowy, które nie przewidywały przypisywania kosztów ogólnych do konkretnego zlecenia. Tymczasem dotacje
celowe mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań zleconych przez dysponentów.
Kontrola wykazała, że w zdecydowanej większości skontrolowane jednostki wykorzystywały otrzymane dotacje zgodnie
z ich przeznaczeniem. Ujawniono jednak, co prawda nieliczne, przypadki pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, albo
przeznaczenia ich na sfinansowanie celów nie wymienionych w umowach. Wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem
podlegają zwrotowi do budżetu państwa. Izba zwróciła też uwagę, że w 30% przypadków nie były przestrzegane zasady zwrotu
niewykorzystanej części dotacji. Niedotrzymywanie umownych terminów odprowadzenia środków sprawiało, że wykonawcy
dysponowali okresowo nadmiarem środków. Opóźnienia wynosiły od 16 do 97 dni, w jednym przypadku do czasu zakończenia
kontroli nie rozliczono dotacji pobranej w 2002 r.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– dokonywanie przez dysponentów
części budżetowych kontroli i oceny
realizacji zadań publicznych,
– precyzyjne określanie w umowach
zasad naliczania i kalkulowania kosztów
ogólnych, niezbędnych do realizacji
zleconych zadań,

– egzekwowanie zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami, w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych.
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Tytu³ kontroli
Realizacja ustawy
o gwarantowanych
przez Skarb Państwa
ubezpieczeniach
eksportowych

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości wykonywania
ustawowych zadań przez Korporację
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
SA w Warszawie.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Finansów oraz w KUKE SA.

Ministerstwo Finansów oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA
– której celem jest promowanie rodzimego eksportu na warunkach kredytowych,
a także wzmocnienie pozycji eksporterów oraz atrakcyjności ich towarów i usług na rynku międzynarodowym – na ogół prawidłowo realizowały zadania określone w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.
Stwierdzone nieprawidłowości nie miały – w ocenie NIK – istotnego wpływu na możliwość udzielania eksporterom ochrony
ubezpieczeniowej.
Po nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, która weszła w życie 4 stycznia
2001 r., KUKE SA znacznie rozszerzyła zakres swojej działalności prowadzonej na rachunek Skarbu Państwa. Mogła teraz
zaproponować polskim eksporterom i podmiotom ich finansującym podobną gamę produktów ubezpieczeniowych jak analogiczne agencje działające ze wsparciem państwa w innych krajach OECD. Oprócz wprowadzenia gwarancji ubezpieczeniowych,
nowelizacja ustawy pozwoliła objąć ochroną ubezpieczeniową kontrakty eksportowe od ryzyka zmiany kursów walut, koszty
poszukiwania zagranicznych rynków zbytu oraz inwestycje bezpośrednie za granicą.
W zmienionej ustawie nie określono jednak terminów wprowadzenia nowych produktów. Przyjęty przez KUKE SA oraz Ministerstwo Finansów sposób ich wprowadzania spowodował, iż były one dostępne dopiero po upływie 4,5 miesiąca, a niektóre
nawet po dwóch latach od wejścia w życie znowelizowanej ustawy. Zdaniem NIK, uczestnicząc w pracach nad zmianą ustawy,
KUKE SA mogła wcześniej podjąć działania niezbędne do wdrożenia nowych produktów ubezpieczeniowych.
Do KUKE SA wpłynęło 565 wniosków na kwotę 7,5 mld zł od eksporterów, chcących skorzystać z nowych form ubezpieczenia.
Spośród nich największe zainteresowanie wzbudziły gwarancje ubezpieczeniowe. Złożone o nie wnioski angażowały 99,3%
wyżej wymienionej kwoty, natomiast nikłym powodzeniem cieszyły się ubezpieczenia inwestycji bezpośrednich za granicą
oraz poszukiwania zagranicznych rynków zbytu.
Pozytywnie – zdaniem NIK – należy ocenić dokładne analizowanie sytuacji finansowej ubiegających się o ochronę ubezpieczeniową. Izba wniosła zastrzeżenia jedynie do sposobu rozpatrzenia 36 wniosków o udzielenie gwarancji i regwarancji, złożonych
przez Stocznię Szczecińską Porta Holding SA. Opracowana w KUKE SA analiza, wskazująca na złą kondycję finansową stoczni,
nie uwzględniała m.in. sytuacji spółek od niej zależnych. Dokonanie pełnej oceny ekonomicznej mogłoby zatem stanowić
podstawę do określenia ryzyka eksportera jako bardzo wysokiego – zarząd KUKE SA określił je jako wysokie – i uznania za
prawie stuprocentowe prawdopodobieństwo wypłacenia gwarancji bez możliwości odzyskania kwoty odszkodowania.
Rekomendując udzielenie gwarancji stoczni, zarząd KUKE SA wziął pod uwagę interes narodowy, jednak ocena zarządu
powinna być ograniczona do kryteriów ekonomicznych, zaś o zasadności udzielenia ochrony ubezpieczeniowej ze względu
na interes narodowy, powinien – zdaniem NIK – decydować Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych.
Do dnia zakończenia kontroli (30 września 2004 r.) Minister Finansów wydał tylko jeden z czterech aktów wykonawczych do
znowelizowanej ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– ocenianie zgodności kontraktu eksportowego z interesem narodowym
przez Komitet Polityki Ubezpieczeń
Eksportowych,
– wydanie brakujących rozporządzeń
do ustawy o gwarantowanych przez Skarb
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Państwa ubezpieczeniach eksportowych,
– przeprowadzenie analizy produktów
oferowanych przez KUKE SA w ramach
ubezpieczeń gwarantowanych przez
Skarb Państwa i rozważenie możliwości
zmian w warunkach ich udzielania.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja przez
przedsiębiorców oraz organy
restrukturyzacyjne przepisów
ustawy o restrukturyzacji
niektórych należności
publicznoprawnych
od przedsiębiorców

Ocena prawidłowości i skuteczności
postępowań restrukturyzacyjnych
przeprowadzanych w trybie ustawy
o restrukturyzacji niektórych należności
publicznoprawnych od przedsiębiorców.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Finansów,
32 urzędy skarbowe i 16 oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Gruntowne oddłużenie przedsiębiorstw, a w konsekwencji zmniejszenie zaległości
oraz zwiększenie wpływów budżetu państwa z tytułu należności publicznoprawnych
od przedsiębiorców powiodło się połowicznie. Znaczna część przedsiębiorców, którym umorzono należności podatkowe,
ponownie zalega z bieżącym regulowaniem zobowiązań, co oznacza, że założona w ustawie o restrukturyzacji niektórych
należności publicznoprawnych od przedsiębiorców poprawa sytuacji finansowej tych podmiotów w rzeczywistości nie nastąpiła. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, wynika to m.in. z przyjęcia zbyt optymistycznych prognoz, przewidujących wzrost
gospodarczy już w 2003 roku.
Z zakresu przedmiotowego restrukturyzacji wyłączone zostały – stwierdzone w uzasadnieniu decyzji właściwego organu
– zaległości powstałe w związku z dokonywaniem czynności prawnych mających na celu obejście przepisów podatkowych,
o należnościach celnych, o ubezpieczeniach społecznych lub przepisów dotyczących wymiaru i poboru tych należności.
Ograniczenie to nie zapobiegło jednak umarzaniu zaległości powstałych w efekcie umyślnego naruszenia przepisów podatkowych. W ocenie NIK, z restrukturyzacji skorzystali również nierzetelni przedsiębiorcy, a więc i tacy, którzy np. nie wykazywali
wszystkich przychodów, ujmowali w ewidencjach fałszywe dowody (faktury) zakupu lub nie dopełnili obowiązku rejestracyjnego
oraz nie naliczali i nie odprowadzali podatku od towarów i usług. Tylko w czterech ze skontrolowanych urzędów skarbowych
takim przedsiębiorcom umorzono prawie 22 mln zł należności.
W wyniku restrukturyzacji umorzone zostały należności podatkowe w wysokości 1,4 mld zł, które stanowiły jednak tylko
28,3% kwoty należności objętych restrukturyzacją. W końcu czerwca 2002 r. zaległości podatkowe wynosiły 14,2 mld zł, zaś
w 2004 r. – już 16,3 mld zł. Dochody budżetu państwa z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej, zaplanowane w ustawie budżetowej
na 2003 rok w wysokości 623 mln zł, wykonane zostały – według stanu na 30 czerwca 2004 r. – w wysokości zaledwie 248,5
mln zł. Na niezrealizowanie planu w tak znacznym procencie wpłynął fakt, że tylko 41,6 tys. przedsiębiorcom (40,5%) organy
restrukturyzacyjne wydały decyzje o umorzeniu należności.
Ustawa o restrukturyzacji dawała przedsiębiorcom prawo do premii podatkowej, z której skorzystało 34 tys. podatników, w tym
98,4% mających status małego przedsiębiorcy. Urzędy skarbowe weryfikowały i kontrolowały wiarygodność składanych przez
podatników wykazów wierzytelności.
Izba pozytywnie ocenia opracowanie przez Ministerstwo Finansów Programu pomocy na restrukturyzację niektórych należności
publicznoprawnych od przedsiębiorców, który umożliwił wszystkim organom restrukturyzacyjnym wydawanie do 30 kwietnia
2004 r. małym i średnim przedsiębiorcom decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, bez konieczności występowania o opinię do
organu nadzorującego pomoc publiczną, jeżeli ta nie przekroczyła w ostatnich trzech latach 10 mln euro.
W przeważającej większości skontrolowanych urzędów skarbowych i oddziałach ZUS stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia,
które nie miały jednak decydującego wpływu na przebieg postępowań restrukturyzacyjnych. Do najczęściej występujących
zaliczono wydawanie decyzji o warunkach restrukturyzacji na podstawie niekompletnych wniosków, pomyłki w naliczaniu opłaty
restrukturyzacyjnej, wydawanie decyzji o zakończeniu postępowania i umorzeniu należności mimo nieprzedstawienia przez
przedsiębiorców informacji o spełnieniu warunków restrukturyzacji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– kontynuowanie weryfikacji zasadności i prawidłowości korzystania
przez podatników z prawa do premii
podatkowej,

– zakończenie prac nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy na
restrukturyzację przedsiębiorców,
w celu umożliwienia skorzystania z ustawy o restrukturyzacji tym

wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom, którym do 30 kwietnia
2004 r. urzędy skarbowe nie wydały
decyzji umarzającej należności
objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym.
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Tytu³ kontroli
Ulgi podatkowe
dla przedsiębiorców

Cel

Zakres

Ocena przestrzegania przez organy
podatkowe przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przy udzielaniu
ulg podatkowych przedsiębiorcom,
przestrzegania przez urzędy skarbowe
procedur przy udzielaniu i nadzorowaniu pomocy publicznej oraz wpływu ulg
podatkowych na kształtowanie się zaległości podatkowych i ich egzekucję.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Finansów oraz 32 urzędach
skarbowych.

Najwyższa Izba Kontroli – mimo stwierdzonych nieprawidłowości – pozytywnie
ocenia udzielanie przez urzędy skarbowe ulg podatkowych przedsiębiorcom. Urzędy
na ogół rzetelnie badały wnioski o ulgi pod względem formalnym, a ich uchybienia polegały m.in. na rozpatrywaniu spraw
mimo braku informacji o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie wniosku. Podobne
oceny uzyskało też Ministerstwo Finansów oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który otrzymał akceptację Komisji
Europejskiej dla działań na rzecz budowy systemu zarządzania pomocą publiczną. Stworzenie takiego systemu było jednym
z kryteriów oceny gotowości Polski do członkostwa w Unii Europejskiej.
Skontrolowane urzędy skarbowe od października 2002 r. do 30 września 2005 r. wydały 6147 decyzji przyznających ulgi
przedsiębiorcom na kwotę 626,3 mln zł oraz 4507 decyzji odmownych. Wśród pozytywnych przeważały decyzje o rozłożeniu
zobowiązań podatkowych na raty oraz o odroczeniu terminów płatności. NIK zwraca uwagę, że ani Ministerstwo Finansów,
ani UOKiK nie monitorowały ulg, skupiając się głównie na zapewnieniu zgodności z przepisami udzielonej pomocy oraz
gromadzeniu danych o jej wielkości.
Do najczęstszych błędów w pracach urzędów skarbowych należało niedotrzymanie – określonego w art. 139 Ordynacji
podatkowej – miesięcznego terminu załatwienia sprawy. Tego rodzaju uchybienia ujawniono w 15 urzędach, przy czym 9
z nich nie informowało podatników o przyczynach zwłoki i wyznaczeniu nowego terminu, lub robiło to z opóźnieniem. Również
9 urzędów nie wzywało podatników do uzupełnienia braków formalnych w złożonych wnioskach. Kilka urzędów skarbowych
przed wydaniem decyzji nie zapewniło stronom czynnego udziału w postępowaniu, m.in. nie umożliwiło im dostępu do akt oraz
nie dało możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału. Stwierdzono też dwa przypadki udzielenia pomocy
publicznej podmiotom nieuprawnionym.
Ministerstwo Finansów odpowiadało na pytania organów podatkowych dotyczące zasad i procedury udzielania pomocy
indywidualnej. Stwierdzono, że w badanym okresie Minister Finansów w postępowaniu odwoławczym wydał 3 decyzje ze
znacznym opóźnieniem (od 6 do 21 miesięcy), chociaż w myśl art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej załatwienie sprawy w takim
trybie powininno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania odwołania. Szef resortu finansów wywiązywał
się natomiast z obowiązku podawania do publicznej wiadomości wykazu osób, którym umorzono znaczne kwoty zaległości
podatkowych (powyżej 10 tys. zł osoby fizyczne oraz ponad 20 tys. zł osoby prawne).
Izba zasugerowała, aby – dla większej przejrzystości danych – publikowany w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów
wykaz takich osób sporządzany był w kolejności alfabetycznej według nazwisk, a nie, jak dotychczas, według imion, zaś
w podsumowaniu podana została globalna kwota umorzeń.
NIK zwraca uwagę, że Ministerstwo Finansów nie badało efektywności udzielonej pomocy, a w wypadku decyzji stanowiących
„optymalizację poboru podatków”, nie gromadziło informacji o jej wielkości. Zdaniem Izby, zasady dobrej praktyki wymagają
analizowania posiadanych danych dotyczących działań pomocowych, w celu kształtowania zasad udzielania ulg podatkowych,
a także poznania ich wpływu na skuteczność poboru podatków.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– prowadzenie przez Ministerstwo
Finansów i UOKiK monitoringu pomocy
publicznej,
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– stosowanie przez Ministerstwo Finansów w wykazach osób fizycznych
i prawnych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych, kolejności alfabetycznej według nazwisk

podatników, a nie ich imion,
– egzekwowanie od organów udzielających pomocy obowiązków sprawozdawczych w celu stworzenia kompletnej
bazy danych o udzielonej pomocy.

Tytu³ kontroli
Zaciąganie i spłata
zobowiązań
oraz egzekwowanie
należności przez podmioty
sektora rządowego,
jak również ewidencja
i sprawozdawczość tych
podmiotów w zakresie
państwowego długu
publicznego i należności

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości działań podmiotów sektora rządowego dotyczących
zaciągania i spłaty zobowiązań, egzekwowania należności, rzetelności
sprawozdawczości tych podmiotów
w zakresie państwowego długu publicznego i należności.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Finansów, 11 szpitalach
klinicznych, 10 wyższych uczelniach,
5 jednostkach badawczo-rozwojowych,
2 centrach krwiodawstwa, 2 agencjach
państwowych oraz w jednym państwowym funduszu.

Wyniki kontroli przeprowadzonej w 32 jednostkach sektora finansów publicznych
wykazały, że w 21 spośród nich kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań (Rb-Z)
oraz należności (Rb-N) były wadliwe. Jedynie 3 jednostki sporządziły je bez zastrzeżeń, natomiast sprawozdania 8 podmiotów
zawierały uchybienia i nieprawidłowości, które nie miały jednak wpływu na poprawność wykazanych w nich kwot. Zdaniem NIK,
Ministerstwo Finansów prawidłowo gromadziło i przetwarzało dane dotyczące zobowiązań i należności podmiotów sektora
rządowego w celu wyliczenia kwot długu Skarbu Państwa i państwowego długu publicznego. Opublikowana przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim kwota długu Skarbu Państwa, tj. nominalnego zadłużenia Skarbu Państwa za 2003 r., w wysokości
378,9 mld zł, została – według Izby – zaniżona o prawie 0,2 mld zł (tj. o 0,05%) i powinna wynosić 379,1 mld zł.
Wykazane na koniec czerwca 2004 r. w sprawozdaniach (Rb-Z) zobowiązania kontrolowanych jednostek wyniosły 674,6 mln
zł. Najwyższe zobowiązania – 535,1 mln zł – obciążały 11 szpitali klinicznych. Znaczące było również zadłużenie 10 wyższych
uczelni – 114,7 mln zł, zobowiązania pozostałych kontrolowanych podmiotów wyniosły 24,9 mln zł. W 19 jednostkach powstawanie wysokich stanów zobowiązań związane było głównie z kosztami ich bieżącej działalności, zwłaszcza dostaw towarów
i usług niezbędnych do wykonywania zadań. Zobowiązania powstawały także w związku z działalnością inwestycyjną oraz
przejmowaniem zadłużonych podmiotów państwowych.
Tylko 7 jednostek sektora finansów publicznych zaciągało i regulowało zobowiązania zgodnie z przepisami, 5 – ocenionych
negatywnie – zaciągało zobowiązania m.in. na finansowanie wydatków nieujętych w planie finansowym. W pozostałych 20
jednostkach odnotowano nieprawidłowości lub uchybienia, które nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Wskutek nieterminowej obsługi zobowiązań, 20 jednostek zapłaciło 24,6 mln zł karnych odsetek. Największe problemy
z terminową spłatą występowały w samodzielnych publicznych szpitalach klinicznych. Spośród 11 takich placówek, 7 zapłaciło
odsetki w wysokości 22,8 mln zł.
Większość wyższych uczelni nie wywiązywała się z obowiązku przekazywania części kwoty odpisów amortyzacyjnych na
scentralizowany rachunek właściwego ministerstwa i – na ogół – nie wykazywała zobowiązań z tego tytułu w sprawozdaniach
(Rb-Z). W 2003 r. obowiązek taki dotyczył m.in. 90 uczelni państwowych podlegających Ministerstwu Edukacji Narodowej
i Sportu, ale wywiązało się z niego zaledwie 7 szkół wyższych. Ministerstwo – zdaniem NIK – nie podejmowało jednak starań
w celu wyegzekwowania od pozostałych uczelni należnych mu środków.
Większość jednostek dbała o egzekwowanie należności wymagalnych. Kierowały do dłużników wezwania do zapłaty, wszczynały postępowania sądowe lub zawierały porozumienia w sprawie nowych warunków spłaty. Nieprawidłowości stwierdzone
w 10 jednostkach polegały m.in. na braku działań windykacyjnych wobec niektórych tytułów należności i niewykorzystaniu
dostępnych środków egzekucyjnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– sporządzanie sprawozdań Rb-Z
i Rb-N zgodnie z danymi wynikającymi
z ewidencji księgowej,
– ograniczenie zaciągania zobowiązań

w przypadku braku środków na ich
terminową obsługę i spłatę,
– rozliczenie zaległych i bieżących
zobowiązań wyższych uczelni wynikających z obowiązku odprowadzania
na rachunek właściwego ministerstwa
odpisów amortyzacyjnych,

– usprawnienie procesu windykacji
należności wymagalnych, m.in. wykorzystanie uzasadnionych, dostępnych
form windykacji.
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Tytu³ kontroli
Egzekwowanie
przez urzędy skarbowe
zaległości podatkowych
w 2004 r.

Cel

Zakres

Ocena skuteczności ściągania przez
urzędy skarbowe podatków, których
termin płatności minął, a także zapobiegania przedawnieniom.

Kontrolą objęto 33 urzędy skarbowe
w 16 województwach.

W 2004 r. nastąpiło znaczne pogorszenie efektywności postępowania egzekucyjnego w sprawach dotyczących zaległości podatkowych. Tzw. wskaźnik ściągalności
dla zaległości ogółem, mierzony stosunkiem kwoty wyegzekwowanych należności do sum objętych tytułami wykonawczymi,
w 17 skontrolowanych urzędach skarbowych wyniósł 16,7% i był o 8,7 punktu procentowego niższy niż w 2003 r. Łączna
kwota zaległości wzrosła na koniec 2004 r., w porównaniu z grudniem 2003 r., z 578,3 mln zł do 637,1 mln zł. W stosunku do
roku poprzedniego, kwota wyegzekwowanych należności podatkowych zmniejszyła się ze 110,1 mln zł do 63,8 mln zł, to jest
o 42%, natomiast zaległości podatkowe wzrosły o 10%.
W ocenie NIK wzrost zaległości w 2004 r. był w znacznej mierze rezultatem opieszałego i nieskutecznego prowadzenia
czynności egzekucyjnych. W niektórych przypadkach od momentu powstania zaległości do podjęcia pierwszych czynności
egzekucyjnych mijało od kilku do kilkunastu miesięcy. Nadto kontrola stwierdziła, że w 19 spośród wszystkich skontrolowanych
urzędów skarbowych nie podjęto lub nie kontynuowano czynności windykacyjnych w stosunku do należności wymagalnych
zamykających się kwotą 49,5 mln zł, co stanowiło 4,1% ogółu zaległości netto odnotowanych w tych urzędach. Nieskuteczne
egzekwowanie zaległości podatkowych i dopuszczanie do ich przedawniania to – zdaniem NIK – okoliczności wskazujące na
możliwość zaistnienia mechanizmów korupcyjnych.
W skontrolowanych urzędach skarbowych na jednego urzędnika zatrudnionego w komórce egzekucyjnej przypadło do załatwienia w 2004 r. średnio 3.052 tytułów wykonawczych. Izba wskazuje jednak na dysproporcje w obciążeniu pracowników
niektórych urzędów skarbowych. Na jednego zatrudnionego w komórce egzekucyjnej Urzędu Skarbowego w Grodzisku
Mazowieckim przypadało ponad 8 tys. tytułów wykonawczych na kwotę 16 mln zł, podczas gdy w Pierwszym Mazowieckim
Urzędzie Skarbowym – 99 tytułów na kwotę 3,6 mln zł.
Izba zwraca uwagę, że w kontrolowanych jednostkach nastąpiła w ostatnich latach nieznaczna poprawa w stosowaniu różnych
form zabezpieczeń majątkowych, w szczególności hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego.
Kontrola ujawniła pewną niepokojącą prawidłowość. Otóż w tzw. „dużych” urzędach, właściwych do obsługi niektórych kategorii
podatników, przy relatywnie niskich obciążeniach pracowników egzekucji liczba etatów w komórkach egzekucyjnych była
wyższa, niż w pozostałych urzędach, funkcjonujących na terenie działania tej samej izby skarbowej.
Z ustaleń kontroli wynika też, że Minister Finansów nie posiadał informacji o skali przedawnień zaległości podatkowych, występujących na poszczególnych etapach postępowania podatkowego, odwoławczego i egzekucyjnego. Była to jedna z przyczyn
dopuszczenia w 2004 r., w zbadanych na tę okoliczność 8 urzędach, do przedawnienia zaległości u 33 największych dłużników
na kwotę 15,8 mln zł. Zauważyć jednak należy, że mierniki stosowane do oceny pracy aparatu skarbowego nie uwzględniają
skali przedawnień zobowiązań podatkowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– dokonanie analizy zatrudnienia
w działach egzekucyjnych urzędów skarbowych i racjonalne rozdysponowanie
etatów w celu poprawy skuteczności
prowadzonych postępowań windykacyjnych,
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– wdrożenie systemu gromadzenia
i analizowania danych dotyczących zaległości podatkowych, który zapewniałby
niedopuszczanie do ich przedawnienia
z winy organów podatkowych.

Tytu³ kontroli
Zabezpieczenie interesów
państwa w spółkach
z mniejszościowym udziałem
Skarbu Państwa

Cel

Zakres

Ocena zabezpieczenia interesów
Skarbu Państwa w spółkach z jego
udziałem.

Kontrolą objęto 26 jednostek: Ministerstwo Skarbu Państwa oraz 25 spółek
z mniejszościowym udziałem Skarbu
Państwa.

Na koniec 2003 r. Skarb Państwa posiadał mniejszościowe udziały i akcje w 1.075
spółkach. W 621 z nich jego udział w kapitale zakładowym nie przekraczał 20%,
w 296 – 5%. Przy takim udziale, wynikające z Kodeksu spółek handlowych, uprawnienia korporacyjne Skarbu Państwa były
bardzo ograniczone i nie dawały możliwości samodzielnego wpływu na działalność tych spółek (wyjątek stanowiły uprawnienia
Skarbu Państwa wynikające z umów prywatyzacyjnych lub statutów spółek). W większości z nich kolejni ministrowie SP nie
wskazywali celów zatrzymania akcji i udziałów Skarbu Państwa, ani terminów i sposobów zakończenia prywatyzacji. Po 13
latach od rozpoczęcia procesów prywatyzacyjnych, Minister Skarbu Państwa nie dysponował wiarygodnymi danymi pozwalającymi na określenie zasobu prywatyzacyjnego – akcji i udziałów możliwych do zbycia.
W latach 2001-2003 Skarb Państwa nie odniósł istotnych korzyści finansowych z tytułu zaangażowania kapitałowego w spółkach
ze swym mniejszościowym udziałem. Dywidendę za 2002 r. – w wysokości 125,1 mln zł – wypłaciły tylko 103 spółki, a zwrot
na kapitale ukształtował się na poziomie 2,4%. Średnia rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych wynosiła w tym
czasie 7,75%.
Zdaniem NIK, kierujący Ministerstwem Skarbu Państwa nie przygotowali całościowych rozwiązań mających na celu zagospodarowanie mniejszościowych udziałów Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych. W ciągu 2,5 roku ministerstwo przeprowadziło
transakcje sprzedaży akcji i udziałów 167 spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa, ale tylko 55 z nich zostało
zawartych z inicjatywy MSP. Z wyliczeń NIK wynika, że przy takim tempie zbywania akcji i udziałów mniejszościowych (przy
założeniu, że zbywane byłyby całe pakiety pozostające w ręku Skarbu Państwa) procesy prywatyzacyjne zostałyby zakończone
najwcześniej za 17 lat.
Ich kontynuacji nie sprzyjały zmiany struktury organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa i kompetencji departamentów.
Wskutek braku odpowiedniej koordynacji doszło m.in. do nieprawidłowości w przepływie informacji między departamentami,
posługiwania się przez nie różnymi danymi, braków w dokumentowaniu funkcjonowania i działalności nadzorowanych spółek
oraz ich organów. W sytuacji, kiedy nie w pełni funkcjonował Zintegrowany System Informatyczny MSP, prowadzenie działań
nadzorczych i prywatyzacyjnych przez odrębne zespoły niewątpliwie obniżało ich efektywność. Podział zadań wynikający
z regulaminu organizacyjnego ministerstwa powodował, że departamenty nadzoru właścicielskiego nie były odpowiedzialne
za inicjowanie procesów prywatyzacyjnych ani za poszukiwanie inwestorów, bowiem za wybór spółek do prywatyzacji odpowiadały departamenty prywatyzacji.
Krytyczne uwagi Izby dotyczyły przypadków niewłaściwego wywiązywania się przedstawicieli MSP z obowiązków z zakresu
nadzoru właścicielskiego, m.in. wstrzymywania się od głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy lub zgromadzeniach
wspólników i niezgłaszania sprzeciwu do uchwał podejmowanych wbrew stanowisku Skarbu Państwa. Powstawaniu tych
nieprawidłowości sprzyjały zakłócenia w przepływie informacji między jednostkami organizacyjnymi MSP: departamenty
posiadały w swoich zasobach rozbieżne dane o spółkach i udziale w nich Skarbu Państwa.
Kontrola ujawniła brak sprawozdań z obrad, które powinny być przekazywane do departamentów sprawujących nadzór
właścicielski przez osoby reprezentujące Skarb Państwa na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy lub zgromadzeniach
wspólników. Izba krytycznie oceniła też praktykę ustnego przekazywania informacji, bez obowiązku ich pisemnego potwierdzenia, co może sprzyjać korupcji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– opracowanie programu zbycia akcji
i udziałów spółek, w których kapitale Skarb
Państwa posiada mniejszościowy udział,

– opracowanie procedur zwiększających efektywność prowadzonego
nadzoru i działań prywatyzacyjnych oraz
zapewniających ich pełną koordynację
przez Ministerstwo Skarbu Państwa,

– wprowadzenie zasady niewstrzymywania się reprezentantów Skarbu
Państwa od głosu podczas głosowań na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub
zgromadzeniu wspólników.
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Tytu³ kontroli
Restrukturyzacja
własnościowa
przedsiębiorstw sektora
naftowego

Cel

Zakres

Ocena procesu restrukturyzacji własnościowej sektora naftowego, w tym
realizacji przyjętego przez rząd programu przekształceń.

Kontrolą objęto: ministerstwa – Skarbu
Państwa, Gospodarki i Pracy oraz
spółki – Nafta Polska SA w Warszawie,
PKN „Orlen” SA w Płocku, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów
Naftowych „Przyjaźń” SA w Płocku,
Rafinerię Gdańską SA w Gdańsku,
„Naftobazy” sp. z o.o. w Warszawie,
Rafinerię „Czechowice” SA w Czechowicach-Dziedzicach, Rafinerię Nafty
Glimar SA w Gorlicach i Rafinerię Jasło
SA w Jaśle.

Kolejni ministrowie właściwi ds. Skarbu Państwa nie opracowali – zdaniem NIK
– realnej koncepcji restrukturyzacji sektora naftowego, a szczególnie zmiany
struktury własnościowej podmiotów tej branży. Sytuacji nie poprawiło przekazanie istotnej części zadań państwowej spółce
Nafta Polska SA. Mimo obowiązywania od 24 września 2002 r. Strategii dla przemysłu naftowego, do dnia zakończenia kontroli
(24 listopada 2003 r.), restrukturyzacja sektora była nadal sprawą otwartą. Spośród 10 spółek z udziałem Skarbu Państwa,
przekształcenia własnościowe zakończono tylko w Dyrekcji Eksploatacji Cystern sp. z o.o.
W badanym okresie (III kw. 2000 r. – III kw. 2003 r.) nie poprawiło się odczuwalnie bezpieczeństwo energetyczne kraju
w dziedzinie zaopatrzenia w paliwa płynne i surowce do ich produkcji. Nie udało się osiągnąć wymaganego przez Unię Europejską poziomu zapasu paliw płynnych, odpowiadającego 90-dniowemu przeciętnemu krajowemu zużyciu. W końcu 2003 r.
zapasy te wystarczały na 51,4 dni średniej wewnętrznej konsumpcji paliw w kraju, zamiast – zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych – na 58 dni.
Utworzona przez Ministra Finansów spółka Nafta Polska SA stanowi pośrednie ogniwo między podejmującymi decyzje o restrukturyzacji
i prywatyzacji podmiotów sektora paliwowego Ministrem Skarbu Państwa i Radą Ministrów, a restrukturyzowanymi podmiotami tego
sektora. Koszty związane z jej utrzymaniem wyniosły do 30 czerwca 2003 r. ponad 40 mln zł i stanowiły dodatkowe obciążenie
finansowe dla sektora paliw płynnych. Zdaniem NIK, tak rozbudowana struktura organizacyjna może mieć niekorzystny wpływ na
tempo podejmowania decyzji restrukturyzacyjno-prywatyzacyjnych. Izba ma także wątpliwości, czy zasadne jest powierzanie zadań
administracji państwowej spółce prawa handlowego, ze względu na możliwy konflikt interesów pomiędzy wewnętrzną polityką tej spółki,
a celami określonymi przez rząd. NIK krytycznie oceniła wyeliminowanie w styczniu 2001 r. ze składu Rady Nadzorczej PKN
„Orlen” SA reprezentantów Nafty Polskiej SA – za czym głosował reprezentant Skarbu Państwa – oraz rozliczenia Ministra
Skarbu Państwa ze spółką Nafta Polska SA z tytułu zrealizowanych przez nią transakcji prywatyzacyjnych. Spółka ta nie
uwzględniła bowiem w rozliczeniach ze Skarbem Państwa niektórych jej wpływów uzyskanych ze sprzedaży akcji i udziałów,
co spowodowało uszczuplenia przychodów Skarbu Państwa o 114,5 mln zł.
Od 1 lipca 2000 r. nie został zrealizowany ani jeden ze scenariuszy dalszej prywatyzacji PKN „Orlen” SA, przewidzianych
w programach rządowych. Rozpoczęte w kwietniu 2001 r. działania prywatyzacyjne, dotyczące zbycia III transzy akcji tej
spółki, zakończyły się w lipcu 2003 r. podjęciem przez zarząd Nafty Polskiej SA decyzji o zakończeniu procesu bez wyłonienia inwestora. Nie powiodły się także działania prywatyzacyjne w stosunku do Rafinerii Jasło SA, Rafinerii Nafty Glimar SA
i Rafinerii „Czechowice” SA, co, w opinii NIK, wynikało z ich trudnej sytuacji ekonomicznej i dotychczasowych, niepomyślnych
działań restrukturyzacyjnych.
NIK podkreśla, że do czasu zakończenia kontroli nie zostały wykonane postanowienia Strategii dla przemysłu naftowego, dotyczące zwiększenia kontroli nad spółką Naftoport sp. z o.o. w Gdańsku, mającą istotne znaczenie dla sektora naftowego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– przedstawienie do zatwierdzenia
Sejmowi RP, opracowanej przez Radę
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Ministrów spójnej koncepcji restrukturyzacji polskiego sektora naftowego,
uwzględniającej problematykę bezpieczeństwa energetycznego kraju, rozwoju
sektora, ochrony interesów konsumen-

tów i zapewnienie wzrostu dochodów
Skarbu Państwa,
– jednoznaczne określenie przez Ministra
Skarbu Państwa procedur rozliczeń ze
Skarbem Państwa spółki Nafta Polska SA.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Nadzór nad spółkami Skarbu
Państwa i przedsiębiorstwami
państwowymi w zakresie
zaangażowania kapitałowego
w spółki prawa handlowego

Ocena nadzoru właścicielskiego nad
państwowymi podmiotami gospodarczymi sprawowanego przez Ministra
Skarbu Państwa i wojewodów.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Skarbu
Państwa, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Zakłady Azotowe w Chorzowie-Holding SA, Centralę Zaopatrzenia
Hutnictwa SA, Totalizator Sportowy
sp. z o.o., Polską Żeglugę Morską,
Przedsiębiorstwo Obsługi Cudzoziemców DIPSERVICE i Polską Wytwórnię
Papierów Wartościowych SA.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia sprawowanie przez Ministra Skarbu
Państwa nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa i przedsiębiorstwami państwowymi,
w zakresie angażowania ich majątku w inne podmioty gospodarcze. W 2003 r. działalność prowadziło 948 przedsiębiorstw
państwowych (pp) i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (jssp). Każda z nich mogła posiadać własne spółki zależne („córki”), te zaś z kolei – spółki zależne od siebie (czyli już „wnuczki”). Tworzenie hybrydalnych struktur własnościowych, w których
podmiot państwowy – pp lub jssp – występuje w roli właściciela na takich samych prawach, jak zależna od niego spółka „córka”,
jest istotnym zagrożeniem dla wykonywania należnych Skarbowi Państwa praw. Kontrolowanie przez Skarb Państwa majątku
kolejnych spółek jest coraz bardziej utrudnione, żeby nie rzec – iluzoryczne. MSP nie określiło wytycznych tworzenia spółek
zależnych przez jssp i pp. W kwietniu 2004 r. Minister Skarbu Państwa opracował Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami
z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi, jednak dokument ten ma walor instrukcyjny jedynie
wobec podmiotów, dla których uprawnienia właścicielskie wykonuje Minister Skarbu Państwa, zatem poza regulacją pozostają
liczne jssp i pp, w których uprawnienia te wykonują pozostali ministrowie i kierownicy urzędów centralnych.
Sześć zbadanych przez NIK spółek i przedsiębiorstw państwowych posiadało łącznie 32 spółki „córki”. Ale już w skład Grupy
Kapitałowej Żegluga Polska, której „matką” jest PP PŻB, wchodzą 94 spółki „wnuczki” oraz spółki stowarzyszone i zależne.
PŻB nie prowadziła analiz dotyczących nabywania przez Żeglugę Polską akcji i udziałów, toteż nadzór sprawowany nad tymi
podmiotami był powierzchowny.
Nieskuteczny był także nadzór Ministra Skarbu Państwa nad operacjami finansowymi spółek, czego wynikiem była m.in.
sprzedaż przez PŻM akcji Żeglugi Polskiej mimo braku zgody ministra. Kontrola wykazała, że Minister Skarbu Państwa nie
znał wartości majątku wnoszonego przez jssp i pp do spółek zależnych i nie dysponował bazą danych o podmiotach, w których
posiadały one akcje i udziały.
Niemal wszystkie skontrolowane jssp i pp udzielały spółkom zależnym wsparcia finansowego, przy czym często nie pomagało
ono uzyskiwać dodatnich wyników. Wsparcie to polegało przeważnie na udzielaniu pożyczek, gwarancji, poręczeń, wnoszeniu
dopłat oraz na zamianie wierzytelności na akcje i udziały. Działanie takie – jak wykazała kontrola – z reguły miało negatywny
wpływ na wyniki spółek i przedsiębiorstw „matek”, bowiem zaangażowanie kapitałowe nie było z reguły poprzedzone rzetelnymi analizami ekonomiczno-finansowymi, a podejmowane działania miały głównie charakter doraźny i sprowadzały się do
dokapitalizowania tych spółek.
Kontrola NIK ujawniła, że na 194 osoby zasiadające w radach nadzorczych zbadanych spółek, niemal połowa nie legitymowała
się zdanym egzaminem na kandydatów do rad nadzorczych ani nie spełniała warunków do zwolnienia z niego, co naruszało
przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Ponadto, we wszystkich kontrolowanych spółkach i przedsiębiorstwach
brakowało sformalizowanej procedury doboru osób na stanowiska w radach nadzorczych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– rozszerzenie obowiązywania Zasad
nadzoru właścicielskiego nad spółkami
z udziałem Skarbu Państwa i innymi państwowymi osobami prawnymi na wszystkie
podmioty wykonujące uprawnienia

właścicielskie wobec jssp i pp oraz uzupełnienie tego dokumentu o niezbędne
wytyczne dotyczące spółek zależnych,
– wprowadzenie obowiązku uzyskania
zgody organu założycielskiego na rozporządzanie przez pp mieniem o wartości
powyżej 50 tys. euro oraz obrót przez
nie akcjami i udziałami,

– dokonywanie analiz celowości i opłacalności zaangażowania kapitałowego
w spółki zależne,
– wprowadzenie mechanizmów powoływania osób do rad nadzorczych,
zgodnie z przepisami ustawowymi
i wewnętrznymi procedurami.
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Tytu³ kontroli
Procesy prywatyzacyjne
w energetyce cieplnej

Cel

Zakres

Ocena przygotowania i realizacji procesów prywatyzacji przedsiębiorstw
energetyki cieplnej.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz urzędach
miejskich – w Bydgoszczy, Chełmnie,
Żninie, Toruniu, Tychach, Jaworznie,
Nowym Sączu, Tarnowie, Łowiczu,
Opocznie, Tarnobrzegu, Koszalinie,
Szczecinie, Bytowie, Dzierzgoniu,
Pasłęku, Poznaniu, Sztumie, Tczewie,
Ustce oraz Kościanie. Skontrolowano
też spółki – Elektrociepłownię Białystok, Elektrociepłownie Warszawskie,
Zespół Elektrociepłowni Poznańskich.

Prywatyzacja przedsiębiorstw energetyki cieplnej, szczególnie spółek Skarbu
Państwa wywarła – zdaniem Najwyższej Izby Kontroli – korzystny wpływ na ich
funkcjonowanie. Efekty prywatyzacji dla podmiotów komunalnych były skromniejsze, m.in. z powodu braku strategii funkcjonowania lokalnych rynków ciepła, a także błędów popełnionych w trakcie przekształceń.
Izba pozytywnie oceniła przestrzeganie procedur prywatyzacji spółek przez Ministra Skarbu Państwa. Za niekorzystne uznała
opóźnienie realizacji programu prywatyzacji – w ciągu 7 lat spośród 21 elektrociepłowni sprywatyzowano tylko 10, a dwie,
w ramach restrukturyzacji, zostały połączone z jednym z koncernów energetycznych. Przeciąganie się procesów prywatyzacyjnych spowodowało, że kolejne przekształcenia odbywały się w mniej korzystnych warunkach rynkowych. Mimo prywatyzacji,
większość podmiotów, zwłaszcza działających w średnich i małych miejscowościach, zachowała pozycję monopolisty na
lokalnym rynku ciepła.
Kontrolerzy ustalili, że 9 gmin (z 21 badanych) nie uchwaliło założeń planów zaopatrzenia w ciepło, do czego zobowiązuje je
art. 19 Prawa energetycznego. Gminy te nie posiadały też dokumentów, określających sposób organizacji lokalnego rynku
ciepła oraz perspektywy jego rozwoju, co utrudniało ustalenie wartości rynkowej prywatyzowanych spółek. Z 19 przedsiębiorstw
ciepłowniczych, uczestniczących w Programie wspierania prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych, finansowanym ze środków
PHARE, jedynie cztery zostały sprywatyzowane (jedna spółka w niecałe trzy lata po prywatyzacji została postawiona w stan
upadłości). Kontrola wykazała, że dobór podmiotów do tego programu odbywał się bez określonych kryteriów.
NIK zgłosiła wiele zastrzeżeń do prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni Poznańskich SA. Jej uwagi dotyczyły m.in. opracowania
i odbioru analiz przedprywatyzacyjnych, a także braku działań eliminujących niekorzystne dla prywatyzacji spółki oraz Skarbu
Państwa postanowienia zakładowego układu zbiorowego pracy z maja 2001 r. Postanowienia te, korzystne z kolei dla pracowników, spowodowały opóźnienie prywatyzacji oraz zmniejszenie rynkowej wartości spółki o co najmniej 65 mln zł. Zdaniem
Izby, do powstania tych nieprawidłowości przyczyniła się bezczynność przedstawicieli Skarbu Państwa w radzie nadzorczej
spółki przy negocjowaniu i podpisaniu zbiorowego układu pracy. Działania z zakresu nadzoru właścicielskiego, podejmowane
przez organy gmin wobec sprywatyzowanych spółek komunalnych, miały bardzo ograniczony charakter.
Większość skontrolowanych gmin przesyłała Ministrowi Skarbu Państwa informacje o przekształceniach i prywatyzacji mienia
komunalnego po upływie obowiązujących terminów, z licznymi błędami, lub w ogóle nie przekazywała danych wymaganych
przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Kontrolerzy zwrócili uwagę, że z 19 umów, zawartych przez organy
samorządu terytorialnego, w ośmiu stwierdzono wady prawne lub inne nieprawidłowości. Odnotowano też brak kompetencji
i znajomości przepisów przez osoby odpowiedzialne w urzędach gmin za przekształcenia własnościowe.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wprowadzenie rozwiązań prawnych
umożliwiających skuteczne egzekwowanie od władz gmin informacji o przekształceniach i prywatyzacji mienia
komunalnego,
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– rozważenie przez zarząd Zespołu
Elektrociepłowni Poznańskich możliwości wypowiedzenia zakładowego
układu zbiorowego pracy z maja 2001 r.
lub dokonanie w nich zmian, umożliwiających prowadzenie spraw spółki
zgodnie z rachunkiem ekonomicznym
oraz racjonalną strategią rozwoju,

– zrealizowanie obowiązku opracowania założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i gaz.

Tytu³ kontroli
Prywatyzacja
Metalexportu

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości dokonanej przez
Ministra Skarbu Państwa sprzedaży
udziałów w Metalexporcie i ochrony
interesów Skarbu Państwa w związku
z tą transakcją oraz jej wpływu na
działalność niektórych podmiotów
z udziałem Skarbu Państwa.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Skarbu
Państwa, Metalexport sp. z o.o., Fabrykę Bison-Bial SA w Białymstoku
i Fabrykę Urządzeń Mechanicznych
sp. z o.o. w Porębie.

NIK negatywnie oceniła działania Ministra Skarbu Państwa w procesie sprzedaży
udziałów SP w Metalexporcie. Nieprawidłowości wystąpiły we wszystkich fazach
prywatyzacji spółki. W konsekwencji, przychody budżetu państwa z tej transakcji zostały rażąco zaniżone.
Zdaniem NIK, Ministerstwo Skarbu Państwa nie dochowało należytej staranności wybierając doradcę prywatyzacyjnego przy
sprzedaży udziałów Skarbu Państwa w Metalexporcie. Jest bowiem wielce prawdopodobne, że ubiegające się o to zlecenie
firmy BMF SA i Evip sp. z o.o., odpowiednio uzgadniając między sobą stawki wynagrodzenia za swe usługi w dwóch równolegle
toczących się postępowaniach prywatyzacyjnych (Metalexport i Kolmex), de facto podzieliły się zleceniami.
W procesie przygotowania do prywatyzacji Metalexportu nie wykorzystano pozycji Skarbu Państwa w spółce do zmiany
niekorzystnych zapisów w umowie spółki – przewidujących m.in. podejmowanie przez Zgromadzenie Wspólników wszystkich
uchwał większością 2/3 głosów i gwarantujących prawo pierwokupu udziałów dotychczasowym udziałowcom. Jeszcze w 1993 r.
uchwałą ZW Metalexportu prawo to przyznano, na równi z innymi udziałowcami, spółce Mex-Inwest. Spółka ta powstała dopiero w 1994 r., uprawnieniem obdarzono więc nieistniejący podmiot, co świadczy o tyleż szczególnym, co nieuzasadnionym
uprzywilejowaniu tej spółki. W 2000 r. spółka ta wystąpiła o kupno udziałów SP w Metalexporcie. Kontrkandydatem do ich
objęcia było m.in. Konsorcjum R&G.
Umową sprzedaży udziałów Metalexport sp. z o.o., udziały Skarbu Państwa sprzedano spółce Mex-Inwest za 27,6 mln zł.
W ocenie NIK było to działanie niegospodarne, bowiem konkurent oferował cenę wyższą o 1,5 mln zł oraz deklarował poczynienie wyższych od Mex-Inwestu inwestycji w przejmowanej spółce.
W Umowie sprzedaży udziałów Mex-Inwest zobowiązał się m.in. do podwyższenia o 20 mln zł kapitału Metalexportu. Za niedotrzymanie tego zobowiązania groziła kara umowna. Termin podwyższenia kapitału upłynął we wrześniu 2001 r., jednak MSP
z wezwaniem do zapłaty kary umownej zwlekało do stycznia 2003 r. Wobec oporu Mex-Inwestu sprawa trafiła do sądu, który
zasądził tę należność – 20 mln zł wraz z odsetkami – Skarbowi Państwa. Nie zostało także dotrzymane zobowiązanie inwestora
do utrzymania w Metalexporcie zatrudnienia na poziomie z dnia zakupu udziałów – pracę straciło 27% zatrudnionych.
W tym czasie pogorszyła się kondycja Metalexportu. Jego aktywa na koniec 2003 r. zmniejszyły się w porównaniu ze stanem
z 1 stycznia 2002 r. o 57%, zaś kapitał własny osiągnął wartość ujemną – 34,8 mln zł.
Mex-Inwest, kupując udziały w Metalexporcie, przejął także jego zobowiązanie do podwyższenia o 17,6 mln zł kapitału
w białostockiej spółce Bison-Bial. MSP przesunęło termin tej operacji, upływający początkowo 30 kwietnia 2001 r., na koniec
2003 r., ale i on nie został dotrzymany. W tej sytuacji Skarb Państwa uzyskał prawo dochodzenia kary umownej, ustalonej na
przeszło 8 mln zł. W wystąpieniu do Ministra Skarbu Państwa NIK wnioskowała o podjęcie działań w celu wyegzekwowania
tej kwoty. W Bison-Bialu nastąpił gwałtowny spadek przychodów ze sprzedaży, strata netto w latach 2001-2002 zwiększyła
się ponad trzykrotnie. Metalexport, główny akcjonariusz, nie podejmował jednak działań naprawczych.
Po przejęciu przez Mex-Inwest udziałów w Metalexporcie firma ta zawarła z FUM Poręba umowę o współpracy. Stała się ona
jedną z przyczyn gwałtownego pogorszenia się wyników ekonomiczno-finansowych Poręby. I w tym przypadku nie przedsięwzięto stosownych działań naprawczych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wprowadzenie obowiązku analizowania dokumentów składanych
w związku z procedurą wyboru doradców prywatyzacyjnych, celem eliminowania przypadków stosowania

przez oferentów zakazanych praktyk
monopolistycznych,
– usprawnienie w MSP procedur
podejmowania decyzji i skuteczniejsze
odzyskiwanie należności Skarbu Państwa,
– podjęcie działań zapewniających

pełną realizację zobowiązań umownych i egzekucję należnych Skarbowi
Państwa kar umownych.
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Tytu³ kontroli
Działalność Agencji Rozwoju
Przemysłu SA na rzecz
wspierania wybranych
podmiotów gospodarczych

Cel

Zakres

Ocena efektów działań Agencji Rozwoju Przemysłu SA w dziedzinie
wspierania rozwoju przemysłu.

Kontrolę przeprowadzono w Agencji
Rozwoju Przemysłu SA.

Agencja Rozwoju Przemysłu – której państwo przekazało swoje zadania w dziedzinie restrukturyzacji gospodarki – nie miała w żadnym powszechnie obowiązującym
akcie prawa określonego celu swojego działania. Należąca w całości do państwa ARP zajmuje się działalnością inwestycyjną,
pożyczkową i zarządczą, obejmującą różne branże gospodarki. Oceniając krytycznie jej decyzje inwestycyjne i kadrowe,
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła m.in. uwagę na brak rzetelnej, bieżącej analizy podejmowanych przez ARP przedsięwzięć,
nieregularne rozliczanie się z osiąganych efektów, angażowanie się w przedsięwzięcia niegospodarne i niecelowe. Działania
ARP doprowadziły – według szacunków Izby – do utraty przez Skarb Państwa 82 mln zł.
W latach 1995-2003 liczba spółek, w których ARP posiadała akcje (udziały) zwiększyła się z 62 do 119, w tym liczba spółek,
w których posiadała ponad 50% akcji (udziałów) wzrosła z 11 do 57. Objęcie przez Agencję większościowych pakietów
w badanych spółkach prawa handlowego nie przyczyniło się jednak do poprawy ich kondycji finansowej.
Przed 19 września 1996 r. statut ARP przewidywał prowadzenie przez nią działalności gospodarczej, związanej ze wspieraniem
restrukturyzacji, w tym m.in. obrót środkami trwałymi oraz wykonywanie praw z udziałów i akcji na zlecenie osób trzecich.
We wrześniu 1996 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ARP podjęło jednak uchwałę, której mocą dotychczasowe
brzmienie punktu stanowiącego, iż przedmiotem Agencji jest „prowadzenie innej działalności gospodarczej mającej na celu
wspieranie procesów restrukturyzacji”, zmieniono na „prowadzenie innej działalności gospodarczej”. Oznaczało to rozszerzenie zakresu działalności ARP na wszelką działalność gospodarczą – ale już bez związku z procesami restrukturyzacyjnymi.
Brakowi sprecyzowanego celu istnienia ARP towarzyszyły luki w wewnętrznych regulacjach dotyczących m.in. obejmowania
akcji (udziałów) spółek, wyznaczania członków rad nadzorczych spółek zależnych spośród osób spoza Agencji, kształtowania
składów spółek zależnych. W badanym okresie (między 1 stycznia 1995 r. a 30 czerwca 2003 r.) w radach nadzorczych spółek
ARP reprezentowana była przez 160 jej pracowników oraz 55 osób spoza Agencji. Te ostatnie w zdecydowanej większości
zostały wybrane – wedle wyjaśnień pracowników Agencji – spośród osób znanych im osobiście. Zatem nie kwalifikacje, ale
osobista znajomość decydowała, kto wejdzie do rady nadzorczej. Analiza dokumentacji owych 55 osób wykazała, że zarząd
ARP nie dysponował życiorysami większości kandydatów, kopiami świadectw zdania egzaminu na członka rady nadzorczej
spółek Skarbu Państwa, ani dokumentami poświadczającymi ich zawodowe kwalifikacje.
Większość spółek z portfela ARP nadzorował Departament Inwestycji Kapitałowych, który prowadził bazę danych o sytuacji
finansowej tychże spółek. W bazie tej brakowało jednak danych o spółkach nadzorowanych przez inne departamenty Agencji.
Kontrolerzy zwrócili uwagę, iż mimo obowiązku sporządzania okresowych analiz efektywności portfela inwestycyjnego agencji,
Departament Inwestycji Kapitałowych przez 8 lat nie sporządzał raportów oceniających stan spółek. Tenże departament kryteria
syntetyczne takiej oceny opracował z prawie pięcioletnim opóźnieniem.
W 1994 r. ARP nabyła – po cenie niższej niż proponowali konkurenci – zorganizowaną część przedsiębiorstwa NaukowoProdukcyjne Centrum Półprzewodników CEMI w upadłości, zobowiązując się w zamian do kontynuowania produkcji. Agencja
kupiła przedsiębiorstwo po niższej cenie także dzięki umorzeniu jego zobowiązania wobec Skarbu Państwa w wysokości
7,5 mln zł. Przedsiębiorstwo rychło jednak zaprzestało produkcji półprzewodników, zaś ARP zbyła należącą do niej działkę
po CEMI przy ul. Domaniewskiej w Warszawie (obecnie znajduje się tam centrum handlowe Galeria Mokotów). Zbycie tej
nieruchomości odbyło się w warunkach wskazujących na możliwość występowania korupcji, gdyż – zdaniem NIK – ówcześni
członkowie zarządu, świadomie działając na niekorzyść ARP, spowodowali powstanie szkody majątkowej w wysokości prawie
64 mln zł. W tej sytuacji Izba zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu niedopełnienia przez członków zarządu ARP obowiązku
prawidłowego gospodarowania powierzonym im mieniem.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zaniechanie przez ARP działalności
gospodarczej niezwiązanej z restrukturyzacją przemysłu,
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– wprowadzenie jasnych kryteriów
delegowania do rad nadzorczych spółek
osób spoza ARP,
– objęcie monitoringiem i oceną sytuacji finansowej wszystkich zależnych

i stowarzyszonych spółek z portfela
ARP.

Tytu³ kontroli
Prywatyzacja
Przedsiębiorstwa Przemysłu
Mięsnego w Koszalinie

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości działań w procesie przekształceń własnościowych
Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego
w Koszalinie.

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu
Państwa i Pomorski Przemysł Mięsny
„Agros-Koszalin” SA w upadłości
(podmiot powstały w wyniku prywatyzacji PPM).

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła proces prywatyzacji Przedsiębiorstwa
Przemysłu Mięsnego w Koszalinie, w szczególności zaś bezkrytyczne przyjęcie
koncepcji prywatyzacji sugerowanej przez przyszłych właścicieli, bez należytego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.
PPM w Koszalinie postało w 1989 r. z połączenia zakładów mięsnych w Koszalinie, Drawsku Pomorskim i Kołobrzegu oraz
zakładu transportowego w Koszalinie. W sierpniu 1993 r. dyrektor oraz rada pracownicza przedsiębiorstwa złożyli wniosek
o likwidację PPM w celu utworzenia spółki Skarbu Państwa z udziałem inwestora strategicznego. W październiku 1994 r.
Wojewoda Koszaliński wydał zarządzenie nr 85 w sprawie likwidacji PPM w Koszalinie, w celu wniesienia go do spółki akcyjnej utworzonej przez Skarb Państwa z „Agros-Holding” SA, Towarzystwem Wspierania Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa
oraz z tzw. „Grupą menedżerską” – skupiającą 40 osób kadry kierowniczej PPM. W październiku 1995 r. podsekretarz stanu
w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych zaakceptował zarządzenie wojewody nr 85, wyrażając tym samym zgodę na
likwidację PPM i jego prywatyzację.
Kontrola wykazała, że w dokumentacji prywatyzacyjnej dołączonej do zarządzenia nr 85 nie było analiz wiarygodności i potencjału
ekonomicznego inwestorów. Wojewoda nie przekazał MPW Programu prywatyzacji PPM, ani nie opracował opinii o zasadności
prywatyzacji PPM na warunkach przedstawionych we wniosku.
W opinii NIK, b. Wojewoda Koszaliński bezkrytycznie akceptował plany prywatyzacji forsowane przez kierownictwo PPM
w Koszalinie – przyszłych akcjonariuszy przekształcanego przedsiębiorstwa. Nie przeprowadził także analizy celowości
zastosowania innych ścieżek prywatyzacji – np. przez NFI albo sprzedaż. Za nierzetelne i korupcjogenne Izba uznała prowadzenie tej prywatyzacji bez sprecyzowania celów, którym miała służyć. Cel taki nie został przywołany ani w akcie zawiązania
spółki „Agros-Koszalin” SA, ani w jej statucie. Zdaniem NIK, wybór trybu przekształceń własnościowych powinien wynikać
z założonego celu prywatyzacji.
Wojewoda Koszaliński, mając zgodę MPW na likwidację PPM, doprowadził do zawiązania „Agros-Koszalin” SA, której statut
nie uwzględniał wszystkich wniosków MPW. Według sugestii ministra, program inwestycyjny spółki powinien być realizowany
bez dokonywania w ciągu 3 lat wypłat z zysku. Przyjęty statut zezwolił jednak na wypłatę części zysku netto akcjonariuszom
tzw. grupy menedżerskiej. Nie określono także w statucie przeznaczenia środków finansowych, które miały być uzyskane przez
spółkę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego. Zdaniem NIK, zgoda MPW na prywatyzację powinna być wyrażona
dopiero po przedstawieniu przez Wojewodę Koszalińskiego tekstu statutu projektowanej spółki w brzmieniu oczekiwanym przez
ministra, po wyegzekwowaniu od inwestorów deklaracji właściwego zabezpieczenia finansowego działalności spółki.
Izba ocenia kupno przez powstałą spółkę „Chłodni Koszalin” i Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „Agrolas” jako przedsięwzięcia
nietrafione, wynikające z niepełnej, powierzchownej i nierealistycznej oceny opłacalności tych inwestycji. Zakupy owe zostały
dokonane ze środków pochodzących z podwyższenia kapitału „Agros-Koszalin” dokonanego przez „Agros-Holding”. Stało się
tak wbrew założeniom koncepcji prywatyzacji PPM, która nie przewidywała konsolidacji spółki z innymi podmiotami. Środki
pochodzące z podwyższenia kapitału miały być angażowane w inwestycje rozwojowe i ekologiczne. Ponieważ „Agros-Holding”
miał udziały w „Chłodni Koszalin” i „Agrolasie”, z wyłożonych na podwyższenie kapitału 9 mln zł w ciągu miesiąca odzyskał
7,6 mln zł, pozbywając się przy okazji nierentownych składników majątku. W opinii Izby, celem działania tego strategicznego
inwestora nie był długofalowy rozwój „Agros-Koszalin”, ale szybkie odzyskanie zainwestowanych w spółkę środków.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– określanie w decyzjach prywatyzacyjnych celów prywatyzacji i ich
konsekwentne realizowanie,

– wyrażanie zgody na prywatyzację po
zapewnieniu w umowach prywatyzacyjnych postanowień zabezpieczających
ochronę interesów Skarbu Państwa,
– precyzyjne formułowanie w umowach prywatyzacyjnych postanowień

uniemożliwiających wyprowadzanie
poza sprywatyzowane podmioty środków z podwyższenia kapitału zakładowego.
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Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
administracji miar
i administracji probierczej

Cel

Zakres

Ocena wywiązywania się organów
administracji miar i administracji probierczej z ustawowych zadań, ze
szczególnym uwzględnieniem sprawowania funkcji kontrolnych.

Kontrolą objęto: Główny Urząd Miar
(GUM), 9 okręgowych urzędów miar
– w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu,
Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu,
2 okręgowe urzędy probiercze – w Krakowie i Warszawie oraz 7 obwodowych
urzędów miar i 2 obwodowe urzędy
probiercze.

Izba krytycznie oceniła sposób realizacji niektórych zadań ustawowych przez
administrację miar, pozytywnie natomiast – działania administracji probierczej.
NIK negatywnie ocenia naruszenie przez Prezesa Głównego Urzędu Miar przepisów Konstytucji RP. Ustawa zasadnicza
z 1997 r. pozbawiła Prezesa GUM uprawnień do wydawania powszechnie obowiązujących norm prawnych, zniosła też
możliwość stosowania zarządzeń jako źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Tymczasem, ignorując te zasady, Prezes
GUM wydał sześć zarządzeń zawierających przepisy powszechnie obowiązujące. Na niekonstytucyjność owych aktów wskazywały służby prawne GUM, a także Rzecznik Praw Obywatelskich. Prezes GUM stanął jednak na stanowisku, że przyjęcie
interpretacji, iż akty prawne mogą być wydawane wyłącznie przez organy wskazane w Konstytucji, grozi paraliżem funkcji
państwa i działalności administracji.
Jednocześnie Izba oceniła negatywnie opóźnienia w opracowywaniu przez Prezesa GUM aktów wykonawczych do ustawy
Prawo o miarach, które nie zostały wydane w komplecie do końca stycznia 2005 r., mimo upływu ponad 3,5 roku od opublikowania ustawy. W konsekwencji, w niektórych obszarach działalności administracji miar powstały luki prawne, trwające
nawet 13 miesięcy. Brak stosownych przepisów był m.in. powodem regresu w sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem
Prawa o miarach i Prawa probierczego. Zaniechano m.in. kontroli podmiotów użytkujących przyrządy pomiarowe poddawane
prawnej kontroli metrologicznej, a więc wymagające legalizacji, jak wagi czy liczniki, ograniczając się do kontroli stacji paliw.
Stan taki utrzymywał się co najmniej do III kwartału 2003 r., kiedy to weszły w życie długo oczekiwane przepisy o zasadach
przeprowadzania kontroli.
O wadze problemu przekonują wyniki kontroli przeprowadzonej w 2004 r. przez jednostki administracji miar w komendach
wojewódzkich Policji. Okazało się bowiem, że spośród używanych przez drogówkę 2.554 analizatorów wydechu, czyli alkomatów mierzących zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, ok. 11% nie miało ważnej legalizacji. W 540 przypadkach
wskazania nielegalizowanych urządzeń sądy uznały za dowód w sprawie. NIK zauważa, że skoro wskazania tych aparatów
mogą doprowadzić do odpowiedzialności karnej osób nimi badanych, to dowody naruszeń prawa muszą być niepodważalne,
zaś Prawo o miarach stanowi, że używanie urządzeń pomiarowych bez ważnej legalizacji zagrożone jest karą grzywny.
Według ustaleń kontroli, jednostki Policji posiadały jeden miernik współczynnika przepuszczania światła. Jest to urządzenie,
którym można sprawdzić, czy szyby pojazdu odpowiadają warunkom rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych pojazdów, zgodnie z którym przednie szyby powinny mieć współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż
75%, a boczne 70%. Jednak przyrządy do pomiaru współczynnika przenikania światła nie są w Polsce objęte prawną kontrolą
metrologiczną. Jak wynika z wyjaśnień GUM, administracja miar nie dostrzegała potrzeby objęcia ich procedurą legalizowania.
Tymczasem Prawo o miarach jasno stanowi, że przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane w ochronie bezpieczeństwa
i porządku publicznego, podlegają prawnej kontroli metrologicznej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie przez Prezesa GUM
pełnej realizacji zadań podejmowanych
w ramach nadzoru nad wykonywaniem
ustaw Prawo o miarach i Prawo probiercze,
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– zapewnienie okresowego powtarzania przez jednostki administracji
miar kontroli analizatorów wydechu
użytkowanych przez jednostki Policji,
– objęcie przez Ministra Gospodarki
i Pracy prawną kontrolą metrologiczną

mierników współczynnika przepuszczania światła przez szyby samochodowe.

Tytu³ kontroli
Systemy
informatyczne
w administracji celnej

Cel

Zakres

Ocena skuteczności wdrożonych
systemów informatycznych, stopnia
ich wykorzystania oraz efektywności
wprowadzonych rozwiązań, a także
dostosowania narzędzi informatycznych do realizacji zadań Służby Celnej
w związku z wejściem Polski do Unii
Europejskiej.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Finansów, izby celne – w Gdyni, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Przemyślu,
Rzepinie i Warszawie oraz urzędy
celne – w Gdyni, Gorzowie Wlkp.,
Kielcach, Łodzi, Poznaniu, Pruszkowie
i Przemyślu.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła zakup i wdrożenie systemów informatycznych w administracji celnej. Na taką ocenę wpłynęły m.in. opóźnienia (od 6 do
26 miesięcy) we wprowadzaniu systemów, uzależnienie się od jednego dostawcy, niejasne określenie spodziewanych efektów
informatyzacji oraz zakup niepotrzebnych systemów. Jeden z nich, który kosztował prawie 350 tys. zł nie był eksploatowany,
drugi natomiast nie został nawet uruchomiony, mimo iż na jego wykonanie wydano 390 tys. zł. Poważną wadę stanowiła
ograniczona funkcjonalność systemów informatycznych. Zwiększyła ona pracochłoność odpraw celnych, ponieważ nie traktowano równorzędnie zgłoszeń celnych w formie papierowej i elektronicznej. Te ostatnie były wyłącznie uzupełnieniem formy
papierowej i nie posiadały statusu formalnego zgłoszenia celnego.
Doceniając trafność decyzji Głównego Urzędu Ceł i Ministerstwa Finansów (w 2002 r. struktury GUC zostały włączone do
MF) co do konieczności budowy nowoczesnego systemu informatycznego, mającego usprawnić pobór należności celnych
i podatkowych, NIK podkreśla, iż w trakcie realizacji tego planu dopuszczono się istotnych zaniedbań. Przede wszystkim sposób budowy nowego systemu informatycznego, jako części poprzedniego, przyczynił się do uzależnienia zamawiającego od
wykonawcy i ograniczył konkurencję. Okazało się bowiem, że 10 umów o wartości 52,7 mln zł (tj. 54,9% wartości wszystkich
umów) zawarto z tą samą firmą. Funkcjonujący w GUC i MF system zamówień publicznych pomijał podstawowy tryb zamówienia
publicznego, tj. przetarg nieograniczony, w związku z tym większość kontraktów (90%) zrealizowano w trybie z wolnej ręki.
Za naganne NIK uznała skupienie uprawnień dotyczących zamówień publicznych dla potrzeb administracji celnej w rękach
jednego pracownika MF. Tego rodzaju dysfunkcja w organizacji pracy urzędu, to – zdaniem Izby – jeden z podstawowych
mechanizmów korupcjogennych.
W pracach nad strategią informatyzacji nie uczestniczyli przedstawiciele izb i urzędów celnych, a strategie opracowane
w MF nie zawierały planów finansowych rozwoju informatyzacji administracji celnej z podziałem na źródła finansowania
i przewidywane koszty.
Minister Finansów, a wcześniej Prezes GUC, nie doprowadzili do stworzenia, w ramach systemów CELESTA i CESAR,
Centralnego Modelu Danych administracji celnej – niezbędnego instrumentu zarządzania strukturą zamawianego systemu.
W rezultacie powstawały lokalne struktury danych, budowane w sposób dowolny przez ich wykonawców. Wskutek błędnego
przeświadczenia kierownictwa MF, iż dopiero uzyskanie pełnej funkcjonalności systemów wymaga zapewnienia ochrony danych
osobowych, Minister Finansów od maja 2002 r. do końca czerwca 2003 r. nie zapewnił ochrony tych danych, ani nie zgłosił
posiadanych przez resort zbiorów danych Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Nie wyznaczył też administratora bezpieczeństwa informacji i nie wydał upoważnień do przetwarzania danych osobowych w administracji celnej.
Izba zwraca uwagę, że zarówno GUC jak i MF rozpoczynały budowę systemów nie mając opracowanych założeń dotyczących
ich funkcjonalności, wydajności oraz akceptowalnych kosztów. Ogólne założenia określano dopiero na etapie poszczególnych
zamówień publicznych, co prowadziło do niekorzystnych zmian w architekturze systemów.
W opinii NIK, administracja celna wywiązała się z obowiązku dostosowania rodzimych systemów informatycznych do standardów
funkcjonujących w Unii Europejskiej, jednak brak strategii wdrożeń systemów, a także spiętrzenie prac w okresie poprzedzającym
akcesję Polski do UE, doprowadziły do wzrostu kosztów, nierównomiernego ich rozłożenia oraz przekroczenia terminu prac.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– dokonanie przez administrację celną
analizy funkcjonalności wdrożonych
systemów informatycznych,

– ograniczenie uzależnienia od jednego wykonawcy systemu informatycznego,
– zapewnienie skutecznego nadzoru
nad realizacją zamówień publicznych

w celu uniknięcia nieprawidłowości
i zagrożenia korupcją,
– zapewnienie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych
administracji celnej.
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Tytu³ kontroli
Wydatki na promocję
w przedsiębiorstwach
państwowych i spółkach
z udziałem Skarbu Państwa

Cel

Zakres

Ocena działalności promocyjnej prowadzonej przez przedsiębiorstwa
państwowe i spółki z udziałem Skarbu
Państwa.

Kontrolę przeprowadzono w 30 przedsiębiorstwach państwowych i spółkach
z udziałem Skarbu Państwa.

NIK stwierdziła, że organy nadzorujące przedsiębiorstwa i spółki z dominującym
udziałem Skarbu Państwa w nikłym stopniu interesowały się wydatkami na promocję: reklamę, marketing, public relations, sponsoring, a także przeznaczonymi na darowizny. Brak badań nad skutecznością
i efektywnością wspomnianych przedsięwzięć, znaczna dowolność w dysponowaniu środkami na promocję, powodowały
– zdaniem Izby – m.in. niecelowe wydatkowanie środków oraz powstawanie i ugruntowywanie się mechanizmów korupcjogennych.
Izba stwierdziła, że 14 spośród 30 przedsiębiorców nie miało przepisów wewnętrznych regulujących prowadzenie i finansowanie
działalności promocyjnej, zaś u pozostałych były one ogólne lub obejmowały jedynie niektóre zagadnienia z tej sfery. Wprawdzie
przedsiębiorcy nie mają ustawowego obowiązku wydawania przepisów normujących szeroko pojętą działalność promocyjną,
ale jednoznaczne regulacje korzystnie wpływają na przejrzystość procedur i zmniejszają ryzyko wystąpienia niepożądanych
zjawisk.
Kontrola wykazała, że w umowach z dostawcami usług i materiałów reklamowych znajdowały się postanowienia nieprecyzyjne,
nieokreślające jasno zobowiązań stron, niezgodne z interesami przedsiębiorców, często nie było w nich zapisów o stosowaniu
kar za niewykonanie lub nienależyte realizowanie postanowień umownych.
Izba zwraca uwagę, że tylko 11 podmiotów prowadziło badania mające na celu ustalenie efektów przeprowadzonych przedsięwzięć reklamowych. Brak stosownych badań sprzyjał nieracjonalnemu wydatkowaniu środków finansowych na cele promocyjne.
W 9 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości w zawartych umowach sponsoringowych, polegające m.in. na ustalaniu zbyt
wysokiego wynagrodzenia za usługi świadczone przez sponsorowanego, czy też znaczącym podwyższaniu świadczeń sponsora
w kolejnych umowach lub aneksach do nich, przy pozostawieniu świadczeń sponsorowanego na niezmienionym poziomie.
Stwierdzono, iż jedna z elektrowni, która zawarła umowę ze sportową spółką akcyjną, na sponsorowanie jej drużyny siatkarskiej
wydatkowała 732 tys. zł, chociaż zarząd elektrowni wiedział o braku związku pomiędzy tymi wydatkami a wzrostem przychodów.
Elektrownia, ze względu na swoją specyficzną sytuacją rynkową, i tak miała zapewniony zbyt wytworzonej przez siebie energii,
co podważało sens jej wydatków promocyjnych.
Aż 17 jednostek nieprawidłowo ewidencjonowało koszty reprezentacji, do których najczęściej zalicza się wydatki przeznaczone
na przyjęcie, wyżywienie i zakwaterowanie przedstawicieli kontrahentów, kupno upominków dla gości przedsiębiorcy, organizowanie okolicznościowych przyjęć – wliczając w nie m.in. wydatki na funkcjonowanie rady nadzorczej, zakup upominków
i organizowanie imprez dla własnych pracowników. W 10 firmach przyznawano darowizny podmiotom nieuwzględnionym
w wewnętrznych regulacjach. Niektóre firmy, np. KGHM „Polska Miedź” SA, Elektrownia Opole, przyznając darowizny Policji,
administracji samorządowej i wojskowej, w istocie finansowały zadania przynależne państwu, co mogło negatywnie wpływać
na bezstronność władz publicznych przy rozstrzyganiu spraw darczyńców i stawiać obdarowanych w sytuacji konfliktu interesów.
Część przedsiębiorców nieprawidłowo opisywała dowody księgowe, dokumentujące wydatki na cele reprezentacyjne, w tym
zwłaszcza na zakup usług gastronomicznych, upominków i napojów alkoholowych. Ich niedostatecznie szczegółowy opis nie
tylko utrudnia wykazanie związku poniesionych wydatków z działaniami podejmowanymi w celu osiągnięcia przychodów, ale
może – zdaniem NIK – uruchomić mechanizmy korupcjogenne, ograniczając możliwości kontroli tych wydatków.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– dokonywanie przez organy państwowe – wykonujące funkcje właścicielskie
w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
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oraz funkcje organu założycielskiego
w przedsiębiorstwach państwowych,
– analizy wydatków na działalność
promocyjną, w szczególności na sponsoring i darowizny,

– opracowanie przez przedsiębiorców
przepisów wewnętrznych regulujących
działalność promocyjną i przyznawanie
darowizn.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Prawidłowość
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego
i współpraca PKN
z Wydawnictwami
Normalizacyjnymi
„ALFA-WERO” sp. z o.o.

Ocena przebiegu konkursu na stanowisko Prezesa PKN, w tym rzetelności
postępowania komisji konkursowej
oraz współpracy Prezesa PKN ze
spółką „ALFA-WERO” przy drukowaniu i rozpowszechnianiu wydawnictw
normalizacyjnych.

Kontrolę przeprowadzono w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów i w Polskim
Komitecie Normalizacyjnym.

W opinii NIK, konkurs na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
przeprowadzony został nierzetelnie. Za jego organizację odpowiedzialna była
komisja konkursowa wyłoniona ze składu Rady Normalizacyjnej działającej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
W pierwszym etapie konkursu Komisja sprawdziła, czy kandydaci na stanowisko Prezesa PKN spełniają wymagania uprawniające do ubiegania się o tę funkcję. Zgodnie z ustawą o normalizacji, Prezesem PKN może zostać niekarany obywatel
polski, posiadający wyższe wykształcenie i legitymujący się co najmniej czteroletnim stażem pracy związanym z normalizacją.
Tymczasem do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego komisja konkursowa dopuściła osobę ukaraną przez sąd grodzki
za wykroczenie oraz kandydata, który nie mógł wykazać się czteroletnim stażem pracy związanym z normalizacją.
Podczas kontroli postępowania konkursowego, NIK zwróciła uwagę na wątpliwości, jakie wzbudza niespójność niektórych
przepisów ustawy o normalizacji. Z jednej strony wymaga ona od kandydata na stanowisko Prezesa PKN bezwzględnej
niekaralności, z drugiej zaś uznaje, że powodem odwołania Prezesa PKN przed upływem kadencji może być popełnienie
przestępstwa, ale tylko z winy umyślnej. Jest to niekonsekwencja, na którą powoływał się wspomniany kandydat przekonując,
że wedle opinii prawników nie ma obowiązku ujawniania w postępowaniu konkursowym kar za wykroczenia.
Izba wyraża również pogląd, iż do ustalenia, że osoba uczestnicząca w konkursie ma czteroletni staż w normalizacji, niezbędne
są dokumenty wskazujące precyzyjnie początkową i końcową datę każdego okresu pracy „związanej z normalizacją”. W wyniku
postępowania kontrolnego ustalono jednak, że przedstawione przez kandydata dokumenty – pismo od Prezydenta Konfederacji
Pracodawców Polskich o pełnieniu przez zainteresowanego funkcji Szefa Zespołu Ekspertów, z Krajowej Izby Gospodarczej
o członkostwie w Zespole Ekspertów i z Kancelarii Sejmu o udziale w pracach legislacyjnych dotyczących normalizacji – nie
spełniają tego wymogu i nie mogą być brane pod uwagę przy dokumentowaniu stażu pracy w normalizacji. Komisja konkursowa była jednak innego zdania i zarekomendowała Prezesowi Rady Ministrów tego kandydata na stanowisko Prezesa PKN.
W rezultacie Prezes Rady Ministrów powołał go na stanowisko Prezesa PKN. W ocenie NIK, niezweryfikowanie w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów danych dotyczących zainteresowanego świadczy o nierzetelności postępowania. Premier powinien
mieć bowiem absolutną pewność, że przedstawiany przez komisję konkursową kandydat na stanowisko państwowe spełnia
warunki wymagane do piastowania funkcji.
Ugoda między Polskim Komitetem Normalizacyjnym a wydawnictwem „ALFA-WERO” dotyczyła zaspokojenia roszczeń PKN
z tytułu nierozliczonej przez wydawcę prowizji za rozpowszechnianie nowo ustanawianych norm. Wedle wyliczeń, odszkodowanie na rzecz PKN z tego tytułu powinno wynieść co najmniej 4,8 mln zł, jednak Komitet zadowolił się sumą 1,5 mln zł, która
ma zostać zrekompensowana bezpłatnymi usługami „ALFA-WERO”. NIK uznała, że wynegocjowana suma jest zdecydowanie
za niska, a uzgodniona forma zaspokojenia roszczeń może rodzić problemy, gdyż – jako podlegająca procedurom zamówień
publicznych – uzależniona jest od zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a tej przed zawarciem ugody nie uzyskano.
Do chwili ukończenia kontroli PKN wspomnianej należności nie wyegzekwował.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– podjęcie prac nad nowelizacją ustawy
o normalizacji w celu doprecyzowania,
czy wymóg niekaralności kandydata na
Prezesa PKN dotyczy wszelkich form odpowiedzialności, czy tylko przestępstw

z winy umyślnej – jak w przypadku
przesłanki do odwołania Prezesa PKN
przed upływem kadencji,
– ustanowienie w przepisach prawa
zasady weryfikacji dokumentów kandydatów proponowanych przez komisje
konkursowe Rady Normalizacyjnej do

nominacji na stanowisko Prezesa PKN,
– wyegzekwowanie przez PKN od
„ALFA-WERO” uzgodnionych w wyniku
ugody zobowiązań.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Restrukturyzacja
i przekształcenia w przemyśle
cukrowniczym

Ocena działań Ministra Skarbu Państwa, spółek cukrowych i cukrowni
związanych z przeprowadzeniem
restrukturyzacji i przygotowaniem prywatyzacji przemysłu cukrowniczego.

Kontrolą objęto: ministerstwa Skarbu
Państwa oraz Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Agencję Rynku Rolnego, Krajową
Spółkę Cukrową SA, Śląską Spółkę
Cukrową SA oraz 14 cukrowni.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia przebieg procesów restrukturyzacyjnoprywatyzacyjnych w sektorze cukrowniczym. W ciągu prawie 10 lat od wejścia
w życie ustawy o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, wynikająca z niej
koncepcja prywatyzacji sektora cukrowniczego nie została zrealizowana. Powstałe z opóźnieniem cztery spółki cukrowe
o statusie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, niewyposażone w płynne środki finansowe, zamiast koordynować działania
restrukturyzacyjne w cukrowniach-spółkach parterowych, zbywały ich akcje, finansując uzyskanymi w ten sposób środkami
własną działalność.
Także kolejny akt, mający radykalnie zmienić docelową strukturę organizacyjną cukrownictwa – ustawa o regulacji rynku cukru
– nie wpłynął na ustabilizowanie rynku. Powstały z początkiem 2003 r. holding Krajowa Spółka Cukrowa SA objął 27 spółek
podlegających inkorporacji. Celem było utworzenie jednolitego podmiotu o silnej pozycji na rynku cukru, w którym pracownicy
i plantatorzy będą mieli większość akcji. Proces ten okazał się wieloetapowy i jeszcze w I półroczu 2005 r. nie doprowadził
do połączenia wszystkich spółek.
Negatywny wpływ na stan finansowy KSC SA w pierwszym okresie jej działalności wywarło niedokapitalizowanie spółki przynależnymi jej akcjami Skarbu Państwa. Zwiększenie kapitału akcyjnego KSC SA o akcje śląskich cukrowni – przewidziane
w art. 20 ust. 2 ustawy o regulacji rynku cukru jako niezwłoczne – nastąpiło dopiero w 2004 r. Kontrola wykazała, że zagrożenie
dla kontynuacji działalności KSC SA istniało już na etapie połączenia trzech spółek cukrowych w jeden podmiot. Powstająca
KSC SA została bowiem obciążona zobowiązaniami i zadłużeniem spółek cukrowych, a następnie włączonych cukrowni, co
negatywnie wpłynęło na jej sytuację ekonomiczno-finansową. W dniu zakończenia roku obrachunkowego 2001/2002 trzy
łączące się spółki cukrowe wykazywały na działalności gospodarczej straty w wysokości 121,8 mln zł.
W ocenie Izby, Minister Skarbu Państwa nie sprawował skutecznego nadzoru nad działaniami spółek cukrowych. Przykładem
braku dbałości o interes Skarbu Państwa było pozostawienie wyboru nabywcy akcji cukrowni zarządom spółek cukrowych.
Nie został też zrealizowany zamiar przeznaczenia 30% środków pochodzących ze sprzedaży akcji w grupach regionalnych
na dokapitalizowanie całego sektora.
Przewlekła prywatyzacja Śląskiej Spółki Cukrowej, od podpisania umowy do wydania akcji upłynęło 2,5 roku, wynikała – zdaniem
NIK – m.in. ze stanowiska Ministra Skarbu Państwa, który wprowadził do treści umowy warunek niemożliwy do spełnienia
przez kupującego. Izba szczególnie krytycznie ocenia rzetelność dokumentowania przez MSP przebiegu i wyników negocjacji, prowadzących do rezygnacji z uprzywilejowania akcji holdingu. Podobna ocena dotyczy też korzystania przez dwóch b.
członków zarządu KSC SA z majątku spółek cukrowych (samochody, telefony komórkowe, wynajem mieszkania) w celach
prywatnych po rozwiązaniu umowy o pracę.
Z ustaleń kontroli wynika, że zarówno Ministrowi Skarbu Państwa jak i spółkom cukrowym doradzały te same podmioty, co
prowadziło do konfliktu interesów. W ocenie NIK, zaliczkowo finansując umowy zawarte z jednym z nich, sama będąca w trudnej
sytuacji finansowej i ubiegająca się o pomoc publiczną KSC SA kredytowała tego doradcę.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– dokończenie prywatyzacji Krajowej
Spółki Cukrowej SA,
– rzetelne przedstawianie w sporządzanych dokumentach z przebiegu
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negocjacji warunków umów prywatyzacyjnych,
– wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających angażowanie jako doradców
Ministra Skarbu Państwa osób i firm
w sytuacjach wskazujących na występowanie konfliktu interesów.

Tytu³ kontroli
Prywatyzacja
przedsiębiorstw
przemysłu spirytusowego

Cel

Zakres

Ocena zaawansowania, przebiegu
i efektów prywatyzacji przedsiębiorstw
przemysłu spirytusowego – Polmosów, a także wykonania zobowiązań
prywatyzacyjnych przez inwestorów
oraz ich wpływu na sytuację spółek po
przekształceniach.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Skarbu
Państwa, Ministerstwo Finansów, 2 firmy doradcze i 11 sprywatyzowanych
Polmosów.

Mimo iż Strategia prywatyzacji przemysłu spirytusowego przewidywała sprywatyzowanie wszystkich Polmosów do końca 2000 r., do czasu zakończenia kontroli
(marzec 2005 r.) sprywatyzowano tylko 12 spośród 21 przedsiębiorstw sektora spirytusowego. Zdaniem NIK, podawane przez
Ministerstwo Skarbu Państwa kolejne terminy zakończenia prywatyzacji (ostatni to 2000 r.) nie miały realnych podstaw, gdyż
nie wynikały z analiz ani prognoz rozwoju rynku spirytusowego czy kapitałowego.
Przyczyną tak znacznych opóźnień procesów prywatyzacyjnych była m.in. opieszałość Ministerstwa Skarbu Państwa. Mało
tego, ministerstwo zawierało umowy z niewiarygodnymi inwestorami i przyjmowało wadliwe analizy przedprywatyzacyjne, nie
egzekwowało też kar umownych od inwestorów oraz nie traktowało równo wszystkich oferentów.
W ocenie NIK, dotychczasowa prywatyzacja nie wpłynęła w sposób istotny na rozszerzenie krajowych i zagranicznych rynków
zbytu Polmosów, ani nie przyczyniła się bezpośrednio do poprawy ich rentowności – co należało do celów prywatyzacji – ponieważ w latach 2001-2004 rentowność Polmosów dotychczas niesprywatyzowanych była wyższa od rentowności pozostałych
przedsiębiorstw. To, że w badanym okresie wszystkie Polmosy odnotowały poprawę swoich wyników finansowych, wynikało
przede wszystkim z obniżenia stawki akcyzy na wyroby spirytusowe, nie zaś z samej prywatyzacji.
Mimo umieszczenia w umowach prywatyzacyjnych zobowiązań do utrzymania zatrudnienia, nie udało się ochronić części miejsc
pracy, co świadczy o niezrealizowaniu kolejnego ważnego celu prywatyzacji przedsiębiorstw branży spirytusowej. W I półr.
2004 r. w poznańskim Polmosie pracowało zaledwie 55% zatrudnionych przed jego prywatyzacją. Kontrola wykazała także, iż
niektórzy inwestorzy nie dochowali zobowiązań pracowniczych (m.in. dotyczących płac) wynikających z pakietów socjalnych,
będących integralną częścią umów prywatyzacyjnych.
Nieprawidłowościom popełnionym w trakcie prywatyzowania Polmosów w Żyrardowie, Warszawie i Siedlcach towarzyszyło
tolerowanie w MSP mechanizmów korupcjogennych, polegających m.in. na nierównym dostępie do informacji, dowolności
w podejmowaniu decyzji o wyborze inwestora. Drastycznym przykładem nieprawidłowości było łączenie przez tę samą
osobę funkcji dyrektora przedsiębiorstwa, pełnomocnika ds. jego prywatyzacji oraz akcjonariusza przejmującej spółki, co
spowodowało, że działał on w sytuacji konfliktu interesów. Zdaniem NIK, Minister Skarbu Państwa nie powinien wyznaczać
na swojego pełnomocnika osoby, która mogła być zainteresowana stworzeniem warunków korzystnych dla spółki przejmującej
– na przykład jej akcjonariusza.
Zastrzeżenia Izby wzbudziły przyjęte przez MSP wyceny prywatyzacyjne wielu Polmosów. Np. ponad sześciokrotne obniżenie
oszacowania wartości przedsiębiorstwa (Polmos w Żyrardowie) w ciągu pięciu miesięcy świadczy o tym, że doradca nie dokonywał rzeczywistego szacowania wartości, a raczej usiłował dopasować wycenę do założonego poziomu. Krytyczne uwagi
spowodowało też wydatkowania przez Ministra Skarbu Państwa 460 tys. zł za sporządzenie analiz przedprywatyzacyjnych dla
Polmosów w Białymstoku i Lesznie, mimo iż nie znajdowały się one w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, która – zgodnie
z przepisami – uzasadniałaby sfinansowanie wynagrodzeń firm doradczych ze środków budżetowych.
Finansowy wymiar nieprawidłowości w przygotowywanych i zakończonych procesach prywatyzacji przedsiębiorstw spirytusowych wyniósł 200 mln zł.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– niepowoływanie na pełnomocników
w prywatyzacjach bezpośrednich osób
będących w konflikcie interesów,

– zawieranie w umowach prywatyzacyjnych postanowień gwarantujących
Skarbowi Państwa możliwość kontroli
realizacji wszystkich zobowiązań.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie możliwości
rozwojowych gospodarki
morskiej

Cel

Zakres

Ocena tworzenia przez administrację
rządową, głównie morską, prawnych
i ekonomicznych warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki morskiej.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Skarbu
Państwa, urzędy morskie w Gdyni,
Słupsku i Szczecinie oraz zarządy
portów morskich w Gdańsku, Gdyni,
Szczecinie-Świnoujściu, Kołobrzegu,
Darłowie i Elblągu.

Wyniki kontroli dają podstawę do negatywnej oceny działalności rządu, w tym
ministra właściwego ds. gospodarki morskiej w zakresie wykorzystania możliwości
rozwojowych tej gospodarki w latach 2002-2004 (I półr.). W tym czasie nie wprowadzono w życie rozwiązań podatkowych,
celnych, ani prawnych umożliwiających polskim armatorom i portom morskim poprawę warunków funkcjonowania, zwłaszcza
zwiększenie ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
Niekorzystne warunki funkcjonowania polskiej floty handlowej były przede wszystkim skutkiem niewprowadzenia uregulowań
podatkowych dla tego typu działalności, stosowanych w innych krajach i postulowanych przez Unię Europejską. Minister Infrastruktury nie zdołał uzgodnić z Ministrem Finansów projektu ustawy o tzw. podatku tonażowym. Podatek ten jest instrumentem
fiskalnym stosowanym w wielu krajach nadmorskich należących do OECD, mającym zachęcać armatorów pływających dotychczas pod tanimi banderami, do rejestrowania statków w rodzimym kraju. Wprowadzenie tego podatku mogłoby zatem sprzyjać
powrotowi polskich statków pod polską banderę. Niestety, do czasu zakończenia kontroli rząd nie stworzył ekonomicznych
warunków do takich powrotów. W efekcie stale malała liczba statków pod polską banderą i zmniejszał się ich tonaż.
Minister Infrastruktury nie przygotował projektu nowej ustawy o zatrudnieniu i pracy na morskich statkach handlowych o polskiej
przynależności, a także nie wprowadził w życie systemu finansowania zakupu przez armatorów nowych statków w stoczniach
polskich.
Kontrola wykazała, że przestarzała i zdekapitalizowana infrastruktura polskich portów morskich, w połączeniu ze złym stanem
połączeń kolejowych i drogowych portów z resztą kraju, przyczynia się do ciągłego spadku ich konkurencyjności, co może grozić
wyeliminowaniem z rynku nie tylko przez porty Europy Zachodniej, ale także przez porty wschodniobałtyckie. Przystępując do
UE, Polska musiała nie tylko zagwarantować nieograniczony dostęp do naszych portów statkom unijnym, ale także zapewnić
wolny dostęp do swojego rynku ładunkowego. Jednak zły stan polskich portów i ich infrastrukturalnego otoczenia sprawił, że
ładunki z krajów środkowoeuropejskich szły przez Niemcy (przeładunki w Hamburgu wzrosły o 18%), a nie przez porty polskie.
Także Kłajpeda, Tallin i Ryga stają się dla naszych portów coraz poważniejszą konkurencją.
Istotnym czynnikiem finansowania budowy i modernizacji infrastruktury portowej mogłyby być unijne fundusze pomocowe,
zwłaszcza Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Kontrola wykazała jednak, że właściwi ministrowie nie stworzyli warunków prawnych umożliwiających korzystanie z tych środków, m.in. Minister Infrastruktury nie wydał
rozporządzenia dotyczącego trybu składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z funduszów pomocowych.
Ukształtowana przed półwieczem struktura administracji morskiej nie gwarantuje w obecnej chwili podejmowania jednolitych,
skoordynowanych i skutecznych działań w polskich obszarach morskich, mimo to Ministerstwo Infrastruktury wstrzymuje się
z przeprowadzeniem jej reorganizacji. NIK negatywnie oceniła też działalność dyrektorów urzędów morskich, a zwłaszcza
brak rzetelności w pobieraniu i egzekwowaniu opłat portowych, stanowiących dochód budżetu państwa. Stwierdzone w toku
kontroli nieprawidłowości finansowe wyniosły ogółem 0,2 mln zł. Kwota ta stanowiła uszczuplenia w dochodach kontrolowanych
jednostek.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– stworzenie polskim armatorom
i portom morskim ekonomicznych warunków umożliwiających konkurowanie
z innymi krajami UE, zwłaszcza pod
względem obciążeń podatkowych,
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– priorytetowe traktowanie w programach rozwoju transportu drogowego
i kolejowego potrzeb wynikających
z konieczności usprawnienia dostępu
do portów morskich od strony lądu,
– zapewnienie podmiotom działającym w sektorze gospodarki morskiej

odpowiednich warunków prawnych
i organizacyjnych do skutecznego wykorzystania środków unijnych,
– zapewnienie skuteczności działania
terenowej administracji morskiej.

Tytu³ kontroli
Zarządzanie
drogami publicznymi
na skrzyżowaniach z liniami
kolejowymi

Cel

Zakres

Ocena działalności organów zobowiązanych do zapewnienia bezpieczeństwa pieszym oraz pojazdom
drogowych i szynowym na przejazdach
kolejowych.

Kontrolą objęto: Zarząd PKP Polskie
Linie Kolejowe SA oraz 8 oddziałów
regionalnych spółki i 9 zakładów linii
kolejowych, Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad wraz z 9 oddziałami terenowymi, 4 urzędy marszałkowskie, 15 urzędów miejskich i starostw
powiatowych, 4 urzędy gminne oraz
27 zarządów dróg wojewódzkich,
miejskich i powiatowych.

Kontrola potwierdziła słuszność powszechnego przekonania o wyjątkowo niskim
poziomie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi. Przejazdy
kolejowe są zdecydowanie najsłabszym ogniwem w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego. Około 60%
wszystkich wypadków kolejowych wydarza się właśnie na przejazdach, a zabici i ranni w tych zdarzeniach stanowią ok. 95%
ofiar wypadków kolejowych.
Dwupoziomowe, a więc bezkolizyjne, powinny być tylko skrzyżowania autostrad i dróg szybkiego ruchu z liniami kolejowymi
oraz skrzyżowania wszystkich dróg publicznych ze szlakami żelaznymi, na których pociągi przekraczają prędkość 160 km
na godzinę. Wszystkie inne, jednopoziomowe przejazdy kolejowe, rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie, dzieli na kategorie A, B, C i D. Przejazdy kat. A muszą być wyposażone w szlabany obsługiwane przez dróżników,
kat. B – w samoczynną sygnalizację świetlną i półrogatki, kat. C – w sygnalizację świetlną samoczynną bądź uruchamianą
przez pracowników kolei, zaś kat. D nie mają dodatkowych urządzeń – są to przejazdy niestrzeżone.
Przejazdy kat. A urządzane są na skrzyżowaniach o intensywnym ruchu, zarówno kolejowym, jak i drogowym. Tymczasem
kontrola ujawniła, że w latach 2002-2003 funkcjonowało 287 przejazdów tej kategorii „z zawieszoną obsługą”, czyli ruchliwe
przejazdy wyposażone w szlabany przekształcono w przejazdy niestrzeżone. W 2003 r., z 23 wypadków na przejazdach kat.
A, aż 21 miało miejsce na tych „z zawieszoną obsługą”.
W trakcie kontroli ustalono, że „zawieszenia obsługi na przejeździe kat. A” nie przewidywały ani akty normatywne, ani też
obowiązujące w PKP PLK SA wewnętrzne instrukcje. Próby formalnego nadania tym przejazdom kat. D nie uzyskiwały koniecznej zgody zarządców dróg i policji, zatem planowe odstąpienie przez PKP PLK SA od strzeżenia tych przejazdów było,
w ocenie NIK, nielegalne.
Kontrola wykazała także, że przejazdy kolejowe były w złym stanie technicznym, a ich urządzenia nienowoczesne, w większości
zużyte, w skrajnych przypadkach zagrażały bezpieczeństwu ruchu. Prawie 60% skontrolowanych przejazdów wymagało gruntownego remontu, a 80% urządzeń zabezpieczenia ruchu zamontowanych na przejazdach było podatnych na awarie. Niektóre
mechanizmy – szczególnie szlabany i urządzenia do ich podnoszenia – pamiętały nawet czasy II wojny światowej.
Zły stan techniczny przejazdów i wiaduktów kolejowych spowodowany był głównie poważnymi zaległościami w ich bieżącym
utrzymaniu. Przeznaczane na te prace nakłady finansowe pokrywały potrzeby jedynie w znikomym stopniu. Doprowadzenie
nawierzchni wszystkich przejazdów kolejowych do właściwego stanu wymagałoby wyasygnowania ok. 171 mln zł, tymczasem
w 2003 r. przeznaczono na ten cel 9,4 mln zł. Koszty remontów i modernizacji wiaduktów kolejowych szacuje się na 410 mln
zł, a w 2003 r. przeznaczono na nie 35,7 mln zł.
Organy odpowiedzialne za zarządzanie ruchem w bardzo ograniczonym zakresie realizowały swe zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach – w szczególności z planowaniem organizacji ruchu na szosach krzyżujących się ze
szlakami kolejowymi. W opinii NIK, było to postępowanie nierzetelne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– niezwłoczne przywrócenie strzeżenia
wszystkich przejazdów kategorii A na
czynnych liniach kolejowych,
– podjęcie prac nad nowelizacją rozpo-

rządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie, mającą na celu ograniczenie możliwości
odstępowania od strzeżenia przejazdów kat.

A i faktycznego przekwalifikowywania ich na
przejazdy niestrzeżone kat. D,
– podjęcie kompleksowych działań
zmierzających do poprawy stanu technicznego przejazdów kolejowych i ich
wyposażenia.
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Tytu³ kontroli
Działalność
„grupy kapitałowej”
Poczty Polskiej

Cel

Zakres

Ocena uczestnictwa państwowego
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” w spółkach
prawa handlowego i towarzystwie
ubezpieczeń wzajemnych.

Kontrolę przeprowadzono w: Ministerstwie Infrastruktury, Dyrekcji
Generalnej Poczty Polskiej, dyrekcjach
okręgów Poczty Polskiej w Gdańsku,
Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie,
Warszawie i Wrocławiu, Pocztowym
Funduszu Leasingowym sp. z o.o.
oraz w spółkach – Banku Pocztowym
SA, Pocztylionie-Arce Pocztowym
Towarzystwie Emerytalnym SA, Postdata SA, Pocztowej Agencji Usług
Finansowych SA.

Brak skutecznego nadzoru właścicielskiego oraz strategii działania Poczty Polskiej,
wspieranie jej kosztem rozwoju wielkich prywatnych grup kapitałowych, to m.in.
powody, które – zdaniem NIK – podważają ekonomiczną zasadność powiązania kapitałowego tego przedsiębiorstwa z sześcioma
spółkami prawa handlowego oraz towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych. Owo powiązanie sprowadzało się bowiem głównie
do pokrywania ich strat, nie służyło natomiast zapewnieniu sobie przez Pocztę należnych korzyści.
W latach 2002-2004 (I półr.) Poczta zainwestowała w te podmioty 52,8 mln zł. Wśród nich tylko Postdata SA (świadczenie
usług informatycznych) przynosiła zyski, natomiast pozostałe odnotowały straty w wysokości 55,7 mln zł. Działalność tej jedynej rentownej firmy opierała się jednak w 97% na zleceniach Poczty Polskiej, a przychody z owego źródła stanowiły prawie
99% wpływów uzyskiwanych przez spółkę. Jej dobra kondycja ekonomiczna – zdaniem NIK – była zatem efektem zamówień
udzielanych przez Pocztę. Takie postępowanie naruszało zasadę równego dostępu wszystkich podmiotów gospodarczych do
rynku usług informatycznych dla Poczty, nie dając jej żadnych gwarancji, że wybrała wykonawcę najtańszego i najlepszego.
Lokowanie przez Pocztę znaczących zamówień w spółce Postdata SA wspierało jednocześnie drugiego akcjonariusza tej spółki
– Prokom Software SA, umożliwiając mu zdobywanie zleceń bez konieczności przystępowania do przetargów. W latach 20022003 Postdata SA powierzyła spółce Prokom wykonanie usług za 65,5 mln zł i 34,1 mln zł, co stanowiło 78% i 57,3% łącznych
kosztów uzyskania przychodów w spółce Postdata. Ponadto, Poczta Polska zleciła jej ok. 30% usług szkoleniowych (za ok.
10 mln zł), chociaż prawie połowa z nich nie dotyczyła zagadnień informatycznych, ale związanych z integracją europejską,
zarządzaniem, zamówieniami publicznymi itp.
Zastrzeżenia Izby wzbudziło zaniechanie przez dyrektorów generalnych Poczty Polskiej ochrony jej interesów przy wykonywaniu
praw z akcji w Banku Pocztowym SA, Pocztowej Agencji Usług Finansowych SA, a także w spółce Pocztylion-Arka Pocztowe
Towarzystwo Emerytalne. Równie krytyczne uwagi odnosiły się do funkcjonowania Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń
Wzajemnych, którego stuprocentowym właścicielem jest Poczta Polska.
NIK stwierdziła, że Poczta Polska – informując o swojej działalności sejmowe komisje Infrastruktury oraz Skarbu Państwa
– używała pojęcia „grupa kapitałowa” niezgodnie z ustawą o rachunkowości, gdyż jako przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej nie jest jednostką dominującą, czyli spółką handlową sprawującą kontrolę nad innym podmiotem. Izba zwraca
uwagę na wykorzystywanie przez Pocztę monopolistycznej pozycji na rynku. Nie można bowiem wykluczyć, że Poczta nie
pokrywała strat z nierentownych usług (finansowych, bankowych, ubezpieczeniowych) przychodami uzyskiwanymi m.in. ze
świadczenia powszechnych usług pocztowych.
Do powstania wielu nieprawidłowości przyczynił się m.in. brak strategii działania Poczty Polskiej, określającej funkcjonowanie
podmiotów z jej udziałem, a także nieskuteczność kierownictwa Poczty i Ministra Infrastruktury w tworzeniu kolejnych wersji
strategii przedsiębiorstwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– opracowanie ostatecznej wersji
strategii Poczty Polskiej,
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– wdrożenie skutecznego systemu
nadzoru właścicielskiego nad podmiotami powiązanymi kapitałowo z Pocztą
Polską w celu wyeliminowania strat

ponoszonych przez spółki działające
z jej udziałem,
– wzmocnienie systemu kontroli
i audytu.

Tytu³ kontroli
Wykonywanie
przez administrację drogową
zadań w zakresie
utrzymania obiektów
mostowych i tuneli

Cel

Zakres

Ocena działalności zarządców dróg
publicznych w zakresie utrzymania
na tych drogach mostów, wiaduktów
i tuneli w stanie gwarantującym bezpieczeństwo i sprawność ruchu drogowego oraz ustalenie, czy środki finansowe
przeznaczone na utrzymanie, remonty
i modernizacje owych obiektów były
adekwatne do potrzeb i zostały wykorzystane prawidłowo.

Kontrolą objęto: 4 oddziały okręgowe
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz 109 jednostek samorządu terytorialnego, będących
zarządcami dróg publicznych.

Stan techniczny co czwartego z 1650 zbadanych obiektów mostowych jest niedostateczny, zaś korzystanie z 88 spośród nich bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu
użytkowników. W sześciostopniowej skali ocen, stan zbadanych obiektów określono średnio na „2,96”. Zły stan techniczny 148
budowli był przyczyną wprowadzenia na nich ograniczeń w ruchu pojazdów. Tę niebezpieczną sytuację potęguje jeszcze 881
tzw. nienormatywnych mostów i wiaduktów, które utrudniają ruch drogowy ze względu na niższe dopuszczalne obciążenie niż
obciążenie dróg, w których ciągu zostały zbudowane.
W ocenie NIK, odpowiedzialność za niewłaściwe wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem obiektów mostowych ponosi
administracja drogowa. Większość zarządców dróg nie wykonywała, nałożonych na nich przepisami prawa, zadań bieżącego
utrzymania oraz remontów i modernizacji obiektów mostowych. Spośród 112 skontrolowanych zarządców, tylko 9 wykonywało
je prawidłowo. Wskutek zaniedbania obowiązków przez administrację drogową, stan 393 obiektów oceniony został nie wyżej
niż na „2”, czyli niedostatecznie, w tym 50 obiektów otrzymało notę „1” – ich stan uznano za grożący awarią.
Chociaż ustawa – Prawo budowlane nałożyła obowiązek dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów
mostowych, 32 jednostki, tj. 28,6% badanych, nie uczyniły zadość jej wymogom. Z kolei w 50 jednostkach wykonujących
przeglądy dopuszczono się wielu nieprawidłowości – m.in. nie przestrzegano terminów przeglądów, nie obejmowano nimi
wszystkich obiektów, przeglądy przeprowadzały osoby bez wymaganych kwalifikacji, co rzutowało na wiarygodność i rzetelność
ocen stanu technicznego obiektów. Spośród 80 zarządców dróg przeprowadzających przeglądy, tylko 28 uwzględniło ich
wyniki, planując roboty przy obiektach mostowych.
Kontrolerzy stwierdzili, że jedynie 9 ze 112 skontrolowanych zarządców dróg publicznych dysponowało wystarczającymi
środkami finansowymi na utrzymanie, remonty i modernizację obiektów mostowych, zaś 29 nie znało nawet rozmiarów
swoich potrzeb. Pozostali zarządcy dysponowali środkami, które stwierdzone przez nich potrzeby remontowe pokrywały tylko
częściowo. Niedostatek środków finansowych wynikał nie tylko z ich szczupłości, ale także z praktyki przekazywania przez
jednostki samorządu terytorialnego znacznie większych nakładów na utrzymanie nawierzchni dróg. Działo się tak, mimo iż
uszkodzenie obiektów mostowych może wstrzymać ruch pojazdów na całej długości drogi. Nie posiadając wystarczających
środków na utrzymanie dróg i mostów, 23 zarządy nie utworzyły rachunku środków specjalnych i nie wykorzystały możliwości
pozyskiwania dodatkowych funduszy. Z kolei 5 zarządów nie wykorzystywało w pełni posiadanych środków finansowych.
Kontrola ujawniła, że obiekty mostowe, w tym kładki dla pieszych, usytuowane poza drogami publicznymi, znajdujące się
w zarządzie jednostek innych niż zarządy dróg publicznych, w ogóle nie były poddawane okresowym przeglądom stanu
technicznego, wymaganym przepisami Prawa budowlanego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– podjęcie przez Ministra Infrastruktury działań zmierzających do przebudowy
obiektów mostowych nienormatywnych,
w celu zapewnienia im właściwych parametrów techniczno-eksploatacyjnych,

– podjęcie przez organy nadzoru
budowlanego kontroli wykonywania
przez zarządców obiektów mostowych
okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów,
– rzetelne dokonywanie przez jednostki administracji drogowej okre-

sowych przeglądów obiektów mostowych i uwzględnianie wyników tych
przeglądów w działaniach związanych
z utrzymaniem ich stanu technicznego, gwarantującego bezpieczeństwo
i sprawność ruchu drogowego.
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Tytu³ kontroli
Gospodarowanie
majątkiem
przez PKP SA

Cel

Zakres

Ocena gospodarki nieruchomościami
PKP SA, w szczególności zaś ich
częścią niewykorzystywaną do celów produkcyjnych i nieprzekazaną
w użytkowanie spółkom powstałym
z podziału majątku Polskich Kolei
Państwowych.

Kontrolą objęto: PKP SA – Departament
Komunikacji i Systemów Transportowych, zakłady gospodarowania nieruchomościami PKP SA w Białymstoku,
Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach,
Krakowie, Łodzi, Lublinie, Olsztynie,
Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu
oraz Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno-Wypoczynkowe Natura Tour.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia gospodarkę majątkiem prowadzoną
przez Polskie Koleje Państwowe SA. Spółka nie zrealizowała znacznej części postanowień ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe,
mocą której PKP przekształcono w PKP SA. Nie uregulowała stanu prawnego ponad połowy użytkowanych gruntów oraz nie
wyposażyła nowo utworzonych spółek Grupy PKP SA w majątek niezbędny do ich funkcjonowania.
Kontrola wykazała, że PKP SA nie dokonała przeglądu przydatności posiadanego majątku do realizacji zadań statutowych
przez spółki PKP. Tym samym nie ustalono, jaka część tego majątku jest zbędna do wykonywania działalności produkcyjnej
kolei. W rezultacie nie zdecydowano się na sprzedaż, bądź wydzierżawienie zbędnego majątku, pozbawiając się tym samym
wymiernych korzyści finansowych. PKP SA nie zagospodarowała m.in. 1,9 mln m2, a więc ok. 30% powierzchni w posiadanych
budynkach. Obiekty te zamiast przynosić dochód, niszczały i poddawane były nieustannej dewastacji. W wolnym tempie przebiegała likwidacja obiektów zaliczonych do majątku zbędnego, PKP SA nie likwidowała także nieeksploatowanych odcinków
linii kolejowych.
Izba zwróciła uwagę, że sprzedaż majątku spółki odbywała się niejednokrotnie z naruszeniem zasad rzetelności, gospodarności i legalności. Szereg nieruchomości sprzedano z naruszeniem prawa, często bez uzyskania zgody ministra, w trybie
bezprzetargowym lub poniżej ceny ustalonej przez rzeczoznawców.
Sprzedaż majątku PKP postępowała wolno – w latach 2001-2004 spółka uzyskała z tego tytułu 347 mln zł, co stanowiło
zaledwie 6,7% wartości aktywów trwałych zarządzanych przez PKP SA. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy była opieszałość spółki w regulacji stanu prawnego użytkowanych gruntów. Kontrola ujawniła, że wśród posiadanych nieruchomości
o powierzchni 96,6 tys. ha, w 2004 r. nie miało uregulowanego stanu prawnego prawie 57 tys. ha, z czego 30% nie objęto
wnioskami uwłaszczeniowymi.
Jednym z przejawów niewłaściwego zabezpieczenia interesów ekonomicznych i prawnych spółki, ujawnionych przez kontrolę,
było nieobjęcie przez PKP, a potem PKP SA, 10% należnych udziałów w kapitale zakładowym byłej Pafawag, ponieważ Biuro
Przekształceń, Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego Centrali PKP SA nie zrealizowało uchwały Zarządu PKP SA w sprawie
objęcia owych udziałów. Zaniechanie to NIK oceniła jako niegospodarność i skierowała do organów ścigania zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– dokonanie przeglądu majątku spółki
i ustalenie jego składników przeznaczonych do sprzedaży lub likwidacji,
– poprawienie ochrony majątku zbędnego dla zapobieżenia jego rozkradaniu
i dewastacji,
– doprowadzenie do uregulowania
stanu prawnego posiadanych nieruchomości,
– nowelizacja ustawy o restrukturyzacji PKP, umożliwiająca kompleksowe
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uregulowanie uwłaszczenia majątku
PKP SA,
– komercyjne zagospodarowanie niewykorzystanych nieruchomości stanowiących majątek spółki,
– wdrożenie przewidzianych prawem
działań wobec osób winnych nieobjęcia
przez spółkę 10% udziałów w kapitale
zakładowym Pafawagu.

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie transportu
drogowego i kolejowego
w latach 1990-2004

Cel

Zakres

Ocena działalności administracji drogowej i kolejowej w dostosowywaniu
infrastruktury transportowej do potrzeb
przewozowych, stanu technicznego
dróg publicznych i liniowej infrastruktury kolejowej oraz skuteczności
zarządzania lądową infrastrukturą
transportu.

Wykorzystano ustalenia 44 kontroli
przeprowadzonych w latach 19902004, uzupełnione przeprowadzonymi
w II i III kwartale 2005 r. badaniami
w Ministerstwie Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz w Zarządzie Polskich
Kolei Państwowych SA.

Przeprowadzona analiza wyników kontroli z lat 1990-2004 oraz ustalenia badań
przeprowadzonych w 2005 r. upoważniają Najwyższą Izbę Kontroli do negatywnej
oceny działalności organów administracji publicznej odpowiedzialnych za funkcjonowanie transportu lądowego, a zwłaszcza
za sprawność techniczną infrastruktury transportowej. Jej aktualny stan znacznie odbiega od standardów Unii Europejskiej.
Największym zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania transportu drogowego jest zły stan techniczny dróg publicznych
oraz znikomy w nich udział dróg o najwyższej jakości – czyli autostrad i dróg ekspresowych. Autostrady stanowią zaledwie
0,2% dróg o twardej nawierzchni, a więc dziesięciokrotnie mniej niż w krajach UE. W świetle wyników kontroli stan ten jest
skutkiem nierzetelnego wywiązywania się organów administracji drogowej – ministrów właściwych ds. transportu i zarządców
dróg – z ciążących na nich ustawowych obowiązków dotyczących budowy, utrzymania, remontów i ochrony dróg.
W latach 1990-2004 wybudowano w Polsce tylko 340 km autostrad, głównie z powodu braku stabilnego i wewnętrznie spójnego
modelu ich budowy i finansowania. W badanym okresie głównie tworzono i modyfikowano nierealne plany i programy budowy,
po czym porzucano je, by opracowywać kolejne. Powoływano, a następnie reorganizowano urzędy do spraw budowy autostrad,
w konsekwencji administracja drogowa pozbawiona była niezbędnej stabilności i ciągłości organizacyjnej.
Badania funkcjonowania transportu kolejowego wykazały, że efekty restrukturyzacji PKP nie były zadowalające, co wynikało
m.in. z nieprzygotowania strategii tego przedsięwzięcia. Jej brak spowodował, iż podejmowane działania były często nieskuteczne i niespójne. Tak więc nie określono docelowej roli przewozów kolejowych w krajowym systemie transportowym,
relacji finansowych między PKP a budżetem państwa i zakresu interwencjonizmu państwowego w tej dziedzinie gospodarki.
Nie nastąpiła poprawa sytuacji ekonomicznej PKP, a nowo powstałe spółki kolejowe nie były zdolne do sprawnego funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Kontrole potwierdziły też niedostosowanie infrastruktury kolejowej do wymagań
europejskich. Tylko 5% torów kolejowych daje szansę rozwijania przez pociągi prędkości ponad 120 km/h, za to 12% wymaga
jazdy z prędkością poniżej 40 km/h. Degradacja stanu technicznego infrastruktury kolejowej prowadzi do obniżenia poziomu
bezpieczeństwa ruchu pociągów.
W ocenie NIK, polityka transportowa realizowana w latach 1990-2004 cechowała się niestabilnością i małą skutecznością.
Opracowywane w tym okresie założenia, strategie bądź programy rozwoju nie były wykonywane przez administrację rządową i samorządy, albo były realizowane nieudolnie. Istotną barierą było nieuwzględnianie faktycznych możliwości finansowych. Nagminnym zjawiskiem było też odchodzenie od wcześniej podjętych decyzji w sprawie polityki rozwoju transportu.
W konsekwencji transport lądowy nie dysponuje infrastrukturą dostosowaną do potrzeb gospodarki, nastawionej na rozwój
i partnerstwo europejskie.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– przeprowadzenie na plenarnym
posiedzeniu Sejmu debaty w sprawie
rozwoju transportu i jego infrastruktury
oraz działalności organów odpowiedzialnych za określenie strategii państwa
w tym sektorze gospodarki,
– opracowanie i przyjęcie do realizacji
wewnętrznie spójnego systemu plano-

wania rozwoju infrastruktury transportu
lądowego,
– przyjęcie jednolitego i wewnętrznie
zgodnego systemu finansowania budowy i eksploatacji autostrad,
– zakończenie restrukturyzacji PKP
i doprowadzenie do uzyskania płynności
finansowej przez spółki kolejowe,
– usprawnienie zarządzania siecią
dróg publicznych i linii kolejowych.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie pracowni
komputerowych w szkołach

Cel

Zakres

Ocena wykorzystania szkolnych pracowni komputerowych, w tym realizacji
programów centralnego wyposażania
szkół w pracownie i oprogramowanie,
warunków lokalowych, wykorzystania
sprzętu komputerowego w nauczaniu
oraz przygotowania nauczycieli do informatyzacji procesu dydaktycznego.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu, kuratoria oświaty
w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach,
Krakowie, Łodzi, Szczecinie i Warszawie, a także 33 szkoły publiczne
(podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące i zespoły szkół).

W skontrolowanych szkołach pracownie komputerowe wykorzystywane były przede
wszystkim do prowadzenia zajęć z informatyki, a tylko w 15 z 33 szkół (45%) do
nauczania innych przedmiotów. W większości placówek zajęcia takie organizowane były sporadycznie i nie przekraczały 120
godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, ograniczenie wykorzystania pracowni komputerowych głównie do obowiązkowego wymiaru godzin z informatyki miało ten skutek, że część szkół nie wykorzystywała w pełni
sprzętu komputerowego i łączy internetowych.
Pracownie komputerowe miało tylko 29% szkół ponadgimnazjalnych, 68% podstawowych i 77% gimnazjów. W czterech placówkach komputery zamiast do celów dydaktycznych służyły, niezgodnie z przeznaczeniem, do działalności administracyjnej.
NIK zwróciła uwagę, iż umiejętności nauczycieli były częstokroć niewystarczające do prowadzenia zajęć dydaktycznych
w pracowni komputerowej. Przygotowanie do tego rodzaju zajęć deklarowało 26% nauczycieli kontrolowanych szkół. Według
anonimowej ankiety, w której uczestniczyło 823 nauczycieli, tylko 33% respondentów uznało, że posługiwanie się komputerem nie sprawia im żadnego problemu, prawie połowa (49%) napotykała przy tym na trudności, natomiast 14% korzystało
z komputera wyłącznie przy pomocy innych osób.
Za niepokojące należy uznać stosowanie przez 17 badanych szkół oprogramowania komputerowego bez wymaganych
licencji producenta (np. jedna ze szkół użytkowała program na 14 stanowiskach, w tym na 10 w pracowni komputerowej,
mając uprawnienia do jego zainstalowania jedynie na 6 stanowiskach). Ponadto w 24 badanych szkołach nie zapewniono
ochrony antywirusowej zasobów informatycznych pracowni (w ramach zakupów realizowanych centralnie pracownie nie były
wyposażane w tego rodzaju oprogramowanie), zaś w 20 szkołach nie wykorzystywano w pełni oprogramowania dostarczonego
w ramach zakupów centralnych.
Z ustaleń kontroli wynika, że nauczyciele badanych szkół nie korzystali w szerszym zakresie z komputerów w pokojach nauczycielskich, mimo iż 83% ankietowanych deklarowało stałe lub okazjonalne korzystanie z komputera i łączy internetowych
w czasie przygotowywania się do zajęć z uczniami. Komputerami do tego celu dysponowało tylko 5 z 33 szkół.
Odpowiedzialny za centralne zakupy sprzętu komputerowego dla szkół resort edukacji narodowej i sportu zrealizował nałożone
nań zadania i rozliczył środki przeznaczone na ten cel w ustawach budżetowych na lata 1998-2004. Zauważyć jednak należy,
że zakup dla szkół pracowni komputerowych obejmujących tylko 9 stanowisk uczniowskich (przy liczebności oddziałów średnio
21 w szkołach podstawowych i 24-25 w gimnazjach) utrudnia prowadzenie zajęć. Sytuacji nie polepsza brak standardów
wymagań dotyczących posługiwania się sprzętem komputerowym przez nauczycieli.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie pełnego i zgodnego
z przeznaczeniem wykorzystania pracowni komputerowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
– podnoszenie kwalifikacji pracow-
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ników pedagogicznych, w celu umożliwienia im wykorzystania informatyki
w nauczaniu,
– zapewnienie skutecznego nadzoru
nad wykorzystaniem przez szkołę
oprogramowania komputerowego oraz
przestrzegania warunków licencji producentów tego oprogramowania.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Zabezpieczanie
i udostępnianie państwowego
zasobu archiwalnego
oraz dokumentacji osobowej
i płacowej pracodawców

Ocena organizacji i finansowania
państwowego zasobu archiwalnego,
warunków gromadzenia, udostępniania
i stanu zachowania materiałów archiwalnych oraz dokumentacji osobowej
i płacowej pracodawców przechowywanych w archiwach państwowych,
sposobu ich ochrony przed zniszczeniem i kradzieżą, prawidłowości prowadzenia i opracowania zasobu.

Kontrolą objęto 43 jednostki: w Warszawie – Naczelną Dyrekcję Archiwów
Państwowych, Archiwum Główne Akt
Dawnych, Archiwum Akt Nowych,
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, a także 24 archiwa państwowe
w innych miastach oraz 15 urzędów
wojewódzkich.

Większość archiwów zajmuje budynki wzniesione w innych celach niż archiwalne.
Mimo przystosowania ich do przechowywania materiałów archiwalnych, warunki
w magazynach odbiegają od optymalnych. Odbija się to niekorzystnie na stanie zachowania zasobów. Powodem niedostatecznego wyposażenia technicznego archiwów, braku prawidłowych warunków przechowywania i udostępniania zasobu,
był niedobór środków z budżetu państwa. Rozproszenie bazy lokalowej niektórych archiwów utrudniało administrowanie
i zabezpieczenie zasobu, zwiększało także koszty jego przechowywania.
Oceniając pozytywnie funkcjonowanie archiwów państwowych, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na niespełnienie
przez niektóre z nich wymogu prowadzenia przynajmniej raz na 3 lata kontroli w nadzorowanych przez siebie jednostkach,
niewłaściwe dysponowanie dochodami i środkami specjalnymi. Odnotowano też opóźnienia w nowelizacji statutów i regulaminów
organizacyjnych, wymagających zmian stosownie do rozszerzenia działalności archiwów o przechowywanie dokumentacji
osobowej i płacowej pracodawców.
W latach 2002-2003 na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczono od 1% do 3% środków budżetowych
postawionych do dyspozycji archiwów. Pozwoliło to na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb, uniemożliwiało jednak w części
placówek zainstalowanie serwerów sieciowych, utworzenie zintegrowanej bazy danych, wyodrębnienie sekcji ds. informatyki.
W 22 archiwach funkcjonowały pracownie konserwatorskie, ale w komory fumigacyjne do dezynfekcji akt wyposażono tylko
11 pracowni. Elektroniczny zapis cyfrowy do utrwalania zasobów archiwalnych stosowano w 14 placówkach.
Przeważająca większość archiwów prowadziła na bieżąco ewidencję zasobów, a stan ich opracowania w poszczególnych
jednostkach wahał się od 18% w Piotrkowie Trybunalskim do 80% – we Wrocławiu. Nie budziło zastrzeżeń zabezpieczenie
zbiorów przed kradzieżą: oprócz zabezpieczeń mechanicznych (drzwi antywłamaniowe, kraty w oknach) w części pracowni
naukowych zainstalowano elektroniczne systemy antywłamaniowe i telewizję przemysłową do obserwacji osób korzystających
z materiałów archiwalnych. Kontrole przeprowadzone przez Państwową Straż Pożarną nie wykazały w archiwach istotnych
zaniedbań.
Izba zwraca uwagę, że Minister Kultury nie wydał rozporządzenia w sprawie ustalania opłat za udostępnianie materiałów
archiwalnych w celach innych, niż dla potrzeb nauki, kultury, techniki oraz gospodarki, przy uwzględnieniu ponoszonych przez
archiwa dodatkowych kosztów związanych z udostępnianiem. Do wydania tego aktu zobowiązywał go art. 16 ust. 2 ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie w budżecie Ministra
Kultury środków finansowych na realizację ustawowych zadań archiwów
państwowych, związanych z zabezpie-

czeniem i udostępnianiem państwowego
zasobu archiwalnego,
– wyposażenie archiwów w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie, elektroniczne systemy antywłamaniowe oraz monitoringu wewnętrznego
w pracowniach naukowych,

– określenie, w drodze rozporządzenia
Ministra Kultury, opłaty za udostępnienie materiałów archiwalnych w celach
innych, niż dla potrzeb nauki, kultury,
techniki oraz gospodarki.
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Tytu³ kontroli
Realizacja Ramowych
Programów Badań, Rozwoju
Technicznego i Prezentacji
Unii Europejskiej

Cel

Zakres

Ocena korzyści uzyskanych z udziału
polskich jednostek naukowych w 5 i 6
Programie Ramowych Badań, Rozwoju
Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, z uwzględnieniem wydatkowanych na ten cel środków publicznych.

Kontrolą objęto 33 jednostki: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, 24
jednostki badawcze i rozwojowe,
5 urzędów marszałkowskich, fundację
oraz 2 podmioty gospodarcze realizujące projekty badawcze w ramach 5 i 6
Ramowego Programu.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia udział polskich placówek badawczych
i rozwojowych w realizacji projektów objętych 5 i 6 Programem Ramowym. W latach
2000-2004 na finansowanie prac przygotowawczych oraz udział rodzimych jednostek w badaniach i pracach objętych tymi
programami Polska wyasygnowała ok. 1,2 mld zł (w tym 433,9 mln zł ze środków PHARE), natomiast z Komisji Europejskiej
wpłynęło tylko 222,3 mln zł. Dofinansowanie to, stanowiące jedynie 18,4% środków zaangażowanych przez Polskę, było zatem
niewspółmiernie niskie w porównaniu do środków budżetowych wydatkowanych na udział w tym programie.
Spośród 194 badanych projektów, prawie połowa (45,4%) otrzymała z Komitetu Badań Naukowych środki w ustalonej
wysokości, zaś z Komisji Europejskiej – jedynie 0,3% projektów. Komitet przekazywał środki regularnie, w wysokościach
przyznanych na poszczególne lata, natomiast pochodzące z Unii Europejskiej wpływały nierytmicznie i bez powiązania
z harmonogramem prac.
NIK zwraca uwagę, że przewodniczący Komitetu Badań Naukowych nie określił kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków na dofinansowanie udziału polskich placówek w 5 i 6 Programie Ramowym. Ustalono, że od 4 lipca 2001 r.
do zakończenia kontroli (30 września 2004 r.) wnioski o dofinansowanie i raporty z przebiegu prac nie podlegały w KBN
jakiejkolwiek ocenie. Podstawą przyznania środków oraz uznania pracy za wykonaną było jedynie przyjęcie przez Komisję
Europejską projektu do finansowania oraz przekazanie przez jednostkę badawczą do KBN kopii sprawozdania bądź wyciągu
z raportów sporządzanych dla Komisji. W rezultacie wszystkie placówki, które występowały z wnioskiem o dofinansowanie,
otrzymywały decyzję pozytywną, niezależnie od tego, czy przewidziane do realizacji projekty były zgodne czy też nie z celami
polityki naukowej i innowacyjnej państwa.
Izba uważa, że nasze jednostki naukowe nie potrafiły skorzystać z dofinansowania prac przez Komisję Europejską, skoro
Komisja zakwalifikowała do finansowania jedynie 23,2% wniosków złożonych w ramach 5 Programu, realizowanego w latach
1998-2002 oraz 11,2% w ramach 6 Programu, obejmującego lata 2003-2006. Mniejszy dostęp do środków unijnych w 6 Programie, w porównaniu do poprzedniego, spowodowany był niedostosowaniem organizacyjnym polskiego zaplecza naukowego
do wprowadzonych przez KE nowych instrumentów finansowania badań, w szczególności tzw. programów zintegrowanych,
promujących duże organizacje przemysłowe z rozwiniętym potencjałem badawczym.
Zdaniem NIK, Minister Nauki i Informatyzacji nie zapewnił skutecznego nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem przez jednostki badawcze i rozwojowe, biorące udział w obu programach, przyznanych im środków publicznych. Kontrola wykazała, że
18 spośród 32 jednostek nieprawidłowo wydatkowało środki przekazane przez KBN oraz Komisję Europejską. Nieprawidłowości
te polegały m.in. na finansowaniu kosztów wynagrodzeń osobowych niezgodnie z postanowieniami kontraktów zawartych z KE
oraz wykazywaniu kosztów, które nie znajdowały potwierdzenia w ewidencji księgowej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– określenie kryterium i trybu przyznawania oraz rozliczania środków
finansowych na dofinansowanie udziału
polskich jednostek w badaniach i pracach rozwojowych objętych programami
ramowymi UE,
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– przyznawanie środków budżetowym
tylko tym projektom – spośród przyjętych do finansowania przez Komisję Europejską – które spełniają jednocześnie
kryteria określone w art. 4 pkt 1-5 ustawy
o zasadach finansowania nauki,
– zapewnienie skutecznego nadzoru
nad prawidłowym wykorzystaniem
środków publicznych przekazanych na

dofinansowanie uczestnictwa polskich
jednostek w badaniach i pracach rozwojowych, realizowanych w ramach
programów ramowych UE.

Tytu³ kontroli
Działalność Państwowej
Komisji Akredytacyjnej

Cel

Zakres

Ocena działalności Państwowej Komisji
Akredytacyjnej, w szczególności opiniowania przez nią wniosków o utworzenie
uczelni, przyznawania uprawnień
do prowadzenia studiów wyższych
na określonym kierunku i poziomie
kształcenia, utworzenia przez uczelnię
zamiejscowej jednostki organizacyjnej,
przestrzegania warunków prowadzenia
studiów wyższych.

Kontrolą objęto działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
– w latach 2002-2004.

W badanym okresie Państwowa Komisja Akredytacyjna otrzymała do zaopiniowania 2078 kierowanych do MENiS wniosków, dotyczących m.in. utworzenia
uczelni (bądź jej zamiejscowej jednostki organizacyjnej) lub przyznania uczelni uprawnień do prowadzenia studiów wyższych,
z czego zaopiniowała 2049. Dokonała także prawie 1000 ocen kształcenia na 59 kierunkach studiów. Mimo stwierdzonych
nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej, mającą na celu
podnoszenie jakości kształcenia w szkołach wyższych. Izba zwraca jednak uwagę – powołując się na raport Banku Światowego
i Europejskiego Banku Inwestycyjnego dotyczący szkolnictwa wyższego w Polsce – że dynamiczny wzrost liczby studentów
i uczelni (w roku akademickim 2003/2004 funkcjonowało 400 szkół wyższych, w których uczyło się prawie 1,9 mln studentów)
nie idzie w parze z podniesieniem poziomu kształcenia.
Krytyczne uwagi NIK dotyczyły formułowania przez Komisję tzw. ocen warunkowych w tych przypadkach, w których należało
wystawić oceny negatywne, ponieważ uczelnie nie spełniały minimalnych ustawowych wymogów w zakresie standardów
i warunków kształcenia. Głównym powodem postawienia 178 ocen warunkowych było niespełnienie przez uczelnie wymagań
kadrowych. Nieprawidłowości stwierdzone w działalności Komisji polegały też na niedoprecyzowaniu zasad oceniania kształcenia
na kierunku studiów i standardów formułowanych ocen oraz zasad sporządzania raportów. Stwierdzono przypadki nieuwzględnienia w raportach istotnych elementów oceny kształcenia, m.in. brak analiz i ocen prac studenckich, ocen dotyczących systemu
konsultacji, tj. dostępu studentów do samodzielnych pracowników naukowych oraz propozycji oceny końcowej.
Zastrzeżenia Izby wzbudziła praktyka przyznawania przez Komisję pozytywnych ocen kształcenia jedynie na podstawie
zadeklarowanych działań naprawczych, bez sprawdzenia ich realizacji. Jeżeli bowiem uczelnia w ciągu 14 dni od otrzymania
raportu poinformowała Komisję o podjętych bądź też planowanych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych
w raporcie zastrzeżeń, otrzymywała ocenę pozytywną. Ponowna ocena kształcenia na ocenianych kierunkach, w tym kontrola
deklarowanych przez uczelnię programów naprawczych, nastąpi dopiero po upływie 5 lat.
NIK zwróciła uwagę, że Minister Edukacji Narodowej i Sportu przyjmował sporządzone przez Komisję oceny warunkowe jako
pozytywne w sytuacjach, w których oceniane uczelnie nie spełniały minimalnych wymogów ustawowych i w rezultacie utraciły
warunki do prowadzenia studiów wyższych na ocenianym kierunku i poziomie kształcenia. Jednocześnie, traktując te oceny
jako pozytywne, nie podejmował stosownych – przewidzianych w art. 4b ust. 4 ustawy o szkolnictwie wyższym – decyzji
dotyczących cofnięcia albo zawieszenia uprawnień do prowadzenia studiów wyższych. Z ustaleń kontroli wynika, że minister
nie likwidował działających bez zezwolenia zamiejscowych jednostek organizacyjnych uczelni.
W toku kontroli ujawniono, że Komisja nie dotrzymywała – ustalonego w art. 38 ust. 4 ustawy o szkolnictwie wyższym – trzymiesięcznego terminu na wyrażenie opinii w sprawach wniosków dotyczących utworzenia uczelni, przyznania uczelniom uprawnienia
do prowadzenia studiów na określonym kierunku oraz utworzenia filii. W skrajnym przypadku opóźnienie sięgało 272 dni.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zaniechanie sporządzania ocen
warunkowych, jeżeli szkoły wyższe
nie spełniają minimalnych, usta-

wowo określonych wymogów,
– doprecyzowanie zasad oceniania
kształcenia na kierunku studiów i standardów formułowanych ocen oraz zasad
sporządzania raportów.
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Tytu³ kontroli
Działalność Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji
w zakresie dotyczącym
prowadzonych w latach
2001-2003 postępowań
koncesyjnych w sprawach
rozpowszechniania
programów radiowych
i telewizyjnych

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości postępowań koncesyjnych prowadzonych przez KRRiT
w latach 2001-2003 w sprawach dotyczących rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.

Kontrolę przeprowadzono w Biurze
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
oraz w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zamieszczając w koncesjach nieprzewidziane
ustawą o radiofonii i telewizji warunki programowe, naruszała samodzielność
nadawców w kształtowaniu programu. Rada powinna nie tylko przeciwdziałać próbom naruszenia wolności słowa przez inne
podmioty, ale sama powstrzymywać się od takich działań. Wydawane przez nią koncesje powinny zapewnić „ład w eterze”,
zaś wszelkie ograniczenia o charakterze programowym zawierane w koncesjach nie mogą naruszać konstytucyjnej zasady
wolności mediów.
W latach 2001-2003 przewodniczący Rady wydał 287 koncesji, z tego: 202 na rozpowszechnianie programów radiowych
z nadajników naziemnych, 13 koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych z nadajników naziemnych, 18 drogą
satelitarną oraz 54 w sieciach kablowych. Przyjęty w tych latach tryb oceniania wniosków koncesyjnych i rozstrzygania przez
Radę o udzieleniu lub rozszerzeniu koncesji (bądź odmowie) nie zapewniał rzetelności i obiektywizmu rozstrzygnięć. Niestosowanie szczegółowych kryteriów oceniania stanu faktycznego nie gwarantowało jednolitego podejścia w takich samych
sprawach, rozpatrywanych w różnym czasie lub wobec różnych podmiotów.
Krytyczna ocena Rady wynika także z niezachowania terminów rozpatrywania wniosków koncesyjnych – spośród zbadanych
przez NIK 30 postępowań aż 12 obarczonych było tą wadą – oraz braku należycie przygotowanego procesu rekoncesjonowania,
czyli ponownego udzielania koncesji. Zamieszczane w koncesjach szczegółowe warunki programowe naruszały – zdaniem Izby
– samodzielność nadawców, gwarantowaną w art. 13 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, bowiem nakładały na koncesjonariuszy obowiązek nadawania w określonym wymiarze audycji o tematyce lokalnej, w tym własnych serwisów informacyjnych.
Nałożenie na nadawcę obowiązku lub zakazu rozpowszechniania określonej audycji lub przekazu było nielegalne, ponieważ nie
wynikało z obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 14 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 5 ustawy o radiofonii i telewizji, nałożenie
takiego obowiązku może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy.
Kontrola wykazała, że w decyzjach koncesyjnych przewodniczącego Rady brakowało m.in. określenia mocy nadajnika stacji
nadawczych, obszaru objętego siecią kablową (w sieciach telewizji kablowej), daty rozpoczęcia rozpowszechniania programu.
Odnotowano też niewyczerpujące uzasadnianie rozstrzygnięcia koncesyjnego w razie występowania kilku wnioskodawców,
tj. udzielenia koncesji jednemu z wnioskodawców, z jednoczesną odmową pozostałym.
W ocenie NIK, mimo upływu 12 lat od powołania Rady jako organu właściwego w sprawach koncesjonowania działalności
w zakresie radiofonii i telewizji, nie zostały wypracowane odpowiednie formy współpracy z organami administracji łączności,
tj. kolejno – Ministrem Łączności, Urzędem Regulacji Telekomunikacji oraz Urzędem Regulacji Telekomunikacji i Poczty.
Kontrolujący ujawnili, że w latach 2001-2003 Rada nie zapewniła pełnego wykorzystania będących w jej dyspozycji częstotliwości dla potrzeb radiofonii i telewizji. Do czasu rozpoczęcia kontroli przez NIK (lipiec 2004 r.) zagospodarowano jedynie
47,3% tych częstotliwości. Niektóre z nich pozostawały wolne nawet przez 7-9 lat.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zaprzestanie określania w uchwałach
KRRiT i w decyzjach koncesyjnych obowiązków koncesjonariuszy nieprzewidzianych w ustawie o radiofonii i telewizji,
a także podjęcie działań w celu wyeli-
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minowania z obowiązujących koncesji
tego rodzaju postanowień,
– określenie procedury zapewniającej prawidłową ocenę wniosków
i przygotowanie decyzji w postępowaniu
koncesyjnym oraz usprawnienie procesu postępowania koncesyjnego
w zakresie niezbędnym do zapewnienia

rozstrzygania wniosków koncesyjnych
w wymaganym terminie,
– racjonalne wykorzystanie częstotliwości zwolnionych w wyniku cofnięcia
koncesji.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Warunki kadrowe i materialne
działalności dydaktycznej
w zamiejscowych
jednostkach organizacyjnych
państwowych szkół wyższych

Ocena organizacji kształcenia studentów w ośrodkach zamiejscowych
wyższych uczelni państwowych, ze
szczególnym uwzględnieniem dochowywania warunków wymaganych
przy tworzeniu i funkcjonowaniu tych
jednostek.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Akademię
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
Akademię Świętokrzyską w Kielcach,
Akademię Ekonomiczną w Krakowie,
UMCS w Lublinie, Uniwersytet Łódzki,
Akademię Ekonomiczną w Poznaniu,
Uniwersytet Szczeciński, SGGW
w Warszawie i Akademię Ekonomiczną
we Wrocławiu.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia zorganizowanie przez uczelnie kształcenia studentów poza siedzibami szkół wyższych. Negatywnie ocenia natomiast
przypadki prowadzenia zamiejscowych jednostek organizacyjnych niezgodnie z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym.
W roku akademickim 2003/2004, według danych ministerstwa, w 60 państwowych szkołach wyższych nadzorowanych
przez MENiS działało 214 zamiejscowych jednostek organizacyjnych. W opinii NIK, 111 spośród nich powołano niezgodnie
z prawem.
W myśl przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym, uczelnie mogą tworzyć poza swoją siedzibą zamiejscowe jednostki
organizacyjne w formie filii, wydziału zamiejscowego lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego, posiadając zgodę MENiS
na ich prowadzenie. W skontrolowanych przez NIK uczelniach w roku akademickim 2003/2004 funkcjonowało 80 jednostek
zamiejscowych, jednak przeszło 60% z nich – w ocenie Izby – działało nielegalnie, nie posiadając wymaganego ustawą statusu.
Uczelnie macierzyste powoływały je jako kolegia, grupy zamiejscowe, punkty wykładowe czy zamiejscowe sale dydaktyczne
i najczęściej nie wykazywały ich w swej sprawozdawczości statystycznej. Jednostki te działały też bez zgody MENiS.
W ocenie NIK, Minister Edukacji Narodowej i Sportu nie wykorzystywał w pełni swych kompetencji do porządkowania działalności
uczelni. Mimo posiadanych informacji o funkcjonowaniu nielegalnych jednostek zamiejscowych w strukturach nadzorowanych
szkół, do końca 2004 r. nie wydał ani jednej decyzji nakazującej ich likwidację, a tym samym nie wypełnił obowiązku wynikającego z ustawy o szkolnictwie wyższym.
W skontrolowanych uczelniach nie przestrzegano określonych prawem wymogów kadrowych, warunkujących tworzenie
i funkcjonowanie zamiejscowych jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie określonych kierunków studiów. W latach
2000-2004 liczba studiujących w tych jednostkach, przypadająca na jednego pracownika nauki, jeszcze powiększała się,
o ile bowiem zatrudnienie nauczycieli akademickich wzrosło w tym okresie o 6,5%, to liczba studentów o 9,7%. Tymczasem
rozporządzenie MENiS w sprawie tworzenia i prowadzenia kierunków studiów precyzyjnie ustala stosunek liczby nauczycieli
akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy do liczby studentów na określonych kierunkach studiów. W żadnej
ze skontrolowanych uczelni nie była zachowana wymagana proporcja nauczycieli z tytułem profesora lub stopniem doktora
habilitowanego, w relacji do liczby studentów na poszczególnych kierunkach.
Kontrola wykazała też, że gospodarka finansowa zamiejscowych jednostek organizacyjnych nie była prawidłowa. W 6 spośród
kontrolowanych przez Izbę uczelni wysokość opłat pobieranych od studentów zaocznych i wieczorowych nie była ustalana na
podstawie planowanych kosztów zajęć dydaktycznych. Postępowanie takie naruszało przepisy rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– dostosowanie organizacji i statusu
uczelnianych zamiejscowych jednostek
organizacyjnych do wymogów ustawy
o szkolnictwie wyższym,
– likwidowanie, w uzasadnionych

przypadkach, zamiejscowych jednostek
organizacyjnych utworzonych z naruszeniem obowiązujących przepisów,
– dostosowanie warunków kadrowych
działalności dydaktycznej zamiejscowych jednostek organizacyjnych do
wymogów określonych prawem,

– ustalanie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych i wieczorowych prowadzonych w zamiejscowych
jednostkach organizacyjnych na podstawie planowanych kosztów tych zajęć.
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Tytu³ kontroli
Działanie organów
samorządów gminnych
w sprawach likwidacji
szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości działania samorządów gminnych w procesie likwidacji
szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

Kontrolą objęto: 3 urzędy miast i gmin,
8 urzędów miast i 12 urzędów gmin
w 6 województwach – kujawskopomorskim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim, świętokrzyskim
i wielkopolskim.

Argumentem przemawiającym za likwidacją szkół i placówek oświatowych przez
jednostki samorządowe był wzrost kosztów ich utrzymania, niemożliwy do pokrycia
środkami z subwencji oświatowej. Kontrola wykazała jednak, że likwidacja szkół nie spowodowała zmniejszenia wydatków
na oświatę większości kontrolowanych gmin, miały też one poważne trudności z zagospodarowywaniem nieruchomości po
zlikwidowanych szkołach.
W skontrolowanych gminach wiejskich i miejsko-wiejskich zlikwidowano 28 (36,4%) szkół podstawowych, do których uczęszczało 1221 uczniów. Samorządy, będące zgodnie z ustawą o systemie oświaty organami prowadzącymi szkoły i placówki
oświatowe, decydowały się na ich likwidację w obliczu narastającego niżu demograficznego – do szkół trafiało coraz mniej
uczniów, skutkiem czego utrzymywanie liczby szkół na niezmienionym poziomie nie było racjonalne. Kontrola wykazała
jednak, że decyzje o likwidacji szkół i placówek podejmowano nielegalnie, z naruszeniem ustawy o systemie oświaty i ustawy
o samorządzie gminnym. Odnotowano przypadki zamykania szkół bez wymaganych prawem uchwał rad gminnych o zamiarze
ich likwidacji, w jednej z kontrolowanych gmin nie dochowano 6-miesięcznego obowiązkowego terminu powiadomienia rodziców
o projekcie zamknięcia placówki.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, sieć szkół publicznych powinna być zorganizowana z uwzględnieniem ustawowo
określonych odległości między miejscami zamieszkania uczniów a szkołą. Kontrolerzy stwierdzili przypadki niedostosowania
obwodów szkolnych do stanu wynikłego z likwidacji niektórych placówek.
W jednej z kontrolowanych gmin nie zapewniono dzieciom możliwości kontynuacji nauki w szkole publicznej. Skierowano je do
szkół o uprawnieniach szkół publicznych, powstałych na bazie likwidowanych placówek, dla których organem prowadzącym była
fundacja. Tymczasem ustawa o systemie oświaty stanowi, że sieć szkół publicznych powinna być zorganizowana w sposób
umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego.
Z ustaleń NIK wynika, że decyzje samorządów o likwidacji placówek oświatowych spowodowały wydłużenie drogi z domu do
szkoły o 1,5 do 10 km. Wszystkie kontrolowane gminy wywiązały się z obowiązku zapewnienia dzieciom bezpłatnego dojazdu
do szkoły, jednak w kilku przypadkach nie zapewniono im bezpiecznych warunków oczekiwania na gimbus. Przystanki nie
były wyposażone w wiaty chroniące przed deszczem i śniegiem, brakowało zatok umożliwiających bezkolizyjne zatrzymanie
pojazdu, bezpieczne wsiadanie i wysiadanie.
Kontrola pozwoliła stwierdzić, że gminy napotykały trudności w zagospodarowaniu i zabezpieczeniu mienia po likwidowanych
jednostkach oświatowych. Część nieruchomości po zlikwidowanych szkołach stała pusta, bowiem nie udało się znaleźć dla nich
nowych właścicieli ani zarządców. W innych przypadkach nie egzekwowano należności za wynajem budynków szkolnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie przebiegu likwidacji
placówek oświatowych zgodnego
z przepisami ustawowymi,
– dostosowanie sieci i obwodów szkół
publicznych prowadzonych przez gminy
do aktualnego stanu ilościowego placówek oświatowych,
– zapewnienie dzieciom z likwidowanych szkół możliwości spełniania
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obowiązku szkolnego w szkołach publicznych prowadzonych przez gminy,
– zagospodarowanie nieruchomości
po zlikwidowanych szkołach,
– egzekwowanie należności za wynajem nieruchomości szkolnych.

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie szkół dla
dzieci obywateli polskich
czasowo przebywających
za granicą

Cel

Zakres

Ocena funkcjonowania szkół dla dzieci
obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, w tym prawidłowości
wykorzystania środków budżetowych
kierowanych na finansowanie tej
działalności.

Kontrolą objęto 10 jednostek, w tym
Ministerstwo Edukacji i Sportu, Zespół
Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich
Czasowo Przebywających za Granicą
z siedzibą w Warszawie oraz szkoły
przy ambasadach RP w Atenach,
Berlinie, Brukseli, Londynie, Moskwie,
Paryżu, Rzymie i Wiedniu.

W ocenie NIK, sieć szkół polskich za granicą pełni w systemie edukacji jedynie
funkcję pomocniczą i nie stwarza warunków do realizacji obowiązku szkolnego
przez polskie dzieci przebywające poza krajem. Uczęszczają do nich głównie dzieci aktualnych lub byłych obywateli polskich
na stałe pozostających za granicą.
System szkół polskich za granicą obejmuje pełniący funkcje koordynacyjne Zespół Szkół w Warszawie oraz nadzorowane
przezeń 61 szkół powołanych w formie 12 zespołów szkół za granicą i 5 ich filii oraz 38 szkolnych punktów konsultacyjnych
i 6 ich filii. W placówkach tych w roku szkolnym 2004/2005 uczyło się ponad 7 tys. uczniów, jednak tylko 780 uczniów, czyli
ok. 10%, uczestniczyło w zajęciach zapewniających realizację obowiązku szkolnego w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
w pełnym wymiarze przedmiotowym. Pozostali uczniowie kształcili się w tych szkołach jedynie w zakresie uzupełniającym,
obejmującym zajęcia z języka polskiego oraz wybrane elementy historii i geografii Polski.
Kontrola NIK wykazała, że co piąty spośród 498 nauczycieli zatrudnionych w polskich szkołach za granicą nie miał przygotowania pedagogicznego. Wyższe wykształcenie posiadały 482 osoby. Tylko w 15 z 61 szkół i punktów konsultacyjnych wszyscy
nauczyciele legitymowali się wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym.
W połowie skontrolowanych zespołów szkół warunki lokalowe były niezadowalające i wywierały negatywny wpływ na realizację
procesu dydaktycznego. Nie pozwalały m.in. na znaczące zwiększenie liczby uczniów, ani na otwieranie nowych sal dydaktycznych – w tym na uruchamianie stanowisk komputerowych dla potrzeb kształcenia informatycznego.
Polskie szkoły za granicą finansowane są z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Kontrola NIK wykazała, że
na ich kontach pozostawało łącznie ok. 11,3 mln zł, których źródłem były niewykorzystane środki finansowe z lat ubiegłych
oraz należne od nich odsetki bankowe. Kwoty te powinny być zwrócone do budżetu państwa, tymczasem nie wykazywano
ich w sprawozdawczości budżetowej Zespołu Szkół w Warszawie, ani nie odprowadzano do budżetu w ramach rozliczeń
dochodów budżetowych.
W większości kontrolowanych szkół stwierdzono też uchybienia organizacyjne. Dyrektora jednej ze szkół powołano niezgodnie
z przepisami rozporządzenia MEN w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za
granicą, a w kilku jednostkach nie aktualizowano rzetelnie i na bieżąco podstawowej dokumentacji i nie archiwizowano jej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– tworzenie warunków do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych nauczycieli
zatrudnionych w szkołach za granicą,
– rzetelne rozliczanie środków budżetowych przeznaczonych na działalność
polskich szkół za granicą,

– dokonanie zwrotu niewykorzystanych
środków budżetowych pozostających
na rachunkach bankowych szkół za
granicą,
– zapewnienie pełnej zgodności organizacji szkół z wymogami prawa.
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Tytu³ kontroli
Warunki nauczania
języków obcych w szkołach
publicznych

Cel

Zakres

Ocena organizacji nauczania języków obcych w szkołach publicznych,
w szczególności przestrzegania wymiaru zajęć obowiązkowych, dopuszczalnej liczby uczniów grupie, a także
kwalifikacji nauczycieli, warunków
lokalowych oraz wyposażenia w środki
dydaktyczne.

Kontrolę przeprowadzono w 67 szkołach: 17 szkołach podstawowych, 17
gimnazjach, 12 liceach ogólnokształcących, 12 szkołach i zespołach szkół
zawodowych oraz w 9 zespołach szkół
różnych typów.

Synteza

W Polsce obowiązkowa nauka języków obcych w szkołach publicznych rozpoczyna
się w wieku 10 lat, w Norwegii i Austrii – w wieku 6 lat, w Finlandii i Szwecji – w wieku 7 lat, a w Niemczech i we Francji – w wieku
8 lat. Najwięcej dzieci i młodzieży uczy się języka angielskiego oraz niemieckiego, najmniej – włoskiego i hiszpańskiego. Zdaniem
NIK, zbyt liczne grupy zajęciowe, nieodpowiednie programy nauczania, za mało wykwalifikowanych nauczycieli oraz niezadowalające wyposażenie szkół w specjalistyczne środki dydaktyczne odbijają się niekorzystnie na poziomie nauczania.
Tylko w co siódmej szkole warunki nauczania języków obcych odpowiadały określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Aż w 36 placówkach lekcje języków
obcych odbywały się w grupach liczących powyżej 24 uczniów, tj. takich, których liczebność przekraczała dopuszczalną liczbę
osób; w 33 zajęcia prowadzili nauczyciele niemający wymaganego dla danego typu szkoły poziomu znajomości nauczanego
języka lub przygotowania pedagogicznego. W sumie 44 nauczycieli (10%) kontrolowanych szkół nie posiadało wymaganej
znajomości nauczanego języka.
Dyrektorzy trzech szkół nauczanie języków obcych zlecili przedsiębiorcom, co naruszało zasadę działania szkół publicznych, ustaloną w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, polegającą na zatrudnianiu w szkole publicznej nauczycieli
o wymaganych kwalifikacjach. Dla tych osób dyrektorzy szkół nie byli bezpośrednimi przełożonymi, nie mieli więc możliwości
oddziaływania na jakość ich pracy. Przyczyną zlecania prowadzenia zajęć lekcyjnych osobom spoza grona pedagogicznego
był brak kandydatów do podjęcia pracy etatowej w szkole.
Stwierdzono liczne przypadki niewłaściwego doboru programów nauczania oraz podręczników do nauki języka obcego, nieodpowiednie warunki lokalowe oraz braki w wyposażeniu szkół w techniczne środki wspierające pracę nauczycieli. Jedynie
w trzech szkołach zorganizowano laboratoria językowe z indywidualnymi stanowiskami pracy dla uczniów oraz z odpowiednim
systemem fonicznym.
W 14 kontrolowanych szkołach podstawowych uczniowie nie mieli możliwości wyboru języka w ramach zajęć obowiązkowych.
W trzech szkołach nie mogli kontynuować nauki języka, rozpoczętej na niższym etapie nauczania i musieli – z konieczności
– uczyć się od podstaw języka wykładanego w danej szkole. W zasadniczych szkołach zawodowych dominującym językiem
obcym był rosyjski, w przeciwieństwie do innych szkół, w których przeważał język angielski. Zdaniem NIK, zróżnicowanie oferty
językowej w zależności od typu szkoły świadczy o gorszym traktowaniu uczniów szkół zawodowych, dla których nieznajomość
angielskiego lub niemieckiego może w przyszłości stanowić przeszkodę w podjęciu pracy w krajach Unii Europejskiej.
Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 8,5 tys. uczniów wynika, że 23% z nich uczyło się języków obcych poza
szkołą. Najwięcej osób uczących się indywidualnie odnotowano w liceach ogólnokształcących, najmniej – w szkołach zawodowych. Języki obce najczęściej doskonalone w formach pozaszkolnych, bez względu na typ placówki oświatowej, to
angielski i niemiecki.

Wa¿niejsze wnioski
– rozważenie możliwości wprowadzenia
obowiązkowej nauki pierwszego języka
obcego od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz obowiązkowej nauki drugiego
języka obcego w szkole podstawowej,
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– określenie standardów wyposażenia szkół w środki dydaktyczne do
nauki języków obcych,
– zapewnienie wszystkim uczniom ciągłości nauczania języka
obcego z wcześniejszego etapu
edukacji,
– powierzenie nauczania języków ob-

cych odpowiednio wykwalifikowanym
nauczycielom,
– uwzględnianie w problematyce nadzoru pedagogicznego prawidłowości
doboru przez nauczycieli programów
nauczania i podręczników do nauki
języków obcych.

Tytu³ kontroli
Udzielanie przez Państwową
Straż Pożarną zamówień
publicznych w związku
z funkcjonowaniem
Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego
w latach 2001-2003
(I półrocze)

Cel

Zakres

Ocena stosowania w działalności
gospodarczej Państwowej Straży Pożarnej zasad, form i trybów udzielania
zamówień publicznych na wszystkich
etapach postępowania oraz efektów
rzeczowych wydatkowania środków
publicznych dla potrzeb Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Kontrolą objęto 37 komend Państwowej Straży Pożarnej, tj. 10% jednostek
wydatkujących środki na potrzeby tego
systemu.

W badanym okresie kontrolowane komendy PSP udzieliły prawie 1,1 tys. zamówień publicznych o wartości 287,1 mln zł, w tym 281 (na kwotę 47,1 mln zł)
z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych. Najczęściej stosowany był tryb przetargu nieograniczonego, jednakże
wystąpiły przypadki zastosowania innego trybu, bez spełnienia ustawowych przesłanek. Zamówienia dzielono na części w celu
uniknięcia konieczności stosowania obowiązujących procedur, określano przedmiot zamówienia za pomocą nazw własnych lub
znaków towarowych. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, taki sposób opisania przedmiotu zamówienia wskazuje na możliwość
występowania mechanizmu korupcji.
Powyższym nieprawidłowościom sprzyjał – zdaniem NIK – brak skutecznej kontroli, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.
Wystąpiły one, mimo iż w badanych jednostkach prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne wprowadzono do zakresów działań merytorycznych komórek organizacyjnych, a w kilku podmiotach utworzono wydzielone struktury organizacyjne,
których pracownicy odbyli niezbędne szkolenia i kursy. Tylko w 6 komendach pracownicy zajmujący się problematyką związaną z udzielaniem zamówień publicznych oraz członkowie komisji przetargowych wiedzę merytoryczną uzyskiwali głównie
w drodze samokształcenia.
Wśród kontrolowanych jednostek jedynie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zobowiązana była do powołania
audytora wewnętrznego. W I kwartale 2003 r. przeprowadził on audyt organizacji systemu udzielania zamówień w Komendzie
Głównej, nie stwierdzając nieprawidłowości. Zagadnienia związane z udzielaniem zamówień publicznych były tematem
kontroli wewnętrznej w 3 komendach. Kontrole te również nie wykazały nieprawidłowości. Z kolei wśród 19 komend poddanym zewnętrznym kontrolom przestrzegania wymogów ustawy o zamówieniach publicznych, w 8 przypadkach stwierdzono
nieprawidłowości, m.in. w finansowaniu zamówień. Inspektorzy NIK ustalili, iż komendy podpisały 25 umów zawierających
przesłanki nieważności z mocy prawa, z tego 21 ze względu na niezachowanie formy pisemnej.
Kontrolujący stwierdzili, że w części postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia.
Nie przestrzegano m.in. obowiązku wykluczenia z postępowania oferentów, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów
lub oświadczeń. Odnotowano również uchybienia dotyczące wyznaczania terminów składania ofert, pobierania i zwracania
wadiów, uzyskiwania od oferentów obligatoryjnych oświadczeń. Wiele do życzenia pozostawiał sposób dokumentowania
prowadzonych postępowań. Dopuszczono do rozpatrywania ofert, które powinny być odrzucone, sporządzano niekompletne
protokoły postępowań, niezgodnie z wymogami prawa informowano o wynikach postępowania.
Wprawdzie zakupy sprzętu ratowniczo-gaśniczego przyczyniły się do poprawy przygotowania do akcji ratowniczych jednostek
PSP, jednak ich wyposażenie w niektóre urządzenia odbiegało od ustalonych normatywów. Wśród 118 rodzajów sprzętu
objętych normatywami, tylko w wypadku 9 z nich zapotrzebowanie zostało w pełni zaspokojone. Do normatywu zbliżało się
wyposażenie m.in. w ciężkie samochody gaśnicze (90%), samochody ratowniczo-gaśnicze (80%), samochody ratownictwa
technicznego (91%). Niewystarczające środki finansowe nie pozwoliły na zakup ani jednego śmigłowca ratowniczego (normatyw
8 szt.), spycharki (8 szt.), transportera pływającego (16 szt.).

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie skutecznego nadzoru i kontroli nad wykonaniem zadań
związanych z udzielaniem zamówień
publicznych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Zamówienia publiczne
MSWiA dotyczące budowy
systemu informatycznego
Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców – CEPiK

Ocena postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz wykonanych
umów.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przeprowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji
technicznej, budowę, wdrożenie, nadzór autorski, obsługę i rozwój systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców – CEPiK, rażąco naruszały postanowienia ustawy o zamówieniach publicznych, m.in. przez bezzasadne zastosowanie zasad szczególnych oraz ograniczenie liczby firm zaproszonych do udziału w przetagu nieograniczonym, co pozbawiło
ministerstwo możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, MSWiA dokonało nierzetelnego odbioru prac wykonanych przez firmę doradczą, a wydatkowanie przez ministerstwo 1,2 mln zł było niegospodarne, ponieważ opracowana przez spółkę dokumentacja techniczna nie
obejmowała wielu elementów powszechnie wymaganych dla tego rodzaju projektów informatycznych, zawierała powtórzenia tych
samych fragmentów tekstu oraz opracowania, do sporządzenia których był zobowiązany sam zamawiający, czyli MSWiA.
Zastrzeżenia Izby dotyczyły też przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na rozszerzenie i uzupełnienie opracowania dokumentacji technicznej systemu CEPiK. W ramach tej umowy MSWiA zleciło
spółce Infovide opracowanie tych samych zagadnień merytorycznych, które uprzednio zostały zlecone, odebrane i opłacone
w ramach wcześniejszej umowy. Odebrane prace, za które MSWiA zapłaciło spółce 241,6 tys. zł, były częściowo powtórzeniem
fragmentów wcześniejszego opracowania wykonanego dla ministerstwa.
Rażącym przykładem niegospodarności było wypłacenie firmie Infovide SA, w ramach kolejnej umowy, prawie 1 mln zł za
prace niezgodne z jej przedmiotem. Ponadto przy jej realizacji pracowało 2 konsultantów stażystów ze spółki Infovide, co było
niezgodne z treścią umowy. NIK zwraca uwagę, że w okresie realizacji umowy spółka nie posiadała wymaganego świadectwa
bezpieczeństwa przemysłowego, czym naruszono ustawę o ochronie informacji niejawnych.
W ocenie NIK, wyłonienie firmy doradczej w postępowaniach o zamówienia publiczne, przeprowadzonych z rażącymi naruszeniami ustawy o zamówieniach publicznych, odebranie przez ministerstwo nierzetelnie wykonanych prac, a mimo to wypłacenie wynagrodzenia w wysokości określonej w umowach oraz nieposiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
przez wymienioną firmę – może wskazywać na występowanie mechanizmów korupcjogennych przy wyborze tej firmy przez
ministerstwo.
Możliwość wystąpienia podobnych, patologicznych mechanizmów odnotowano w przeprowadzonym przez MSWiA przetargu
nieograniczonym na wykonanie, wdrożenie oraz obsługę i rozwój systemu informatycznego CEPiK. W prowadzonym postępowaniu MSWiA naruszyło przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, pozbawiając prawa głosu członka komisji przetargowej, dopuszczając do udziału w postępowaniu osoby nieuprawnione, tj. konsultantów z firmy Infovide i nie wymieniając ich
w wezwaniach skierowanych do oferentów w celu złożenia przez nich oświadczeń dotyczących pozostawania w stosunku
zależności z innymi uczestnikami postępowania. O tym, że postępowanie zostało przeprowadzone nierzetelnie świadczy fakt,
że członkowie komisji przetargowej dokonali identycznych ocen ofert oraz przedstawili ich identyczne uzasadnienia, biorąc
pod uwagę opinie konsultantów Infovide i sugestie przewodniczącego komisji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– podjęcie skutecznych działań w celu
wyegzekwowania od firmy Infovide SA
nielegalnie i niecelowo wypłaconych
środków finansowych,
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– podjęcie działań w celu rozwiązania
umowy z 8 marca 2004 r. z firmą Infovide SA,
– zapewnienie skutecznego nadzoru
nad budową i wdrożeniem oraz obsługą
eksploatacyjną i rozwojem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – CEPiK.

Tytu³ kontroli
Przygotowanie nowych
struktur przewidzianych
do przeciwdziałania
i zwalczania przestępczości
w zakresie obrotu
towarowego z zagranicą

Cel

Zakres

Ocena przygotowania nowo utworzonych struktur kontroli skarbowej
i służby celnej do walki z przemytem.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Finansów, 7 urzędów kontroli skarbowej oraz
2 izby celne.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Ministra Finansów zmierzające
do przygotowania i organizacji nowych struktur mających przeciwdziałać przestępczości w obrocie towarowym z zagranicą i zwalczać ją. Opieszałość i nierzetelna realizacja zadań przez służby ministerstwa
spowodowały, że zagrożenie tym rodzajem przestępczości wzrosło.
Do 2002 r. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw związanych z obrotem towarowym z zagranicą oraz zapobieganie im należało do Inspekcji Celnej. Jej funkcjonariusze mieli prawo do wykonywania niektórych czynności służbowych
w umundurowaniu, z wykorzystaniem oznakowanych pojazdów, z użyciem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Organy Inspekcji Celnej zostały jednak zniesione z dniem 1 lipca 2002 r. na mocy ustawy o zniesieniu GIC. Zadania GIC
przejęły struktury kontroli skarbowej oraz Służba Celna.
Organami kontroli skarbowej są Minister Finansów i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. Szczególne uprawnienia uzyskali
inspektorzy kontroli skarbowej, zatrudnieni w wyodrębnionym pionie – tzw. komórkach realizacyjnych. Należy do nich m.in.
kontrola zgodności z prawem przywozu i wywozu towarów w ruchu międzynarodowym, rozpoznawanie i zwalczanie przestępstw
i wykroczeń związanych z towarowym obrotem z zagranicą oraz zapobieganie im. W sprawach celnych właściwymi organami
są Minister Finansów oraz dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych. Do służb celnych należy m.in. ustalanie zgodności z prawem przywozu i wywozu towarów z polskiego obszaru celnego, a także zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie
przestępczości celnej. Działania operacyjno-rozpoznawcze w tej sferze wykonują funkcjonariusze celni, zatrudnieni w tzw.
komórkach dokumentacji celnej.
W opinii NIK, liczne zaniedbania i nieprawidłowości w pracy Ministerstwa Finansów, a w szczególności jego służb legislacyjnych i organizacyjnych sprawiły, że do dnia zakończenia kontroli nowe struktury powołane do walki z przestępczością celną
wykonują swoje zadania w ograniczonym zakresie. W pionie kontroli skarbowej na przewidzianych 17 komórek realizacyjnych,
w pełni nie została sformowana ani jedna. Minister Finansów wydał wprawdzie rozporządzenie regulujące zasady i warunki
tworzenia komórek realizacyjnych, jednak niektóre jego przepisy są tak nieprecyzyjne, wzajemnie niespójne i niekiedy wręcz
sprzeczne, że spowodowało to znaczne opóźnienia w tworzeniu tych jednostek. Z kolei dwa inne rozporządzenia – w sprawie
broni palnej i umundurowania pracowników kontroli skarbowej oraz w sprawie pojazdów służbowych kontroli skarbowej – zostały opublikowane w pół roku po zniesieniu GIC, a rozporządzenie w sprawie użytkowania umundurowania i uzbrojenia przez
funkcjonariuszy komórek realizacyjnych weszło w życie z 10-miesięcznym opóźnieniem. Także Generalny Inspektor Kontroli
Skarbowej zrealizował ze znacznym opóźnieniem, bądź w ogóle nie wykonał niektórych dyspozycji zawartych w aktach wykonawczych do ustawy o kontroli skarbowej, m.in. nie określił sposobu prowadzenia ewidencji wydawania i użytkowania środków
przymusu przez organy kontroli skarbowej. Opóźnienia te znacznie utrudniły formowanie komórek realizacyjnych.
Wydane przez Ministra Finansów akty prawne regulujące organizację i zasady funkcjonowania komórek dokumentacji celnej
weszły w życie po przeszło 7 miesiącach od likwidacji GIC, a rozporządzenie precyzujące ich zadania – ponad rok od rozpoczęcia
zmian w strukturach powołanych do zwalczania przestępstw celnych. Ani jedna z planowanych 17 komórek dokumentacji celnej
nie została w pełni sformowana, czyli nie osiągnęła liczebnego stanu etatowego, nie zakończono procesu kwalifikowania do
niej pracowników, ich szkolenia oraz wyposażania i umundurowania.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– opracowanie i wdrożenie wszystkich
regulacji prawnych dotyczących powołania oraz funkcjonowania komórek
realizacyjnych i komórek dokumentacji
celnej,

– skuteczne nadzorowanie procesu
tworzenia komórek realizacyjnych
i komórek dokumentacji celnej, jako warunku powstania struktur wykonujących
działania operacyjno-rozpoznawcze,
– podjęcie niezwłocznych działań
w celu zapewnienia możliwości stoso-

wania przez funkcjonariuszy celnych
środków przymusu bezpośredniego.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Przygotowanie
Sił Zbrojnych RP
do uczestnictwa w operacjach
pokojowych (tajna)

Ocena przygotowania jednostek wojskowych do wykonywania zadań poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
a także sprawności działania struktur
kierowania i dowodzenia Sił Zbrojnych
RP w planowaniu i przygotowaniu
jednostek wojskowych do operacji
pokojowych.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Obrony
Narodowej, dowództwa rodzajów sił
zbrojnych oraz podległe im jednostki
wojskowe, wybrane ze względu na zakres i charakter realizowanych zadań.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła przygotowanie Sił Zbrojnych RP do
uczestnictwa w operacjach pokojowych w 2002 r. i I półroczu 2003 r., stwierdzając
jednakże nieprawidłowości w organizacji przygotowań, struktur, szkolenia i wyposażenia jednostek wyznaczonych do udziału
w tych operacjach.
W wyniku kontroli stwierdzono, że udział Sił Zbrojnych RP w operacjach pokojowych potwierdził i umocnił sojuszniczą wiarygodność Polski, stwarzając jednocześnie korzystne warunki do szybkiego dostosowania kolejnych jednostek Sił Zbrojnych RP
do standardów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Stwierdzono ponadto, że w latach 2002-2003 znacząco
zwiększyły się zadania i obowiązki jednostek resortu obrony narodowej, związane z udziałem Polskich Jednostek Wojskowych/Polskich Kontyngentów Wojskowych w Siłach Sojuszniczych, czego przykładem był udział tych jednostek w operacjach
Enduring Freedom w Afganistanie i Iraqi Freedom w Iraku.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– przyspieszenie zmian w strukturach
kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, w celu podniesienia sprawności przygotowania i sprawowania
narodowego kierownictwa nad Polskimi
Jednostkami Wojskowymi/Polskimi Kontyngentami Wojskowymi poza granicami
kraju,
– poprawienie znajomości języków
obcych wśród żołnierzy zawodowych,
zwłaszcza języka angielskiego wśród
żołnierzy Sił Wysokiej Gotowości Zdolnych do Przerzutu, a także zwiększenie
efektywności nauczania języków obcych
i doskonalenie nabytych umiejętności.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja zadań
inwestycyjnych w zakresie
rozwoju systemu dowodzenia
i łączności Sił Zbrojnych RP
w latach 2001-2002 (poufna)

Ocena realizacji zadań inwestycyjnych
podjętych w latach 2001-2002 w celu
modernizacji systemu dowodzenia
i łączności Sił Zbrojnych RP, efektów
rzeczowych osiągniętych w wyniku
wydatkowania środków na rozwój
systemu dowodzenia i łączności,
w kontekście realizacji Programu
przebudowy i modernizacji technicznej
Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006
oraz Programu inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
w dziedzinie bezpieczeństwa.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Obrony
Narodowej, dowództwa rodzajów sił
zbrojnych oraz podległe im jednostki
wojskowe, wybrane ze względu na
zakres i charakter realizowanych przez
nie zadań.

Kontrola wykazała, że w latach 2001-2002 inwestycje przekazane w celu zmodernizowania systemu dowodzenia i łączności Sił Zbrojnych RP wykonane zostały
w kilkunastu procentach pod względem ilościowym, zaś w kilku – w ujęciu wartościowym.
W sposób niewłaściwy przebiegał proces planowania inwestycji budowlanych. Plan był zatwierdzany zbyt późno, wprowadzano do niego zadania nie w pełni przygotowane, zmiany w planie dokonywane były w oparciu o faktycznie wykonane roboty
i zatwierdzane pod koniec roku budżetowego. Ustalono, że w latach 2001-2002 nie zostało osiągnięte założone tempo rozwoju
systemu dowodzenia i łączności, ponieważ wydatki na zakup sprzętu elektronicznego i łączności były niższe, niż przewidziano
w planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006. Ponadto opieszale wykonywano prace budowlane
w obiektach systemu dowodzenia.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– realne, tj. wynikające z bieżącej
i perspektywicznej oceny sytuacji
gospodarczej kraju, sporządzanie wieloletnich planów inwestycji budowlanych
i zakupów inwestycyjnych oraz ujmowanie w projektach rocznych planów
inwestycji budowlanych zadań w pełni
przygotowanych do realizacji i przeznaczanie na ich wykonanie środków
finansowych w wielkości umożliwiającej
zakończenie inwestycji w ustalonych
terminach.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

System ochrony wschodniego
i północno-wschodniego
odcinka granicy państwowej
(poufna)

Ocena wykonania zadań ustawowych
przez Straż Graniczną oraz realizacji
przez nią zadań organizacyjnych
i inwestycyjnych podjętych w celu
wzmocnienia ochrony wschodniego
i północno-wschodniego odcinka granicy państwowej, w świetle wymogów
integracji z Unią Europejską.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Komendę Główną Straży Granicznej
oraz oddziały Straży Granicznej:
Bieszczadzki, Nadbużański, Podlaski
i Warmińsko-Mazurski.

W ocenie NIK, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, mimo zaniedbań
w sporządzaniu analiz i prognoz stanu gotowości i sprawności funkcjonowania
struktur Straży Granicznej, a także niewystarczającego nadzoru nad jej jednostkami organizacyjnymi, zasadniczo podejmowało
właściwe działania na rzecz ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w sposobie pełnienia służby kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy państwowej. Główne
zagrożenie granicy wiązało się z nielegalną migracją tranzytową i pobytową cudzoziemców z krajów azjatyckich i południowowschodnioeuropejskich. Niepełny stan osobowy Straży Granicznej wynikał z niewykonania planu zwiększenia zatrudnienia.
Z opóźnieniem realizowany był harmonogram przekształcenia Straży Granicznej w formację w pełni zawodową. NIK pozytywnie
oceniła wprowadzony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej nowy model szkolenia, którego realizacja powinna
zapewnić wymienność funkcji i zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy strażnic i granicznych placówek kontrolnych.
Szkolenie nie było jednak prowadzone systematycznie, a w zajęciach uczestniczyła tylko część funkcjonariuszy.
W badanym okresie ujawniono szereg przypadków korupcji wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej. Aby przeciwdziałać tej
tendencji, wprowadzono program działań antykorupcyjnych, w tym m.in. zintensyfikowano czynności operacyjno-rozpoznawcze
wobec funkcjonariuszy w granicznych placówkach kontrolnych.
Nie zostały w całości wykonane wydatki na zadania inwestycyjne i modernizacyjne, co spowodowało opóźnienia w budowie
strażnic, niewystarczające zabezpieczenie techniczne granicy oraz braki w sprzęcie technicznym i wyposażeniu jednostek SG.
Niedobory zostały częściowo uzupełnione przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji skutecznego nadzoru nad działalnością Straży
Granicznej,
– uzupełnienie braków w obsadzie
kadrowej i przyspieszenie programu
uzawodowienia,

50

– zrealizowanie planu inwestycji granicznych,
– uzupełnienie braków sprzętu technicznego i wyposażenia jednostek
organizacyjnych SG.

Tytu³ kontroli
Prowadzenie przez
Państwową Straż Pożarną
monitoringu pożarowego

Cel

Zakres

Ocena skuteczności nadzoru Państwowej Straży Pożarnej nad wyposażaniem przez właścicieli, zarządców lub
użytkowników budynków i obiektów
w urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, ocena procedur organizacyjnotechnicznych systemów sygnalizacyjno-alarmowych i ich połączenia
z jednostkami PSP oraz wdrożenia
automatycznego systemu monitoringu
pożarowego.

Kontrolą objęto 11 podmiotów: 5 komend miejskich PSP prowadzących
monitoring pożarowy, 5 komend wojewódzkich PSP kontrolujących podległe
organy i jednostki organizacyjne PSP
działające na obszarze województwa
oraz Komendę Główną PSP.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła prowadzony przez Państwową Straż
Pożarną monitoring pożarowy, mimo nieprawidłowości i uchybień w organizacji
systemu oraz nadzoru nad jego funkcjonowaniem. W końcu czerwca 2004 r., spośród 5944 budynków i innych obiektów, które
powinny być wyposażone w urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe oraz połączenia z komendami PSP, monitoringiem objęto
4072 (69%). Wśród nich znalazły się m.in. obiekty handlowe lub wystawowe, sale widowiskowe i sportowe, teatry i kina, hotele,
zakłady pracy, szpitale. Poza systemem monitoringu pozostaje jednak duża liczba innych ważnych obiektów, zaś poprawa
– zdaniem NIK – następuje zbyt wolno. Odpowiednich urządzeń brakuje najczęściej w obiektach kultu religijnego i zabytkowych
budynkach, mających istotne znaczenie dla kultury i dziedzictwa narodowego.
Komendant Główny PSP, na podstawie art. 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, określił w zbiorze przepisów warunki
organizacyjno-techniczne, jakim powinny odpowiadać połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych w chronionych obiektach z jednostkami PSP. Przepisy te, będące dokumentem wewnętrznym PSP, zobowiązywały osoby fizyczne lub prawne
m.in. do świadczeń na utrzymanie alarmowego centrum odbiorczego PSP w formie opłat abonamentowych. W ocenie NIK,
wspomniane przepisy są nielegalne, gdyż w świetle art. 87 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa są:
Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Wprawdzie zastępca Komendanta Głównego
PSP stwierdził, że warunki organizacyjno-techniczne utraciły moc obowiązującą po wejściu w życie Konstytucji RP, jednakże
dwaj komendanci miejscy PSP powoływali się na nie w umowach podpisywanych z operatorami systemów monitoringu.
W celu prowadzenia monitoringu pożarowego komendanci miejscy PSP zawierali odpowiednie umowy z operatorami. Operatorzy instalowali w PSP urządzenia odbiorcze umożliwiające uzyskiwanie danych z chronionych obiektów. W umowach między
komendantami PSP a operatorami systemu znalazły się m.in. postanowienia zobowiązujące operatorów do zwrotu kosztów
energii zużywanej przez zainstalowane urządzenia. Komendy PSP nie ponosiły więc wydatków na wyposażenie i utrzymanie
centrów odbiorczych. NIK uznaje za nielegalne zobowiązywanie w umowach operatorów systemu do ponoszenia kosztów
instalacji urządzeń do odbioru sygnałów alarmowych oraz refundacji poniesionych przez PSP nakładów z tytułu ich eksploatacji.
W świetle zasad finansowania PSP określonych w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej koszty związane z funkcjonowaniem
PSP pokrywane są bowiem z budżetu państwa i samorządów.
Kontrola wykazała, iż trzech (spośród 5) komendantów miejskich PSP wskazywało właścicielom, zarządcom i użytkownikom
budynków i obiektów konkretne firmy jako wykonawców usług monitoringu pożarowego. Według NIK, taka praktyka była formą
promocji określonych firm, ograniczała swobodę wyboru usługodawcy oraz miała charakter korupcjogenny. Ponadto stwierdzono,
że Komenda Główna PSP nie badała sposobu kontrolowania przez komendantów wojewódzkich PSP podległych jednostek
pod kątem egzekwowania przez nie obowiązku wyposażania obiektów w urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– opracowanie przez Komendanta
Głównego PSP zgodnych z aktualnym stanem prawnym procedur
organizacyjno-technicznych doty-

czących monitoringu pożarowego,
– podjęcie przez komendantów
wojewódzkich PSP działań zapewniających objęcie monitoringiem
pożarowym PSP wszystkich obiektów
podlegających temu monitoringowi,

– zaprzestanie pobierania przez
komendy PSP od osób fizycznych lub
prawnych spoza PSP opłat z tytułu
eksploatacji urządzeń do odbioru
sygnałów alarmowych.
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Tytu³ kontroli
Wykonywanie
zadań ustawowych
przez Wojskową Agencję
Mieszkaniową
w latach 2001-2004

Cel

Zakres

Ocena realizacji zadań własnych WAM
oraz zadań zleconych przez Ministra
Obrony Narodowej, a także efektywności wydatkowania środków własnych Agencji i dotacji budżetowej na
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
żołnierzy zawodowych

Kontrolą objęto 8 jednostek: Biuro Prezesa WAM i 7 jednostek terenowych
Agencji (od 1 lipca 2004 r. przekształconych w 4 oddziały regionalne).

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa działa na podstawie ustawy o zakwaterowaniu
Sił Zbrojnych RP oraz statutu nadanego jej przez Ministra Obrony Narodowej. Do
zadań WAM należy m.in. wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa w stosunku do
nieruchomości stanowiących własność SP, a wykorzystywanych w celu zakwaterowania żołnierzy zawodowych. Agencja
realizuje zadania własne, m.in. remonty budynków i lokali mieszkalnych, obrót nieruchomościami, oraz zlecone przez Ministra
Obrony Narodowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Od lipca 2004 r., po znowelizowaniu ustawy o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych RP, może również prowadzić działalność gospodarczą.
W 2002 r. opracowany został w WAM dokument pn. Model zakwaterowania kadry WP, przyjmujący za punkt wyjścia, że każdy
żołnierz zawodowy ma prawo do kwatery. Obowiązek wykonania tego prawa spoczywał na Ministrze Obrony Narodowej, który
realizował je za pośrednictwem WAM. Z inicjatywy Prezesa WAM podjęto działania organizacyjno-prawne, które doprowadziły
do zawarcia przez ministrów infrastruktury i obrony porozumienia w sprawie realizacji Programu budowy mieszkań na wynajem
dla żołnierzy zawodowych służby stałej. Zaplanowano w nim wybudowanie w latach 2003-2006 łącznie 9 tys. mieszkań – w tym
do końca 2004 r. 3 tys. mieszkań – co pozwoliłoby w ciągu 4-5 lat rozwiązać problem kwater dla żołnierzy zawodowych.
Potrzeby w tym względzie szacowano na ok. 75 tys. kwater służbowych. Do realizacji tego przedsięwzięcia powołano spółkę
z o.o. Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera”.
Z ustaleń kontroli NIK wynika, że w realizacji tego programu nie odnotowano większych sukcesów. Do końca 2004 r. oddano
do użytku 54 mieszkania, co stanowi 1,8% wielkości zapisanej w harmonogramie. W opinii NIK, tak nikłe efekty działania WTBS
były rezultatem dłuższego niż zakładano wdrażania się spółki do prowadzenia działalności oraz zaskakująco czasochłonnego
procesu uzyskiwania pozwoleń wymaganych przed podjęciem budów. W ocenie NIK, tak niski stopień wykonania przyjętego
harmonogramu stanowi poważne zagrożenie dla realizacji Programu. Do listopada 2004 r. WAM przekazała WTBS środki
w kwocie 127 mln zł, tj. 154% planowanych funduszy własnych Towarzystwa. Niestety, Bank Gospodarstwa Krajowego ograniczył finansowanie tej inwestycji poprzez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy.
Stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych na przestrzeni ostatnich lat nie uległ zasadniczej poprawie – liczba oczekujących wahała się w przedziale 14-16 tys. W 2004 r. obniżyła się do 10 tys., ale był to – w ocenie NIK
– jednorazowy efekt wprowadzenia systemowej zmiany, eliminującej możliwość uzyskania po 1 lipca 2004 r. przez żołnierza
ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery. Przed wejściem w życie tego przepisu wiele osób, zamiast czekać
na odległy w czasie przydział mieszkania, wybierało ekwiwalent.
Kontrola wykazała, że nakłady ponoszone przez WAM na remonty i konserwację zasobu mieszkaniowego Agencji nie były
wystarczające. W latach 2001-2004 (I półr.) minimalne potrzeby, związane z rotacją żołnierzy wymagały dokonania remontów prawie 15 tys. kwater. Przeprowadzono ok. 11 tys. remontów. Ponadto 1,8 tys. nowych lokatorów otrzymało ekwiwalent
i remontowało mieszkania we własnym zakresie. Nakłady na konserwacje i remonty we wspomnianym okresie zmniejszyły się
ze 101 mln zł do 82 mln zł rocznie. Wedle ustaleń kontroli, przy utrzymaniu nakładów na niezmienionym poziomie potrzeby
w tym względzie zostałyby zaspokojone w ciągu 8-10 lat.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– kontynuowanie działań zmierzających do efektywnej realizacji Programu
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budowy mieszkań na wynajem dla żołnierzy
zawodowych służby stałej,
– kontynuowanie działań systemowych
podejmowanych w celu zaspokajania
praw żołnierzy zawodowych do kwater,

– zwiększenie nakładów na remonty
i konserwację zasobu mieszkaniowego
Agencji.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Organizacja służb specjalnych
oraz nadzoru nad nimi

Ocena organizacji i realizacji zadań
przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu i Wojskowe Służby Informacyjne.

Kontrolę przeprowadzono w: Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, Kolegium
ds. Służb Specjalnych, Ministerstwie
Obrony Narodowej, Wojskowych
Służbach Informacyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji
Wywiadu.

Szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Wojskowych Służb Informacyjnych nie dołożyli odpowiednich starań, by projekty
rozporządzeń i zarządzeń dotyczących kierowanych przez nich służb opracowane zostały sprawnie i w wymaganym terminie. Wielomiesięczne opóźnienia w tworzeniu podstaw prawnych funkcjonowania obu agencji świadczą – zdaniem NIK
– o niedostatecznym nadzorze Prezesa Rady Ministrów, zaś w przypadku WSI, także o godzeniu się na podejmowanie przez
nie działań niemających umocowania w przepisach prawa.
Mimo iż wchodząca w życie 29 czerwca 2002 r. ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
zobowiązywała Prezesa Rady Ministrów do wydania 49 rozporządzeń dotyczących ABW oraz 44 odnoszących się do AW,
premier do dnia zakończenia kontroli (17 maja 2005 r.) nie wydał odpowiednio 5 i 4 takich aktów. Tak więc, w ciągu 2,5 roku
od wejścia w życie wspomnianej ustawy nie stworzono całkowitego systemu prawnych podstaw funkcjonowania Agencji.
Również ustawa o Wojskowych Służbach Informacyjnych przewidywała wydanie przez Radę Ministrów, Prezesa Rady
Ministrów i Ministra Obrony Narodowej aktów wykonawczych, regulujących organizację i funkcjonowanie WSI. W terminie
ustalonym w ustawie weszły w życie wszystkie rozporządzenia, natomiast z 15 upoważnień ustawowych do wydania zarządzeń wykonawczych zrealizowano tylko 5. To zaniechanie spowodowało, że w wyniku utraty mocy prawnej przez wszystkie
poprzednio obowiązujące regulacje i niedotrzymania terminu ustanowienia nowych, WSI podejmowały działania niemające
oparcia w przepisach prawa.
Zdaniem NIK, służby specjalne – ABW, AW oraz WSI – nie wykazały się rzetelnością w realizacji, określonego w ustawie
o Instytucie Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zadania przekazania dokumentów
i innych materiałów archiwalnych do IPN. Przekazywanie dokumentów, zbiorów danych, rejestrów, kartotek wojskowych
organów bezpieczeństwa, a także akt funkcjonariuszy tych służb, wytworzonych lub gromadzonych do dnia 6 maja 1990 r.,
przebiegało z opóźnieniem. Czynności te trwały jeszcze w dniu zakończenia kontroli, mimo iż uzgodniony z Prezesem IPN
ostateczny termin upłynął 31 sierpnia 2004 r.
NIK krytycznie ocenia nadzór Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Obrony Narodowej nad służbami specjalnymi. Zaniechanie
przez premiera przekazywania szefom agencji zadań do realizacji na piśmie, i przyjęcie formy ustnej lub zapisów w protokołach
posiedzeń Kolegium ds. Służb Specjalnych, nie daje pełnych możliwości egzekwowania realizacji wydanych poleceń ani
ustalenia, kto i kiedy podejmował konkretne rozstrzygnięcia. Niepodjęcie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów działań
kontrolnych wobec ABW i AW pozbawiało szefa rządu funkcji nadzoru nad agencjami. Także instytucjonalna kontrola WSI przez
MON była niewystarczająca, gdyż nie obejmowała żadnego z istotnych obszarów merytorycznej działalności tych służb.
Izba stwierdziła, iż sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych nie prowadził rejestru ocen i opinii Kolegium, decyzji jego
przewodniczącego, ani harmonogramu realizacji owych decyzji, co było niezgodne z prawem oraz utrudniało nadzór nad
realizacją wydanych rozstrzygnięć.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– niezwłoczne wydanie wszystkich
brakujących aktów wykonawczych,
wymaganych przez ustawy: o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu i o Wojskowych Służbach
Informacyjnych,

– niezwłoczne przekazanie przez
szefów AW i WSI do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej pozostałych
dokumentów, zbiorów danych, rejestrów
i kartotek, a także akt funkcjonariuszy
i żołnierzy wytworzonych lub gromadzonych do 6 maja 1990 r.,
– prowadzenie przez sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych rejestru

ocen lub opinii Kolegium, a także
decyzji Prezesa Rady Ministrów wraz
z harmonogramem ich realizacji.
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Tytu³ kontroli
Osiąganie przez Wojska
Lądowe zdolności obronnych
wynikających z procesu
planowania obronnego
Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego NATO
(poufna)

Cel

Zakres

Ocena planowania i realizacji w latach
2002-2004 (I półr.) przedsięwzięć
związanych z osiągnięciem przez
Wojska Lądowe zdolności obronnych
w ramach planowania obronnego
NATO.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Obrony
Narodowej, Dowództwo Wojsk Lądowych oraz 10 podległych mu, wybranych jednostek wojskowych.

Z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w badanym okresie Wojska Lądowe
nie osiągnęły określonego dla nich w ramach planowania obronnego NATO pułapu
zdolności obronnych. Oprócz opóźnień, odnotowano też nieprawidłowości na etapie planowania i realizacji zamierzonych
przedsięwzięć. Opóźnienia – zdaniem NIK – stanowiły skutek niedostatecznego rozpoznania możliwości i warunków wykonania
przyjętych przez Polskę zobowiązań.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– rozpoznanie możliwości i warunków
umożliwiających osiągnięcie przez Polskę zdolności obronnych na poziomie
odpowiadającym jej zobowiązaniom,
– stworzenie skutecznego systemu
planowania, realizacji i nadzoru, zapewniającego uzyskanie przez Wojska
Lądowe wymaganych przez NATO
zdolności obronnych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Przygotowanie Policji
do zwalczania przestępczości
zorganizowanej (poufna)

Ocena przygotowania Policji do zwalczania przestępczości zorganizowanej
w latach 2002-2004 (I półr.).

Kontrolą objęto: struktury organizacyjne Policji przeznaczone do zwalczania
przestępczości zorganizowanej.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła utworzenie w Policji wydzielonych struktur, których zadaniem jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Krytyczne
uwagi Izby dotyczyły wyposażenia funkcjonariuszy w broń i sprzęt techniczny, zwłaszcza w urządzenia łączności i informatyki
oraz w środki transportu. Natomiast negatywnie NIK oceniła ustalenie oraz zmiany norm wyposażenia i należności sprzętu
niezbędnego do skutecznego zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– uzupełnienie uzbrojenia oraz sprzętu
technicznego, niezbędnego do efektywnego wykonywania zadań przez
policjantów,
– prawidłowe określenie norm wyposażenia w sprzęt techniczny oraz bieżące
uwzględnianie potrzeb funkcjonariuszy
dotyczących wyposażenia w środki
techniczne.
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Tytu³ kontroli
Finansowanie
oraz dostępność leczenia
nerkozastępczego w latach
2000-2004 (I półrocze)

Cel

Zakres

Ocena działań podejmowanych przez
Ministra Zdrowia i kierownictwa zakładów opieki zdrowotnej w celu zwiększenia dostępu do leczenia nerkozastępczego.

Kontrolą objęto 42 jednostki: Ministerstwo Zdrowia, Akademię Medyczną
w Gdańsku, 26 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
w których strukturze funkcjonują stacje
dializ i poradnie nefrologiczne oraz
14 niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej (22 stacje dializ).

Program poprawy i rozwoju dializoterapii w Polsce na lata 2000-2004 przewidywał
m.in. zakup ze środków Ministerstwa Zdrowia aparatury medycznej dla nowych
stacji dializ, wymianę takiego sprzętu w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz wzrost liczby pacjentów
leczonych dializoterapią. Program ów nie został jednak wykonany, ponieważ Minister Zdrowia przeznaczył nań zbyt skromne
środki budżetowe. Na jego realizację wydano bowiem 13,6 mln zł, czyli 23% kwoty zaplanowanej przez autorów programu.
Większość z tych środków (10,5 mln zł) wydatkowano z naruszeniem obowiązujących przepisów, ponadto 250 tys. zł przeznaczono na inne cele niż określone w programie. Mimo niedostatku środków finansowych, często były one przyznawane bez
rozpoznania potrzeb. Otrzymywały je więc i te placówki, które nie potrzebowały nowej aparatury, a nawet takie, które w ogóle
nie zamierzały utworzyć stacji dializ.
Ustalono, że w 21 (z 26 skontrolowanych) zakładach aparaty do hemodializ były zdekapitalizowane w ponad 80%. Według
zaleceń ich producentów, po przepracowaniu 20-25 tys. godzin lub po 7 latach użytkowania powinny być wycofane z eksploatacji.
Tymczasem spośród 487 sztucznych nerek wykorzystywanych przez spzoz, aż 234 zostały oddane do eksploatacji w latach
1985-1997, a niektóre z nich przepracowały nawet ponad 50 tys. godzin.
Część zakładów nie dokonywała przeglądów technicznych aparatury dializacyjnej, tłumacząc się brakiem środków finansowych.
Spośród 40 skontrolowanych zakładów, 11 nie spełniało minimalnych norm powierzchni dla pokoi dializ – 20 m2 w pokoju
jednostanowiskowym i 12 m2 na jedno stanowisko w pokoju wieloosobowym. Kontrola wykazała, iż publiczne placówki, udostępniając majątek stacji dializ innym podmiotom, nie zawsze dbały, by wywiązały się one ze swoich zobowiązań.
Dostęp chorych do ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej ograniczają zbyt małe limity porad zakontraktowanych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz niedobór lekarzy nefrologów. NIK zwraca uwagę, że Ministerstwo Zdrowia nie podjęło
skutecznych działań zmierzających do zapobieżenia brakowi lekarzy tej specjalności, m.in. drogą zwiększenia liczby etatów
szkoleniowych, tzw. rezydentur, finansowanych z budżetu państwa. We wrześniu 2004 r. zarejestrowanych było 402 nefrologów, podczas gdy potrzeby kadrowe wynosiły 772, z czego 412 lekarzy powinno być zatrudnionych w stacjach dializ, a 360
w poradniach specjalistycznych.
Do czasu zakończenia kontroli (październik 2004 r.) Minister Zdrowia nie wydał m.in. aktów wykonawczych do ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej
oraz w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać specjalistyczne środki transportu sanitarnego. Minister oraz NFZ nie mieli też
rzetelnych informacji o liczbie wykonanych hemodializ i leczonych tą metodą pacjentów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– opracowanie i wdrożenie przez Ministra Zdrowia rozwiązań systemowych
zapewniających dalszy rozwój leczenia
nerkozastępczego, uwzględniających
potrzeby i możliwości ekonomiczne
państwa oraz strukturę i lokalizację podmiotów występujących na rynku usług
zdrowotnych (publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej),
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– pilne wydanie przez Ministra Zdrowia
rozporządzeń wynikających z delegacji
zawartych w art. 37 i art. 70a ust. 8
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
dotyczących ustalenia planu rozmieszczenia szpitali publicznych i określenia
wymagań, jakie muszą spełniać specjalistyczne środki transportu sanitarnego.

Tytu³ kontroli
Wykorzystanie środków
finansowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
na realizację programów
dotyczących rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych

Cel

Zakres

Ocena wykorzystywania środków
PFRON na realizację programów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, w szczególności
zaś zbadanie, czy wydatkowano je
gospodarnie i zgodnie z przeznaczeniem.

Kontrolą objęto: Biuro i 11 oddziałów
PFRON oraz 36 podmiotów, które
na realizację zadań otrzymały środki
finansowe z Funduszu.

Izba negatywnie oceniła wykorzystanie środków finansowych PFRON na realizację
programów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Kontrola
ujawniła przypadki nielegalnego, niegospodarnego i nierzetelnego działania jednostek organizacyjnych Funduszu, a także
nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi przez beneficjentów.
Programy przygotowywane w Biurze Funduszu nie były skorelowane z programami opracowywanymi przez samorządy wojewódzkie i powiatowe. Z ustaleń kontroli wynika, że oddziały Funduszu posiadały informacje o osobach niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie ich działania, znały też adresowane do nich wojewódzkie i powiatowe programy działań. Jednak
pomimo posiadania materiałów pozwalających ocenić sytuację i potrzeby osób niepełnosprawnych w danym województwie,
oddziały PFRON nie opracowywały, ani też nie występowały do Zarządu Funduszu z wnioskami o uwzględnienie w jego
planach działania specyfiki i potrzeb regionu, ograniczając się do roli przekaźnika środków finansowych. W efekcie wszystkie
programy finansowane ze środków PFRON tworzone były w Biurze Funduszu, w oderwaniu od programów opracowywanych
przez samorządy wojewódzkie i powiatowe.
Niektóre programy były konstruowane i wdrażane bez znajomości liczby potencjalnych uczestników, bez przeprowadzania symulacji kosztów ich realizacji, co – zdaniem NIK – świadczy o nierzetelnym i niegospodarnym działaniu Zarządu Funduszu.
Przy opracowywaniu planu finansowego PFRON nie zawsze uwzględniano potrzeby wynikające z programów już realizowanych.
Powodowało to zawieszanie ich finansowania, jak choćby wstrzymanie na 11 miesięcy przyznanej już pomocy dla studiujących
osób niepełnosprawnych. W opinii Izby był to skutek nierzetelnego planowania, bardzo społecznie szkodliwy.
W ramach niektórych programów (PARTNER, PEGAZ 2003, HOMER 2003, PION) finansowano przedsięwzięcia takie same, jak
zadania ustawowe przewidziane do realizacji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Tym samym dopuszczano do powstawania sytuacji, w której zainteresowani mogli starać się o środki zarówno w trybie ustawy o rehabilitacji, jak i rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
PFRON. Sprzyjało to nadużyciom w postaci dwukrotnego ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON tego samego
zadania.
Zastrzeżenia NIK budziły też nieodosobnione przypadki bezkrytycznego przyjmowania przez jednostki organizacyjne PFRON
przedkładanych przez wnioskodawców kalkulacji kosztów planowanych przedsięwzięć i rozliczeń z przyznanych dofinansowań. Stwierdzono m.in. akceptowanie nieplanowanych lub nieudokumentowanych wydatków. Z ustaleń kontroli wynika, że
niegospodarnie wydano w ten sposób ze środków Funduszu przeszło 900 tys. zł.
Kontrola NIK ujawniła wiele nieprawidłowości w działaniu jednostek realizujących zadania dofinansowywane ze środków
PFRON. Kontrolerzy natknęli się m.in. na przypadki nierzetelnie prowadzonej dokumentacji finansowo-księgowej, nieprawidłowego, nieterminowego bądź niekompletnego sporządzania rozliczeń przyznanego dofinansowania oraz nieprawidłowego
dokumentowania udziału własnego w kosztach wspieranych ze środków PFRON przedsięwzięć.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– skoordynowanie programów finansowanych przez PFRON z wojewódzkimi
programami adresowanymi do niepełnosprawnych,
– opracowywanie projektów progra-

mów wyłącznie na podstawie analizy
potrzeb osób niepełnosprawnych
– uniemożliwienie wielokrotnego korzystania z dofinansowywania tego samego zadania,
– dokonywanie rzetelnej analizy dokumentacji rozliczeniowej, przedkładanej
w ramach zawartych umów,

– sporządzanie wniosków i rozliczeń
środków PFRON zgodnie z przyjętymi
w Funduszu procedurami,
– rzetelne dokumentowanie udziału
własnego w realizowanych zadaniach.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykonanie planu finansowego
Narodowego Funduszu
Zdrowia w 2004 r.

Ocena wykonania planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia na
podstawie dokumentacji sporządzonej
przez Centralę NFZ i jego odziały
wojewódzkie.

Kontrolę przeprowadzono w Centrali
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kontrola wiarygodności ksiąg rachunkowych Centrali NFZ, a zwłaszcza prawidłowości dowodów księgowych, ich kompletności i poprawności formalnej, nie
wykazała uchybień. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął realizację planu finansowego w 2004 r. według przepisów ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. Od 1 października kontynuował działalność na podstawie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. NFZ zakończył w 2004 r. działalność nadwyżką przychodów nad
kosztami w wysokości 658,7 mln zł. Przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły 31,4 mld zł i okazały się
wyższe od prognozowanych na ten rok o 0,56%. Było to możliwe dzięki podwyższeniu składek na ubezpieczenie o 0,25%
podstawy wymiaru oraz poprawy ich ściągalności przez ZUS. Koszty ogółem NFZ poniesione w 2004 r. wyniosły 31 mld zł, co
stanowiło 99% planu. Wyższa niż planowana realizacja przychodów z tytułu składek umożliwiła powiększenie planu kosztów
świadczeń zdrowotnych o 1,3 mld zł.
Struktura rzeczywistych kosztów świadczeń zdrowotnych odbiegała jednak od planowanej, przekroczenia wystąpiły m.in.
w lecznictwie szpitalnym i refundacji leków, zaś świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia stomatologicznego
nie zostały wykonane w pełnym wymiarze. Planowane koszty Funduszu przekroczono w 14 oddziałach wojewódzkich.
Kontrola wykazała, że Fundusz zasilał oddziały wojewódzkie środkami finansowymi bez formalnego zakończenia procedury
zmiany planu finansowego, a także w sposób odbiegający od przyjętych zasad – z pominięciem ustalonego algorytmu. Z uzyskanych wyjaśnień wynikało, że praktyka ta była podyktowana koniecznością zachowania płynności finansowej oddziałów.
NIK ujawniła, że Centrala NFZ nie dysponowała wiarygodnymi informacjami dotyczącymi liczby świadczeń zdrowotnych
wykonanych ze środków publicznych, zwłaszcza ponad wartość wskazaną w zawartych kontraktach. Nie przeprowadzała też
analizy, czy udzielanie świadczeń ponadlimitowych było uzasadnione rzeczywistymi potrzebami zdrowotnymi ludności. Kontrola
wykazała, że nie opracowano jednolitych zasad i procedur gromadzenia i analizowania informacji o wykonanych świadczeniach
oraz przekazywania ich między pionami i komórkami organizacyjnymi Funduszu. Miało to wpływ na planowanie i kontraktowanie
świadczeń zdrowotnych, a w konsekwencji na ich dostępność. Zachwiany był tym samym także proces sporządzania planu
finansowego oraz zarządzanie wolnymi środkami finansowymi.
Jednostki organizacyjne NFZ, tworzące system kontroli wewnętrznej, informowały o nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem Funduszu. Służby kontrolne Funduszu ujawniły m.in. przypadki niedostatecznego nadzoru nad wykonywaniem zadań
przez świadczeniodawców i apteki, nieterminowego regulowania zobowiązań i nieprzestrzegania procedur dokumentowania
wewnętrznej kontroli finansowej. W opinii NIK ustalenia te nie były w pełni wykorzystywane, nie wypracowano bowiem zasad
analizowania, opracowywania i wdrażania zaleceń pokontrolnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– opracowanie i wdrożenie systemu
zasilania oddziałów wojewódzkich NFZ
w środki finansowe, zapewniającego im
planową realizację zadań,
– zwiększenie skuteczności nadzoru
nad procesem realizacji planu finansowego celem zapobieżenia przekroczeniom planowanych kosztów,
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– stworzenie systemu pozwalającego
na wiarygodną weryfikację przekazywanych przez świadczeniodawców
danych dotyczących liczby wykonanych
świadczeń zdrowotnych,
– zapewnienie pełnego wykorzystania
wyników badań prowadzonych przez
jednostki kontroli wewnętrznej NFZ.

Tytu³ kontroli
Wykorzystanie funduszy
przedakcesyjnych PHARE
na programy dotyczące
promocji zatrudnienia

Cel

Zakres

Ocena wykonania zadań i wykorzystania publicznych środków finansowych,
w tym funduszy przedakcesyjnych
PHARE 2000 i PHARE 2001 na programy związane z rozwojem zasobów
ludzkich na rynku pracy w latach 20022004 (3 kw.), a także ocena przygotowania instytucji samorządowych do
realizacji zadań w ramach programów
strukturalnych.

Kontrolą objęto 19 podmiotów: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej, Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, 7 wojewódzkich
urzędów pracy, 10 jednostek realizujących zadania objęte programem.

W ocenie NIK, realizacja finansowanych z funduszy przedakcesyjnych PHARE
2000 i PHARE 2001 programów dotyczących zatrudnienia powiodła się połowicznie. Wprawdzie w szkoleniach i sesjach doradztwa biznesowego uczestniczyło 78 tys. osób, w tym 37 tys. bezrobotnych
i zagrożonych bezrobociem, ale jednak zakładanych celów nie osiągnięto. Spośród uczestniczących w projektach PHARE 2000
RZL i PHARE 2001 RZL pracę znalazło odpowiednio 16,9% oraz 22,8% uczestników szkoleń, nie zaś – jak ustalono w umowach
– 30%. Zdaniem NIK, odpowiedzialność za nieprawidłowości w zaprogramowaniu i realizacji szkoleń ponoszą wykonawcy
oraz instytucje sprawujące nadzór – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca funkcję Agencji Wdrażającej,
i samorządy województw monitorujące przebieg szkoleń. Na nieskuteczność realizacji PHARE 2000 RZL wpłynęło również
przyjęcie w dokumencie pn. System zdecentralizowanego wdrażania programu PHARE skomplikowanego i nieefektywnego
podziału kompetencji między instytucjami rządowymi a samorządowymi oraz brak wyraźnego określenia roli tych ostatnich.
Zgodnie z memorandum finansowym dla obu programów, wyboru wykonawców dokonano w trybie otwartego przetargu międzynarodowego. Ustalone w zgłoszeniach przetargowych kryteria, m.in. wymóg udokumentowania przez oferentów obrotów
finansowych w wysokości od 100 do 240% wartości zamówienia spowodowały, iż w przetargu mogły uczestniczyć jedynie
firmy legitymujące się odpowiednim potencjałem ekonomicznym. Jedna z takich firm wygrała 11 przetargów i zawarła z PARP
umowy na kwotę 30,9 mln euro.
Uwagi NIK dotyczyły braku w umowach z wykonawcami sankcji za nierzetelne wykonanie zadań oraz nieosiągnięcie określonych w umowach celów. W rezultacie, mimo uzyskania przez wykonawców 60% planowych efektów, wypłacono im prawie
100% kwot przewidzianych w kontrakcie. Izba zwraca uwagę, że dokumentacja przetargów oraz umowy na wykonanie zadań
PHARE 2000 i PHARE 2001 zostały sporządzone wyłącznie w języku angielskim, co było sprzeczne z ustawą o języku polskim.
Umowy powinny być sporządzone także w języku polskim i obie wersje językowe powinny być podpisane przez kontrahentów
– podkreśla NIK.
Niecelowe i niegospodarne – chociaż zgodne z procedurami Systemu zdecentralizowanego wdrażania PHARE – było zawarcie w umowach postanowienia o udzielaniu wykonawcom wysokich zaliczek oraz nieokreślenie terminów ich rozliczenia.
W rezultacie na 16 zaliczek udzielonych w ramach PHARE 2000 RZL, aż 10 wykonawców rozliczyło je dopiero wraz z raportem
końcowym, otrzymując wcześniej kolejne części płatności. W ocenie Izby, PARP nie wywiązała się z obowiązku nadzoru nad
realizacją kontraktów, nie kontrolowała realizacji kontraktów, a także dopuściła do opóźnień w weryfikacji wniosków w sprawie
płatności.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– określenie w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia postanowień
co do warunków realizacji i zapłaty za
wykonane usługi, zgodnie z art. 36 ust.
1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
– ograniczanie do minimum wypłaty
zaliczek, zwłaszcza w znacznych roz-

miarach, a także określenie terminów
ich rozliczeń,
– obowiązkowe zamieszczanie w umowach podpisywanych z wykonawcami
postanowień chroniących interes zamawiającego oraz umożliwiających ocenę
wykonania umowy, sankcji za niewykonanie przedmiotu umowy, a także
uzależnienie wypłaty kolejnych rat od

realizacji określonego etapu przedmiotu
umowy,
– dokonywanie ścisłego podziału
kompetencji i odpowiedzialności za
realizację programów, z uwzględnieniem
możliwości kadrowo-organizacyjnych
i doświadczenia zawodowego jednostek
administracji publicznej.
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Tytu³ kontroli
Utworzenie i funkcjonowanie
Narodowego Funduszu
Zdrowia

Cel

Zakres

Ocena utworzenia Narodowego Funduszu Zdrowia na bazie zlikwidowanych
kas chorych oraz działań NFZ na
rzecz poprawy dostępu do świadczeń
zdrowotnych w ramach powszechnego
ubezpieczenia.

Kontrolą objęto Ministerstwo Zdrowia,
Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia i jego 12 oddziałów wojewódzkich
oraz 36 publicznych zakładów opieki
zdrowotnej.

Powołany w 2003 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zastąpił działającą od 1999 r.
strukturę kas chorych. Reforma ta w założeniu miała poprawić stan opieki zdrowotnej i funkcjonowanie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wyniki przeprowadzonej przez NIK kontroli dają jednak
podstawę do negatywnej oceny efektów tego przedsięwzięcia.
W opinii Izby, przekształcanie systemu kas chorych w NFZ odbywało się chaotycznie, zakres prac jednostek zajmujących
się reformą dublował się niejednokrotnie, stwierdzono nawet przypadki zawierania umów na wykonanie zadań dawno już
zrealizowanych. NIK uznała, że były to działania niecelowe, niegospodarne i nierzetelne.
Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął działalność z dniem 1 kwietnia 2003 r. bez aktualnego planu finansowego, za którego
terminowe sporządzenie odpowiedzialny był Minister Zdrowia – inicjator reformy systemu opieki zdrowotnej. Plan finansowy
dla Funduszu gotowy był dopiero pod koniec lipca 2003 r. Do tego czasu NFZ działał w oparciu o plany finansowe zlikwidowanych kas chorych, które nie przystawały jednak do nowej struktury organizacyjnej Funduszu i do zadań realizowanych
przez jego oddziały.
Reforma systemu opieki zdrowotnej nie poprawiła, w ocenie NIK, dostępu do świadczeń lekarskich. Algorytm podziału środków
między oddziały wojewódzkie NFZ nie zapewnił poprawnego i stabilnego ich finansowania. W rzeczywistości podział środków
odbywał się na bieżąco, w zależności od zaawansowania realizacji planu finansowego. W konsekwencji, gdy limity wydatków
zostały przekroczone, pacjenci musieli długo wyczekiwać na udzielenie świadczenia. Poza przypadkami ratującymi życie, okres
ten mógł trwać nawet do 3 lat. Ponad 800 dni trzeba było czekać np. na przyjęcie na ortopedię i hematologię.
Z ustaleń kontroli wynika, że w latach 2003-2004 Fundusz zapłacił świadczeniodawcom ponad 168 mln zł tytułem tzw. świadczeń ponadlimitowych, nieokreślonych w zawartych umowach ani w aneksach do nich, w tym tylko 33,4 mln zł na podstawie
wyroków sądowych. W ocenie Izby, tylko umowa między Funduszem a zakładem służby zdrowia, lub prawomocny wyrok
sądowy, mogą być podstawą przekazania świadczeniodawcy środków finansowych NFZ.
Kontrola wykazała, że ceny jednostek rozliczeniowych tych samych rodzajów świadczeń, stosowane w kontraktacji na 2004 r.,
były bardzo zróżnicowane, a rozpiętości cen sięgały od 100% do 1100%, np. w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień
koszt leczenia jednego pacjenta kształtował się w granicach od 13,31 zł do 170 zł dziennie. NIK uznała, że Fundusz nie powinien dopuszczać do takich dysproporcji. Ponadto kontrola ujawniła budzące szczególny sprzeciw przypadki kontraktowania
świadczeń w cenie wyższej od określonej w uchwale Zarządu NFZ.
W 2004 r. działanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego sfinansowano ze środków NFZ, czyli ze składek ubezpieczonych,
mimo że ustawa o świadczeniu usług ratownictwa medycznego jednoznacznie stanowi, iż jednostki lotniczego pogotowia
ratunkowego finansowane są z budżetu państwa. Fundusz wydał więc 1,6 mln zł nie mając do tego podstaw prawnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– opracowanie i wdrożenie rozwiązań
systemowych zapewniających ubezpieczonym lepszy dostęp do świadczeń
zdrowotnych,
– trzymanie się zasady niepłacenia
przez Fundusz zakładom opieki zdrowotnej za wykonane świadczenia nieobjęte
umowami,
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– przestrzeganie ustalonych cen kontraktowanych jednostek rozliczeniowych
świadczeń zdrowotnych,
– zaprzestanie finansowania jednostek
lotniczego pogotowia ratunkowego ze
środków NFZ.

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie systemu
orzecznictwa lekarskiego
ZUS dla celów rentowych
oraz systemu orzekania
o niepełnosprawności

Cel

Zakres

Ocena orzecznictwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności
do pracy dla celów rentowych oraz
o niepełnosprawności i stopniu niesprawności.

Kontrolą objęto: Zakład Ubezpieczeń
Społecznych – centralę i 12 oddziałów,
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych, 36 zespołów do
spraw orzekania o niepełnosprawności
i 10 urzędów wojewódzkich.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia realizację wykonywanych przez organy
orzecznicze zadań: stwierdzania niezdolności do pracy oraz niepełnosprawności.
System orzekania o niezdolności do pracy ma swe podstawy w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, natomiast system orzekania o niesprawności działa na zasadach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Izba wyraża pogląd, że oba objęte kontrolą systemy, choć służą innym
celom, posługują się podobnymi kryteriami, w związku z czym rozważenia wymaga dalsze zachowanie ich odrębności.
W ocenie NIK, nadzór nad pracą lekarzy orzeczników nie był sprawowany rzetelnie. W przeszło 60% badanych jednostek
orzeczenia sporządzano niesumiennie. Z treści wielu z nich nie wynika nawet, że lekarz dokonał pełnej oceny stanu niezdolności
do pracy osoby ubiegającej się o świadczenie, zaś w uzasadnieniach nie odnoszono się do wpływu niesprawności organizmu
na możliwość wykonywania pracy zawodowej. Pewne światło na przyczyny tych nieprawidłowości rzuca fakt, że w co najmniej
30% kontrolowanych jednostek do orzekania dopuszczeni byli lekarze nieprzeszkoleni w zakresie orzecznictwa, a wydawanie
orzeczeń przez lekarzy nie będących specjalistami w orzekanej jednostce chorobowej było zjawiskiem powszechnym. Nie
zostały też opracowane jednolite kryteria służące standaryzacji ocen medycznych i orzekania, które powinny obowiązywać
lekarzy orzeczników. W rezultacie, w postępowaniach odwoławczych sądy uwzględniły co trzeci wniosek ubezpieczonych,
którzy nie zgadzali się z wydanym orzeczeniem. Jednak nieprawidłowości w postępowaniu orzeczniczym nigdy nie stały się
przedmiotem analiz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Kontrola wykazała, że lekarze leczący i orzecznicy ZUS nie doceniają roli rehabilitacji w procesie leczenia. Praktycznie nie
podejmowano prób przywracania ubezpieczonym zdolności zawodowej. Stąd wskaźnik orzeczeń o celowości przekwalifikowania
ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie utrzymywał się na niezmiernie niskim poziomie i wynosił
0,2% wydanych orzeczeń.
Badając funkcjonowanie systemu orzekania o niepełnosprawności, NIK stwierdziła nieprawidłowości w działaniu ponad 90%
badanych powiatowych zespołów orzekających. Ujawniono m.in., że ok. 20% orzeczeń zostało wydanych z naruszeniem
zasady legalności, ponieważ członkowie zespołów nie mieli wymaganych prawem kwalifikacji, a w większości przypadków
przewodniczący składu orzekającego nie był specjalistą z dziedziny właściwej dla schorzenia wnioskodawcy. Nierzadko
przewodniczącym składu orzekającego i lekarzem wystawiającym zaświadczenie o stanie zdrowia na potrzeby tego zespołu
we wcześniejszej fazie postępowania była ta sama osoba. Naruszało to, w ocenie Izby, zasadę bezstronności w procesie
orzekania i sprzyjało korupcji.
Analiza rozstrzygnięć II instancji, czyli wojewódzkich zespołów orzekania o niepełnosprawności wykazała, że ok. 50% zaskarżanych orzeczeń wydanych było z naruszeniem prawa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– stworzenie jednolitego systemu
orzekania o niezdolności do pracy
i niepełnosprawności,
– wzmocnienie bezpośredniego nadzoru nad orzekaniem o niezdolności do
pracy,

– opracowanie jednolitych kryteriów
i standardów ocen medycznych oraz
procedur orzeczniczych, w celu pełnej
obiektywizacji systemu,
– wydawanie orzeczeń w sprawie
niezdolności do pracy tylko przez
uprawnionych lekarzy,
– uzupełnienie składów zespołów

orzekających o lekarzy specjalistów
z dziedziny odpowiedniej do choroby
wnioskodawcy,
– analizowanie i eliminowanie przyczyn powodujących uchylanie orzeczeń
w II instancji.

61

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie systemu
przygotowania kandydatów
do zawodu lekarza

Cel

Zakres

Ocena organizacji działalności dydaktycznej uczelni medycznych w dziedzinie kształcenia lekarzy oraz nadzoru
nad wykorzystaniem przeznaczonych
na nią środków dotacji budżetowych,
a także przygotowania i przebiegu Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Zdrowia, 11 szkół wyższych, w których
prowadzone były studia na kierunkach
lekarskim i lekarsko-dentystycznym,
oraz Centrum Egzaminów Medycznych
w Łodzi.

System przygotowania kandydatów do zawodu lekarza – mimo stwierdzonych nieprawidłowości – daje gwarancję, iż absolwenci studiów medycznych
będą mogli z powodzeniem wykonywać tę profesję. W roku akademickim 2003/2004 limit przyjęć na studia dzienne

Synteza

i wieczorowe wynosił 3326 osób, przyjęto zaś 394 osoby więcej. W kolejnym roku, mimo zwiększonego do 3493 osób limitu,
na listach przyjętych znalazło się dodatkowo 401 nazwisk. W roku akademickim 2003/2004 górną granicę przyjęć przekroczyły
wszystkie uczelnie medyczne, w następnym – 10 spośród 11 funkcjonujących w kraju uczelni. Dalsze zwiększanie rekrutacji
ponad ustalone normy może jednak – zdaniem NIK – prowadzić do ograniczenia klinicznych zajęć praktycznych w procesie
kształcenia lekarzy.
O przyjęciu na studia dzienne decydowała określona liczba punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym. Przekroczenie
ustalonych progów zdarzało się sporadycznie i oznaczało przyjęcie wszystkich zdających, którzy na egzaminie uzyskali taką
samą liczbę punktów, jak ostatnia osoba na liście wypełniającej limit przyjęć. Przyjmowanie ponad dopuszczalną liczbę miało
miejsce przede wszystkim na studiach wieczorowych. Uczelnie uzasadniały takie postępowanie m.in. niejednoznacznością
rozporządzenia Ministra Zdrowia ustalającego limity przyjęć na studia medyczne, które można interpretować rozszerzająco.
W ocenie NIK, przestrzeganiu przepisów prawa nie sprzyjało zbyt późne, już w trakcie trwającego procesu rekrutacyjnego,
ogłaszanie limitów przyjęć obowiązujących w danym roku akademickim.
Zastrzeżenia Izby wzbudziła wysokość czesnego na studiach wieczorowych. W czterech uczelniach ustalono ją niezgodnie
z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni, zgodnie z którym podstawą odpłatności
powinien być planowany koszt zajęć dydaktycznych. Wątpliwości wzbudziło pobieranie opłat w maksymalnej wysokości, mimo
braku rzetelnej kalkulacji planowanych kosztów.
Zdaniem Izby, regulowanie przez Ministra Zdrowia dostępu do studiów było zasadne w odniesieniu do kierunków lekarskiego
i lekarsko-dentystycznego, ze względu na konieczność zapewnienia absolwentom tych wydziałów odpowiedniej liczby miejsc
stażowych i możliwości dalszej specjalizacji. Ministerstwo Zdrowia nie wskazało jednak racjonalnych przesłanek, które uzasadniałyby ograniczanie przyjęć na wszystkie kierunki studiów medycznych – na przykład na biotechnologię.
Przy ustalaniu limitów przyjęć w uczelniach medycznych oraz przyznawaniu etatów specjalizacyjnych, finansowanych z budżetu
państwa, należy – zdaniem NIK – wziąć pod uwagę skalę emigracji personelu medycznego. Mimo sygnałów o licznych wyjazdach
lekarzy do pracy za granicą, dane liczbowe nie dają podstaw do uznania ich za masowe. Są jednak specjalizacje medyczne,
np. anestezjologia, w przypadku których migracja jest na tyle znacząca, że może ograniczyć pacjentom dostęp do lekarzy – od
1 maja 2004 r. do 30 czerwca 2005 r. Izba Lekarska wydała lekarzom tej specjalności 436 zaświadczeń w celu uznania ich
kwalifikacji w innych państwach Unii Europejskiej, podczas gdy w Polsce jest aktywnych zawodowo 3727 anestozjologów.
NIK pozytywnie ocenia wprowadzenie Lekarskiego Egzaminu Państwowego, którego zasady określił Minister Zdrowia w rozporządzeniu w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa. Podkreśla zarazem, że w przyjętych regulacjach
prawnych brak jest m.in. procedury odwoławczej od wyników egzaminu.

Wa¿niejsze wnioski
– rozważenie ograniczenia liczby kierunków studiów, na których rekrutacja
jest limitowana przez ministra,
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– znowelizowanie rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie limitów
przyjęć na studia medyczne oraz ich
ogłaszanie na dany rok z odpowiednim
wyprzedzeniem,

– dokonywanie okresowej oceny emigracji personelu medycznego, zarówno
w ramach poszczególnych specjalizacji,
jak i regionów kraju.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Działalność TON AGRO SA
i jej spółek zależnych ze
szczególnym uwzględnieniem
obrotu gruntami z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu
Państwa w imieniu
własnym i na rzecz Agencji
Nieruchomości Rolnych
w latach 1999-2003

Ocena realizacji przez Agencję Nieruchomości Rolnych zadań ustawowych w zakresie zagospodarowania
gruntów, zwłaszcza atrakcyjnych, za
pośrednictwem spółki TON AGRO i jej
spółek zależnych.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Skarbu
Państwa, Agencję Nieruchomości
Rolnych, Oddział Terenowy ANR
w Olsztynie, TON AGRO SA i jej 7 spółek zależnych.

Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że działalność spółek grupy TON AGRO sprowadzała się głównie do pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości w imieniu i na
rzecz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i pobierania z tego tytułu wysokich prowizji, nieadekwatnych do poniesionych
kosztów. W ocenie NIK, powołanie TON AGRO SA i jej spółek zależnych nie było zasadne.
Mienie, wierzytelności i zobowiązania pozostałe po zlikwidowanych państwowych gospodarstwach rolnych przejęła – z mocy
wydanej w 1991 r. ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – Agencja Własności Rolnej Skarbu
Państwa (AWRSP), od 2003 r. – Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). Jest to instytucja powiernicza – agenda Skarbu
Państwa działająca na jego rzecz, ale we własnym imieniu, jako państwowa osoba prawna. Grunty po PGR składają się na
tzw. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, a dysponuje nim właśnie ANR. Wśród nieruchomości przejętych do zasobu
znalazły się też działki bezwartościowe pod względem rolniczym, za to zlokalizowane w atrakcyjnych miejscach. Dla ich zagospodarowania powołano w 1992 r. Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami AGRO sp. z o.o., którego podstawowym zadaniem
było pośredniczenie w kupnie i sprzedaży nieruchomości na zlecenie Agencji. TON AGRO przekształcono w spółką akcyjną,
w której ANR miała 99,76% udziałów, przekazanych w 2003 r. Ministrowi Skarbu Państwa, posiadającą większościowe udziały
w 11 spółkach „córkach” i dysponującą ok. 1% areału zgromadzonego w Zasobie. Są to atrakcyjne grunty położone głównie
w aglomeracjach miejsko-przemysłowych.
Kontrola wykazała, że zagospodarowanie i sprzedaż atrakcyjnych inwestycyjnie nieruchomości z powodzeniem mogła
prowadzić AWRSP (ANR) w ramach ustawowych zadań. Powierzając sprzedaż nieruchomości spółkom grupy TON AGRO,
Agencja pozbawiła się istotnej części wpływów z tego tytułu. Spółki grupy TON AGRO sprzedały łącznie 8,2 tys. ha gruntów
o wartości 324,5 mln zł, inkasując za to 54,7 mln zł. W związku z tym Agencja pomniejszyła – należną na podstawie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – wpłatę do budżetu państwa o kwotę przeszło 16 mln zł, czyli
30% utraconych wpływów z tytułu prowizji pobranych przez spółki grupy TON AGRO.
W ocenie NIK, niecelowe i niegospodarne było zaangażowanie kapitałowe agencji w spółki grupy TON AGRO. Otrzymywała ona
bowiem dywidendy niewspółmiernie niskie w stosunku do wniesionego kapitału. W 2000 r. ich wysokość wyniosła tylko 11,3%
kwoty zysku. W 2001 r. agencja zrezygnowała z dywidendy ze względu na pogarszającą się sytuację finansową spółek, zaś
w latach 2002-2003, wobec poniesionych przez TON AGRO SA strat, o wypłacie dywidendy w ogóle nie mogło być mowy.
W obrocie nieruchomościami zasobu za pośrednictwem TON AGRO SA stwierdzono występowanie mechanizmów korupcjogennych oraz przypadki nepotyzmu. Kontrola ujawniła, że w spółkach grupy TON AGRO zatrudniani byli pracownicy
administracji samorządowej i pracownicy agencji, którzy akceptowali zaniżone wyceny nieruchomości przeznaczanych do
sprzedaży. W ocenie NIK, nie spełniło też reguł prawidłowego i skutecznego nadzoru powierzenie funkcji przewodniczącego
rady nadzorczej TON AGRO SA prezesowi agencji, a przewodniczących rad nadzorczych w spółkach zależnych – dyrektorom
jej oddziałów terenowych. Nie zapobiegło to bowiem działaniom nierzetelnym i niegospodarnym.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– spowodowanie poprawy wyników
finansowych spółki TON AGRO,
– rozważenie przez Ministra Skarbu
Państwa likwidacji TON AGRO SA
w razie wystąpienia strat w 2004 r.,

– zwiększenie nadzoru Agencji Nieruchomości Rolnych przy dokonywaniu
sprzedaży nieruchomości z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie nadzoru
nad obrotem i ubojem zwierząt
rzeźnych, ze szczególnym
uwzględnieniem dobrostanu
zwierząt

Ocena skuteczności działań organów administracji publicznej i innych
jednostek organizacyjnych w celu
zapewnienia właściwych warunków
skupu, transportu i uboju zwierząt rzeźnych, ze szczególnym uwzględnieniem
dobrostanu zwierząt.

Kontrolą objęto m.in.: Główny Inspektorat Weterynarii, wojewódzkie
i powiatowe inspektoraty weterynarii,
wojewódzkie inspektoraty transportu
drogowego, przedsiębiorstwa dokonujące transportu zwierząt, punkty skupu,
zakłady mięsne, ubojnie.

W ocenie NIK, w badanym okresie nadzór nad warunkami skupu, uboju
i transportu zwierząt był niewystarczający. Niezadowalająca była skuteczność i rzetelność działań podejmowanych przez Inspekcję Weterynaryjną i Inspekcję Transportu Drogowego.

Synteza

Stwierdzono, że w kraju funkcjonowały bazy zbiorcze, targowiska i punkty skupu zwierząt, w których nie przestrzegano przepisów regulujących prowadzenie takiej działalności. Nieprawidłowości odnotowano w 4, tj. 29% spośród 14 skontrolowanych
podmiotów prowadzących skup i sprzedaż zwierząt. Ponadto nie wszystkie funkcjonujące podmioty objęte były nadzorem
weterynaryjnym.
Nie poprawiły się warunki transportu zwierząt. Kontrola 36 podmiotów dokonujących transportu zwierząt ujawniła nieprawidłowości w odniesieniu do 19, tj. 53% skontrolowanych jednostek. Kontrola „na drodze” 52 pojazdów przewożących zwierzęta wykazała
nieprawidłowości w 50% skontrolowanych pojazdów. Stwierdzono m.in. przypadki przewozu zwierząt nieewidencjonowanymi
pojazdami w niewłaściwym stanie technicznym i sanitarnym, w których nie było możliwe odpowiednie rozmieszczenie zwierząt,
pojazdami nie dopuszczonymi do przewozu zwierząt, kierowanymi przez osoby nieprzestrzegające przepisów prawa.
W ubojniach nie przestrzegano określonych prawem wymogów dla prowadzenia tych czynności, przeprowadzano je
w niewłaściwych warunkach sanitarno-higienicznych, przy użyciu urządzeń w złym stanie technicznym. W blisko 60% spośród 22 skontrolowanych rzeźni nie przestrzegano przepisów dotyczących warunków uboju. Najczęstsze nieprawidłowości
to: złe wyposażenie i organizacja miejsc wyładunku zwierząt, brak izolacji akustycznej między poczekalnią przedubojową
i miejscem pozbawiania świadomości, brak oddzielenia miejsc wykrwawiania od pomieszczeń ogłuszania, brak urządzeń do
unieruchamiania zwierząt, niewłaściwy stan techniczny urządzeń do ogłuszania. W porównaniu z 2001 r. zwiększył się odsetek
rzeźni o złym stanie sanitarnym. Ujawniono też przypadki nielegalnego uboju zwierząt nieprzebadanych weterynaryjnie oraz
nierzetelnego prowadzenia dokumentacji przed- i poubojowej.
Niewystarczający był również – zdaniem NIK – nadzór Inspekcji Transportu Drogowego. Podmioty przewożące zwierzęta
kontrolowano sporadycznie. W latach 2003-2004 (I półr.), Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła zaledwie 11 kontroli
przedsiębiorstw wykonujących przewozy żywych zwierząt, spośród funkcjonujących w kraju ponad 2 tys. takich podmiotów.

Zbyt mały był w badanym okresie zakres współpracy Inspekcji Weterynaryjnej z Inspekcją Transportu Drogowego
i organizacjami pozarządowymi.
W porównaniu z wynikami poprzednich kontroli NIK nie stwierdzono poprawy. Nie wszystkie spośród formułowanych wniosków
NIK zostały zrealizowane.

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie prawidłowej ewidencji
badań zwierząt rzeźnych i poddawanie
badaniom wszystkich ubijanych zwierząt,
– przyśpieszenie wydania rozporządzenia określającego szczegółowy tryb
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i sposób wykonywania kontroli przez
pracowników Inspekcji Weterynaryjnej,
– zwiększenie liczby kontroli pojazdów
przewożących zwierzęta,
– podjęcie systematycznej współpracy
z organizacjami pozarządowymi, których
celem statutowym jest ochrona zwierząt.

Tytu³ kontroli
Gospodarowanie mieniem
Skarbu Państwa będącym
w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe

Cel

Zakres

Ocena jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
ze szczególnym uwzględnieniem jego
sprzedaży i zamiany.

Kontrolą objęto 41 jednostek: Dyrekcję
Generalną Lasów Państwowych, 14
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz 26 nadleśnictw.

W latach 2000-2003 Lasy Państwowe skutecznie porządkowały stan prawny
i dokumentowały własność Skarbu Państwa: kupowały lasy, grunty do zalesienia,
dokonywały zamiany gruntów, sprzedawały nieprzydatne nieruchomości, przekazywały lasy, grunty i inne nieruchomości
w użytkowanie bez zmiany ich przeznaczenia. Corocznie aktualizowały ewidencję zarządzanego mienia i rzetelnie ustalały
jego wartość. W okresie objętym kontrolą powierzchnia nieruchomości, dla których założono księgi wieczyste, wzrosła z 61%
do 80%. Sprzedano 155 ha lasów i gruntów związanych z gospodarką leśną oraz 263 ha innych nieruchomości. W ramach
procesu porządkowania stanu prawnego gruntów, nadleśnictwa dokonały zamiany prawie 1,3 tys. ha, dyrektor generalny Lasów
Państwowych wyraził zgodę na przekazanie w użytkowanie ok. 900 ha lasów, gruntów i innych nieruchomości.
Lasy Państwowe nie ustrzegły się jednak wielu nieprawidłowości. Zdaniem NIK, ich źródeł można upatrywać m.in. w nieskutecznym nadzorze Dyrekcji Generalnej oraz dyrekcji regionalnych. Nie bez winy pozostaje także kontrola wewnętrzna
badanych jednostek.
W dwóch nadleśnictwach sprzedano bez przetargu 3 działki gruntowe, w czterech zbyto nieruchomość za cenę równą cenie
wywoławczej, chociaż – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad i trybu prowadzenia przetargu na sprzedaż lasów, gruntów
i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych – nieruchomość nie może być sprzedana, jeżeli
żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej. W co czwartym z badanych nadleśnictw sprzedano
nieruchomość bez wyceny lub wyceniono ją nieprawidłowo; w jednym zaniżono wadium, gdyż ustalono je w wysokości 2,2%
ceny wywoławczej zamiast, w myśl wspomnianego rozporządzenia, od 5% do 20%.
Większość skontrolowanych nadleśnictw przekazywała z opóźnieniem – od kilku dni do prawie 4 lat – należne budżetowi
państwa dochody ze sprzedaży lasów i gruntów. Regionalne dyrekcje Lasów Państwowych oraz nadleśnictwa nie uwzględniały w swoich planach finansowo-gospodarczych prognozowanych wpływów ze sprzedaży lasów i gruntów, stanowiących
dochody budżetu państwa, mimo iż od 2003 r. – po kontroli NIK wykonania budżetu państwa w 2002 r. – dyrektor generalny
zobowiązał wszystkie jednostki Lasów Państwowych do prognozowania tych dochodów. Z obowiązku tego wywiązała się
jedynie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.
Nieprawidłowości odnotowano także w gospodarce mieszkaniowej. Polegały one m.in. na zakupie lokali mimo posiadania
innych, wolnych, niepodejmowaniu skutecznych działań w celu odzyskania mieszkań zasiedlonych przez osoby nieuprawnione, nieaktualizowaniu wykazu lokali. Przy sprzedaży mieszkań stosowano nienależne nabywcom ulgi, które pomniejszały
przychody Lasów Państwowych.
Kontrola NIK ujawniła wykorzystywanie stanowisk służbowych do osiągnięcia osobistych korzyści, np. przekazanie przez jedno
z nadleśnictw lokalu mieszkalnego (122-metrowego segmentu) w zamian za 43-metrowe mieszkanie urzędnikowi resortu
ochrony środowiska, który kilkanaście miesięcy później wystąpił o zakup wynajmowanego lokalu po preferencyjnej cenie.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– przyspieszenie pełnego udokumentowania własności nieruchomości
Skarbu Państwa,
– ujmowanie w planach finansowogospodarczych regionalnych dyrekcji
LP i nadleśnictw prognozowanych

wpływów ze sprzedaży lasów i gruntów,
z których dochód należny jest budżetowi
państwa,
– egzekwowanie skutecznego nadzoru
i kontroli nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa przez
wszystkie zarządzające nim jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych.
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Tytu³ kontroli
Realizacja przedsięwzięć
termomodernizacyjnych
w zasobach mieszkaniowych
w latach 1999-2004
(I półrocze)

Cel

Zakres

Ocena efektywności wspierania przez
organy administracji publicznej rozwoju
inwestycji termomodernizacyjnych.

Kontrolę przeprowadzono w 39 jednostkach: Ministerstwie Infrastruktury, Krajowej
Agencji Poszanowania Energii SA, Banku
Gospodarstwa Krajowego, Banku Gospodarki Żywnościowej, 7 urzędach gmin, 21
spółdzielniach mieszkaniowych i 7 innych
podmiotach korzystających z kredytów na
inwestycje termomodernizacyjne.

NIK pozytywnie ocenia wprowadzony system wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych z wykorzystaniem środków Funduszu Termomodernizacji.
Osiągnięte efekty, w stosunku do prognozowanych w Założeniach polityki państwa w zakresie racjonalizacji użytkowania
energii w sektorze komunalno-bytowym, uważa jednak za niewystarczające. Wspomniane Założenia opracowano w 1995 r.
z myślą o powszechnym wdrażaniu zasad oszczędnego użytkowania energii. Przewidywały one m.in. ograniczenie zużycia
energii służącej do ogrzewania budynków mieszkalnych. Cel ten zamierzano osiągnąć przede wszystkim drogą zmniejszenia
strat dostarczanego ciepła, poprawy stanu technicznego samych budynków – ich uszczelnienia i ocieplenia – oraz dzięki
ograniczeniu strat podczas przesyłania energii. Przewidywano, że w ciągu 10 lat funkcjonowania programu racjonalizacji
użytkowania energii, nastąpi poprawa stanu technicznego ok. 50 tys. budynków. Zakładano więc, że corocznie w ok. 5 tys.
domów przeprowadzone zostaną przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Wdrożenie programu termomodernizacyjnego nastąpiło w 1999 r., po uchwaleniu ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz wejściu w życie związanych z nią aktów wykonawczych. Zgodnie z tym programem, właściciele budynków
– spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne osoby prawne i osoby fizyczne – mogli uzyskać dofinansowanie inwestycji służących
oszczędzaniu zużycia energii, w formie premii termomodernizacyjnych. Warunkiem ich otrzymania było skorzystanie z kredytu
na sfinansowanie inwestycji termomodernizacyjnej w banku komercyjnym, wykazanie że kredyt ten nie przekroczył 80% całości
kosztów przedsięwzięcia i spłacenie go przed upływem 7 lat. Po spłaceniu przez inwestora 75% kredytu wraz z odsetkami
liczonymi od całej pożyczonej sumy, Bank Gospodarstwa Krajowego, prowadzący obsługę Funduszu Termomodernizacji,
przekazywał bankowi kredytującemu premię, jako spłatę pozostałej części kredytu.
Z ustaleń kontroli wynika, że w ciągu 5,5 roku funkcjonowania systemu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, a więc
po upływie 55% czasu wyznaczonego na docieplenie 50 tys. budynków, osiągnięto zaledwie 4% zakładanych efektów. W ocenie
NIK było to wynikiem niezbyt korzystnych dla inwestorów warunków przyznawania premii termomodernizacyjnej. Dopiero przeprowadzona w 2001 r. nowelizacja ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wprowadzająca m.in. zasadę
obliczania wysokości spłacanych odsetek nie od całości pożyczonej sumy, ale od 75% kredytu, czyli faktycznie spłacanej kwoty
oraz wydłużająca czas spłaty do 10 lat, polepszyła warunki uzyskiwania premii. Mimo to Izba wyraża graniczącą z pewnością
obawę, że nie uda się osiągnąć w ciągu kolejnych 5 lat przyjętej w Założeniach skali przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
bowiem już po zmianie przepisów na korzystniejsze, realizowano średnio rocznie tylko 0,8 tys. tego rodzaju przedsięwzięć.
W ocenie NIK, pełne wdrożenie systemu termomodernizacji utrudniają bariery, wynikające m.in. z niezrealizowania postulowanych w Założeniach rozwiązań, polegających np. na utworzeniu systemu zwolnień podatkowych dla podmiotów samodzielnie
ponoszących koszty termomodernizacji, wykorzystaniu do zasilania Funduszu Termomodernizacyjnego środków pochodzących
z międzynarodowych instytucji finansowych oraz prowadzeniu mało intensywnej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– rozważenie możliwości rozszerzenia wspierania inwestycji termomodernizacyjnych przez wprowadzenie
zwolnień podatkowych w przypadku
niezaciągania kredytu, przy spełnieniu określonych wymogów wynikających z ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
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– upowszechnianie w gminach informacji o możliwościach uzyskiwania
premii termomodernizacyjnej,
– prowadzenie monitorowania systemu wspierania termomodernizacji
z uwzględnieniem oceny realizacji
Założeń polityki państwa w zakresie racjonalizacji użytkowania energii w sektorze
komunalno-bytowym,
– podjęcie starań zapewniających zasilanie Funduszu Termomodernizacyjnego

środkami pochodzącymi z międzynarodowych instytucji finansowych,
– wprowadzenie specjalnych bloków
tematycznych do programów nauczania,
– prowadzenie promocji efektywności
energetycznej w środkach masowego
przekazu.

Tytu³ kontroli
Wykorzystanie środków
Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego w latach
2001-2004 (I półrocze)

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości pozyskiwania
i udzielania kredytów preferencyjnych
spółdzielniom i towarzystwom budownictwa społecznego na cele mieszkaniowe oraz gminom na realizację
komunalnej infrastruktury technicznej
towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Infrastruktury, Bank Gospodarstwa
Krajowego, 7 spółdzielni mieszkaniowych i 6 towarzystw budownictwa
społecznego.

Synteza

Zasady działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego reguluje ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. NIK pozytywnie ocenia wspieranie budownictwa mieszkaniowego
przez utworzony tą ustawą system kredytowania środkami Funduszu budowy lokali mieszkaniowych na wynajem. Realizacja
systemu wspierania budownictwa czynszowego nie była jednak – zdaniem NIK – właściwa, a osiągnięte efekty były niewystarczające w relacji do istniejących potrzeb.
W badanym okresie Bank Gospodarstwa Krajowego nie zrealizował w pełni rocznych planów udzielania kredytów, mimo że
dysponował odpowiednimi środkami. O ile jeszcze w 2001 r. wykorzystano 96% puli pieniędzy przeznaczonych na budowę
mieszkań na wynajem, to w latach 2002-2004 (I półr.) spożytkowano odpowiednio 57%, 64% i 43% zarezerwowanych na ten
cel środków.
W opinii NIK, spadek zainteresowania środkami KFM był m.in. wynikiem zmiany trybu składania i rozpatrywania wniosków
kredytowych. Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze
środków KFM – przeprowadzona w 2001 r. – skomplikowała proces starania się o środki, wprowadzając dwuetapową procedurę kwalifikowania inwestycji do kredytowania. Czas postępowania od złożenia wniosku wstępnego do uruchomienia kredytu
mógł przekroczyć nawet 2 lata. W rezultacie liczba składanych wniosków o udzielenie kredytów znacznie spadła, a program
budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego nie został wykonany.
Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnił zasilanie KFM pożyczkami zagranicznymi. Środki z pożyczek udzielonych przez
Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy, według stanu na dzień 30 czerwca 2004 r., wykorzystano w 14%
i 73%.
Kontrola wykazała, że BGK monitorował realizację kredytowanych przedsięwzięć i wywiązywanie się kredytobiorców
z postanowień zawieranych umów kredytu. Inspekcje przeprowadzano przed wypłaceniem pierwszej i ostatniej transzy oraz
w trakcie realizacji wypłat. Izba odnotowała tendencję do zwiększania się liczby kredytobiorców zalegających ze spłacaniem
rat kredytów KFM. Bieżąca kontrola ujawniła 27 takich przypadków.
Z ustaleń kontroli wynika, że do czasu jej zakończenia BGK nie wdrożył procedur umożliwiających gminom, towarzystwom
budownictwa społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym korzystanie z dopłat do odsetek od kredytów KFM w przypadku,
gdy wierzytelności z ich tytułu zostały sprzedane przez BGK bankowi hipotecznemu, mimo że taką możliwość wprowadziła
nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Wa¿niejsze wnioski
– znowelizowanie rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie warunków
i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze
środków KFM oraz niektórych wymagań
dotyczących lokali i budynków finansowanych z udziałem środków Funduszu,
w kierunku uproszczenia procedury

uzyskiwania kredytu: wprowadzenie jednoetapowego postępowania w zakresie
warunków i trybu udzielania oraz spłaty
kredytu na realizację przedsięwzięć
inwestycyjno-budowlanych,
– dokonanie analizy systemu kredytowania budownictwa mieszkaniowego
środkami KFM, w celu jego zmiany,
przez rozszerzenie katalogu podmiotów korzystających ze środków tego

Funduszu na realizację przedsięwzięć
inwestycyjno-budowlanych,
– zapewnienie zasilania KFM środkami, o których mowa w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego oraz przyspieszenie
wdrożenia systemu dokonywania dopłat
do odsetek ze środków Funduszu,
– zintensyfikowanie działań promujących KFM.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie środków
publicznych, w tym
pomocowych, przez
jednostki spółdzielczości
rolniczej, mleczarskiej,
ogrodniczo-pszczelarskiej
i wiejskiej

Cel

Zakres

Ocena wydatkowania środków budżetowych i pomocowych na wybrane
obszary działalności przez jednostki
spółdzielcze w rolnictwie.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję
Rynku Rolnego, centrale Banku PKO
SA i Banku Polskiej Spółdzielczości SA, jeden oddział BPS SA, 14
oddziałów BGŻ SA i 75 jednostek
spółdzielczych.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że kierunki i zakres pomocy udzielanej ze środków
publicznych jednostkom spółdzielczym ustalone zostały przez MRiRW, ARiMR
i ARR właściwie. Obie agencje przekazały spółdzielcom w okresie 2002 r. – I półrocze 2004 r. łącznie ponad 217 mln zł
i – zdaniem Izby – środki te, z nielicznymi wyjątkami, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
W myśl ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do zadań Agencji należy wspieranie działań inwestycyjnych i gospodarczych w rolnictwie, m.in. udzielanie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych i finansowanie niektórych
przedsięwzięć w tym sektorze. Agencja może wspomagać realizację tych zadań także środkami pochodzącymi z UE i innych
źródeł zagranicznych. Z kolei Agencja Rynku Rolnego do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej realizowała interwencyjną
politykę rolną państwa, stabilizującą rynek produktów rolnych i żywnościowych. Podejmowała też działania mające na celu
ochronę dochodów uzyskiwanych z rolnictwa, udzielając poręczeń spłaty kredytów bankowych. Po przystąpieniu Polski do UE
Agencja koncentruje się na realizacji zadań wynikających ze wspólnej polityki rolnej. Nadzór nad obiema agencjami sprawuje
minister właściwy do spraw rolnictwa, a w zakresie gospodarki finansowej – minister właściwy ds. finansów publicznych.
NIK ustaliła, że ze środków publicznych, którymi wspomagano spółdzielczość, nieprawidłowo wydatkowano 3,8 mln zł, a więc
1,8% przekazanych środków. Z naruszeniem prawa wydatkowano 189 tys. zł, uszczuplenia w dochodach kontrolowanych
jednostek wyniosły 941 tys. zł, zaś inne nieprawidłowości finansowe zamknęły się kwotą 2,7 mln zł.
W ocenie Izby, zawodny okazał się stosowany w ARiMR informatyczny system monitorujący dopłaty do oprocentowania
kredytów. W rezultacie Agencja nie dysponowała na bieżąco dokładnymi danymi dotyczącymi dopłat do kredytów inwestycyjnych, udzielonych jednostkom spółdzielczym przed 2002 r. oraz danymi o dopłatach do kredytów obrotowych. Utrudniało to
sprawowanie skutecznego nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem środków publicznych przez jednostki spółdzielcze.
W spółdzielniach mleczarskich kontrola NIK ujawniła przypadki finansowania z przyznanych kredytów preferencyjnych zadań
nieobjętych umowami kredytowymi oraz wydatków niespełniających kryteriów refundacyjnych. Ze środków przyznanych na
zakup sprzętu i wyposażenia technologicznych linii w mleczarniach finansowano m.in. roboty budowlane, co było niezgodne
z zarządzeniem Prezesa ARiMR, ustalającym zasady udzielania kredytów inwestycyjnych z dopłatą Agencji. NIK wystąpiła
o wyegzekwowanie od mleczarni zwrotu nienależnie pobranych dopłat do oprocentowania tych kredytów.
Nadzór i kontrola ARiMR oraz banków kredytujących nad wydatkowaniem środków publicznych przez jednostki spółdzielcze nie
były w pełni skuteczne. Liczba skontrolowanych przez Agencję umów kredytowych w latach 2002 i 2003 zmalała o 42%, zaś
w 10 spośród 15 kontrolowanych banków nie przestrzegano obowiązku przeprowadzania kontroli w jednostkach spółdzielczych
wykorzystujących kredyty z dopłatami ARiMR.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie bieżącego monitorowania wykorzystywania przez jednostki
spółdzielcze środków publicznych,
– przyjęcie w umowach zawieranych
z bankami zasady, że każda zmiana do-
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tycząca sposobu wykorzystania przyznanego kredytu preferencyjnego wymaga
zgody Prezesa ARiMR,
– wyegzekwowanie od współpracujących z ARiMR banków obowiązku kontroli umów kredytowych realizowanych
przez jednostki spółdzielcze.

Tytu³ kontroli
Ochrona środowiska
przed elektromagnetycznym
promieniowaniem
niejonizującym

Cel

Zakres

Ocena realizacji przez organy administracji publicznej ustawowych zadań
w zakresie ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem
niejonizującym, ocena podejmowanych
przez nie, a także przez użytkowników
instalacji wytwarzających pole magnetyczne, działań zapewniających
przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przed tym promieniowaniem.

Kontrolą objęto 6 podmiotów: w Warszawie – Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd
m.st. Warszawy oraz Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy w Świdnicy.

Właściwe organy administracji publicznej – samorządowe i rządowe – nie
były organizacyjnie i merytorycznie przygotowane do realizacji zadań
związanych z ochroną środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym, nie miały też
pełnego rozeznania w lokalizacji, liczbie i rodzaju czynnych urządzeń emitujących takie promieniowanie. Kwestie dotyczą-

Synteza

ce instalacji emitujących pola elektromagnetyczne, z wyjątkiem Urzędu m.st. Warszawy, rozpatrywano tylko pod względem
formalnym, nie dysponując programami ochrony środowiska ani fachową kadrą.
Obiektami emitującymi elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące o istotnym oddziaływaniu na środowisko są głównie
radiowo-telewizyjne centra nadawcze oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. Tych ostatnich w końcu 2004 r. było ok. 15,4
tys., tj. o 80% wiecej, niż w 2001 r. Kontrola wykazała, że działania Inspekcji Ochrony Środowiska mające na celu jego ochronę
przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym, ujęte w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska na
lata 2003-2005, były niewystarczające.
Nie opracowano centralnej i wojewódzkich baz danych, umożliwiających ewidencję wyników pomiarów i źródeł promieniowania,
niezbędny sprzęt zakupiono z opóźnieniem, nie przeszkolono wystarczającej liczby pracowników, dokonano też zbyt mało
kontroli i pomiarów dla określenia wpływu czynnych instalacji na otoczenie. Dopiero w trakcie kontroli NIK, Główny Inspektor
Ochrony Środowiska zaakceptował Wytyczne wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych dla potrzeb wojewódzkich
inspektoratów. GIOŚ nie miał informacji o prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska kontrolach
w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, nie miał też rozeznania, czy inspektoraty prowadziły rejestry zawierające
informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów promieniowania.
Urzędy gminy nie miały pełnych informacji o dopuszczeniu do użytkowania obiektów emitujących pola elektromagnetyczne,
gdyż nie otrzymywały tych danych od właściwych organów zobowiązanych do niezwłocznego przesłania decyzji o pozwoleniu
na budowę. Same gminy nie podejmowały starań o uzyskanie takich informacji. Mimo iż decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dotyczące instalacji stacji bazowych telefonii komórkowej były zgodne z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego, to w większości planów zabrakło zapisów związanych z ochroną środowiska przed
promieniowaniem. Jedynie Rada Miejska w Swidnicy wprowadziła ograniczenia lub zakazy budowy na swoim terenie nowych
stacji telefonii komórkowej.
Zdaniem NIK, niezbędna jest pełna realizacja zadań związanych z monitorowaniem pól elektromagnetycznych przez organy
administracji publicznej i dostosowanie ich działalności do zmieniających się unormowań prawnych oraz uwarunkowań wynikających z uruchamiania i wykorzystywania urządzeń wytwarzających elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące.

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie terminowej realizacji
zadań z zakresu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
ujętych w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska oraz w programach
wojewódzkich,

– uruchomienie centralnej i wojewódzkich baz danych o źródłach promieniowania i pomiarach pól elektromagnetycznych,
– doprowadzenie do wykonywania
przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska pomiarów poziomów pól
elektromagnetycznych,

– uzyskanie przez wojewodów pełnej
informacji o lokalizacji, liczbie i rodzaju
instalacji emitujących pola elektromagnetyczne na terenie województwa.
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Tytu³ kontroli
Pozyskanie i sprzedaż
drewna w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe
w latach 2002-2004

Cel

Zakres

Ocena realizacji zadań gospodarki leśnej przez Lasy Państwowe, zwłaszcza
pozyskania i sprzedaży drewna oraz
ochrony mienia Skarbu Państwa.

Kontrolą objęto 32 jednostki: Dyrekcję
Generalną Lasów Państwowych, 10
dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych i 21 nadleśnictw.

NIK, mimo ujawnienia nieprawidłowości polegających na nieprzestrzeganiu przepisów regulujących wybór wykonawców planu urządzenia lasu, pozytywnie oceniła
prowadzenie gospodarki leśnej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Zastrzeżenia wzbudziła natomiast
mała skuteczność Służby Leśnej w zapobieganiu kradzieży drewna, nieefektywna kontrola wewnętrzna w nadleśnictwach
oraz sprzedaż drewna po zaniżonej cenie.
Powierzchnia lasów w Polsce wynosi 8.973 tys. ha, co odpowiada lesistości 28,7%. Największy odsetek lasów (48,7%)
posiada woj. lubuskie, najmniejszy (20,6%) – łódzkie. W strukturze własnościowej dominują lasy publiczne (82,6%), w tym
pozostające w zarządzie PGL Lasy Państwowe zajmują obszar 7.583,4 tys. ha, tj. 78,4% ogólnej powierzchni lasów w Polsce.
W latach 2002-2004 Lasy Państwowe pozyskały 81,4 mln m3 grubizny, natomiast 10 skontrolowanych regionalnych dyrekcji
– 60,4 mln m3, tj. 74%. W kontrolowanych nadleśnictwach w 2002 r. sprzedano ok. 1,5 mln m3 drewna, w 2003 r. – ponad
1,6 mln m3 oraz 1,8 mln m3 w 2004 r.
Stwierdzono, że 15 spośród 298 nadleśnictw nie posiadało kompletnych planów urządzenia lasu, tzn. brakowało w nich
programu ochrony przyrody, chociaż obowiązek taki wynika z art. 18 ust. 4 pkt 2a ustawy o lasach. W dwóch regionalnych
dyrekcjach Lasów Państwowych przy wyłanianiu wykonawców planu urządzenia lasu miały miejsca nieprawidłowości, polegające
na przyjęciu ofert wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w przetargu.
Częstą praktyką było zwiększenie przez dyrekcje regionalne planu pozyskania drewna, mimo braku pisemnej zgody Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych.
Kontrole wewnętrzne przeprowadzone przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w nadleśnictwach wykazały przypadki
nierzetelnej klasyfikacji i pomiaru drewna, nieprawidłowości w ewidencjonowaniu stanu magazynowego surowca, niewłaściwe
cechowanie pozyskanego drewna, przyjmowanie na jego zakup ofert niespełniających wymogów formalnych. Ujawniono też
przypadki zawierania umów sprzedaży z mocą wsteczną, a także sprzedaż drewna podmiotom zalegającym z płatnościami.
Kontrola wykazała, że kilku nabywców na koniec 2002 r. posiadało wobec Lasów Państwowych z tytułu zakupionego surowca przeterminowane zobowiązania w wysokości 3,9 mln zł. Zdaniem NIK, były to działania nierzetelne, mające charakter
korupcjogenny.
W badanym okresie we wszystkich regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych ujawniono 33,1 tys. przypadków kradzieży
grubizny o masie 98,7 tys. m3 i wartości 11,4 mln zł. Rejonami o największym nasileniu takich przestępstw były tereny regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Lublinie i Wrocławiu. Wartość przywłaszczonego w tych okręgach drewna
wyniosła 3,9 mln zł, co stanowiło 34,6% wartości grubizny skradzionej w Lasach Państwowych w latach 2002-2004. Szczególnie
niepokoi wzrost kradzieży drewna przy jednoczesnym spadku wykrywalności sprawców – np. w regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie w 2002 r. ujawniono 621 kradzieży, a w 2004 r. już 720, natomiast wykrywalność sprawców spadła
w tym okresie z 60% do 48%.
Izba zwraca uwagę, że wykrycie sprawców kradzieży zależy w dużej mierze od działań Straży Leśnej. Straż – ujawniając
sprawcę – nie powinna poprzestawać na jego dobrowolnym przyznaniu się do winy, ale przeszukać jego posesję i ustalić
dokładną ilość skradzionego surowca. Zdarzało się bowiem, że sprawca w czasie przewodu sądowego zmieniał zeznania nie
przyznając się do niektórych czynów, jeśli brakowało na nie wystarczających dowodów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– sprawowanie skutecznego nadzoru
nad pozyskaniem i sprzedażą drewna
oraz ochroną przed kradzieżą tego
surowca w nadleśnictwach,
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– należyte zabezpieczanie umów
sprzedaży drewna.

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
przywięziennych zakładów
pracy

Cel

Zakres

Ocena działalności przywięziennych
zakładów pracy, w tym m.in.: kryteriów
zaliczenia do tej grupy zakładów, prawidłowości zatrudniania osadzonych,
resocjalizacji, samofinansowania
i efektów ekonomicznych, prawidłowości korzystania z ulg i zwolnień podatkowych oraz rozliczeń z budżetem
państwa i Centralnym Zarządem Służby
Więziennej.

Kontrolę przeprowadzono w 30 przywięziennych zakładach pracy oraz
w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

Zatrudnianie w przywięziennych zakładach pracy osób pozbawionych wolności
powinno przede wszystkim pozytywnie oddziaływać na ich postawy, zaś osiąganie
zysku winno być podporządkowane resocjalizacji. W większości badanych zakładów nie wykorzystywano jednak środków
z zysku oraz z ulg i zwolnień z podatków i opłat do poprawy warunków resocjalizacji oraz tworzenia miejsc pracy dla skazanych.
Celom tym nie służyło też wyłączenie zamówień udzielanych przywięziennym zakładom spod procedur określonych w ustawie
o zamówieniach publicznych. Mimo tych nieprawidłowości w realizacji ustawowych zadań przypisanych przywięziennym
zakładom pracy, Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia ich funkcjonowanie.
Z ustaleń kontroli wynika, że w latach 2001-2003 większość skontrolowanych placówek skorzystała z ulg i zwolnień z podatków
i opłat na kwotę 15,2 mln zł, jednakże po odprowadzeniu co najmniej 25% tych środków na Scentralizowany Fundusz Rozwoju
i środki specjalne CZSW, pozostałe środki w wysokości 11,4 mln zł przeznaczono nie na tworzenie nowych miejsc pracy dla
skazanych, naukę zawodu i szkolenia, lecz na modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji.
NIK krytycznie ocenia realizację przez przywięzienne zakłady pracy zamówień pozyskanych z jednostek sektora finansów
publicznych. Mając bowiem uprzywilejowany dostęp do rynku usług, zakłady te tylko 24% przychodów osiągały ze zleceń
wykonywanych we własnym zakresie, 16% z zadań powierzonych w części podwykonawcom, a ok. 60% – z pośrednictwa
w zakupie towarów i usług na rzecz jednostek sektora finansów publicznych. Zdaniem Izby, rozwijanie pośrednictwa hamowało tworzenie miejsc pracy dla skazanych, nie służyło ich resocjalizacji oraz sprzyjało powstawaniu warunków do zachowań
korupcyjnych.
Wszystkie skontrolowane jednostki spełniały kryterium przywięziennego zakładu pracy, gdyż średnioroczny udział osadzonych
(liczony w pełnych etatach) w zatrudnieniu ogółem przekraczał wymagane 20%. W 16 zakładach wskaźnik ten był wyższy niż
50%, co uprawniało je do skorzystania w następnym roku podatkowym z całkowitego zwolnienia z podatków i opłat. Uzależnienie korzystania z tych preferencji wyłącznie od udziału skazanych w zatrudnieniu ogółem nie motywowało – zdaniem NIK
– przywięziennych zakładów do zwiększania liczby miejsc pracy dla osadzonych ponad poziom uprawniający do całkowitego
zwolnienia z podatków i opłat. W przypadku niższego udziału osadzonych w zatrudnieniu ogółem (20%-50%) zwolnienie
z podatku od osób prawnych nie przysługiwało, natomiast wysokość ulg z innych tytułów kształtowała się w granicach od
25% do 75%.
W latach 2001-2003 zatrudnienie w objętych kontrolą przywięziennych zakładach pracy (w przeliczeniu na pełne etaty)
zwiększyło się z 2.080 do 2.202 osób, ale – zdaniem NIK – wzrost ten był zbyt mały w relacji do osiąganych przez te placówki
wyników i korzyści finansowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie przez Centralny Zarząd
Służby Więziennej skutecznego nadzoru
nad przywięziennymi zakładami pracy,
ze zwróceniem uwagi na realizację celów
określonych w ustawie o zatrudnianiu
osób pozbawionych wolności,

– znowelizowanie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności w takim
kierunku, by wysokość ulg, zwolnień
z podatków i opłat przysługującym
przywięziennym zakładom pracy
uzależniona była także od liczby zatrudnianych osadzonych oraz od wartości wykonywanych przez nich robót

i usług lub wytworzonych produktów,
– przeznaczanie przez przywięzienne zakłady pracy określonej części
zysku oraz środków z ulg i zwolnień
z podatków i opłat na tworzenie miejsc
pracy dla osadzonych.
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Tytu³ kontroli
Gospodarowanie lokalami
użytkowymi w miastach
województwa podlaskiego
w latach 2003-2005
(I kwartał)

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości gospodarowania
komunalnymi zasobami lokali użytkowych oraz skuteczności w pozyskiwaniu z tego tytułu dochodów budżetów
samorządowych.

Kontrolą objęto 20 jednostek, w tym
10 urzędów miast i 10 podmiotów
zarządzających komunalnym zasobem
lokali użytkowych.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia gospodarowanie lokalami użytkowymi
przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Żaden ze skontrolowanych
urzędów nie opracował planu wykorzystania nieruchomości, nagminną praktyką było wynajmowanie lub wydzierżawianie
lokali bez przetargu na okres powyżej 3 lat oraz niewaloryzowanie stawek czynszów. Powierzchnia pustostanów wzrosła z 11
tys. m2 w styczniu 2003 r. do 16,5 tys. m2 w końcu marca 2005 r. Koszty ich utrzymania wyniosły 376,6 tys. zł, zaś utracone
przychody – liczone na podstawie ostatnio obowiązujących umów – 727,1 tys. zł. Gminy miały nikłe wyobrażenie o stanie
technicznym nieruchomości, ponieważ zarządzający zasobem nie prowadzili książek obiektów budowlanych i nie przeprowadzali okresowych przeglądów budynków.
Wzrastały zaległości w opłatach za korzystanie z lokali: w końcu marca 2005 r. aż 278 dłużników – którzy nie płacili czynszów przez co najmniej 2 miesiące – winnych było gminom prawie 2,1 mln zł. Niesprawnie przebiegała też windykacja tych
należności.
Izba zwraca uwagę, że wśród prawie 600 skontrolowanych umów najmu lub dzierżawy lokali, w co czwartej zapisy dotyczące
waloryzacji czynszu były sprzeczne z postanowieniami uchwał rad gmin, bądź owych zapisów w ogóle nie było. Np. jeden urząd,
w 12 spośród 14 zawartych umów dzierżawy, nie umieścił postanowień o waloryzacji stawek. Odstępowanie od waloryzacji
lub waloryzowanie czynszów o wskaźniki inne niż wynikające z umów doprowadziło w badanym okresie do utraty wpływów
w wysokości ok. 1,7 mln zł.
Wielokrotnie dochodziło do naruszenia zasady jawności gospodarowania, wyrażonej w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Nie sporządzano bowiem i nie podawano do publicznej wiadomości wykazów lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, albo też owe wykazy wywieszano w siedzibie jednostki tylko na kilka dni zamiast
– na 21, jak przewiduje ustawa. Brak jawności – zdaniem NIK – ma zazwyczaj charakter korupcyjny.
W latach 2002-2005 wpływy skontrolowanych gmin z tytułu podatku od nieruchomości (2,7 mln zł) były o 1,6 mln zł niższe od
należnych, bowiem obowiązku podatkowego nie zgłosiło i podatku nie wpłaciło 988 najemców lokali użytkowych. Izba wskazuje,
że burmistrzowie i prezydenci nie żądali, by dłużnicy wyjaśnili powody niezłożenia deklaracji ani nie wzywali do ich złożenia,
co było niezgodne z Ordynacją podatkową.
Mimo że od 2003 r. – stosownie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – podatek od nieruchomości płacą najemcy lokali,
kierownicy połowy kontrolowanych przez NIK jednostek zarządzających komunalnym zasobem użytkowym uregulowali tę należność, w sumie 238,9 tys. zł, za 193 najemców, gdyż, jak tłumaczyli, obawiali się ich rezygnacji z powodu wzrostu obciążeń
finansowych. Uiszczanie podatku za najemców stoi jednak w sprzeczności z zasadą gospodarności.
Prezydenci i burmistrzowie nie znali trybu, warunków i skali wynajmu lub dzierżawy lokali użytkowych przez co najmniej 187
jednostek organizacyjnych gmin – przedszkoli, szkół, ośrodków rekreacji – z których 160 wynajmowało lokale z pominięciem
przetargów, gdyż nie wyegzekwowano od nich obowiązku zawiadamiania organów wykonawczych i nadzorujących o najmie
pomieszczeń na okres do 3 lat lub uzyskania zgody na najem pomieszczeń na okres powyżej 3 lat. Zaniechanie to pozbawiło
organy gmin wpływu na tryb wynajmowania lokali i wysokość stawek czynszu.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wprowadzenie zasady wynajmowania lokali na okres do 3 lat,
– poprawienie skuteczności windykacji zaległych opłat czynszu,
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– uporządkowanie wynajmowania
lokali przez jednostki organizacyjne
gmin.

Tytu³ kontroli
Powiązania wybranych
jednoosobowych spółek
komunalnych z budżetami
gmin

Cel

Zakres

Ocena powiązań jednoosobowych
spółek komunalnych z budżetami gmin,
w tym m.in. prawidłowości gospodarowania majątkiem komunalnym
przekazanym spółkom, opracowywania
i zatwierdzania taryf cenowych przez
organy gmin oraz udzielania pomocy
spółkom.

Skontrolowano 64 jednostki: 31 urzędów gmin (miast) i 33 jednoosobowe
spółki komunalne.

Objęte kontrolą spółki komunalne zajmowały się w latach 2002-2003 m.in. zaopatrzeniem w ciepło, wodę i odprowadzaniem ścieków, utrzymaniem dróg, ulic
i mostów, unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz gospodarką nieruchomościami, w tym zasobami mieszkaniowymi
gmin. Organy wykonawcze ponad połowy gmin nie wywiązywały się – w ocenie NIK – z ustawowych obowiązków związanych
z działalnością tych spółek (prowadzenie usług i inwestycji komunalnych) oraz w niedostatecznym stopniu je nadzorowały.
W niektórych gminach ich organy nie egzekwowały od spółek wpłat należnych podatków od nieruchomości, opracowania
regulaminów świadczenia usług itp. Dochodziło też do nieprawidłowości przy przekazywaniu spółkom mienia komunalnego.
W co trzeciej gminie nadzór ich organów nad spółkami był niedostateczny: w kilku gminach spółki prowadziły działalność bez
wymaganych zezwoleń, w pięciu wójtowie nie opracowali i nie przedstawili radom gmin do uchwalenia projektów zaopatrzenia
w ciepło, w dziesięciu nie egzekwowano od spółek sporządzania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W 4 gminach organy wykonawcze nie egzekwowały od członków rad nadzorczych obowiązku
sprawowania nadzoru i kontroli – m.in. rady nie dokonywały oceny działalności zarządów spółek.
W okresie objętym badaniem 21 gmin dokapitalizowało powołane przez siebie jednoosobowe spółki komunalne na kwotę
61,9 mln zł w 2002 r. oraz 71,2 mln zł w roku następnym. Aport rzeczowy – grunty, budynki, środki transportu, urządzenia
związane z wykonywaniem przez spółki usług komunalnych – wniosło do spółek 20 gmin. W 13 z nich przekazano spółkom
majątek gmin na podstawie innych niż własność tytułów prawnych, w tym na podstawie umów najmu lub dzierżawy, użyczenia i nieodpłatnego używania. W skład tego majątku wchodziły przede wszystkim: wysypiska odpadów komunalnych, zakład
utylizacyjny, wodociągi, sieci kanalizacyjne oraz nieruchomości gruntowe i budynki.
W 8 gminach odnotowano nieprawidłowości związane z przekazywaniem spółkom komunalnym mienia o nieuregulowanym
stanie prawnym. W 10 gminach miały miejsce uchybienia przy ustalaniu cen i opłat za usługi komunalne – w większości za
dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Nieprawidłowości te spowodowane były m.in. brakiem analizy poprawności
sporządzanych przez spółki wniosków o zatwierdzenie taryf lub akceptowaniem owych wniosków, chociaż ceny za wodę
i ścieki nie pokrywały uzasadnionych kosztów.
Mimo że organy wykonawcze niektórych gmin analizowały i oceniały sporządzone przez spółki wnioski w sprawie taryf, to
w świetle obowiązujących przepisów – zwłaszcza art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – i tak nie mogły skutecznie zgłaszać wobec nich sprzeciwów, nawet gdy koszty kalkulowane były w sposób
nieuzasadniony lub niezgodny z unormowaniami, a rady gmin nie mogły w takiej sytuacji podjąć uchwał o niezatwierdzeniu
taryf. Organy gmin nie miały też wpływu na wysokość marży zysku, ustalaną przez spółki komunalne.
W latach objętych kontrolą 11 spółek uzyskiwało corocznie niewielki dodatni wynik finansowy netto na działalności gospodarczej,
9 zaś wykazywało straty. W kilku spółkach nieskutecznie windykowano należności wymagalne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– rozważenie nowelizacji art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
umożliwiającej organom gmin skuteczne

przeciwstawianie się wejściu w życie
taryf ustalonych przez spółki komunalne
niezgodnie z unormowaniami,
– ustalenie, w drodze nowelizacji rozporządzenia w sprawie określania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków, sposobów i kryteriów naliczania marży zysku z działalności związanej z zaopatrywaniem
w wodę i odprowadzaniem ścieków.
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Tytu³ kontroli
Organizacja i finansowanie
warsztatów terapii
zajęciowej przy udziale
środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Cel

Zakres

Ocena wywiązywania się samorządów
powiatowych z wykonywania zadań na
rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej
w formie warsztatów terapii zajęciowej,
w tym prawidłowości wydatkowania
środków PFRON przeznaczonych na
dofinansowanie kosztów utworzenia
i działalności warsztatów.

Kontrolę przeprowadzono w 59 podmiotach – w 16 powiatowych centrach
pomocy rodzinie (PCPR) i 43 jednostkach prowadzących warsztaty terapii
zajęciowej.

Niewielka liczba osób niepełnosprawnych, które po opuszczeniu warsztatów terapii
zajęciowej zdolne były do samodzielnego życia lub podjęcia pracy, zbyt długi okres
ich rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz brak wymaganych kwalifikacji znaczącej części kadry warsztatów, to niektóre
z przyczyn niweczących – zdaniem Najwyższej Izby Kontroli – cele, dla których placówki te zostały powołane. Zatrudnianie
w warsztatach krewnych i powinowatych, brak przejrzystego systemu naboru kandydatów do uczestnictwa w warsztatach
oraz łączenie zatrudnienia w tych placówkach z pracą lub pełnieniem funkcji w jednostce prowadzącej wskazują, że jest to
obszar szczególnie zagrożony korupcją.
Spośród 892 osób, które opuściły kontrolowane warsztaty, zatrudnienie znalazły tylko 84 (9,5%). Nie wiadomo, ile z nich pracuje nadal, gdyż ani warsztaty, ani PCPR nie mają informacji o ich dalszych losach. Pracownicy warsztatów i prowadzących
je jednostek nie angażowali się w działania umożliwiające opuszczającym placówki podjęcie pracy albo skierowanie ich do
innych ośrodków w celu kontynuowania rehabilitacji.
Ustalono, że w 9 warsztatach pracowało 14 osób, które pozostawały w związku pokrewieństwa lub powinowactwa z pracownikami danego warsztatu lub jednostki prowadzącej. W jednym z nich stwierdzono wypłacanie znacznych kwot zatrudnionemu
tam małżeństwu – kierowniczce warsztatów i jej mężowi, kierowcy. Wysokość ich wynagrodzeń, najwyższych spośród wypłacanych pracującym na podobnych stanowiskach, akceptował dyrektor poradni prowadzącej warsztat – ojciec kierowcy, a teść
szefowej placówki. Z kolei w 13 warsztatach, oprócz pracy tam wykonywanej, 35 osób było zatrudnionych lub pełniło funkcje
w jednostkach prowadzących warsztaty.
Warsztaty nie miały prawnego obowiązku sprecyzowania zasad naboru uczestników zajęć rehabilitacyjnych. Kryteria kwalifikacyjne opracowano tylko w 30 placówkach, ale ponieważ nie były one zobiektywizowane, naruszały zasady równego dostępu
osób niepełnosprawnych do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. O przyjęciu do warsztatów decydował niekiedy
wiek, rodzaj niesprawności, a nawet członkostwo kandydatów, ich rodziców lub opiekunów prawnych w stowarzyszeniach
prowadzących warsztat. Tylko w 7 warsztatach nie stosowano wobec uczestników żadnych ograniczeń.
Wykształcenie znacznej części kierowników warsztatów, instruktorów zawodu, terapeutów, specjalistów ds. rehabilitacji lub
rewalidacji odbiegało od wymaganego na tych stanowiskach, co – zdaniem NIK – wpływało negatywnie na przebieg procesu
rehabilitacji. Kontrola ujawniła, że w 15 warsztatach w skład kadry, a tym samym rad programowych tych placówek, nie wchodził
psycholog, zaś w 12 – specjalista ds. rehabilitacji lub rewalidacji. Ich brak naruszał art. 10a ust. 4 ustawy o rehabilitacji.
Powiatowe centra pomocy rodzinie nie opracowały własnych programów rozwoju warsztatów, nie prowadziły też listy osób
mających wskazania do uczestnictwa w warsztatach. Ustalono, iż centra nie były kontrolowane przez PFRON w zakresie
dysponowania środkami funduszu na dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów oraz nadzoru nad prawidłowością
wykorzystania tych środków. Także Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nie przeprowadziło kontroli
w badanych PCPR.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– określenie zasad naboru uczestników do warsztatów, zapewniających
równy dostęp do terapii zajęciowej,
– prowadzenie rejestru osób niepełnosprawnych posiadających wskazanie

74

do uczestnictwa w warsztatach, wydane
przez powiatowy zespół orzekający
o niepełnosprawności,
– właściwe nadzorowanie i kontrolowanie warsztatów przez PCPR.

Tytu³ kontroli
Wykorzystanie środków
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
na dopłaty do kredytów
bankowych udzielonych
przez Gospodarczy Bank
Wielkopolski SA i banki
w nim zrzeszone na
terenie województwa
kujawsko-pomorskiego
w latach 2002-2004
(I półrocze)

Cel

Zakres

Ocena legalności i gospodarności wykorzystania dopłat do oprocentowania
– udzielanych na preferencyjnych
warunkach – bankowych kredytów inwestycyjnych w rolnictwie przez banki
zrzeszone w GBW SA.

Kontrolą objęto: Gospodarczy Bank
Wielkopolski SA i 10 banków spółdzielczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego – w Inowrocławiu,
Więcborku, Pruszczu Pomorskim,
Aleksandrowie Kujawskim, Nakle nad
Notecią, Tucholi, Koronowie, Kruszwicy, Toruniu i we Włocławku.

W ocenie NIK, środki Agencji przeznaczone na dopłaty do kredytów preferencyjnych
wykorzystywane były prawidłowo – nie stwierdzono udzielenia kredytu preferencyjnego wbrew zasadom określonym w Wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług
dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez Agencję w postaci dopłat do oprocentowania
kredytów inwestycyjnych, wydanym w formie zarządzenia Prezesa ARiMR.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działa na podstawie ustawy o utworzeniu ARiMR, rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji oraz sposobów ich realizacji i statutu, nadawanego do
2002 r. przez Prezesa Rady Ministrów, a później przez ministra właściwego ds. rozwoju wsi. Agencja realizuje swe zadania
m.in. udzielając dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych przyznawanych na inwestycje w sektorze
rolniczym. Zasady, warunki i tryb realizacji tych dopłat regulują umowy zawierane przez Agencję z bankami, które udzielają
kredytów z własnych środków. Warunkiem udzielenia dopłat przez Agencję jest – zgodnie z rozporządzeniem RM – pozytywne
zaopiniowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego przez ośrodek doradztwa rolniczego.
Analizie prawidłowości udzielania kredytów preferencyjnych Izba poddała 232 umowy. Badania wykazały, że w każdym z tych
przypadków kredytobiorcy przedstawili pozytywnie zaopiniowane przez ośrodki doradztwa rolniczego plany inwestycyjne,
a kredyty zostały wykorzystane zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem. Tym samym, w ocenie NIK, dopłaty Agencji do
oprocentowania tych kredytów wykorzystywane były prawidłowo.
Kontrola NIK ujawniła jednak przypadki udzielania kredytów bez sprawdzenia zdolności kredytowej wnioskodawcy, a także
naruszania terminów określonych w regulaminie kredytowania. Postępowanie takie było niezgodne z postanowieniami umów
o kredytowaniu oraz z obowiązującymi w tym względzie instrukcjami.
W myśl umów zawartych z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski, banki kredytujące zobowiązane były do składania zapotrzebowań na środki stanowiące dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych co miesiąc w przypadku kredytów inwestycyjnych i co kwartał w odniesieniu do obrotowych. Zdecydowana większość banków sporządzała zapotrzebowania raz na trzy
miesiące na wszystkie rodzaje kredytów. Było to postępowanie niezgodne z postanowieniami umów zawartych z GBW, choć
z drugiej strony stosowanie tej procedury nie powodowało negatywnych skutków finansowych dla uczestników kredytowania
i dla budżetu państwa. Izba ujawniła także, iż większość banków zaniedbywała kontrolę wykorzystania kredytów preferencyjnych
przez kredytobiorców. Także GBW w sposób ograniczony monitorował efektywność preferencyjnego kredytowania.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– formalne usankcjonowanie praktyki
składania przez banki kwartalnych zapotrzebowań na dopłaty do inwestycyjnych
kredytów preferencyjnych,
– prowadzenie przez GBW i banki
kredytujące pełnego i systematycznego
monitoringu realizacji umów o kredyty
preferencyjne.
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Tytu³ kontroli
Utrzymanie i remonty
komunalnych budynków
mieszkalnych

Cel

Zakres

Ocena stanu technicznego gminnych
zasobów mieszkaniowych, prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na remonty i modernizację
budynków, stopnia zagrożenia życia
i zdrowia najemców lokali w budynkach
przeznaczonych do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny.

Kontrolą objęto: 32 urzędy gmin oraz
32 jednostki zarządzające komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.

Organy gmin i jednostki zarządzające ich zasobem mieszkaniowym nie dbały
o utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych we właściwym stanie technicznym.
Niewspółmiernie niskie w stosunku do potrzeb środki finansowe na remonty i eksploatację budynków, opieszałe uchwalanie
wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a także ignorowanie decyzji o opróżnieniu lub
rozbiórce budynków zagrożonych katastrofą budowlaną – to tylko niektóre z nieprawidłowości stwierdzonych przez Najwyższą
Izbę Kontroli.
W latach 2002-2004 siedem gmin – wbrew ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego – nie uchwaliło wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Wśród 25
uchwalonych, 8 programów nie zawierało m.in. planów remontów i modernizacji, wysokości nakładów w kolejnych latach
oraz oceny stanu technicznego obiektów. Ponad połowa zarządców w części swoich zasobów nie dokonywała corocznych
przeglądów instalacji gazowych, przewodów kominowych lub instalacji służących ochronie środowiska, a 15 – wymaganych
co 5 lat kontroli stanu technicznego obiektu oraz jego przydatności do użytkowania. Większość zarządców nie wykonywała
zaleceń wynikających z okresowych przeglądów, nierzetelnie prowadziła książki obiektu budowlanego, nie gromadziła dokumentacji użytkowania budynku.
Zestawienie napraw bieżących i głównych stanowi podstawę do sporządzenia – odrębnie dla każdego budynku – planu prac
remontowych, uwzględniających m.in. bezpieczeństwo użytkowników lokali. Ani jeden zarządca nie opracował jednak takiego planu z zachowaniem wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Plany sporządzano m.in. bez pełnego rozeznania potrzeb, nie
mając zapewnionych środków finansowych.
Wieloletnie odwlekanie remontów spowodowało znaczny wzrost liczby budynków, które ze względu na stan techniczny
kwalifikowały się do napraw głównych lub do rozbiórki. NIK ustaliła, że w siedmiu gminach znajdowało się 265 budynków,
w stosunku do których organy nadzoru budowlanego wydały nakazy opróżnienia lub wyłączenia z użytkowania. Jednak do
czasu zakończenia kontroli (30 czerwca 2005 r.) aż 208 obiektów nie zostało opróżnionych we wskazanym terminie, mimo iż
niektórym decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W budynkach komunalnych na wykwaterowanie oczekiwało
1778 lokatorów, mieszkając w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu.
W latach 2002-2004 zarządcy w kontrolowanych gminach przeznaczyli na remonty budynków 189,9 mln zł, co stanowiło 74,8%
potrzeb remontowych wykazanych w wieloletnich programach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Przyczyną
nieobjęcia remontami wszystkich nieruchomości, było – wedle wyjaśnień kierowników badanych jednostek – przeznaczenie
części środków budżetowych na inne cele, np. ochronę środowiska. Zdaniem NIK, takie uzasadnienie świadczy o braku
konsekwencji w realizacji programów gospodarczych, uchwalanych w oderwaniu od rzeczywistych możliwości sfinansowania
podejmowanych przedsięwzięć.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– rzetelne przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego
budynków mieszkalnych,
– uwzględnianie przy opracowywa-
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niu planów remontów nieruchomości
ustaleń wynikających z przeglądów
budynków,
– bezzwłoczne wykonywanie nakazów
opróżnienia i wyłączenia z użytkowania
budynków zagrożonych katastrofą
budowlaną,

– wyznaczenie ostatecznego terminu
uchwalenia przez rady gmin wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy.

Tytu³ kontroli
Wykorzystanie środków
publicznych przez małe
i średnie przedsiębiorstwa
w województwie pomorskim
w latach 2001-2004
(I kwartał)

Cel

Zakres

Ocena realizacji ustawowych zadań
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wspierania rozwoju
małych i średnich przedsiębiorstw,
przestrzegania trybu i warunków udzielania dotacji i pożyczek oraz efektów
udzielonej pomocy.

Kontrolę przeprowadzono w Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
w 3 podmiotach funkcjonujących
w strukturze Krajowego Systemu Usług
na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w 8 małych i średnich
przedsiębiorstwach.

Najwyższa Izba Kontroli – mimo stwierdzonych nieprawidłowości – pozytywnie
ocenia wykorzystanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przyznanych jej środków, przeznaczonych na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego. Udzielane
przedsiębiorcom dotacje miały m.in. częściowo pokryć koszty ich uczestnictwa w szkoleniach związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz ułatwić uzyskanie certyfikatów wymaganych na rynkach międzynarodowych. PARP, która
jest zarazem koordynatorem Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw, nie zadbała jednak o to, aby
informacje o KSU dotarły do wszystkich zainteresowanych. Z badań ankietowych przeprowadzonych przez Izbę wśród 100
przedsiębiorców w województwie pomorskim wynika bowiem, że aż 30% z nich nie wiedziało o działalności takich ośrodków,
których zadaniem jest m.in. zwiększenie konkurencyjności polskich firm w warunkach wspólnego rynku europejskiego.
W latach 2001-2003 przedsiębiorcom z województwa pomorskiego przyznano na certyfikację 351 dotacji w kwocie ok. 2,8 mln
zł. Kontrolowane podmioty wykorzystały otrzymane środki zgodnie z przeznaczeniem: w firmach wdrożono systemy zarządzania
jakością oraz uzyskano certyfikaty potwierdzające zgodność tych systemów z wymaganiami stosownych norm. Ankietowani
przez NIK przedsiębiorcy do utrudnień w uzyskaniu dotacji zaliczyli długotrwałą procedurę rozpoznawania wniosków, kłopoty
z uzyskaniem pomocy w ich sporządzaniu, prowadzenie tej samej sprawy przez kilku pracowników PARP oraz zbyt późne
podawanie przez nią informacji o wykorzystaniu limitu środków finansowych.
PARP, która tworzyła i rozbudowywała sieć Punktów Konsultacyjno-Doradczych, mających ułatwiać zainteresowanym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz uzyskanie bezpłatnych porad i informacji o zarządzaniu przedsiębiorstwem, nie
zapewniła skutecznej kontroli nad ich funkcjonowaniem. Usługi informacyjno-doradcze realizowano i rozliczano z naruszeniem
obowiązujących regulaminów (np. jeden z PKD pobrał nienależną dotację na sfinansowanie kosztów swoich usług), nie
sprawdzano, czy usunięte zostały stwierdzone wcześniej nieprawidłowości i uchybienia. PARP nie określiła też jednoznacznie
zakresu usług informacyjno-doradczych, podlegających dofinansowaniu z budżetu państwa.
Nieprawidłowości w wykorzystaniu środków publicznych przeznaczonych na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw były
nie tylko następstwem nieprzestrzegania obowiązującego prawa oraz umownych procedur, ale wynikały też z braku lub nieskutecznego nadzoru PARP nad wykorzystaniem przyznanych środków. Wskutek owego zaniechania jeden z kontrolowanych
podmiotów, funkcjonujący w strukturze Krajowego Systemu Usług, który otrzymał od PARP 3,3 mln zł dotacji na pożyczki dla
małych i średnich przedsiębiorców poszkodowanych w 2001 r. w wyniku klęsk żywiołowych, udzielał ich niezgodnie z ustaloną
procedurą.
Uwagi dotyczyły mechanizmu przyznawania przez PARP środków na finansowanie części kosztów uzyskania certyfikatu
zarządzania jakością. Chociaż w umowie nie sformułowano przesłanek obniżenia dotacji, PARP zmniejszała określoną
umownie kwotę, jeżeli przedsiębiorca nie udokumentował przed zawarciem umowy wyboru wykonawcy usług w trybie ustawy
o zamówieniach publicznych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wzmożenie skuteczności działań
promujących działalność Krajowego
Systemu Usług dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw,

– zwiększenie nadzoru nad funkcjonowaniem Punktów Konsultacyjno-Doradczych w województwie pomorskim.
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Tytu³ kontroli
Działalność sądów
rejestrowych w zakresie
prowadzenia Krajowego
Rejestru Sądowego

Cel

Zakres

Ocena organizacji pracy i jej wpływu
na sprawność sądów rejestrowych
w zakresie rejestracji przedsiębiorców,
ujawniania w Krajowym Rejestrze
Sądowym sprawozdań finansowych,
sposobu funkcjonowania systemu
informatycznego w sądach rejestrowych.

Kontrolą objęto sądy rejonowe w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku,
Gliwicach, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie oraz we
Wrocławiu.

W latach 2001-2003 do wydziałów gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego
skontrolowanych sądów wpłynęło 87,7 tys. wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców i 134,8 tys. wniosków o dokonanie w nim zmiany.
W większości sądów na wpis do rejestru trzeba było czekać od 1 do 3 miesięcy, co – zdaniem Najwyższej Izby Kontroli
– jest okresem zbyt długim z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. Do końca 2002 r. przepisy nie precyzowały czasu
załatwienia wniosków o wpis. Dopiero od 1 stycznia 2004 r., w związku z wejściem w życie art. 20a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, określono, iż rozpoznanie przez sąd rejestrowy wniosku o wpis powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty
jego złożenia. Zdaniem NIK, biorąc pod uwagę wyniki kontroli, aktualny stan organizacyjny sądów tylko nielicznym pozwoli
na dochowanie tego terminu.
We wszystkich sądach stwierdzono znaczne zróżnicowanie obciążenia pracą poszczególnych sędziów i referendarzy. Ustalenia kontroli nie potwierdziły jednak bezpośredniej zależności między stanem zatrudnienia a szybkością i liczbą załatwianych
spraw.
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony jest w systemie informatycznym. Oprogramowanie do jego obsługi – zakupione i przekazane sądom przez Ministerstwo Sprawiedliwości – było wielokrotnie zmieniane, zawierało liczne błędy, a przy korzystaniu
z niego występowały problemy techniczne. Zawodność sprzętu komputerowego i systemu informatycznego spowodowały, iż
w części sądów wystąpiły kilkudniowe przerwy w załatwianiu wniosków o wpis.
W ani jednym z objętych kontrolą sądów sprawozdania statystyczne nie były wiarygodne, gdyż nie odzwierciedlały rzeczywistej
liczby spraw rejestrowych załatwionych w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego. W ośmiu sądach dane zawarte w systemie
informatycznym nie zgadzały się z danymi, ustalonymi na podstawie akt rejestrowych.
Sąd rejestrowy powinien prowadzić kontrolę terminowości składania przez przedsiębiorców rocznych sprawozdań finansowych
i innych dokumentów odnoszących się do ich sytuacji finansowej. Kierownicy sekretariatów wydziałów KRS nie zawiadamiali jednak sędziego o każdym zaniedbaniu przez przedsiębiorcę spełnienia tego obowiązku. Tylko w Sądzie Rejonowym
w Bydgoszczy kierownik sekretariatu prowadził coroczną analizę akt rejestrowych przedsiębiorców dotyczącą złożenia w sądzie
wymaganych dokumentów. W innych placówkach czynności takie podejmowano sporadycznie i w odniesieniu do niektórych
przedsiębiorców.
Niezłożenie stosownych sprawozdań zagrożone jest – w myśl ustawy o rachunkowości – sankcją grzywny lub ograniczenia wolności, a sąd rejestrowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organy ścigania. Jedynie dwa sądy rejonowe – w Łodzi
i Rzeszowie – zawiadomiły prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Do
końca 2003 r. funkcjonujący w sądach system informatyczny nie zapewniał możliwości identyfikacji przedsiębiorców zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych, którzy nie dopełnili tego obowiązku.
Wydziały KRS udostępniały zainteresowanym osobom akta rejestrowe przedsiębiorstw, które w myśl ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym są jawne. W kilku sądach naruszono jednak te zasadę, ograniczając czas dostępu do akt w godzinach
pracy sądu.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– podjęcie działań organizacyjnych
w celu dochowania 14-dniowego terminu rozpoznawania wniosków o wpis do
rejestru,
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– wykorzystanie technik informatycznych w celu dostosowania istniejącego
systemu informatycznego do zadań
sądów,
– podjęcie skutecznych działań w celu
egzekwowania od przedsiębiorców obo-

wiązku składania w sądach rejestrowych
sprawozdań finansowych, sprawozdań
z działalności, a w razie niewywiązania
się z tego obowiązku – powiadamianie
organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Likwidacja kopalń węgla
kamiennego w 2004 r.,
z uwzględnieniem
wykorzystania dotacji
budżetowych, w tym pożyczki
Banku Światowego

Ocena prawidłowości przyznawania,
wykorzystania i rozliczania dotacji
budżetowych przeznaczonych na
likwidację kopalń w 2004 r.

Kontrolą objęto: Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach (SRK), Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń
(BSRK), Agencję Rozwoju Przemysłu
SA, Ministerstwo Gospodarki i Pracy
oraz Ministerstwo Finansów.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia procedurę przyznawania oraz wykorzystanie i rozliczanie dotacji budżetowych przeznaczonych na likwidację kopalń
węgla kamiennego w 2004 r. Zasady reformy górnictwa węgla kamiennego dotyczące procesu likwidacji kopalń reguluje ustawa
o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006. W jej rozumieniu likwidacja kopalni polega na zaprzestaniu wydobycia węgla i likwidacji zakładu górniczego. Zadania w zakresie likwidacji finansowane są w przeważającej części
środkami budżetowymi. Warunkiem otrzymania dotacji jest zaakceptowanie przez właściwego ministra programu likwidacji
kopalni i rocznego planu działań. Przyznawane dotacje wykorzystuje się m.in. na finansowanie zadań wykonywanych w trakcie
likwidacji kopalń, działania podejmowane po zakończeniu likwidacji oraz na naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu
górniczego. Ustawa budżetowa na 2004 rok przeznaczyła na realizację przedsięwzięć wynikających z ustawy o restrukturyzacji
górnictwa łącznie kwotę 822 mln zł. Przedsiębiorstwa, które w 2004 r. otrzymały dotacje budżetowe na zadania związane
z likwidacją kopalń oraz usuwanie szkód górniczych, wykorzystały na nie łącznie 253,4 mln zł, z czego na zadania likwidacyjne
i polikwidacyjne – 214,4 mln zł, a na usuwanie szkód górniczych – 39 mln zł.
NIK pozytywnie ocenia wydatkowanie w 2004 r. przez SRK i BSRK środków dotacji budżetowej. W opinii Izby, przekazane tym
spółkom środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W działalności spółek restrukturyzujących nie stwierdzono
nieprawidłowości mogących rodzić negatywne skutki finansowe. Stwierdzono jednak inne nieprawidłowości i uchybienia,
jak m.in.: ujęcie w księgach rachunkowych SRK składników majątkowych likwidowanych kopalń ZG „Bytom II” oraz KWK
„Katowice-Kleofas” w zaniżonej wartości i uznanie ich za towary, bez dokonania kwalifikacji uwzględniającej przeznaczenie
i sposób ich użytkowania, czy zastosowanie przy sporządzaniu sprawozdań z wykorzystania dotacji podejścia memoriałowego
(prezentacja kosztów), w miejsce podejścia kasowego (prezentacja wydatków), co doprowadziło do ujęcia w sprawozdaniach
danych, które nie w pełni rzetelnie przedstawiały wykorzystanie dotacji w 2004 r.
Kontrola wykazała także, iż działalność wielu podmiotów realizujących ten sam cel – SRK, BSRK, kopalnie samodzielnie
prowadzące swoją likwidację – niepotrzebnie podnosiła koszty tych przedsięwzięć oraz nie sprzyjała właściwej organizacji
procesów likwidacji. Wadliwość przyjętych dotychczas rozwiązań organizacyjnych rodziły trudności, np. w opracowaniu rocznego
planu likwidacji kopalni ZG „Bytom II”, której składniki majątkowe należały do różnych podmiotów. Funkcjonowanie licznych
przedsiębiorstw górniczych, wykonujących zadania likwidacyjne i polikwidacyjne, prowadziło do negatywnych skutków, m.in.
do pośredniego dotowania działalności podmiotów, które nie korzystały ze środków na działania likwidacyjne.
W sierpniu 2004 r. rząd zawarł z Bankiem Światowym umowę pożyczki w wysokości 84 mln euro na finansowanie procesów
likwidacji kopalń węgla kamiennego oraz działań polikwidacyjnych. Ich udział w puli przeznaczonej na wspomniane cele ma
sięgnąć 56%. W 2004 r. nie skorzystano z tych środków, bowiem umowa weszła w życie dopiero na miesiąc przed końcem
tego roku.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– utworzenie – na bazie spółek restrukturyzacyjnych SRK i BSRK oraz
pozostałych kopalń prowadzących swą
likwidację – jednego podmiotu zajmującego się procesami likwidacyjnymi
w górnictwie,

– zapewnienie prezentowania przez
beneficjentów środków budżetowych danych w sprawozdaniach z wykorzystania
dotacji, zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych,
– zweryfikowanie wartości i dokonanie
kwalifikacji posiadanych składników majątkowych przejętych kopalń, stosownie

do planowego sposobu zagospodarowania (sprzedaż, likwidacja, przeznaczenie
na własne potrzeby) oraz rzetelne
ewidencjonowanie jego zmian.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie dotacji
budżetowych na
restrukturyzację zatrudnienia
w górnictwie węgla
kamiennego w 2004 r.,
z uwzględnieniem środków
pożyczki Banku Światowego

Ocena prawidłowości przyznawania,
wykorzystania i rozliczania dotacji budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie
węgla kamiennego w 2004 r.

Kontrolą objęto: Kompanię Węglową
SA w Katowicach, Katowicki Holding
Węglowy SA, Jastrzębską Spółkę Węglową w Jastrzębiu Zdroju, Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach,
Bytomską Spółkę Restrukturyzacji
Kopalń, Agencję Rozwoju Przemysłu
SA, Ministerstwo Gospodarki i Pracy
oraz Ministerstwo Finansów.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie w 2004 r. środków
budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie węgla
kamiennego. Rozliczenia dotacji prezentowały rzetelny i prawdziwy obraz operacji prowadzonych przy użyciu tych środków.
W 2004 r. realizowano program Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz strategia na lata
2007-2010, w którym restrukturyzacja zatrudnienia była jednym z celów cząstkowych. Zmniejszenie zatrudnienia powinno
– w myśl założeń programu – doprowadzić do obniżenia kosztów i zwiększenia opłacalności wydobycia. Na początku 2004 r.
w górnictwie pracowało 136 tys. osób, z czego w spółkach skontrolowanych przez NIK – 127 tys.
Zgodnie z programem, w wyniku korzystania przez pracowników górnictwa z proponowanych im rozwiązań (nie licząc
naturalnych odejść z pracy), w latach 2004-2006 zatrudnienie w górnictwie powinno zmniejszyć się o 19,5 tys. osób, a przy
zastosowaniu wariantu alternatywnego, uwzględniającego dobrą koniunkturę w górnictwie – o 12 tys. W 2004 r. z możliwości
odejścia z górnictwa, z wykorzystaniem instrumentów restrukturyzacji wprowadzonych ustawą o restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego w latach 2003-2006, skorzystało 4557 osób. Spośród tych instrumentów, największym zainteresowaniem
cieszyło się świadczenie górnicze, przeznaczone dla osób zatrudnionych pod ziemią, wypłacane pracownikowi do dnia nabycia
praw emerytalnych, w wysokości 75% ostatnio otrzymywanych poborów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. Skorzystały z nich
w badanym roku 4534 osoby. Pozostałe, oferowane pracownikom powierzchni, to stypendia i kontrakty na przekwalifikowanie,
pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz – dla pracodawców spoza górnictwa – refinansowanie wynagrodzenia
wypłacanego pracownikowi zatrudnionemu po przekwalifikowaniu, zwrot kosztów utworzenia nowego miejsca pracy, na którym
zatrudniono pracownika powierzchni. Ze wszystkich tych form pomocy w 2004 r. skorzystało łącznie kilkadziesiąt osób.
Resort gospodarki udzielił w 2004 r. przedsiębiorstwom górniczym 568,7 mln zł dotacji, z czego 481,5 mln zł na kontynuowanie świadczeń przyznanych w poprzednich latach i 87,1 mln zł na restrukturyzację rozpoczynaną w tym roku. Z pożyczki
Banku Światowego na współfinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia przeznaczono 445,7 mln zł, czyli 78% przekazanych
górnictwu sum.
W ocenie NIK, przedsiębiorstwa górnicze wykorzystały otrzymane dotacje wedle ich przeznaczenia, a środki uzyskane z pożyczki
Banku Światowego zgodnie z postanowieniami umowy z BŚ, która przewidywała współfinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie do 80%. System prowadzenia rozliczeń w jednostkach wykorzystujących dotacje spełniał wymogi ustawy
o rachunkowości. Miesięczne i roczne rozliczenia wydatkowania dotacji były sporządzane rzetelnie, choć nie ustrzeżono się
w nich uchybień, m.in. w kilkudziesięciu przypadkach brak było w rozliczeniach sumy przelewów dotacji, jako dotację wykorzystaną wykazywano kwoty już naliczone, ale jeszcze niewydatkowane. W ten sposób naruszano postanowienia rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie dotacji na restrukturyzację zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych.
W marcu 2004 r. Minister Gospodarki i Pracy zatwierdził Instrukcję operacyjną dotyczącą monitorowania przepływu środków
przeznaczonych na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie. Kontrola wykazała, że nie we wszystkich umowach dotacji
z przedsiębiorstwami górniczymi znalazł się zapis o obowiązku stosowania tej instrukcji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie rozliczania dotacji
w sposób uwzględniający w pełni wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki
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i Pracy w sprawie dotacji na restrukturyzację
zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych,
– dostosowanie sprawozdawczości
z wykorzystania dotacji budżetowych

do wymagań ustanowionych w Instrukcji
operacyjnej.

Tytu³ kontroli
Przygotowanie Służb
Celnych do wykonywania
na północno-wschodnim
i wschodnim odcinku
granicy państwowej zadań
związanych z akcesją Polski
do Unii Europejskiej w latach
2002-2005 (I kwartał)

Cel

Zakres

Ocena przygotowania Służb Celnych
funkcjonujących na północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy
państwowej do ochrony rynku wspólnotowego i właściwego kontrolowania
towarów, a także ocena organizacyjnej
i technicznej spójności rodzimych służb
celnych ze służbami celnymi UE, w tym
stosowania procedur kontroli celnej
uwzględniających wymogi unijne.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Finansów oraz izby i urzędy celne w Białej
Podlaskiej, Zamościu, Białymstoku,
Olsztynie, Elblągu i Przemyślu.

Funkcjonująca na północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej
administracja celna nie była dostatecznie przygotowana do ochrony rynku wspólnotowego, mimo iż kolejne dokumenty określające jej strategię przewidywały zasadnicze przeobrażenia. Przeszkodami były
m.in. nieosiągnięcie docelowej struktury organizacyjnej, niedostateczne wyposażenie placówek w specjalistyczny sprzęt,
zwłaszcza do zwalczania przygranicznej przestępczości celnej, a także brak warunków umożliwiających wykonywanie kontroli
celnej zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.
Zdaniem Izby, niezrealizowanie przypisanych Służbom Celnym zadań może niekorzystnie wpłynąć na jakość i efektywność
ich pracy w następnych latach. Administracja celna nie była bowiem przygotowana do związanej z akcesją Polski do Unii
Europejskiej alokacji kadr Służby Celnej, a powstające w Ministerstwie Finansów koncepcje zagospodarowania etatów były
niespójne. Przy przenoszeniu funkcjonariuszy celnych z jednostek na granicy zachodniej i południowej do funkcjonujących na
zewnętrznej granicy Unii Europejskiej niejednokrotnie dochodziło do naruszeń praw pracowniczych. Do 1 czerwca 2005 r. do izb
celnych w Olsztynie, Białymstoku, Białej Podlaskiej i Przemyślu przeniesiono na stałe 606 funkcjonariuszy celnych. Znamienne
jest, że u wielu z nich nastąpiła długotrwała absencja chorobowa. W odniesieniu do przyjętej w październiku 2004 r. Obsady
docelowej Służby Celnej, w końcu I kw. 2005 r. w wymienionych izbach celnych wskaźnik zatrudnienia wyniósł 85,1%.
NIK zwraca uwagę, że do czasu zakończenia kontroli (lipiec 2005 r.) Ministerstwo Finansów nie opracowało Strategii działania
polskiej administracji celnej na lata 2005-2007.
Wyposażenie jednostek w sprzęt do kontroli celnej (endoskopy, fiberoskopy, urządzenia rentgenowskie, stanowiska komputerowe) było niewystarczające. Po 1 maja 2004 r., do izb celnych i podległych im jednostek usytuowanych na wschodniej
i północno-wschodniej granicy trafić miały m.in. urządzenia rentgenowskie do prześwietlania kontenerów, detektory, kamery
podczerwieni – dotychczas znajdujące się w jednostkach Służby Celnej na granicy zachodniej i południowej. Ostatecznie
zaoferowano im jedynie niewielką ilość sprzętu.
W Ministerstwie Finansów nie wypracowano standardowych wskaźników dokonywania odpraw celnych. Nie określono też
jednolitych procedur postępowania dotyczących m.in. niszczenia towaru, metodyki kontroli przy zwalczaniu przestępczości
celnej oraz kryteriów selektywnej kontroli celnej. Zbyt małe środki finansowe nie zapewniały prawidłowego badania towarów
w laboratoriach celnych w Białej Podlaskiej, Przemyślu i Białymstoku. Wprawdzie to ostatnie posiadało od 2004 r. Certyfikat
akredytacji na wybrane procedury pomiarowe, ale efektywne badania uniemożliwiały złe warunki lokalowe i niewystarczająca
liczba pracowników.
Administracja celna nie wdrożyła – wymaganego w Unii Europejskiej – systemu powtórnej kontroli celnej, przewidującego
objęcie w danym w roku ponowną kontrolą 10% podmiotów systematycznie dokonujących obrotu towarowego z zagranicą.
Na koniec grudnia 2004 r. wskaźnik ten wyniósł zaledwie 4,6%.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– szybkie wdrożenie Strategii działania
polskiej Służby Celnej na lata 2005-2007
oraz zapewnienie skutecznego nadzoru
nad realizacją zapisanych w niej celów
i zadań.
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Tytu³ kontroli
Organizacja gospodarowania
odpadami komunalnymi
w dużych miastach

Cel

Zakres

Ocena działań władz gmin-miast dotyczących odbioru, zbierania, transportu
odpadów komunalnych, przyjmowania
ich na składowiska, zakresu selektywnej zbiórki i segregacji w dużych
miastach oraz działań przedsiębiorców
zajmujących się odpadami komunalnymi.

Kontrolę przeprowadzono w 50 podmiotach: 10 urzędach miast, 9 jednostkach zarządzających składowiskami
odpadów oraz u 21 przedsiębiorców
prowadzących działalność w zakresie
odbierania, zbierania lub transportu
odpadów komunalnych.

Z ustaleń kontroli NIK wynika, że we wszystkich 10 objętych badaniami miastach
uchwalono szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku. Jednakże w Łodzi,
Rzeszowie i Płocku do czasu rozpoczęcia kontroli przez Izbę nie określono wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W Poznaniu i Siedlcach wymagania te podano do publicznej wiadomości
z wielomiesięcznym opóźnieniem.
Kontrolerzy NIK ustalili, że spośród 410 zbadanych zezwoleń dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, 114 wydano
z naruszeniem przepisów prawa. Do najczęściej spotykanych mankamentów należało wydawanie zezwoleń na podstawie
wniosków niezawierających wymaganych informacji i załączników, nieokreślanie terminów odbierania odpadów oraz miejsc
ich unieszkodliwiania, a także obszaru prowadzenia działalności. W trzech miastach nie posiadano rzetelnych danych o ilości
odpadów komunalnych zebranych z ich terenu i umieszczonych na składowiskach. Sytuacja ta była następstwem nieegzekwowania od przedsiębiorców obowiązku przekazywania urzędom stosownych danych.
W latach 2002-2003 selektywna zbiórka odpadów komunalnych prowadzona była w 9 spośród 10 skontrolowanych miast.
Skuteczność tej formy zbiórki odpadów była jednak niewielka – gromadzono od 0,4% do 5,1% ogólnej ilości odpadów. Tylko
w jednym mieście, w Siedlcach, wskaźnik ten był wyższy i wynosił ponad 20%. Przedsiębiorcy zobowiązani do selektywnej
zbiórki odzyskiwali od 0,03% do 11,1% odpadów przekazanych na składowiska.
Zdaniem NIK, niewystarczające i nieskuteczne były działania urzędów miast związane z likwidacją tzw. dzikich składowisk. Na
skutek braku środków finansowych, w 2002 r. nie zlikwidowano takich wysypisk m.in. w Szczecinie (79), Łodzi (36), a w roku
następnym – we Wrocławiu (83) i Gdańsku (7). W większości przypadków nie ustalono sprawców wywożenia odpadów
w miejsca do tego nieprzeznaczone, a wydatki związane z likwidacją nielegalnych wysypisk – od 100 tys. zł do 1,2 mln zł
– miasta pokrywały z własnych środków.
Badania ujawniły, iż służby podległe prezydentom niektórych miast nie kontrolowały w wystarczający sposób przestrzegania
obowiązków określonych w zezwoleniach na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi. W Lublinie, Poznaniu, Radomiu
i Siedlcach odnotowano naruszenia postanowień instrukcji eksploatacji składowisk oraz stwierdzono przyjmowanie odpadów
od nieupoważnionych firm i osób fizycznych.
Bez wymaganych zezwoleń gospodarowanie odpadami komunalnymi rozpoczęło i okresowo prowadziło 9 spośród 31
skontrolowanych przedsiębiorców (29%). Stan taki był jednak tolerowany przez prezydentów miast, którzy wobec żadnego
z przedsiębiorstw nie zastosowali przewidzianych prawem sankcji.
Działania kontrolne służb miejskich wykazały, iż nie wszyscy właściciele nieruchomości wywiązywali się z obowiązków utrzymania czystości i porządku. Na winnych naruszeń nakładano grzywny w drodze mandatu karnego lub kierowano wobec nich
wnioski o ukaranie do sądów grodzkich.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– opracowanie i podanie do publicznej
wiadomości wymagań, jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy prowadzący
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działalność w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi,
– kontrolowanie rzetelności informacji
o ilości i jakości odpadów,
– podjęcie skutecznych działań w celu
rozszerzenia selektywnej zbiórki odpadów,

– przestrzeganie obowiązku transportowania odpadów wyłącznie do miejsc
określonych w zezwoleniach.

Tytu³ kontroli
Przygotowanie
i funkcjonowanie systemu
rent strukturalnych

Cel

Zakres

Ocena zorganizowania i funkcjonowania systemu rent strukturalnych,
przewidzianego w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006.

Kontrolą objęto 38 jednostek: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz jej 9 regionalnych oddziałów
i 27 biur powiatowych.

Najwyższa Izba Kontroli – mimo zastrzeżeń – pozytywnie ocenia proces przygotowania i wdrożenia rent strukturalnych, będących istotnymi instrumentami stymulującymi pożądane zmiany strukturalne i demograficzne w rolnictwie. Do końca maja 2005 r. wydano prawie 14 tys. decyzji
przyznających te świadczenia, a wedle prognoz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do końca 2006 r. skorzysta
z nich 58 tys. osób. Rozwiązania dotyczące rent strukturalnych, przewidziane w Planie rozwoju obszarów wiejskich na lata
2004-2006, zgodne są z przepisami unijnymi. W krajach Unii Europejskiej instrument ten wykorzystywany jest od ponad 30
lat, m.in. na podstawie dyrektywy Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej Nr 160/72 w sprawie popierania zaprzestania
produkcji rolnej i przekazywania gruntów rolnych w celu przemian strukturalnych.
Wspomniany program uzyskał akceptację Komisji Europejskiej 6 września 2004 r., dlatego jego opublikowanie w Monitorze
Polskim z 31 grudnia 2004 r., a więc dopiero po trzech miesiącach od zatwierdzenia, NIK uznaje za zbyt późne. Z opóźnieniem
ogłoszone zostały przepisy prawa krajowego w sprawie rent strukturalnych, których istotną część wydano po kilku miesięcach
od uruchomienia systemu świadczeń, zaś Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwlekał z podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze
jednostki, mającej obsługiwać renty strukturalne.
Do czasu zakończenia kontroli (sierpień 2005 r.), MRiRW nie dysponowało informatycznym systemem monitorowania wydatków na renty, mimo wyłożenia na ten cel 536 tys. zł. Pierwotnie planowano, że obsługę rent zapewni Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, zakupiono więc system dostosowany do specyfiki tej instytucji. Wskutek decyzji szefa resortu
rolnictwa o przekazaniu wspomnianego zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, system ten okazał się
nieprzydatny. Jego ewentualne wykorzystanie w przyszłości jako bazy do opracowania narzędzia informatycznego, pozwalającego ministerstwu monitorowanie działań objętych Planem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, może tylko
częściowo ograniczyć straty.
Kontrolujący podkreślają, że chociaż wnioski o udzielenie rent strukturalnych ARiMR przyjmowała już od 2 sierpnia 2004 r.,
to jednak do wydawania decyzji o ustaleniu prawa do tego świadczenia i wypłat doszło dopiero w I kwartale 2005 r. Zwłoka
wynikała m.in. z tego, iż ARiMR nie spełniała wszystkich wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie
kryteriów akredytacyjnych dla agencji płatniczych, np. akredytację w zakresie przyjmowania i ewidencjonowania wniosków
uzyskała z 30-dniowym opóźnieniem.
NIK zwróciła uwagę, że niektóre rozwiązania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu
udzielania pomocy na uzyskanie rent strukturalnych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich nie były zgodne z postanowieniami owego planu. Rada Ministrów ustaliła – odmiennie niż przewidywał plan rozwoju obszarów wiejskich – że wypłata
renty strukturalnej ulega zawieszeniu, jeżeli uprawniony do tego świadczenia podejmie jakiekolwiek zatrudnienie lub pracę
zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Beneficjenci rent strukturalnych zostali więc pozbawieni
możliwości prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, bez utraty uprawnień do tego świadczenia.
Decyzja o przyznaniu renty strukturalnej powinna zostać wydana w terminie 30 dni od dnia złożenia przez wnioskoskodawcę
dowodów potwierdzających przekazanie gospodarstwa i zaprzestanie działalności rolniczej. W rzeczywistości 99% decyzji kierowników skontrolowanych biur powiatowych ARiMR wydanych zostało z naruszeniem tego terminu. W skrajnych przypadkach
między złożeniem wniosku a wydaniem decyzji o przyznaniu renty strukturalnej mijało nawet 300 dni.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– terminowe załatwianie wniosków
i usunięcie zaległości,
– przestrzeganie procedur obowiązu-

jących przy rejestracji i rozpatrywaniu
wniosków,
– wdrożenie informatycznych narzędzi
monitoringu i kontroli oraz obsługi rent
strukturalnych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Prawidłowość planowania
i wykorzystania środków
na wynagrodzenia oraz zmiany
w organizacji wewnętrznej
jednostek administracji
publicznej stopnia
wojewódzkiego

Ocena planowania i wydatkowania
środków na wynagrodzenia wojewódzkich jednostek administracji rządowej oraz celowości wprowadzanych
zmian organizacyjnych w jednostkach
administracji publicznej stopnia wojewódzkiego.

Kontrolą objęto 27 podmiotów: urzędy wojewódzkie i marszałkowskie
w Kielcach, Łodzi, Lublinie, Olsztynie,
Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu,
a także znajdujące się na ich terenie
wojewódzkie inspektoraty ochrony
środowiska, weterynarii, doradztwa rolniczego, ochrony roślin i nasiennictwa,
centra zdrowia publicznego oraz kuratorium oświaty.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia planowanie etatów w urzędach wojewódzkich oraz jednostkach podległych wojewodom, a także zmiany organizacyjne
w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich. Nagminnie praktykowane zawyżanie liczby planowanych etatów w konsekwencji
doprowadziło do znacznych rozbieżności między etatami wykorzystanymi i zaplanowanymi. W latach 2001-2003 średnie
wykorzystanie etatów w urzędach wojewódzkich wyniosło 78,9%, zaś w jednostkach podległych wojewodzie – 79,2%.
Planowanie etatów w jednostkach administracji rządowej odbywało się – zdaniem NIK – niewłaściwie również z tego względu,
że ich faktyczne wykorzystanie uzależnione było od posiadanych środków na wynagrodzenia, a te zaplanowano w wysokościach
niższych niż wynikałoby to z liczby etatów i prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce
narodowej. Najniższe wykorzystanie etatów odnotowano w wojewódzkich centrach zdrowia publicznego – 56,1%, w inspektoratach nadzoru farmaceutycznego – 58,8% oraz w wojewódzkich inspektoratach weterynarii – 61%.
W urzędach wojewódzkich i jednostkach podległych środki na wynagrodzenia wykorzystano przeciętnie w 99,5%, zaś w samych
urzędach wojewódzkich w 100%. Prawidłowo dokonywano przeniesień środków w trakcie roku budżetowego. Tylko w 7 przypadkach w danym roku nie wykorzystano funduszu na wynagrodzenia w całości.
Poważne zmiany organizacyjne, czyli obejmujące ponad połowę wydziałów lub departamentów, przeprowadzono w 12 z 14 kontrolowanych jednostek. Izba zwraca uwagę, że dokonując zmian w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich nie precyzowano
ani ich celu, ani rezultatów, które mają przynieść. Nie szacowano też kosztów zmian, nie badano również, czy nowa struktura
działa efektywniej od poprzedniej. Tylko Urząd Wojewódzki w Kielcach przeprowadził analizę celowości wprowadzenia zmian
organizacyjnych, pozostałe zadowalały się ogólnikowym stwierdzeniem, że zmiany mają usprawnić funkcjonowanie urzędu.
W 2002 r. we wszystkich skontrolowanych urzędach wojewódzkich przeprowadzone zostały – z inicjatywy Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji – zmiany organizacyjne, które ujednoliciły strukturę urzędów, ale reorganizacja nastąpiła z naruszeniem uprawnień wojewodów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało wzorcowy statut
urzędu wojewódzkiego i wymagało, aby statuty przygotowane przez wojewodów były zgodne z tym wzorcem. Zdaniem NIK,
takie żądanie było sprzeczne z art. 29 ust. 1 ustawy o administracji rządowej w województwie, który stanowi, że statut urzędu
wojewódzkiego nadaje wojewoda.
W dwóch urzędach marszałkowskich (w Warszawie i Olsztynie) regulaminy organizacyjne uchwalane przez zarządy województw
ustalały jedynie nazwy i zadania departamentów – bez sprecyzowania struktury i zadań wchodzących w ich skład komórek
organizacyjnych – a określenie organizacji departamentów pozostawiały dyrektorom urzędów i marszałkom. Działanie takie
naruszało art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy o samorządzie województwa, z którego wynika, że zarząd województwa powinien uchwalać
regulamin organizacyjny odnoszący się do całego urzędu.
Mimo braku uregulowań prawnych, sześć urzędów marszałkowskich w latach 2002-2003 utworzyło swoje przedstawicielstwa
w Brukseli, zajmujące się m.in. pozyskiwaniem informacji i środków finansowych z funduszy celowych Unii Europejskiej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– rzetelne planowanie etatów w urzędach wojewódzkich oraz jednostkach
podległym wojewodom,
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– określenie konkretnych celów wprowadzanych zmian organizacyjnych.

Tytu³ kontroli
Przekształcenia
własnościowe w morskich
stoczniach remontowych

Cel

Zakres

Ocena kierunków i stanu zaawansowania
przemian własnościowych w morskich
stoczniach remontowych.

Kontrolę przeprowadzono w: Ministerstwie Skarbu Państwa, Stoczni Remontowej „Nauta” SA w Gdyni, Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”
SA, Morskiej Stoczni Remontowej SA
(MSR) w Świnoujściu oraz w Stoczni
Remontowej „Radunia” w Gdańsku.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, brak określonych kierunków przemian strukturalnych sektora remontu statków spowodował, że podejmowane wobec stoczni
remontowych działania prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne były nieskoordynowane i przypadkowe.
Na początku 2001 r. wszystkie 5 polskich stoczni remontowych (4 poddane kontroli oraz Gdańska Stocznia Remontowa im.
Józefa Piłsudskiego) miało status jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. „Gryfia”, „Nauta” i MSR zaliczone zostały w 1999 r.
do przemysłowego potencjału obronnego, czego konsekwencją było nałożenie na Ministra Skarbu Państwa obowiązku
opracowania szczególnych procedur ich restrukturyzacji, wynikającego z przyjętej przez Radę Ministrów w 2002 r. Strategii
przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego w latach 2002-2005. Jednak do czasu zakończenia kontroli
Minister Skarbu Państwa nie wywiązał się z tego zadania. W ocenie NIK realizacja Strategii w części dotyczącej morskich
stoczni remontowych jest zagrożona, bowiem nie ustalono jeszcze nawet zasad wyboru wykonawcy opracowania dla stoczni
procedur restrukturyzacyjnych.
Sprywatyzowana została tylko jedna z pięciu stoczni – niezaliczona do sektora zbrojeniowego Gdańska Stocznia Remontowa.
W ocenie Izby, jej prywatyzację przeprowadzono prawidłowo; 84,99% akcji GSR sprzedano spółce menedżersko-pracowniczej Invest-Rem SA, całość należności inwestor zapłacił jednorazowo, w dniu zawarcia umowy prywatyzacyjnej, a załoga
została objęta trzyletnim pakietem socjalnym. W opinii NIK, prywatyzacja ta uwzględnia interesy zarówno Skarbu Państwa,
jak i pracowników.
Gdańska Stocznia Remontowa, uzyskująca w latach 2001-2003 rentowność netto rzędu 0,5%-1,3%, jest też najbardziej
prężną i konkurencyjną spośród wszystkich polskich stoczni remontowych. O ile w 2003 r. wartość sprzedaży Gdańskiej
Stoczni Remontowej SA wynosiła 492,8 mln zł, to wartość sprzedaży pozostałych czterech razem wziętych – „Nauty”, „Gryfii”,
„Raduni” i świnoujskiej MSR – ledwie przekraczała 250 mln zł. Na dodatek „Gryfia”, „Nauta” i „Radunia” ponosiły straty netto,
które w latach 2001-2003 przekroczyły łącznie 30,8 mln zł. W lutym 2004 r. ogłoszono upadłość „Raduni”.
Morskie stocznie remontowe ciągle nie są przygotowane do efektywnego funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. A jest to problem tym bardziej wymagający szybkich decyzji, ponieważ na rynku międzynarodowym utrzymuje się 40%
nadwyżka potencjału remontowego w stosunku do zapotrzebowania na remonty. Tymczasem działania zmierzające do prywatyzacji stoczni zaliczonych do przemysłowego potencjału obronnego, NIK ocenia jako nieskuteczne. Izba zwraca uwagę
na niewłaściwe rozpoznanie przyczyn ich trudnej sytuacji ekonomicznej, co w konsekwencji doprowadziło do nietrafnego
określenia działań niezbędnych do jej poprawy. Kontrola wykazała błędy w zarządzaniu spółkami, ich niewłaściwą strukturę
organizacyjną i kulejący marketing. Sztywna struktura organizacyjna stoczni ograniczała możliwości elastycznego reagowania
na wahania koniunktury i sezonowe zapotrzebowanie na remonty.
Kontrola wykazała ponadto, że Minister Skarbu Państwa nie zawsze w sposób właściwy chronił interesy Skarbu Państwa
w spółkach stoczniowych. Nie ustalił m.in., czy wobec pogarszającej się sytuacji stoczni „Radunia” istnieje ekonomiczne
uzasadnienie dla kontynuowania jej działalności. W konsekwencji narosłe straty zmniejszyły majątek spółki o ok. 2,4 mln zł.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– przyspieszenie prywatyzacji morskich stoczni remontowych, pozostających jednoosobowymi spółkami Skarbu
Państwa,

– podniesienie efektywności zarządzania działalnością stoczni przeznaczonych do prywatyzacji.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Przygotowanie polskiego
rybołówstwa morskiego
do integracji z Unią Europejską

Ocena przygotowania polskiego rybołówstwa morskiego do integracji
z Unią Europejską m.in. w dziedzinie
legislacji, realizacji Wspólnej Polityki
Rybackiej, satelitarnego monitorowania
statków rybackich, tworzenia podstaw
wspólnego rynku rybnego.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego – w Gdyni, Słupsku
i Szczecinie.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że mimo znacznego zaawansowania procesów przystosowawczych, rodzime rybołówstwo nie było 1 maja 2004 r., w dniu
przystąpienia Polski do Unii, w pełni przygotowane do wdrożenia Wspólnej Polityki Rybackiej. Wprawdzie wydano przepisy
dostosowujące krajowe prawo w dziedzinie rybołówstwa i rynku rybnego do prawa wspólnotowego, ale zabrakło części
rozporządzeń wykonawczych do obowiązujących od 1 maja 2004 r. ustaw: o rybołówstwie oraz o organizacji rynku rybnego
i pomocy finansowej w gospodarce rybnej.
Do 15 listopada 2004 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wydał rozporządzeń w sprawie potencjału połowowego floty, kar
pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie, warunków przyznawania przedsiębiorcom rekompensat z tytułu wycofania z rynku polskiego produktów rybnych; nie określił też wzorów wniosków o pomoc finansową przyznawaną organizacjom
producentów rybnych.
Utworzenie instytucjonalnych podstaw Wspólnej Polityki Rybackiej w sferze zarządzania rybołówstwem i kontroli połowów
nie szło w parze z przygotowaniem do tych zadań okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego. Inspektoraty w Gdyni,
Słupsku i Szczecinie dysponowały 5 statkami inspekcyjnymi do kontroli połowów na morzu terytorialnym, jednak tylko inspektorat
w Słupsku miał własny statek do kontroli połowów w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, do której – od 1 maja 2004 r.
– uzyskały dostęp także, znacznie większe od polskich, jednostki rybackie z krajów członkowskich UE.
Mimo, iż po przystąpieniu Polski do Unii zwiększyły się zadania inspektoratów, dopiero w lipcu 2004 r. przyznano im 6 nowych
etatów. Izba zwraca uwagę, iż okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego nie prowadziły całodobowej kontroli, chociaż
połowy i wyładunek ryb w portach odbywały się przez całą dobę.
NIK odnotowała znaczne opóźnienia w tworzeniu podstaw wspólnego rynku rybnego – realizacji programu, którego najważniejszą częścią było uruchomienie do końca grudnia 2004 r. lokalnych centrów sprzedaży ryb w Kołobrzegu, Darłowie, Ustce,
Władysławowie i Helu. Do czasu zakończenia kontroli NIK, tj., do 29 lipca 2004 r., placówka taka powstała tylko w Ustce,
natomiast w pozostałych portach rybackich nie rozpoczęto prac adaptacyjnych w wytypowanych budynkach.
Do dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostosował strukturę organizacyjną
Departamentu Rybołówstwa w ministerstwie do potrzeb Wspólnej Polityki Rybackiej, uruchomiony został System Informatyczny Zarządzania Rybołówstem (SIZR), umożliwiający gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do zarządzania
rybołówstwem morskim według standardów unijnych. SIZR obejmuje system satelitarnego monitoringu statków rybackich,
elektroniczny rejestr jednostek oraz system statystyki rybackiej.
MRiRW nie ustaliło jednak administratora SIZR, po wygaśnięciu gwarancji powykonawczych, co w konsekwencji stwarzało
zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu i uniemożliwiało jego dostosowywanie do często zmieniających się
przepisów wspólnotowych dotyczących rybołówstwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– określenie, w trybie art. 28 pkt 2
ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, wzorów umów o dofinansowanie projektów
realizowanych w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rybołówstwo
i przetwórstwo ryb 2004-2006,
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– wyposażenie okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego w Gdyni
i Szczecinie w statki inspekcyjne do
kontroli połowów w polskiej wyłącznej
strefie ekonomicznej,
– objęcie kontrolą przestrzegania
przepisów o rybołówstwie morskim
statków prowadzących połowy w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej,

niezależnie od ich przynależności
państwowej,
– przyspieszenie tworzenia podstaw
wspólnego rynku rybnego, w tym uruchomienie lokalnych centrów sprzedaży
ryb, przewidzianych w ramach programu
Organizacja rynku rybnego.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Prawidłowość
zagospodarowania obiektów
Stadionu X-lecia w Warszawie
i terenów przyległych
wykorzystywanych
na prowadzenie targowiska

Ocena sposobu zagospodarowania
i wykorzystania obiektów Stadionu
X-lecia, działań podejmowanych dla
zapewnienia przestrzegania prawa
przez podmioty prowadzące działalność handlową na terenie targowiska
oraz wywiązywania się podmiotów
dzierżawiących obiekty stadionu
z obowiązków wynikających z umów
dzierżawy i innych zobowiązań.

Kontrolę przeprowadzono: w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie
(COS), firmie „Damis”, Urzędzie Miasta
Stołecznego Warszawy, Komendzie
Stołecznej Policji oraz warszawskim
Urzędzie Kontroli Skarbowej i Urzędzie
Skarbowym Warszawa-Praga.

Nie negując potrzeby istnienia dużego targowiska w Warszawie, NIK negatywnie
ocenia zorganizowanie go w oparciu o rozwiązania prowizoryczne i tymczasowe
oraz niezapewnienie prawidłowych warunków jego funkcjonowania. Targowisko to powstało z inicjatywy władz Warszawy, dla
odciążenia terenów Skry, gdzie w końcu lat 80. odbywała się giełda handlowa. Na przełomie lat 80. i 90. Stadion X-lecia, ze
względu na postępującą dekapitalizację, nie nadawał się do rozgrywania imprez sportowych. Zlokalizowanie w tym miejscu
Jarmarku Europa było jednak niezgodne z obowiązującym wówczas planem zagospodarowania przestrzennego i miejscowym
planem zagospodarowania, przyjętym przez Radę Warszawy w 1992 r. Wejście w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym spowodowało, że plany te z końcem 2003 r. straciły moc. Mimo 15 lat funkcjonowania targowiska na
stadionie, nie wypracowano docelowej koncepcji zagospodarowania tych terenów oraz ostatecznej lokalizacji bazaru.
Wiele do życzenia pozostawia samo funkcjonowanie targowiska. Brak tu właściwych warunków do cywilizowanego prowadzenia
działalności handlowej – kupcy urzędują w prowizorycznych straganach, a klienci nie znajdują choćby minimum urządzeń
sanitarnych. Narażeni są za to na kontakt z występującymi tu patologiami, a zwłaszcza z chuligaństwem i kradzieżami.
Obowiązująca umowa między zarządcą obiektu, czyli COS, a firmą „Damis”, dzierżawcą i organizatorem jarmarku stanowi, że
targowisko będzie czynne do końca czerwca 2007 r. Izba nie kwestionuje potrzeby funkcjonowania takiej wielkości jarmarku
w Warszawie, docenia też korzyści płynące z jego istnienia – 4,5 tys. miejsc pracy na samym stadionie i kilkadziesiąt tysięcy
w zakładach pracujących na jego potrzeby. Nie oznacza to wszakże zgody na nagminne łamanie prawa i zasad obrotu towarowego na terenie targowiska. Najczęściej występującymi nieprawidłowościami są przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
związane z handlem alkoholem oraz pirackimi nagraniami audiowizualnymi, co narusza prawa autorskie. Łamane jest też
prawo własności przemysłowej przez sprzedających podrobione towary zastrzeżonych marek.
Funkcjonowanie targowiska przynosi wymierne korzyści miastu z tytułu opłat czynszowych i podatku od nieruchomości. W latach
2000-2004 (I półrocze), dochody gminy Centrum, a potem miasta Warszawy, z tytułu opłaty targowej wyniosły ok. 48,3 mln zł,
podatku od nieruchomości – 2 mln zł i dzierżawy gruntu – 3,6 mln zł. Także COS otrzymał 19,8 mln zł czynszu dzierżawnego.
NIK negatywnie ocenia jednak rzetelność rozliczeń między COS a firmą „Damis”, bowiem wbrew umowie, czynsz dzierżawny od
„Damisu” nie był waloryzowany wskaźnikiem inflacji, wskutek czego dochody COS zostały uszczuplone o ponad 0,3 mln zł. Izba
negatywnie ocenia też rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości, ponieważ COS i „Damis” nie uwzględniały w nich części
budowli, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Tracił na tym samorządowy budżet Warszawy.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wypracowanie docelowych koncepcji zagospodarowania Stadionu X-lecia
oraz lokalizacji w Warszawie dużego
targowiska,

– podjęcie działań dla zapewnienia
przestrzegania przepisów prawa dotyczących obrotu towarowego,
– zweryfikowanie przez Urząd m.st. Warszawy rozliczeń z COS i firmą „Damis” z tytułu podatku od nieruchomości.
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Tytu³ kontroli
Gospodarowanie środkami
publicznymi przez instytucje
kultury, dla których
organizatorem jest miasto
stołeczne Warszawa

Cel

Zakres

Ocena sposobu wykorzystania i efektywności gospodarowania przez instytucje kultury środkami otrzymanymi
z budżetu m.st. Warszawy w formie
dotacji na realizację zadań statutowych.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie
m.st. Warszawy oraz w 20 instytucjach
kultury.

Najwyższa Izba Kontroli – mimo stwierdzonych nieprawidłowości – pozytywnie
ocenia gospodarowanie przez instytucje kultury środkami publicznymi na prowadzenie działalności kulturalnej. Znaczny wzrost wydatków w 2004 r. w stosunku do roku poprzedniego związany był głównie
z utworzeniem Muzeum Powstania Warszawskiego oraz uroczystościami 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W badanym okresie (2003 r. – I kw. 2005 r.) liczba jednostek kultury, dla których organizatorem jest m.st. Warszawa, zwiększyła się z 62 do 67. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego miasto wydatkowało w 2003 r. 165,3 mln zł, w 2004 r.
– 249,1 mln zł, a w I kw. 2005 r. – 56,9 mln zł. Główną pozycję w wydatkach stanowiły dotacje podmiotowe dla jednostek
kultury. Skontrolowane placówki otrzymały w 2003 r. 42,1 mln zł, w 2004 r. – 59,3 mln zł, a w 2005 r. na dotacje podmiotowe
zaplanowano 66,9 mln zł. Spośród 20 jednostek, najwyższe dotacje otrzymywały Stołeczna Estrada i Teatr Dramatyczny
– w 2004 r. stanowiły one 39,3% dotacji dla wszystkich skontrolowanych instytucji.
Naruszenia przepisów ustawy o zamówieniach publicznych miały miejsce w teatrach: Dramatycznym, Kwadracie, Nowym,
Komedii, a także w Stołecznej Estradzie, Białołęckim Ośrodku Kultury, Domu Kultury Centrum „Łowicka” oraz w Ośrodku Kultury
„Arsus”. W Północnym Centrum Sztuki Teatr „Komedia” z naruszeniem przepisów ustawy udzielono zamowień na 410,5 tys.
zł. Stwierdzone zostały też nieprawidłowości i uchybienia w stosowaniu ustawy o rachunkowości, np. niezamknięcie ksiąg
rachunkowych za 2004 r. (Ośrodek Kultury Ochoty), niewłaściwe zapisy księgowe w księgach rachunkowych (Klub Kultury
„Radość”) oraz niedostępne kompletne księgi rachunkowe za lata 2003-2004 (Biblioteka Publiczna Dzielnicy Białołęka).
W Stołecznej Estradzie i Białołęckim Ośrodku Kultury nie uregulowano kwestii opłacania podatku od będących w ich posiadaniu
nieruchomości. Kilka placówek nieterminowo opłacało podatek od towarów i usług, zaliczki na podatek dochodowy i składki na
ZUS i PFRON. W większości jednostek funkcjonował system kontroli wewnętrznej, polegający m.in. na określeniu procedur
kontroli i dekretacji dokumentów. W części z nich nie ustalono jednak procedur kontroli finansowej, o których mowa w art. 35a
ustawy o finansach publicznych.
Jako organizator, miasto stołeczne Warszawa zobowiązane jest do nadania instytucji kultury statutu, który wraz z aktem
o utworzeniu stanowi podstawę jej działania. Mimo iż Rada Miasta Stołecznego Warszawy sukcesywnie nadawała nowe
statuty instytucjom kultury, nadal nie posiada ich 17 teatrów miejskich i 6 klubów kultury. W obowiązujących statutach tych
jednostek nie została dokonana właściwa aktualizacja postanowień dotyczących m.in. nazwy organizatora, które powinny
zostać wprowadzone w związku z wejściem w życie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Do dnia zakończenia kontroli (31 marca 2005 r.) nie został uchwalony przez Radę Miasta Projekt założeń polityki kulturalnej
Warszawy. Jednostki organizacyjne Urzędu Miasta – Biuro Kultury oraz Biuro Teatru i Muzyki – nie opracowały planów
założeń udzielania dotacji nadzorowanym jednostkom, mimo takiego obowiązku określonego w ich regulaminach. W ocenie
Izby, założenia owe powinny zawierać zasady udzielania dotacji, mierniki oceny prawidłowości ich wykorzystania oraz zasady
rozliczania, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych instytucji. Brak jednolitych kryteriów powoduje, że działania jednostek
organizacyjnych sprawujących nadzór nad placówkami kultury są nieskoordynowane; np. dotacje dla Stołecznej Estrady
przekazywane były za pośrednictwem dwóch jednostek Urzędu m.st. Warszawy – Biura Teatru i Muzyki oraz Biura Kultury.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– nadanie instytucjom kultury statutów
zgodnych z ustawą o ustroju miasta
stołecznego Warszawy,
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– opracowanie założeń udzielania
i rozliczania dotacji dla instytucji
kultury,
– rozważenie możliwości przekazywania dotacji i nadzorowania ich

wykorzystania przez jedną jednostkę
organizacyjną Urzędu Miasta.

Tytu³ kontroli
Reagowanie Policji
w województwie
mazowieckim na zgłoszenia
o przestępstwach
i zaginięciach osób

Cel

Zakres

Ocena realizowania przez Policję
w województwie mazowieckim ustawowych obowiązków przyjmowania,
ewidencjonowania i reagowania na
zgłoszenia obywateli o przestępstwach
i zaginięciach osób.

Kontrolą objęto: Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu,
6 komend powiatowych i miejskich
oraz 9 komisariatów podległych tym
komendom.

W latach 2003-2004 w województwie mazowieckim odnotowano 153,9 tys.
przestępstw. Wśród 87,7 tys. zgłoszonych przez obywateli dominowały kradzieże
samochodów i kradzieże z włamaniem. Szybkie reagowanie na zgłoszone wydarzenia oraz sprawne przekazywanie informacji
o przestępstwach i zaginięciu osób było jednak utrudnione z powodu niedostatecznego wyposażenia Policji w środki łączności
i informatyki, braku dostępu lub ograniczonej możliwości korzystania z policyjnych baz danych oraz zbyt szczupłej obsady
stanowisk w komisariatach.
Do dnia zakończenia kontroli (19 sierpnia 2005 r.) ani jedna jednostka Policji nie miała bezpośredniego dostępu do Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w wielu nie było aparatów pozwalających zidentyfikować numer dzwoniącego. Ustalenie
takiego numeru możliwe było jedynie w przypadku połączeń na numer alarmowy 997, który funkcjonował w 6 komendach i 3
komisariatach. Aparaty lub centralki telefoniczne obsługujące numery miejskie, umożliwiające identyfikację numeru dzwoniącego, znajdowały się zaledwie w 5 jednostkach, przy czym w dwóch były to telefony użyczone.
Urządzenia rejestrujące rozmowy telefoniczne miały tylko komendy Policji, pozbawione ich były natomiast komisariaty.
Jednostki, które nie posiadały owych urządzeń, nie mogły sprostać obowiązkowi rejestracji i przechowywania na nośnikach
zewnętrznych rozmów prowadzonych przez dyżurnych, do czego zobowiązywała je stosowna decyzja Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Zdaniem NIK, ze względu na istniejące obecnie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, wszystkie jednostki Policji powinny
być wyposażone w aparaty identyfikujące numer dzwoniącego oraz w rejestratory rozmów.
O skromnym wyposażeniu Policji w urządzenia informatyczne świadczy fakt, że dostęp do internetu miał tylko jeden komisariat. Bezpośrednie połączenie (tzw. sztywne łącze) ze strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym miało 7 jednostek; ze strażą
pożarną – 8 placówek, a jedna tylko z pogotowiem ratunkowym.
Stwierdzono, że ponad połowa z 98 funkcjonariuszy pełniących funkcje dyżurnych na stanowiskach kierowania nie odbyła
specjalistycznych szkoleń lub doskonalenia zawodowego dla etatowych dyżurnych. Wymagane przygotowanie posiadali
wszyscy dyżurni tylko w Komendzie Powiatowej Policji w Pionkach.
Z powodu zbyt małej liczby etatów, z których nie wszystkie były obsadzone, w 4 komisariatach nie wyodrębniono stanowisk
kierowania i nie zorganizowano całodobowej służby dyżurnej. Nie funkcjonował w nich numer alarmowy 997, a możliwość
osobistego składania przez obywateli zgłoszeń o przestępstwach i zaginięciu osób ograniczona była do godzin pracy komisariatu. W ocenie Izby, całodobowa specjalistyczna służba dyżurna jest gwarancją niezwłocznej i prawidłowej reakcji Policji na
zgłoszone wydarzenia, dlatego też powinna być zorganizowana w każdej jednostce.
NIK pozytywnie oceniła przyjmowanie przez dyżurnych zgłoszeń obywateli o przestępstwach i zaginięciu osób. Na szczególną
uwagę zasługuje terminowość wszczynania przez Policję postępowań przygotowawczych. W latach 2003-2005 policjanci
województwa mazowieckiego poszukiwali 1427 osób zaginionych. Działania podejmowane były niezwłocznie, w razie potrzeby
z wykorzystaniem sił pozapolicyjnych.
Izba zwróciła uwagę na liczne błędy w dokumentowaniu czynności podejmowanych przez Policję w związku z przyjęciem zgłoszenia o zdarzeniu, np. niepełne lub niewłaściwe wpisy w książkach wydarzeń i interwencji. Mogą mieć one istotne znaczenie
dowodowe w postępowaniach karnych, dokumentacja sporządzana przez Policję powinna być zatem wolna od błędów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wyposażenie jednostek Policji
w sprzęt łączności i informatyki oraz
wprowadzenie jednolitych zasad reje-

stracji i archiwizacji rozmów prowadzonych na stanowiskach kierowania,
– stworzenie warunków do sprawnego
szkolenia specjalistycznego służb dyżurnych.
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Tytu³ kontroli
Orzekanie przez sądy
nawiązek i świadczeń
pieniężnych, jak też
wykonanie tych środków
karnych w latach 2002-2003

Cel

Zakres

Ustalenie liczby i wysokości orzeczonych przez sądy województwa
dolnośląskiego nawiązek i świadczeń
pieniężnych na rzecz instytucji i organizacji społecznych oraz ocena kontroli
ich wykonania.

Kontrolę przeprowadzono w sądach
okręgowych i rejonowych w Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy oraz
w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu
i w Sądzie Rejonowym WrocławŚródmieście.

Nawiązka, zgodnie z kodeksem karnym, może być orzeczona na rzecz Skarbu
Państwa, na wskazany cel społeczny związany z ochroną zdrowia i ochroną
środowiska, na rzecz instytucji lub organizacji społecznej, do której zadań lub statutowych celów należy świadczenie pomocy
osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz na rzecz PCK, pokrzywdzonego lub na inny cel społeczny
wskazany przez pokrzywdzonego. Nawiązki i świadczenia pieniężne mogą być orzekane w pierwszej instancji zarówno przez
sądy rejonowe jak i okręgowe, w zależności od rodzaju rozpoznawanych spraw.
W większości badanych przez NIK orzeczeń, nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzane były za przestępstwa w komunikacji
(art. 47a i 49a kodeksu karnego). Na podstawie tych przepisów orzeczono ponad 19 tys. nawiązek i świadczeń w łącznej
wysokości 3,7 mln zł, co stanowiło 67% sumy wszystkich nawiązek i świadczeń pieniężnych orzeczonych przez poddane
badaniu sądy.
W opinii NIK, obowiązujące w trakcie prowadzenia kontroli przepisy kodeksu karnego w zakresie orzekania nawiązek
i świadczeń pieniężnych, nie były precyzyjne i jednoznaczne. Sądy w sposób bardzo zróżnicowany interpretowały np. pojęcie
instytucji i organizacji społecznej do których zadań lub celów statutowych należy świadczenie pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w badanym okresie statystyka sądowa nie rejestrowała prawomocnie orzeczonych
nawiązek i świadczeń pieniężnych. W konsekwencji sądy okręgowe nie miały rozeznania, jak często stosowane były te środki
karne zarówno przez nie same, jak też przez poszczególne sądy rejonowe. Także sądy rejonowe nie miały wiedzy w tej kwestii,
ponieważ przepisy prawa nie nakładały na nie obowiązku prowadzenia podobnej statystyki.
Danymi takimi nie dysponowało też Ministerstwo Sprawiedliwości. Wprawdzie na potrzeby kontroli zestawiło ono, czerpiąc
z Krajowego Rejestru Sądowego dane o prawomocnie orzeczonych nawiązkach i świadczeniach pieniężnych, ale nie można
uznać ich za rzetelne, są bowiem znacznie zaniżone w stosunku do ustalonej badaniami NIK liczby prawomocnych wyroków
sięgających po ten środek. Według szacunku NIK, sądy w całym kraju orzekły w latach 2002-2003 – na rzecz różnych podmiotów – nawiązki i świadczenia pieniężne w wysokości ok. 60 mln zł.
Obowiązujące uregulowania prawne nie dawały możliwości kontroli celów, na jakie przeznaczały zasądzone środki uprawnione
instytucje i organizacje. Nie wskazały organu uprawnionego do nadzoru i kontroli prawidłowości wydatkowania przez nie kwot
pozyskanych z nawiązek i świadczeń. Ustawowych uprawnień do przeprowadzania takich kontroli nie ma także NIK, bowiem
w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych nie są to środki publiczne. Jednak, w opinii Izby, orzekanie nawiązek
i świadczeń pieniężnych jest elementem polityki karnej, zatem państwo powinno mieć wiedzę i kontrolę nad sposobem wykonywania owych orzeczeń, a zwłaszcza nad sposobem wydatkowania zasądzonych środków.
Wchodząca w życie 16 maja 2005 r. ustawa nowelizująca kodeks karny i kodeks karny wykonawczy wprowadziła istotne zmiany
dotyczące orzekania nawiązek i świadczeń pieniężnych na rzecz instytucji i organizacji społecznych, zbieżne z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli NIK. Zobowiązuje ona m.in. podmioty otrzymujące środki z nawiązek do sporządzania rocznych
sprawozdań z wykorzystania tych kwot oraz przyznała Ministrowi Sprawiedliwości prawo zlecania kontroli zgodności danych
zawartych w tych sprawozdaniach ze stanem faktycznym.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– stworzenie systemu ewidencji danych w celu monitorowania sposobu
realizacji orzeczeń, mocą których za-
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sądzone zostały przez sądy nawiązki
i świadczenia pieniężne na rzecz instytucji i organizacji społecznych.

Tytu³ kontroli
Realizacja przez wojewodów
zadań w zakresie
rejestracji i kontroli
zakładów opieki zdrowotnej
w świetle prawidłowości
ich funkcjonowania

Cel

Zakres

Ocena działań wojewodów w zakresie
rzetelności rejestracji zakładów opieki
zdrowotnej (zoz) i sprawowania kontroli nad tymi zakładami, a także oceny
legalności funkcjonowania zakładów
opieki zdrowotnej oraz zgodności
z rejestrem zoz.

Kontrolą objęto: 9 urzędów wojewódzkich, 5 wojewódzkich centrów zdrowia
publicznego oraz 19 publicznych
i 28 niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej, które podpisały kontrakty
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację przez wojewodów ustawowych zadań dotyczących rejestracji zakładów opieki zdrowotnej oraz ich kontroli.
W 4 spośród 9 skontrolowanych województw rejestry zoz prowadzone były w urzędach wojewódzkich, w 5 zaś przez powołane
do tego celu przez wojewodów jednostki budżetowe – wojewódzkie centra zdrowia publicznego. Centra te powołane zostały
na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie o administracji rządowej w województwie. W niektórych z nich czynności
kontrolne wobec zakładów opieki zdrowotnej wykonywały jedna lub dwie osoby mając w swej pieczy kilkaset zoz. Obniżało to
skuteczność prowadzonego nadzoru i realizację powierzonych centrom zadań. W opinii NIK, wykorzystanie wspomnianego
upoważnienia do przekazania centrom uprawnień kontrolnych i decyzyjnych należnych wojewodzie trzeba ocenić negatywnie.
Wojewodowie pozbawiali się w ten sposób możliwości wykonywania części ustawowych obowiązków, zwłaszcza kontroli
warunków udzielania świadczeń zdrowotnych.
W większości kontrolowanych województw rejestry zoz prowadzone były nierzetelnie. Stwierdzono przypadki rejestrowania
zakładów bez wymaganych dokumentów i bez zweryfikowania wymogów dotyczących bazy lokalowej, specjalistycznego wyposażenia i obsady kadrowej. Brakowało m.in., warunkujących wpis do rejestru, opinii inspekcji sanitarnej o spełnianiu przez
pomieszczenia i urządzenia zakładów wymagań technicznych i sanitarnych, ale także dokumentów stwierdzających prawo
do użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na zoz, aktów notarialnych o utworzeniu zakładów i potwierdzeń kwalifikacji
zawodowych kierowników zoz.
W ocenie NIK, przyczyną braku rzetelności w prowadzeniu rejestrów zoz, m.in. rejestrowania zakładów na podstawie niekompletnej dokumentacji, były zaniedbania pracowników oraz niewykonywanie kontroli przez osoby na stanowiskach kierowniczych.
Mechanizmy umożliwiające rejestrowanie zoz przez organy administracji rządowej, mimo niekompletnej dokumentacji i bez
rzetelnej weryfikacji złożonych wniosków, Izba identyfikuje jako korupcjogenne.
Ponieważ nie weryfikowano rzetelności przedkładanych dokumentów, choćby w drodze bezpośrednich wizytacji zakładów,
prowadzone rejestry były niezgodne ze stanem faktycznym. Dotyczyło to najczęściej wyposażenia w sprzęt i aparaturę oraz
zakresu świadczonych usług. Stan ten powodował, że część świadczonych usług zdrowotnych pozostawała poza ewidencją
rejestrową, a warunki ich wykonywania nie były kontrolowane, co mogło stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Izba
zwraca jednocześnie uwagę, iż wojewodowie mogą swoje uprawnienia do kontroli zoz pod względem medycznym przekazywać
m.in. samorządom medycznym, państwowym uczelniom medycznym i ośrodkom badawczo-rozwojowym. Wykorzystywanie
tej możliwości mogłoby przyczynić się do zwiększenia efektywności kontroli nad zoz.
W ponad połowie zakładów nie zapewniono odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego bazy lokalowej, nie było przestrzegane
Prawo budowlane, nakazujące utrzymywanie obiektów we właściwym stanie. Nie prowadzono corocznych kontroli budynków
i instalacji narażonych na szkodliwe oddziaływania. W 17 zakładach (36%) ujawniono nieprawidłowości polegające m.in.
na tym, iż część zainstalowanej i użytkowanej aparatury medycznej nie posiadała oznaczeń CE, odpowiednich certyfikatów
i atestów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– uporządkowanie procedur rejestracji
zakładów opieki zdrowotnej i wyeliminowanie przypadków rejestrowania

zakładów niespełniających wszystkich
ustawowych wymogów,
– zlecanie kontrolowania zakładów
opieki zdrowotnej organom samorządów zawodów medycznych, medycznym towarzystwom naukowym

i państwowym uczelniom medycznym,
– utrzymanie – zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego – w należytym stanie
technicznym i estetycznym nieruchomości użytkowanych przez zakłady opieki
zdrowotnej.
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Tytu³ kontroli
Działalność zakładów
energetycznych
w zakresie ograniczania
nieuzasadnionych strat
energii wprowadzanej do
sieci elektroenergetycznych
i wpływu tych strat na
wysokość ustalanych taryf

Cel

Zakres

Ocena ustalania i rozpoznania przez
zakłady energetyczne wysokości
i struktury strat energii elektrycznej,
działań podejmowanych w celu ich
zminimalizowania, wpływu strat na wysokość ustalanych taryf, a także ocena
windykacji należności, zwłaszcza
z tytułu nielegalnego poboru energii
elektycznej.

Kontrolę przeprowadzono: w 17 zakładach energetycznych lub ich oddziałach, 2 spółkach zależnych od Zakładu Energetycznego Płock SA oraz
w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Mimo iż objęte kontrolą zakłady energetyczne obniżyły straty energii elektrycznej
w swoich sieciach z 8,9% w 2001 r. do 8,4% w latach 2002-2003, nadal nie zmieniły
się niekorzystne relacje między wielkością strat w sieciach elektroenergetycznych w Polsce i innych europejskich krajach OECD.
Możliwości zminimalizowania strat, również z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej, ograniczało m.in. niedostateczne
wyposażenie w przyrządy pomiarowe stacji przesyłających energię z sieci średniego napięcia do sieci niskiego napięcia.
Uniemożliwiało to ustalenie faktycznych strat energii w tych sieciach, tworzenie baz danych do obliczeń sieciowych, a także
bilansowanie zużycia energii według urządzeń pomiarowych stacji ze zużyciem według liczników u odbiorców. Utrudnione
było też rozpoznawanie źródeł powstawania strat, w tym możliwość lokalizowania nielegalnego poboru w sieciach zasilanych
z poszczególnych stacji transformatorowych.
W badanym okresie lat 2001-2004 (I półr.) stwierdzono 28,6 tys. wypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej, za co
ich sprawców obciążono opłatami w wysokości 80,3 mln zł. Procederowi temu sprzyjało niepowiadamianie przez zakłady
energetyczne organów ścigania o kradzieżach prądu. Z 26 tys. takich wypadków, ujawnionych przez zakłady, jedynie 7,3 tys.
zgłoszono policji lub prokuraturze. Eliminowaniu nielegalnego poboru energii nie sprzyjała również obniżająca się skuteczność
windykacji należności od sprawców kradzieży. Ściagalność opłat z tego tytułu wyniosła 17,8 mln zł w 2001 r. i 14,6 mln zł
w 2003 r. W I półroczu 2004 r. wpłaty z tego tytułu wyniosły 7,7 mln zł i były niższe w porównaniu z tym samym okresem roku
poprzedniego o 640 tys. zł.
NIK pozytywnie ocenia systematyczne wycofywanie z eksploatacji u odbiorców energii tzw. liczników bezklasowych, tj. posiadających ważną cechę legalizacyjną, ale charakteryzujących się m.in. niższą dokładnością pomiarów i wysoką awaryjnością.
O ile w końcu 2001 r. kontrolowane zakłady eksploatowały 462 tys. takich liczników, to do końca czerwca 2004 r. ich liczbę
ograniczono do 171,9 tys. Izba zwróciła jednak uwagę, że w 13 zakładach energetycznych nadal użytkowano ponad 70 tys.
liczników bez ważnych cech legalizacyjnych, co tłumaczono niemożnością uzgodnienia z odbiorcami energii terminu wymiany
liczników.
Stwierdzono nieprawidłowości przy ustalaniu strat energii elektrycznej, przyjmowanych do kalkulacji taryf poszczególnych
zakładów energetycznych. W 14 taryfach zawyżono stawki opłat (składnika zmiennego stawki sieciowej), uwzględniając straty
energii o ponad 5% wyższe od faktycznie występujących. Umożliwiło to zakładom nie tylko zrekompensowanie wszystkich
strat sieciowych, także nieuzasadnionych, ale również uzyskanie dodatkowych, nienależnych przychodów w kwocie 66,1 mln
zł, co było niezgodne z art. 45 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wzmożenie nadzoru nad realizacją
przepisów ustawy – Prawo o miarach
w zakresie wykonywania kontroli metrologicznej liczników energii do rozliczeń
z odbiorcami energii elektrycznej,
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– zawiadamianie organów ścigania
o stwierdzonych kradzieżach energii
elektrycznej,
– poprawa ściągalności należności od
sprawców nielegalnego poboru energii
elektrycznej,
– podjęcie nowelizacji ustawy – Prawo

energetyczne w celu określenia podstawy prawnej ustalania taryf (składnika
zmiennego stawki sieciowej), zapewniającej ochronę interesów odbiorców
energii elektrycznej przed zawyżaniem
poziomu opłat.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Sprzedaż i dzierżawa majątku
Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa podmiotom
z udziałem zagranicznym
oraz sprzedaż gruntów
w miejscowości Dobra przez
Agencję Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy
w Szczecinie

Ocena działalności Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Szczecinie w zakresie sprzedaży i udostępniania majątku Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa
cudzoziemcom i spółkom z udziałem
zagranicznym, a także ocena prawidłowości sprzedaży krajowemu nabywcy
nieruchomości w miejscowości Dobra.

Kontrolę przeprowadzono w Oddziale
Terenowym Agencji Nieruchomości
Rolnych w Szczecinie.

W latach 1996-2004 (I półr.) Agencja Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Szczecinie sprzedała cudzoziemcom i spółkom z obcym kapitałem 6,3 tys. ha
gruntów oraz wydzierżawiła kolejne 48 tys. ha. Wspomniane transakcje odbyły się z zachowaniem ustawowych wymogów,
a także z uwzględnieniem potrzeb rolników indywidualnych chcących powiększyć rodzinne gospodarstwa, dla których organizowano przetargi ograniczone, zaś nieliczne uchybienia nie miały wpływu na pozytywną ocenę tej części działalności Agencji
przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Najwięcej gruntów nabyły spółki z udziałem niemieckim – 5,3 tys. ha, holenderskim – 647 ha i duńskim – 334 ha. Dla każdej
transakcji, jeżeli było to wymagane, uzyskano zezwolenia właściwych organów administracji. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszenia o przetargach wywieszano w siedzibach gmin oraz w Agencji, a jeżeli szacunkowa
wartość nieruchomości przekraczała równowartość 10 tysięcy kwintali żyta – informację o zamiarze sprzedaży publikowano
również w prasie o zasięgu wojewódzkim. Odnotowane przez Izbę nieprawidłowości, to zbyt późne ogłoszenie przetargu na
sprzedaż jednej z nieruchomości oraz niezachowanie wymaganej procedury w przypadku nieruchomości rolnej, której status
uległ istotnej zmianie w toku sprzedaży.
Wśród posiadaczy zależnych prym wiedli dzierżawcy z Niemiec, użytkujący 22,2 tys. ha gruntów, Danii – 9,8 tys. ha oraz
Szwecji – 6,8 tys. ha. Chociaż w kilku umowach zawarto postanowienia o okresowych zwolnieniach z płatności czynszu pod
warunkiem terminowego zagospodarowania całości dzierżawionych użytków rolnych i doprowadzenia do stanu umożliwiającego
użytkowanie wszystkich budynków i budowli, Agencja nie zawsze egzekwowała od dzierżawców czynsze w razie niewykonania
tych zobowiązań. Stwierdzono znaczne opóźnienia w podejmowaniu przez nią działań windykacyjnych wobec zalegających
z czynszami dzierżawnymi, a nawet ich zaniechanie.
W dwóch przypadkach działania Agencji, zmierzające do przedłużenia umów dzierżawy, naruszały procedury ustalone w ustawie
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Oprócz dzierżawienia nieruchomości od Agencji, cudzoziemcy
oraz spółki z zagranicznym kapitałem wchodzili w prawa dzierżawcy w drodze odkupienia udziałów od polskich udziałowców,
bądź objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek dzierżawiących grunty Agencji.
NIK krytycznie ocenia sprzedaż krajowemu nabywcy pięciu nieruchomości o ogólnej powierzchni 62,8 ha w miejscowości
Dobra. Trzy z nich (56,9 ha) sprzedano za 193,1 tys. zł jako grunty rolne, chociaż możliwość wykorzystania ich na potrzeby
budownictwa mieszkaniowego uzasadniała przekwalifikowanie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na grunty budowlane. Ze względu na atrakcyjne położenie (7 km od granic Szczecina) w pobliżu gazociągu,
wodociągu i kanalizacji, można było za nie uzyskać cenę co najmniej o 4,5 mln zł wyższą, aniżeli za grunty rolne. Było to
działanie niegospodarne, powodujące szkodę w mieniu Skarbu Państwa, gdyż nabywcy nieruchomości umożliwiono przejęcie
znacznych korzyści wynikających ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich przekwalifikowania. Zastrzeżenia Izby dotyczyły
także sprzedaży dwóch działek w toku procedury związanej ze zmianą ich przeznaczenia, co mogło ograniczyć liczbę podmiotów
zainteresowanych przetargiem (przystąpił do niego tylko jeden oferent) i wpłynąć na wysokość uzyskanej ceny.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wykonanie wytycznych prezesa
Agencji z 1996 r., zobowiązujących
dyrektorów oddziałów terenowych

do przeprowadzenia inwentaryzacji
nieruchomości, które ze względu na
niską klasę gruntów oraz atrakcyjne
położenie należałoby przeznaczyć na
cele nierolne,

– zapewnienie prawidłowości sprzedaży gruntów atrakcyjnych inwestycyjnie,
a także sprawnej windykacji należności
Agencji.
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Tytu³ kontroli
Realizacja inwestycji
drogowych w Gorzowie Wlkp.
finansowanych ze środków
publicznych
w latach 1999-2004

Cel

Zakres

Ocena działań Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. oraz wybranych przez miasto
inwestorów zastępczych w przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarowania środkami finansowymi, a także
przestrzegania ustawy o zamówieniach
publicznych przy wyborze uczestników
procesu inwestycyjnego.

Kontrolą objęto: Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. oraz inwestorów zastępczych
– Biuro Usług Inżyniersko-Budowlanych „Budinwest” i Przedsiębiorstwo
Inżynierii Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze.

W latach 1999-2004 w Gorzowie Wlkp. zbudowano m.in. 53,7 tys. m2 nowych jezdni,
most nad rzeką Wartą, dwa przejúcia podziemne, 2 tys. mb kanalizacji deszczowej,
chodniki i parkingi. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia przygotowanie i realizację badanych inwestycji – na które miasto
wydatkowało 29,8 mln zł, w tym 18,4 mln zł ze środków własnych, 5,2 mln zł z subwencji drogowej i 6,2 mln zł uzyskanych
ze sprzedaży obligacji – oraz rozliczenia finansowe zadań. Jej zastrzeżenia wzbudził sposób wyboru uczestników procesów
inwestycyjnych: projektantów, inwestorów zastępczych, wykonawców robót.
Spośród 9 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących wyboru uczestników owego procesu, 7 przeprowadzono z naruszeniem m.in. ustawy o zamówieniach publicznych. Nieprawidłowości polegały na wyborze oferenta, który nie
złożył wadium przetargowego we właściwej formie, podziale zamówienia w celu obejścia przepisów wspomnianej ustawy oraz
nieprzedstawieniu przez uczestników postępowania przetargowego wymaganych oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych. Uwagi NIK odnosiły się także do niejednoznacznego określenia w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia wymagań i kryteriów oraz nierzetelnej oceny ofert przez
komisje przetargowe. Takie postępowanie nie zapewniało równego traktowania wszystkich oferentów i było źródłem zagrożeń
korupcyjnych.
Ustalono, iż miasto właściwie zorganizowało nadzór na przebiegiem prac budowlanych. Krytycznie kontrolujący ocenili natomiast
realizację inwestycji pn. Wschodnia przeprawa mostowa przez rzekę Wartę, której termin zakończenia wielokrotnie przedłużano.
W związku z trudnościami finansowymi urząd miasta, mimo niewykonania wszystkich prac, doprowadził we wrześniu 1999 r.
do częściowego odbioru i przekazania do użytku zasadniczej części inwestycji o wartości 76,4 mln zł. Usterki i niedoróbki,
m.in. brak pełnego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych i betonowych, na które zabrakło środków, a także
nieprzestrzeganie reżimów technologicznych, stały się przyczyną wystąpienia licznych uszkodzeń, co w konsekwencji zwiększyło
o 1,7 mln zł koszty inwestycji, ze względu na konieczność ponownego wykonania niektórych prac. Mimo zakończenia inwestycji
z kilkuletnim opóźnieniem – i w rezultacie zmiany układu komunikacyjnego w stosunku do pierwotnego kształtu – inwestor nie
wystąpił o aktualizację pozwolenia na budowę, co było niezgodne z art. 36a ustawy – Prawo budowlane.
Izba zwraca uwagę, że przekazanie przeprawy mostowej do eksploatacji nastąpiło bez wymaganego przez art. 55 ust. 2 ustawy
– Prawo budowlane pozwolenia na użytkowanie, które urząd miasta uzyskał dopiero po trzech latach od oddania przeprawy
do eksploatacji. Zastrzeżenia NIK dotyczyły też komisyjnego odbioru inwestycji, który nie ujawnił wielu usterek stwierdzonych
w wyniku późniejszej ekspertyzy.
W ocenie NIK, umowy zawarte z uczestnikami procesu inwestycyjnego chroniły interes miasta, umożliwiając wyegzekwowanie
od kontrahentów pełnego wykonania zakresu rzeczowego zadania, a także właściwą jakość i terminowość robót. Stwierdzono
jednak istnienie niekorzystnych dla miasta postanowień dotyczących wysokości wynagrodzenia dla inwestora zastępczego
i wykonawcy robót w ramach dwóch inwestycji realizowanych na podstawie umów zawartych przed wejściem w życie ustawy
o zamówieniach publicznych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wzmocnienie kontroli zarządczej
dotyczącej przygotowania i prowadzenia
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inwestycji zlecanych przez miasto,
a w szczególności trybu wyboru projektantów, inwestorów zastępczych
i wykonawców robót,

– egzekwowanie przyjętych procedur
postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Prawidłowość przestrzegania
w urzędach wojewódzkich
i urzędach marszałkowskich
przepisów dotyczących
ochrony informacji
niejawnych, stanowiących
tajemnicę służbową

Ocena wykonywania przez urzędy
wojewódzkie i marszałkowskie ustawowego obowiązku ochrony informacji
niejawnych, stanowiących tajemnicę
służbową, przed nieuprawnionym
ujawnieniem.

Kontrolę przeprowadzono: w 16 urzędach wojewódzkich i 16 urzędach
marszałkowskich.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia występowanie w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich wypadków nieprzestrzegania postanowień ustawy
o ochronie informacji niejawnych. W jej rozumieniu tajemnicą służbową jest informacja niejawna niebędąca tajemnicą państwową, uzyskana w związku z czynnościami służbowymi, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes
państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli lub jednostki organizacyjnej. Ustawodawca rozróżnił dwa
rodzaje klauzul tajności: poufne – gdy ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla interesów państwa, obywateli, bądź interesu
publicznego oraz zastrzeżone – gdy szkoda mogłaby zagrozić interesom obywateli albo jednostki organizacyjnej.
Za ochronę informacji niejawnych odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych (w przypadku tej kontroli byli to wojewodowie lub marszałkowie województw). Natomiast za zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy bezpośrednio odpowiadają
podlegający im pełnomocnicy ochrony. Ci z kolei powinni posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, wydawane
przez służbę ochrony państwa.
Kontrola NIK wykazała, że w 2 urzędach wojewódzkich i 5 marszałkowskich pełnomocnicy ochrony pełnili obowiązki mimo
braku poświadczeń bezpieczeństwa, a także bez przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, co praktycznie
dyskwalifikowało ich jako pełnomocników i uniemożliwiało realizację zadań określonych w ustawie. Nadto, w 3 urzędach marszałkowskich nieuprawnieni pełnomocnicy wytwarzali, lub mieli dostęp do dokumentów zawierających informacje stanowiące
tajemnicę służbową.
Informacje niejawne mogą być udostępniane wyłącznie osobom, które po sprawdzeniu przez odpowiednie służby otrzymały
dopuszczenie do pracy z informacjami opatrzonymi klazulą poufne lub zastrzeżone. Dopuszczenie takie jest wymagane także
w przypadku wytwarzania wspomnianych materiałów. Tymczasem w 8 urzędach wojewódzkich i 12 marszałkowskich udostępniano materiały niejawne osobom, które nie posiadały dopuszczenia, zezwalano im także na wytwarzanie takich materiałów.
Kontrolerzy odnotowali przypadki wyznaczania kierowników kancelarii tajnych z opóźnieniem, a także zatrudniania w nich
osób nieposiadających odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa, co mogło doprowadzić do ujawnienia informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową osobom nieuprawnionym. W 2 urzędach marszałkowskich, wskutek niepowołania
kierowników kancelarii tajnych, dokumenty opatrzone klauzulą poufne udostępniano osobom nieposiadającym poświadczeń
bezpieczeństwa.
W większości jednostek nie stworzono właściwych warunków wytwarzania i przetwarzania dokumentów niejawnych. Używano
do tych celów niezabezpieczonych odpowiednio stanowisk komputerowych niemających wymaganych certyfikatów, stwarzając
potencjalne zagrożenie ujawnienia niejawnych materiałów osobom nieuprawnionym. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy
spada na kierowników jednostek i podległych im pełnomocników ochrony.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych
przez wszystkich pracowników urzędów
wojewódzkich i marszałkowskich,

– zaprzestanie wytwarzania dokumentów oznaczonych klauzulą poufne
na niecertyfikowanych stanowiskach
komputerowych,
– objęcie przez wojewodów i marszałków województw szczególnym nadzorem
podległych im pełnomocników ochrony,

bezpośrednio odpowiedzialnych za
zapewnienie przestrzegania w urzędach
przepisów o ochronie informacji niejawnych.
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Tytu³ kontroli
Używanie symboli
państwowych przez organy
administracji publicznej

Cel

Zakres

Ocena używania symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej przez
administrację publiczną, poznanie
stanu wiedzy i świadomości społecznej
w tej dziedzinie, a także opracowanie
zasad dobrej praktyki używania owych
symboli.

Kontrolę przeprowadzono w ministerstwach: Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Obrony Narodowej,
Edukacji Narodowej i Sportu, Kultury
oraz Spraw Zagranicznych, a także
w Komendzie Głównej Policji, Granicznej Placówce Kontrolnej w Terespolu,
Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim,
Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, urzędach miasta i gminy
w Wieliczce i Biskupcu oraz urzędach
gminy w Zielonkach i Pieckach.

Symbole państwowe – godło i flaga Rzeczypospolitej Polskiej – eksponowane są
przez organy administracji publicznej w sposób niejednolity. Większość kontrolowanych podmiotów umieszczała na swoich siedzibach owalne tablice z godłem, natomiast na niektórych budynkach znajdowały
się jedynie wizerunki orła (bez tarczy), o różnej kolorystce. Nieprawidłowe wizerunki godła widniały nawet na gmachach
kilku ambasad RP. Całkowita dowolność panowała w używaniu flag. W połowie kontrolowanych jednostek miały one barwy
i proporcje niezgodne z określonymi w ustawie, kilka – nie mając uprawnień – wystawiało flagi z godłem w pomieszczeniach
urzędowych.
Wszystkie badane podmioty wywiązywały się z ustawowego obowiązku umieszczania godła w gabinetach ścisłego kierownictwa,
często jednak godła nie było w pomieszczeniach zajmowanych przez pozostałą kadrę kierowniczą oraz przeznaczonych do
kontaktu z obywatelami, co wynikało m.in. z braku definicji użytego w ustawie terminu „pomieszczenie urzędowe”. Wiele do
życzenia pozostawiała zgodność z ustawowym wzorem wizerunków godła umieszczonych w pomieszczeniach urzędowych,
a także w salach posiedzeń. Zarówno w MSZ, jak i w MSWiA, większa część objętych sprawdzeniem egzemplarzy godła była
nieprawidłowa, także w gabinetach członków ścisłego kierownictwa. Odstępstwa polegały przede wszystkim na braku tarczy,
niewłaściwej kolorystyce i błędach w wizerunku orła.
W obecnym stanie prawnym nie istnieje obowiązek posiadania dla godła i flagi certyfikatów zgodności z wymogami ustawowymi, co tłumaczy tak dużą ich różnorodność. Kontrolujący zwrócili np. uwagę na brak faktycznych możliwości zweryfikowania
odcienia barw flagi (współrzędnych trójchromatycznych), gdyż można tego dokonać jedynie w warunkach laboratoryjnych.
Tylko w nielicznych podmiotach wyznaczono osoby odpowiedzialne za umieszczenie godła i flagi. W żadnym z nich służby
kontroli wewnętrznej nie sprawdzały poprawności ich używania.
Zdaniem NIK, niezbędne jest doprecyzowanie zasad prezentowania symboli państwowych przez organy administracji państwowej, inne podmioty życia publicznego, a także obywateli. Konieczne jest przy tym jednoznaczne uregulowanie kwestii wizerunku
godła, co pozwoli wyeliminować jego upowszechnianie w wersjach niezgodnych z wzorem ustawowym, modyfikowanym według
subiektywnych kryteriów estetycznych lub w zależności od wystroju wnętrza.
W opinii Izby, wykonywanie hymnu RP w wersji artystycznie przetworzonej powinno być dopuszczalne, ale wyłącznie jako
wydarzenie artystyczne i pod warunkiem, iż nie jest jego ośmieszeniem bądź w inny sposób nie uchybia czci. Istnieje potrzeba upowszechnienia przez MSWiA dobrych praktyk używania symboli państwowych, a także wypracowania przez Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu takiego modelu edukacji, który będzie kształtować świadome nawyki postępowania z symbolami
państwowymi, zarówno podczas świąt i innych uroczystości, jak i na co dzień.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– uchwalenie nowej ustawy, regulującej
zasady używania symboli państwowych,
– wprowadzenie jednoznacznych
definicji takich pojęć, jak m.in. flaga
RP, flaga z godłem oraz ustalenie zasad
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ich używania, w tym w relacji do flagi
innego kraju lub organizacji międzynarodowej,
– określenie zasad umieszczania godła
RP na budynkach stanowiących siedzibę
urzędów, a także rodzajów pomieszczeń
urzędowych, w których umieszczenie
godła jest obowiązkowe,

– wprowadzenie obowiązku, aby organy administracji publicznej oraz inne
podmioty zobowiązane do używania
symboli państwowych dokonywały zakupu godła i flagi opatrzonych certyfikatem zgodności z ustawowym wzorem.

Zestawienie
kontroli
doraŸnych
przeprowadzonych
w 2005 r.

Za³¹cznik nr 4
do Sprawozdania
z dzia³alnoœci
Najwy¿szej Izby Kontroli

1

Zestawienie kontroli doraźnych
przeprowadzonych w 2005 r.

2

Lp.

Tytuł kontroli

Jednostka
organizacyjna

Rodzaj
kontroli

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Prawidłowość działań organów administracji publicznej związanych z realizacją
inwestycji – budową biurowca Articom Center przy ulicy Litewskiej w Warszawie
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

Dep.
Admin. Publ.

koordynowana

a/

2

Funkcjonowanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji systemu ewidencji dziesięcioletnich
paszportów wydawanych przez konsulów RP

Dep.
Admin. Publ.

3

Łączenie zatrudnienia w wybranych urzędach administracji publicznej
z wykonywaniem działalności usługowej – realizacja wniosków z kontroli
nr P/03/006 (Starostwo Powiatowe, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz Urząd Miasta w Otwocku)

Dep.
Admin. Publ.

sprawdzająca

4

Zakup testów i sprzętu do diagnostyki BSE w ramach projektu
PHARE 2002/000-580-04-01.03/04 (Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie)

Dep.
Admin. Publ.

skargowa

5

Prawidłowość ujęcia wydatków budżetu państwa w wykazie wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2004 oraz ich wykorzystanie
(Ministerstwo Finansów)

Dep.
Budż. i Finan.

6

Wykonywanie przez starostów i wójtów kontroli zawierania przez rolników
ubezpieczeń obowiązkowych – realizacja wniosków z kontroli nr P/01/049
(Starostwa Powiatowe w Grodzisku Mazow., Otwocku, Legionowie
i Piasecznie oraz Urzędy Gmin w Celestynowie, Jaktorowie, Lesznowoli
i Nieporęcie)

Dep.
Budż. i Finan.

sprawdzająca

7

Likwidacja środków specjalnych oraz utworzenie i funkcjonowanie nowych form
gospodarowania środkami publicznymi w I półr. 2005 r. (Ministerstwa: Finansów,
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kultury, Komenda Główna Straży
Granicznej, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Warszawie, Polski Komitet
Normalizacyjny)

Dep.
Budż. i Finan.

rozpoznawcza

8

Współpraca Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
z Wydawnictwami Normalizacyjnymi ALFA-WERO Sp. z o.o.
w zakresie druku oraz dystrybucji norm i wydawnictw normalizacyjnych

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

skargowa

c/

9

Działalność wydziałów ekonomiczno-handlowych ambasad RP
(w Brukseli, Hadze, Kairze i Pekinie) oraz ośrodków zagranicznych Polskiej Organizacji
Turystycznej (w Amsterdamie i Brukseli)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

10

Działalność Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA oraz wykonanie
zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży akcji z 30 marca 1999 r. zawartej
między Skarbem Państwa a Elektrim SA

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

11

Restrukturyzacja Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

skargowa

c/

12

Prawidłowość zawierania kontraktów na dostawy ropy naftowej (przez Petrochemię
Płock SA i Polski Koncern Naftowy Orlen SA)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

13

Wydatki na promocję w PP Polska Żegluga Morska w Szczecinie

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

14

Działalność Stołecznego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Warszawie

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

15

Realizacja monopolu państwowego na niektóre gry losowe (Ministerstwa: Finansów
i Skarbu Państwa, Totalizator Sportowy, Polski Monopol Loteryjny)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

16

Realizacja ustawowych zadań przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

17

Realizacja przez Głównego Koordynatora ds. Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski zadań finansowanych ze
środków budżetu państwa (Ministerstwo Gospodarki)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

18

Proces tworzenia Izby Celnej w Kielcach (Ministerstwo Finansów, Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki, Izba Celna w Krakowie)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

skargowa

19

Pomoc wzajemna w ramach kontroli obrotu towarowego z Unią Europejską i z krajami
trzecimi – realizacja wniosków z kontroli
nr P/02/055 (Ministerstwo Finansów)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

sprawdzająca

20

Działalność gospodarcza Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

rozpoznawcza

21

Wydanie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji
i zatwierdzenie taryf firmie SKT Sp. z o.o. we Wrocławiu

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

skargowa

a/

b/

c/, d/

c/

1

2

3

4
skargowa

5

22

Działalność PP Biura Studiów i Projektów Łączności „TELEPROJEKT”

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

23

Wybrane przekształcenia własnościowe w NAFTOPORT
Sp. z o.o. w Gdańsku

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

skargowa

a/

24

Wpływ działalności Narodowych Funduszy Inwestycyjnych na wyniki gospodarcze
niektórych spółek (ZNTK w Nowym Sączu
i Poznaniu, NFI Foksal SA)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

skargowa

c/, d/

25

Działania podjęte przez państwowe szkoły wyższe w celu wyeliminowania
nieprawidłowości stwierdzonych przez Państwową Komisję Akredytacyjną (Akademia
im. J. Długosza w Częstochowie, Uniwersytety Rzeszowski i Wrocławski, Politechniki
Rzeszowska i Wrocławska)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

sprawdzająca

26

Odpłatność za studia w szkołach wyższych – realizacja wniosków
z kontroli nr P/01/039 (Akademie: im. J. Długosza w Częstochowie, Podlaska
w Siedlcach, Pedagogiczna w Krakowie i Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy,
Politechniki: Częstochowska i Rzeszowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

sprawdzająca

27

Realizacja przez Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej – Instytut Adama
Mickiewicza zadań statutowych oraz wykorzystanie środków publicznych na ten cel
– realizacja wniosków z kontroli nr R/02/006

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

sprawdzająca

28

Organizacja i finansowanie działalności dydaktycznej
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu – realizacja wniosków
z kontroli nr P/03/078

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

sprawdzająca

29

Warunki kadrowe i materialne działalności dydaktycznej oraz gospodarowanie
środkami publicznymi w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

30

Działalność publicznych szkół dla dzieci i młodzieży w zakresie zapewnienia opieki
uczniom szczególnie uzdolnionym (Szkoła Podstawowa nr 341 w Warszawie,
Gimnazjum nr 1 w Sanoku)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

31

Pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży udzielana przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

32

Organizacja i zasady funkcjonowania kinematografii w latach
2004-2005 (I półr.) (Studio Filmowe Zebra i Filmcontract
Sp. z o.o. w Warszawie)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

33

Przestrzeganie przez Ministra Kultury obowiązujących procedur
w procesie wyłaniania kandydata na stanowisko dyrektora państwowej szkoły
muzycznej (Ministerstwo Kultury)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

skargowa

34

Prawidłowość sprawozdań finansowych oraz zeznań dotyczących podatku
dochodowego od osób prawnych, w związku z utworzeniem nowej państwowej
instytucji kultury pn. Instytut im. Adama Mickiewicza

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

skargowa

35

Organizacja służb specjalnych oraz nadzór nad nimi (Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencje Wywiadu i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Wojskowe Służby Informacyjne)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

36

Realizacja prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych
w resorcie obrony narodowej (Ministerstwo Obrony Narodowej, Dowództwo Wojsk
Lądowych)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

rozpoznawcza

37

Wydawanie opinii i ekspertyz dotyczących wprowadzania do obrotu żywności
i dodatków (Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie)

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

skargowa

38

Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia
w 2004 r.

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

39

Udzielanie przez Szpital Kliniczny nr 3 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi świadczeń
kardiologicznych i kardiochirurgicznych

Dep. Pracy, Spr. Socj. rozpoznawcza
i Zdrow.

40

Korzystanie z uprawnień do przyznawania świadczeń w trybie szczególnym przez
prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

41

Działalność Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” – realizacja wniosków z kontroli Dep. Pracy, Spr. Socj.
nr S/01/004/DPS
i Zdrow.

42

Pomoc publiczna udzielana pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne
Spr. Socj. rozpoznawcza
(Kurier.Logistic SA w Białobrzegach oraz Biuro Doradztwa i Rehabilitacji Zawodowej Dep. Pracy,
i Zdrow.
sp. z o.o., Medycyna – Praca sp. z o.o., B.B.B. sp. z o.o. i Scola sp. z o.o. w Warszawie)

43

Realizacja przez Ministerstwo Polityki Społecznej zadań ujętych
w Rządowym Programie – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Dep. Pracy, Spr. Socj. rozpoznawcza
i Zdrow.

44

Udzielanie zamówień publicznych przez Szpital Uniwersytecki
w Krakowie

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

skargowa

45

Funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Radzyminie

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

skargowa

sprawdzająca

c/

c/

c/
f/, i/

c/

3

1

3

4

46
47

Zabezpieczenie Polski przed ptasią grypą (Główny Inspektorat Weterynarii,
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie)

48

Używanie symboli państwowych (Ministerstwa: Edukacji Narodowej, Kultury, Obrony
Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych, Komenda
Główna Policji, Graniczna Placówka Kontrolna w Terespolu, Urzędy Wojewódzkie
Małopolski i Warmińsko-Mazurski, Urzędy Gmin w Pieckach i Zielonkach, Urząd
Miasta i Gminy w Wieliczce, Urząd Miasta w Biskupcu)

Dep. Strategii
Kontrolnej

koordynowana

49

Prawidłowość przestrzegania przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych,
stanowiących tajemnicę służbową w rozumieniu ustawy o ochronie informacji
niejawnych – realizacja wniosków z kontroli nr I/03/001/OIN
(Lubuski Urząd Wojewódzki)

Dep. Ochr. Inf.
Niejawn.

sprawdzająca

50

Przestrzeganie w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie przepisów
o ochronie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w rozumieniu
ustawy o ochronie informacji niejawnych

Dep. Ochr. Inf.
Niejawn.

rozpoznawcza

51

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Białymstoku i Nadleśnictwo Szczebra)

Del.
w Białymstoku

52

Lokalizacja inwestycji na obszarach położonych wokół miast i na terenach o wysokich
walorach turystycznych w woj. podlaskim – realizacja wniosków z kontroli nr
P/04/132 (Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego oraz Starostwa Powiatowe
w Grajewie i Suwałkach, Urząd Miejski w Rajgrodzie)

Del.
w Białymstoku

sprawdzająca

53

Stosowanie w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie ulg oraz egzekwowanie
zaległości podatkowych w latach 2003-2005 (I półr.)

Del.
w Białymstoku

rozpoznawcza

54

Gospodarowanie przez Starostwo Powiatowe w Siematyczach nieruchomościami
i lokalami mieszkalnymi w latach 2001-2005 (I półr.)

Del.
w Białymstoku

skargowa

55

Prawidłowość sprzedaży przez Gminę w Nowem nieruchomości w Milewie
oraz udzielenia poręczeń kredytu zaciągniętego przez jej nabywcę

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

Zarządzanie drogami publicznymi na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi (Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Bydgoszczy, Starostwo Powiatowe
w Bydgoszczy, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy)
Udzielanie przez Państwową Straż Pożarną zamówień publicznych w związku
z funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w latach 2001-2003
(I półr.) (Komendy Wojewódzka i Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu)

Del.
w Bydgoszczy

58

Wykorzystanie środków publicznych na szkolnictwo artystyczne – realizacja
wniosków z kontroli nr P/04/078 (Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Brodnicy,
Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy)

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzająca

59

Likwidacja barier utrudniających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym
– realizacja wniosków z kontroli nr P/01/155 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
w Inowrocławiu i Włocławku)

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzająca

60

Funkcjonowanie przywięziennych zakładów pracy – realizacja wniosków z kontroli
nr P/04/131 (Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego i Budownictwa Ogólnego
w Potulicach)

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzająca

61

Zabezpieczenie i udostępnianie państwowego zasobu archiwalnego – realizacja
wniosków z kontroli nr P/04/081
(Archiwa Państwowe w Bydgoszczy i Toruniu)

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzająca

62

Wdrażanie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2004-2006

Del.
w Bydgoszczy

rozpoznawcza

63

Legalność działań organów samorządu terytorialnego w sprawach likwidacji szkół
i placówek oświatowo-wychowawczych (Urzędy Miast w Bydgoszczy, Inowrocławiu
i Kamieniu Krajeńskim, Urząd Miasta i Gminy w Skępem, Urząd Gminy w Bobrowie)

Del.
w Bydgoszczy

rozpoznawcza

64

Realizacja przez urzędy skarbowe zadań w zakresie opodatkowania przychodów
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach (Urzędy Skarbowe w: Brodnicy,
Chełmnie, Lipnie, Mogilnie, Radziejowie, Rypinie, Tucholi i Żninie)

Del.
w Bydgoszczy

rozpoznawcza

65

Prawidłowość wydatkowania środków na działalność Bursy Szkolnictwa Zawodowego
w Inowrocławiu, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania prac remontowych

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

66

Wykonywanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zadań
w zakresie przyznawania i kontroli wykorzystania udzielonych pożyczek na tworzenie
dodatkowych miejsc pracy, podjęcie działalności gospodarczej i aktywizacji
zawodowej absolwentów

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

67

Prawidłowość finansowania działalności Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie
Kujawskim, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania dotacji
w latach 2002-2004

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

68

Gospodarowanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brodnicy lokalami
mieszkalnymi i użytkowymi w latach 2002-2004

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

56

57

4

2

Prawidłowość świadczenia usług przez zakład opiekuńczo-leczniczy „Dom Lekarza
Spr. Socj.
Seniora im. dr Kazimierza Fritza” w Warszawie i funkcjonujące przy nim gospodarstwo Dep. Pracy,
i Zdrow.
pomocnicze

Del.
w Bydgoszczy

5

1

2

3

4

69

Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przez Oddział Terenowy
Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy, ze szczególnym uwzględnieniem
ich sprzedaży i wydzierżawiania

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

70

Legalność działań organów samorządu terytorialnego w sprawach likwidacji szkół
i placówek oświatowo-wychowawczych (Urzędy Gmin w Dębnicy Kaszubskiej
i Przywidzu)

Del.
w Gdańsku

rozpoznawcza

71

Działania organu wykonawczego miasta Gdańska w zakresie sprzedaży pakietu
kontrolnego akcji Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, zawarcia umowy
kredytowej z EBOiR oraz zabudowy nieruchomości w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej

Del.
w Gdańsku

skargowa

72

Zasadność odrzucenia przez Zarząd Portu Gdynia oferty „Polskiej Kompanii
Holowniczej” zainteresowanej udziałem w prywatyzacji Spółki WUZ - Przedsiębiorstwo
Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia sp. z o.o.

Del.
w Gdańsku

skargowa

73

Gospodarowanie i zarządzanie mieniem gminy Cewice

Del.
w Gdańsku

skargowa

74

Wykonanie uchwały Rady Miasta w Tczewie w sprawie refundacji kosztów bezpłatnych
i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, stosowanie ulg w podatku
od nieruchomości, egzekucja należności podatkowych, gospodarowanie wybranymi
nieruchomościami gruntowymi, prawidłowość postępowania przy udzielaniu
zamówień publicznych oraz przestrzeganie trybu składania oświadczeń majątkowych

Del.
w Gdańsku

skargowa

75

Prawidłowość likwidacji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zblewie i Semlinie oraz postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na
modernizację systemu grzewczego w budynkach Urzędu Gminy w Zblewie, Szkoły
Podstawowej w Pinczynie oraz na budowę chodników na terenie gminy

Del.
w Gdańsku

skargowa

76

Prawidłowość postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Gminie Kartuzy

Del.
w Gdańsku

skargowa

77

Prawidłowość realizacji robót budowlanych związanych
z umocowaniem brzegu morskiego w Łebie w latach 2002-2003

Del.
w Gdańsku

skargowa

78

Działalność Koncernu Energetycznego ENERGA SA – Oddział Energetyczny Słupsk
w zakresie udzielania zamówień publicznych, ubezpieczania majątku i pracowników
oraz wykonywania obowiązków wynikających z ustawy – Prawo energetyczne

Del.
w Gdańsku

skargowa

79

Realizacja programów rządowych w zakresie funkcjonowania sektora stoczniowego
w latach 2001-2005 (I kw.)

Del.
w Gdańsku

skargowa

g/

Del.
w Gdańsku

skargowa

c/

Del.
w Gdańsku

skargowa

Organizacja i funkcjonowanie staży podyplomowych oraz specjalizacji fachowych
pracowników ochrony zdrowia – realizacja wniosków z kontroli nr P/02/174
(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu)

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

85

Postępowanie naprawcze w przedsiębiorstwach państwowych – realizacja wniosków
z kontroli nr P/03/052 (Fabryka Opakowań Blaszanych w Zawierciu)
Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi przez wybrane samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej – realizacja wniosków z kontroli nr D/03/505
(Zespół Szpitali Miejskich Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Częstochowie)
Gospodarowanie mieniem państwowych szkół wyższych – realizacja wniosków
z kontroli nr P/03/139 (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

86

Prawidłowość sprzedaży przez Gminę Tarnowskie Góry udziałów w Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Del.
w Katowicach

skargowa

87

Działalność inwestycyjna Elektrociepłowni Tychy SA w latach 2000-2003

Del.
w Katowicach

skargowa

88

Czynniki kształtujące wyniki finansowe Kopalni Węgla Kamiennego Kazimierz Juliusz
sp. z o.o. w latach 2002-2004 (I półr.)

Del.
w Katowicach

skargowa

89

Wybrane zagadnienia z zakresu obrotu nieruchomościami gminnymi oraz
prawidłowość procedur przetargowych w gminie Rybnik

Del.
w Katowicach

skargowa

90

Gospodarowanie środkami finansowymi w Kopalni Węgla Kamiennego BUDRYK SA
w latach 2001-2004 (I półr.)

Del.
w Katowicach

skargowa

91

Stan prac nad uregulowaniem praw własności budynków dawnych mieszkań
zakładowych oraz gruntów administrowanych przez PKP SA (PKP SA – Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami nr 2 w Katowicach)

Del.
w Katowicach

skargowa

92

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Miasta i Gminy
Koziegłowy

Del.
w Katowicach

skargowa

80

81

82
83

84

Prawidłowość nabycia przez Przedsiębiorstwo Połowów, Przetwórstwa i Handlu
„Dalmor” SA gruntów w porcie morskim Gdynia, regulowania opłaty rocznej
za ich użytkowanie oraz gospodarowanie przez Zarząd majątkiem Spółki
w latach 2001-2005
Spełnienie warunków oferty Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICAL”
w Turze na świadczenie usług opieki zdrowotnej w Ośrodku Zdrowia w Pszczółkach
w ramach umów zawartych z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia w Gdańsku w latach 2004-2005

5

c/

c/

c/

5

1

6

3

4

93

Realizacja należności z tytułu sprzedaży i odpłatnego udostępniania nieruchomości
Skarbu Państwa (Starostwo Powiatowe w Staszowie)

2

Del.
w Kielcach

5

sprawdzająca

94

Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów z majątku – realizacja
wniosków z kontroli nr P/00/183 (Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Urząd
Miasta i Gminy w Jędrzejowie, Urzędy Gmin w Rakowie i Włoszczowej)

Del.
w Kielcach

sprawdzająca

95

Zarządzanie drogami publicznymi na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi – realizacja
wniosków z kontroli nr P/04/069 (Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie i Starostwo
Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim)

Del.
w Kielcach

sprawdzająca

96

Realizacja zadań w zakresie gospodarowania przestrzennego – realizacja wniosków z kontroli
nr P/01/085 (Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, Urząd Gminy w Bliżynie)

Del.
w Kielcach

sprawdzająca

97

Legalność działań organów samorządu terytorialnego w sprawach likwidacji szkół i placówek oświatowo-wychowawczych (Urzędy Miast i Gmin w Kunowie i Stąporkowie)

Del.
w Kielcach

rozpoznawcza

98

Udzielanie i realizacja wybranych zamówień publicznych przez gminę Ruda
Maleniecka

Del.
w Kielcach

skargowa

99

Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy – wybrane zagadnienia (Powiatowy Urząd
Pracy w Końskich)

Del.
w Kielcach

skargowa

c/

100

Przebieg procesów przekształceń własnościowych i restrukturyzacji w Zakładach
Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” SA oraz prawidłowość
zbywania nieruchomości

Del.
w Kielcach

skargowa

c/

101

Realizacja inwestycji pn. „Budowa kompleksu oświatowego
w Stadnickiej Woli” oraz wydatkowanie środków publicznych na utrzymanie obiektów
sportowych (Urząd Miasta i Gminy Końskie)

Del.
w Kielcach

skargowa

102

Prowadzenie przez Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego
Powiatu Pińczowskiego warsztatu terapii zajęciowej

Del.
w Kielcach

skargowa

103

Realizacja inwestycji i innych wybranych zadań publicznych przez Gminę Łączna

Del.
w Kielcach

skargowa

104

Prawidłowość funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlano-montażowego ELTOR SA
w Kielcach w zakresie wynikającym z przyznanego statusu zakładu pracy chronionej

Del.
w Kielcach

skargowa

105

Umorzenia podatku od nieruchomości i rolnego oraz udzielanie zamówień
publicznych przez Urząd Miasta w Pińczowie

Del.
w Kielcach

skargowa

106

Działalność Koneckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego SA

Del.
w Kielcach

skargowa

107

Wykonanie budżetu państwa w 2003 r. przez jednostki samorządu terytorialnego,
ze szczególnym uwzględnieniem powiązań budżetów jednostek samorządu
terytorialnego z budżetem państwa – realizacja wniosków z kontroli nr P/03/016)
(Starostwo Powiatowe w Bochni i Urząd Gminy w Dębnie)

Del.
w Krakowie

sprawdzająca

108

Wykorzystanie majątku i środków publicznych przez Ochotnicze Hufce Pracy
– realizacja wniosków z kontroli nr P/03/129

Del.
w Krakowie

sprawdzająca

109

Funkcjonowanie Ojcowskiego Parku Narodowego w zakresie zachowania
zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania zasobów przyrody

Del.
w Krakowie

rozpoznawcza

110

Legalność działań organów samorządu terytorialnego w sprawach likwidacji szkół
i placówek oświatowo-wychowawczych (Urząd Miasta i Gminy w Słomnikach, Urząd
Miejski w Chrzanowie)

Del.
w Krakowie

rozpoznawcza

111

Lokalizacja dużych obiektów handlowych (super- i hipermarketów) w woj.
małopolskim (Urzędy Miast w Krakowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie)

Del.
w Krakowie

skargowa

112

Gospodarowanie środkami finansowymi (subwencje i dotacje) przez Katolickie
Stowarzyszenie Wychowawców – Oddział w Tymbarku przyznanymi na prowadzenie
Zespołu Szkół w Piekiełku w latach 2000-2004 (I półr.)

Del.
w Krakowie

skargowa

113

Wydawanie przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie pozwoleń na budowę
w latach 2002-2004

Del.
w Krakowie

skargowa

114

Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym w gminie miejskiej Gorlice

Del.
w Krakowie

skargowa

115

Ujmowanie wydatków budżetowych w wykazie wydatków niewygasających w latach
2004-2005 oraz ich wykorzystanie (Urząd Miasta w Łukowie, Urzędy Gmin w Potoku
Wielkim i Wyrykach, Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Rykach, Wojewódzki
Inspektorat Weterynarii w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
i Lublinie, Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu,
Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, Puławskie Stowarzyszenie
Chorych Hospicjum)

Del.
w Lublinie

116

Realizacja inwestycji wieloletniej pn. „Sanatorium MSWiA
w Nałęczowie” finansowanej ze środków publicznych

Del.
w Lublinie

117

Zasadność zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne
w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Del.
w Lublinie

c/

d/

h/

1

2

3

4

5

d/

118

Gospodarowanie mieniem II Urzędu Skarbowego w Lublinie

Del.
w Lublinie

119

Wykonanie przez inwestora strategicznego zobowiązań umownych
w sprywatyzowanej spółce Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów”

Del.
w Lublinie

skargowa

120

Realizacja robót budowlanych na obwodnicy miasta Piaski oraz wykonanie wniosków
z kontroli nr P/04/210 Wykonanie budżetu państwa w 2004 r. – inwestycje
wieloletnie (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Lublinie)

Del.
w Lublinie

sprawdzająca

121

Gospodarka finansowa i zaopatrzeniowa Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji
Samochodowej w Radzyniu Podlaskim

Del.
w Lublinie

122

Sprzedaż nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa przez gminy województwa lubelskiego – realizacja wniosków
z kontroli nr I/04/007 (Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie)

Del.
w Lublinie

sprawdzająca

123

Zabezpieczenie i udostępnianie państwowego zasobu archiwalnego – realizacja
wniosków z kontroli nr P/04/081 (Archiwum Państwowe w Lublinie)

Del.
w Lublinie

sprawdzająca

124

Prawidłowość wykorzystania funduszu wynagrodzeń i nagród (Kuratorium Oświaty
w Lublinie)

Del.
w Lublinie

skargowa

125

Gospodarowanie środkami publicznymi w Okręgowym Szpitalu Kolejowym
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Del.
w Lublinie

skargowa

126

Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego PPKS w Chełmie

Del.
w Lublinie

skargowa

127

Dysponowanie środkami Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przez samorząd
województwa lubelskiego w latach 2003-2004

Del.
w Lublinie

skargowa

128

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie
drogowym (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe
w Hrubieszowie)

Del.
w Lublinie

skargowa

c/

129

Prawidłowość przejęcia przez gminy mienia od byłych rad narodowych i terenowych
organów administracji państwowej stopnia podstawowego (Urząd Gminy
w Jastkowie)

Del.
w Lublinie

skargowa

c/

130

Wykonywanie przez gminę Horodło wybranych zadań oraz prawidłowość
wydatkowania środków

Del.
w Lublinie

skargowa

c/

131

Prawidłowość wydania zezwolenia na prowadzenie przez Kombinat CementowoWapienniczy „Warta” SA w Działoszynie działalności w zakresie zbierania
i termicznego przekształcania odpadów

Del.
w Łodzi

skargowa

c/

132

Sprzedaż hali targowej w Piotrkowie Trybunalskim

Del.
w Łodzi

skargowa

c/

133

Lokalizacja dużych obiektów handlowych (super- i hipermarketów) w woj. łódzkim
(Urzędy Miast w Łodzi, Skierniewicach, Pabianicach i Piotrkowie Trybunalskim,
Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w Pabianicach i Zduńskiej Woli,
Miejski Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, Urząd Miasta
i Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli)

Del.
w Łodzi

skargowa

c/

134

Przekształcenia własnościowe, procesy naprawcze i likwidacyjne
w wybranych przedsiębiorstwach państwowych nadzorowanych przez Wojewodę
Łódzkiego (Łódzki Urząd Wojewódzki, Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Wola
w Zduńskiej Woli, CEFARM Sp. z o.o. w Łodzi, Przedsiębiorstwo Modernizacji
Przemysłu Maszynowego TECHMA-WIELUŃ oraz Zakład Produkcji Urządzeń
i Konstrukcji Stalowych TECHMA-WIELUŃ w Wieluniu)

Del.
w Łodzi

skargowa

135

Utworzenie i działalność Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej – Spółka z o.o.
w Tomaszowie Mazowieckim

Del.
w Łodzi

skargowa

136

Prawidłowość postępowania przy zawieraniu umów o dzierżawę obiektów i terenów
niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej i innym podmiotom oraz egzekwowanie
postanowień tych umów przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Del.
w Łodzi

skargowa

137

Zakup aparatury, systemu produkcyjno-emisyjnego oraz przestrzeganie przepisów
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników Radia
– Regionalnej Rozgłośni w Łodzi „Radio Łódź SA”

Del.
w Łodzi

skargowa

138

Prawidłowość postępowania przy zawieraniu umów o świadczenie wybranych usług
w Szpitalu Powiatowym w Radomsku oraz prawidłowość wydzierżawiania zaplecza
szpitalnego

Del.
w Łodzi

skargowa

c/

139

Udzielanie zamówień przez Zakład Energetyczny Łódź
– Teren SA

Del.
w Łodzi

skargowa

c/

140

Prawidłowość świadczenia usług zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Del.
w Łodzi

skargowa

e/

141

Remonty koparek i sprzedaż węgla dla wybranych odbiorców przez Kopalnię Węgla
Brunatnego „Bełchatów” SA

Del.
w Łodzi

skargowa

d/

c/

c/

7

8

1

2

3

4

142

Prawidłowość zakupów specjalistycznego sprzętu medycznego przez Zakład Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Olsztynie w 2004 r.
(3 kw.)

5

Del.
w Olsztynie

skargowa

143

Przestrzeganie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych podczas realizacji
prac remontowych i modernizacji Teatru Dramatycznego w Elblągu w 2004 r.

Del.
w Olsztynie

skargowa

144

Wyniki finansowe działalności Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej SA
w Ostródzie, a także zatrudnianie, wynajem pomieszczeń, zakup i wykorzystanie
tomografu komputerowego oraz prawidłowość powołania organów spółki w okresie
od jej utworzenia do II półrocza 2005 r.

Del.
w Olsztynie

skargowa

145

Działalność gospodarcza Elektrowni OPOLE SA (wybrane zagadnienia)

Del.
w Opolu

146

Realizacja przez wojewodów zadań wynikających z ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej w zakresie rejestracji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej – w świetle
prawidłowości ich funkcjonowania – realizacja wniosków z kontroli nr P/04/177
(Opolski Urząd Wojewódzki, MEDICUS s.c. w Wołczynie, ESKULAP sp. z o.o.
w Praszce, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu, Zakład
Opieki Zdrowotnej w Strzeleczkach, Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego, Zakład
Opieki Zdrowotnej L-MED w Otmuchowie)

Del.
w Opolu

sprawdzająca

147

Gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i infrastrukturą techniczną
na obszarze Starego Giszowca w Katowicach w latach 2002-2004 (Urząd Miasta
i Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach)

Del.
w Opolu

skargowa

148

Lokalizacja dużych obiektów handlowych w Kędzierzynie-Koźlu
w latach 1997-2005 (I półr.)

Del.
w Opolu

skargowa

149

Gospodarowanie majątkiem i środkami publicznymi – realizacja wniosków z kontroli
nr S/03/012 (Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim)

Del.
w Poznaniu

sprawdzająca

150

Gospodarka finansowa i mieniem pochodzącym z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa – realizacja wniosków z kontroli nr S/03/021 (Oddział Terenowy Agencji
Własności Skarbu Państwa w Poznaniu – filia w Pile)

Del.
w Poznaniu

sprawdzająca

151

Efektywność wydatkowania środków budżetowych na zwalczanie ognisk
enzootycznej białaczki bydła w woj. wielkopolskim (Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii w Poznaniu, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w Gostyniu, Grodzisku
Wielkopolskim, Koninie, Obornikach, Pile i Wągrowcu)

Del.
w Poznaniu

rozpoznawcza

152

Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie likwidacji publicznych
szkół i placówek (Urzędy Miast w Kaliszu i Dąbiu, Urząd Miasta i Gminy w Skokach,
Urzędy Gmin w Blizanowie i Przemęcie)

Del.
w Poznaniu

rozpoznawcza

153

Funkcjonowanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasz Dom” sp. z o.o.
w Poznaniu

Del.
w Poznaniu

skargowa

c/, d/

154

Realizacja przez władze miasta Poznania wybranych zadań w zakresie
administrowania gminnymi budynkami mieszkalnymi, z uwzględnieniem
budynków o nieustalonym stanie prawnym (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej sp. z o.o. i Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu)

Del.
w Poznaniu

skargowa

c/, d/

155

Prawidłowość udzielania przez Akademię Medyczną w Poznaniu zamówień
publicznych na dostawę sprzętu medycznego – unintów stomatologicznych

Del.
w Poznaniu

skargowa

d/

156

Prawidłowość wydawania pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych (stacji
bazowych, anten nadawczych telefonii komórkowej) przez prezydenta Miasta
Poznania w latach 1998-2001

Del.
w Poznaniu

skargowa

c/

157

Udostępnianie przez Szpital Specjalistyczny w Pile swojego majątku osobom trzecim

Del.
w Poznaniu

skargowa

158

Prawidłowość realizowania orzeczeń Komisji Majątkowych przez Agencję
Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Poznaniu

Del.
w Poznaniu

skargowa

c/

159

Funkcjonowanie nadzoru nad gminnymi spółkami wodnymi oraz prawidłowość
wydawania pozwoleń wodnoprawnych (Gminna Spółka Wodna w Doruchowie
i Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie)

Del.
w Poznaniu

skargowa

c/

160

Funkcjonowanie towarzystw budownictwa społecznego (Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Poznań i Wielkopolska)

Del.
w Poznaniu

skargowa

c/, d/

161

Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi przez zarząd Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Del.
w Poznaniu

skargowa

162

Wykorzystanie środków PFRON i zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SIMET
SA w Piaskach

Del.
w Poznaniu

skargowa

163

Prawidłowość zlecania i finansowania inwestycji w gminie Czarna

Del.
w Rzeszowie

164

Działalność szkół specjalnych w Rymanowie Zdroju w latach 2002-2004

Del.
w Rzeszowie

c/

c/

c/

1

2

3

4

5

165

Realizacja inwestycji oraz prawidłowość udzielania zamówień publicznych
w Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie w latach 2003-2005 (I półr.)

Del.
w Rzeszowie

166

Prawidłowość udzielenia i realizacja poręczenia ze środków budżetu państwa spłaty
kredytu na budowę wytwórni preparatów osoczopochodnych przez Laboratorium
Frakcjonowania Osocza sp. z o.o. w Mielcu

Del.
w Rzeszowie

167

Finansowanie wydatków na drogi publiczne w 2002 r. – realizacja wniosków z kontroli
nr P/02/175 (Urzędy Gmin w Jasienicy Rosielnej, Krasnem i Roźwienicy, Zarząd Dróg
Powiatowych w Dębicy)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

168

Funkcjonowanie Samodzielnego Publiczno-Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Miejscu Piastowym – realizacja wniosków z kontroli nr I/02/002

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

169

Organizowanie turnusów rehabilitacji przy udziale środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – realizacja wniosków z kontroli nr P/02/136
(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

170

Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w zakładach pracy chronionej – realizacja wniosków z kontroli nr P/02/149 (BŁYSK
sp. z o.o. w Dębicy)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

171

Organizacja i finansowanie działalności dydaktycznej w państwowych wyższych
szkołach zawodowych – realizacja wniosków z kontroli nr P/03/078 (Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

172

Prowadzenie przez Urząd Miasta Mielca wybranych postępowań
w zakresie rozgraniczenia nieruchomości

Del.
w Rzeszowie

skargowa

173

Prawidłowość postępowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Ropczycach w sprawach zgłoszeń samowoli budowlanych na działce nr 181
w Zagórzycach

Del.
w Rzeszowie

skargowa

174

Zasadność zróżnicowania stawek taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i odprowadzania ścieków w gminie Dukla

Del.
w Rzeszowie

skargowa

c/

175

Prawidłowość oddawania przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Przeworsku pomieszczeń do korzystania przez inne podmioty
w latach 2003-2005 (I kw.)

Del.
w Rzeszowie

skargowa

d/

176

Gospodarka finansowa przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych (wybrane
zagadnienia), z uwzględnieniem kosztów mających wpływ na cenę dostarczanej
wody i odprowadzanie ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świnoujściu, Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Stargardzie Szczecińskim, Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o. w Goleniowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
sp. z o. o. w Choszcznie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Białogardzie, Zakład Usług Publicznych w Golczewie)

Del.
w Szczecinie

177

Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie likwidacji publicznych
szkół i placówek (Urząd Miasta w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Stargardzie
Szczecińskim, Urząd Miasta i Gminy w Barlinku, Urząd Gminy w Policach)

Del.
w Szczecinie

178

Wypełnianie obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji podstawowych w woj.
zachodniopomorskim (Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Szczecinie oraz Oddziały w Kamieniu Pomorskim, Koszalinie, Sławnie i Wałczu)

Del.
w Szczecinie

179

Gospodarowanie terenami i infrastrukturą portową w portach morskich – realizacja
wniosków z kontroli nr P/02/160 (Zarządy Portów Morskich sp. z o.o. w Darłowie
i Kołobrzegu, Urząd Miejski w Dziwnowie, Urząd Gminy w Stepnicy)

Del.
w Szczecinie

sprawdzająca

180

Obrót nieruchomościami Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
– realizacja wniosków z kontroli nr P/02/159

Del.
w Szczecinie

sprawdzająca

181

Działalność III Urzędu Skarbowego w Szczecinie w zakresie opodatkowania importu
paliw - realizacja wniosków z kontroli nr I/03/007

Del.
w Szczecinie

sprawdzająca

182

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
(wybrane zagadnienia) w latach 2001-2004 – realizacja wniosków
z kontroli nr S/04/003

Del.
w Szczecinie

sprawdzająca

183

Wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych przez samorządy gminne
i powiatowe w woj. mazowieckim na finansowanie dokształcania i doskonalenia
zawodowego nauczycieli (Starostwa Powiatowe w Makowie Mazowieckim,
Pruszkowie, Przysusze i Żyrardowie, Urząd Miasta w Milanówku, Urzędy Gmin
w Broku, Ciechanowie, Izabelinie, Przasnyszu, Starym Lubotyniu, Szreńsku, Szydłowie
i Wieliszewie, Szkoły Podstawowe w Starym Lubotyniu i Szydłowie, Zespoły Szkół
w Bogatem i Izabelinie, Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie, Zespół Szkół
Agroekonomicznych w Brwinowie, Zespół Szkół Gminnych nr 1 w Milanówku, Zespół
Szkół Zawodowych w Makowie Mazowieckim, Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie

Del.
w Warszawie

a/

rozpoznawcza

9

1

2

3

184

Wykorzystanie dotacji budżetowej przez domy pomocy społecznej stałego
pobytu w latach 2003-2004 (Domy Pomocy Społecznej w: Czarnowie, Goślicach,
Jedlance, Konstancinie-Jeziornie, Kozienicach, Krzyżanowicach, Legionowie,
Łomiankach, Nowym Miszewie, Nowym Mieście nad Pilicą, Obrytem, Przasnyszu,
Robercinie, Siedlcach, Walendowie, Zielonce i Żyrardowie, Dom Pomocy Społecznej
Dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Pomocy
Społecznej Pod Brzozami, Dom Pomocy Społecznej im. św. Franciszka, Dom Pomocy
Społecznej Budowlani oraz Dom Pomocy Społecznej Chemik w Warszawie, Dom
Pomocy Społecznej Dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek w Pruszkowie,
Dom Pomocy Społecznej im. ks. Popiełuszki w Żyrardowie)

Del.
w Warszawie

185

Wydawanie pozwoleń na prowadzenie przy obiektach zabytkowych prac remontowych
i budowlanych (Starostwa Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim i Piasecznie)

Del.
w Warszawie

186

Funkcjonowanie nadzoru budowlanego na terenie woj. mazowieckiego (Powiatowe
Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w: Grodzisku Mazowieckim, Legionowie, Nowym
Dworze Mazowieckim, Otwocku, Sochaczewie, Wołominie, Żyrardowie
oraz dla powiatu Warszawa-Zachód)

Del.
w Warszawie

187

Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa
– realizacja wniosków z kontroli nr P/04/024 (Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego, Okręgowy Urząd Miar i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
w Warszawie, Instytut Kardiologii w Warszawie, Centrum Naukowo-Techniczne
Kolejnictwa w Warszawie, Mazowiecka Izba Rolnicza, Urząd Miasta i Gminy
w Nowym Mieście nad Pilicą, Urząd Gminy w Chlewiskach, Ośrodek Kultury, Sportu
i Wypoczynku w Warce, Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Stowarzyszenie
Rodziców i Dzieci Słabosłyszących i Niewidomych Tęcza w Warszawie, Firma
Handlowa Bud-Paw w Płocku, Państwowa Szkoła Muzyczna w Ostrołęce)

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

188

Legalność działań organów samorządu terytorialnego w sprawach likwidacji szkół
i placówek oświatowo-wychowawczych (Urząd Miasta i Gminy w Kałuszynie, Urzędy
Gmin w: Górznie, Krasnosielcu, Małkini Górnej, Mrozach Rzeczniowie i Siennie)

Del.
w Warszawie

rozpoznawcza

189

Prawidłowość udzielania zamówień publicznych przez jednoosobowe spółki
komunalne miasta Radomia oraz Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu
w latach 2002-2004

Del.
w Warszawie

skargowa

c/

190

Przebieg prywatyzacji Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego
w Warszawie

Del.
w Warszawie

skargowa

c/

191

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji udzielonych Nauczycielskiej
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Przedwiośnie” w Warszawie

Del.
w Warszawie

skargowa

c/

192

Prywatyzacja Mazowieckiej Wytwórni Wódek i Drożdży Polmos
w Józefowie k/Błonia

Del.
w Warszawie

skargowa

193

Prawidłowość likwidacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Winiarsko-Spożywczego
„Warsowin”, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży jego majątku

Del.
w Warszawie

skargowa

c/

194

Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Blach „Bistyp”
w Legionowie, z uwzględnieniem nadzoru nad jego działalnością ze strony wojewody
mazowieckiego

Del.
w Warszawie

skargowa

c/

195

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu i pozwoleniu
na budowę oraz obrotu nieruchomościami przez samorząd (na terenie byłej Gminy
Warszawa Wawer)

Del.
w Warszawie

skargowa

d/

196

Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Leoncinie

Del.
w Warszawie

skargowa

197

Zawieranie i realizacja umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez zespoły
ratownictwa medycznego na terenie Mławy

Del.
w Warszawie

skargowa

198

Realizacja w 2004 r. inwestycji wieloletniej finansowanej z budżetu państwa pn.
„Budowa Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju”, zmienioną następnie
w 2003 r. na ,,Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju” – realizacja
wniosków z kontroli nr P/02/085 i P/03/119

Del.
we Wrocławiu

sprawdzająca

199

Funkcjonowanie spółek restrukturyzacji kopalń, ze szczególnym uwzględnieniem
wykorzystania dotacji budżetowych otrzymywanych w latach 2000-2003 – realizacja
wniosków z kontroli nr P/03/140 (Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach
– Rejon Kopalni Węgla Kamiennego ,,WAŁBRZYCH-NOWA RUDA”)

Del.
we Wrocławiu

sprawdzająca

200

Rozliczanie składek na ubezpieczenie emerytalne przekazywanych przez ZUS
do otwartych funduszy emerytalnych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział
w Legnicy)

Del.
we Wrocławiu

rozpoznawcza

201

Zarządzanie hotelami pielęgniarskimi oraz rekrutacja na I rok studiów Akademii
Medycznej we Wrocławiu w latach 2001-2004

Del.
we Wrocławiu

skargowa

202

Wykorzystanie środków publicznych przez Milickie Stowarzyszenie Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych w Miliczu w latach 2002-2004

Del.
we Wrocławiu

skargowa

203

Funkcjonowanie Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego
we Wrocławiu (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

10

4

5

c/

d/

1

3

4

204

Działalność Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu w latach
2002-2004 (wybrane zagadnienia)

2

Del.
we Wrocławiu

skargowa

205

Gospodarowanie przez Telewizję Polską SA Oddział we Wrocławiu środkami
przeznaczonymi na zadania programowe, promocyjne oraz uzyskiwane wyniki
finansowe

Del.
we Wrocławiu

skargowa

c/

206

Działalność Dolnośląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych PKP we Wrocławiu
(wybrane zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

c/

207

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głogowie
(wybrane zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

208

Realizacja przez Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu zadań
w zakresie kontroli biletowej w środkach komunikacji zbiorowej oraz wytwarzania
i dystrybucji biletów w latach 2000-2004

Del.
we Wrocławiu

skargowa

209

Funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kamiennej Górze (wybrane zagadnienia), z uwzględnieniem wypełniania
przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze funkcji nadzoru wobec tego zakładu

Del.
we Wrocławiu

skargowa

210

Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
we Wrocławiu w latach 2000-2004 (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

211

Działalność Specjalistycznego Zespołu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
we Wrocławiu (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

212

Budowa składowiska odpadów komunalnych i zakładu utylizacji odpadów
komunalnych we wsi Gać oraz funkcjonowanie Związku ,,EKOGOK”
w latach 2002-2004

Del.
we Wrocławiu

skargowa

213

Prawidłowość procedur sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność powiatu
oleśnickiego (przy ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy) w latach 2003-2004

Del.
we Wrocławiu

skargowa

214

Prawidłowość wykorzystania przez Fundację w Służbie Wsi we Wrocławiu
przyznanych środków publicznych w latach 2002-2004

Del.
we Wrocławiu

skargowa

215

Prawidłowość likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Przemkowie

Del.
we Wrocławiu

skargowa

216

Działalność Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w latach 1999-2004
(wybrane zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

217

Przekazywanie przez Wojewodę Dolnośląskiego uprawnień organu założycielskiego
w zakresie nadzoru nad przedsiębiorstwami państwowymi ich radom nadzorczym

Del.
we Wrocławiu

skargowa

218

Działalność Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii
w Krośnicach (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

219

Działalność Urzędu Miejskiego we Wrocławiu w latach 2002-2005
(wybrane zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

220

Prawidłowość gospodarowania przez Strzegomskie Zakłady Mechaniczne ,,ZREMB”
SA w Strzegomiu mieniem Skarbu Państwa w latach 1998-2004

Del.
we Wrocławiu

skargowa

221

Działalność Urzędu Miejskiego w Jaworze (wybrane zagadnienia, z uwzględnieniem
rozliczeń finansowo-majątkowych ze sp. z o.o. „Inwestycje” i Przedsiębiorstwem
Usługowym Produkcyjno-Handlowym COM-D sp. z o.o. w Jaworze)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

222

Działalność Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze
w latach 2003-2005 (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

223

Wykonanie budżetu i gospodarowania składnikami majątkowymi przez Komendę
Miejską Straży Pożarnej we Wrocławiu w latach 2002-2004 (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

224

Działalność PZU ,,Życie” SA Oddział we Wrocławiu (wybrane zagadnienia,
w tym wypłacanie odszkodowań i dysponowanie mieniem)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

225

Realizacja przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu zamówień publicznych w latach 2003-2005, ze szczególnym
uwzględnieniem zamówień na usługi prawne

Del.
we Wrocławiu

skargowa

226

Restrukturyzacja Szpitala Powiatowego w Bolesławcu oraz gospodarowanie środkami
publicznymi

Del.
we Wrocławiu

skargowa

227

Działalność Nadleśnictwa Kamienna Góra w latach 2000-2004 (wybrane
zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

228

Sprzedaż i udostępnianie przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
w Szczecinie składników majątku z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Del.
w Zielonej Górze

229

Działalność sp. z o.o. „Europejska Klinika Rehabilitacji Victoria”
w Radzyniu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Del.
w Zielonej Górze

230

Działalność Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia „Radio Zachód” SA w Zielonej
Górze w zakresie gospodarowania majątkiem i sprzedaży usług

Del.
w Zielonej Górze

skargowa

5

c/

c/

c/

c/

11

1

2

3

231

Sprzedaż przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
gruntów o walorach inwestycyjnych lub rekreacyjnych w latach 2003-2005

Del.
w Zielonej Górze

232

Organizacja, funkcjonowanie i restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Starostwo
Powiatowe i Wojewódzki Szpital Zespolony w Gorzowie Wielkopolskim, Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kostrzynie)

233

Prawidłowość gospodarowania nieruchomościami przez PPUP Poczta Polska w latach
2003-2005

Objaśnienie (do kolumny 5.):

a) zlecenie Sejmu RP (lub komisji sejmowej);
b) sugestia Prezesa Rady Ministrów;
c) pismo posła (posłów) na Sejm RP;
d) pismo senatora (senatorów) RP;
e) pismo Rzecznika Praw Obywatelskich;
f) pismo Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych;
g) wystąpienie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
h) wystąpienie sejmiku wojewódzkiego;
i) pismo wojewody.

12

4

5

Del.
w Zielonej Górze

skargowa

c/

Del.
w Zielonej Górze

skargowa

Wykaz
wa¿niejszych
wniosków de lege
ferenda Najwy¿szej Izby
Kontroli przedstawionych
w informacjach
o wynikach kontroli
z 2005 r.
Za³¹cznik nr 5
do Sprawozdania
z dzia³alnoœci
Najwy¿szej Izby Kontroli

1

Wykaz ważniejszych wniosków de lege ferenda
Najwyższej Izby Kontroli przedstawionych w informacjach
o wynikach kontroli z 2005 r.1/

Lp.

(dział administracji
rządowej)

Nazwa kontroli

Akt prawny lub
problem, który należy
ująć w akcie prawnym

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

1

2

3

4

5

6

1

Zabezpieczenie
interesów państwa
w spółkach
z mniejszościowym
udziałem Skarbu
Państwa
(dział: Skarb
Państwa)

Dział IV, rozdział 2 ustawy
z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j.
Dz.U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397 ze zm.)

Rozważenie możliwości
dokonania zmian w ustawie prowadzących do wyeliminowania
w kolejnych prywatyzacjach
nieefektywnego nadzoru Skarbu
Państwa wobec pakietów akcji
i udziałów przeznaczonych dla
osób uprawnionych do ich
bezpłatnego nabycia.

Niezrealizowany

Rozwiązaniem mogłoby być prawo
do zamiany bezpłatnego nabycia akcji
na ekwiwalent pieniężny, pochodzący z
ich sprzedaży. Możliwość nabycia akcji
przez osoby uprawnione mogłaby zostać
przeniesiona do umów prywatyzacyjnych, w postaci zobowiązania inwestora
do odsprzedania akcji tym osobom.
Potrzebę, przynajmniej czasowego,
utrzymywania przez Skarb Państwa
mniejszościowych udziałów w spółkach
Minister SP uzasadniał m.in. ograniczeniami prawnymi w zbywaniu akcji (udziałów), wynikającymi z regulacji ustawowych, np. koniecznością utrzymywania
akcji (udziałów) SP przeznaczonych do
objęcia przez pracowników, rolników
lub rybaków, aż do czasu całkowitego
zakończenia procesu nieodpłatnego
udostępniania akcji (udziałów) uprawnionym.

2

Zabezpieczenie
interesów państwa
w spółkach
z mniejszościowym
udziałem Skarbu
Państwa
(dział: Skarb Państwa)

Ustawa z 30.08.1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1397 ze zm.)

Uregulowanie w ustawie trybu
prywatyzacji (art. 1 ust. 2 pkt 1),
polegającego na obejmowaniu
akcji w podwyższonym kapitale
zakładowym jednoosobowych
spółek SP, powstałych w wyniku
komercjalizacji przez podmioty
inne niż Skarb Państwa.

Niezrealizowany

W przeciwieństwie do sposobów prywatyzacji wymienionych w art. 1 ust. 2
pkt 1a i pkt 2, ww. tryb nie jest uszczegółowiony w dalszej części ustawy.

3

Funkcjonowanie
administracji miar
i administracji
probierczej
(dział: gospodarka)

Rozporządzenie Ministra
Finansów z 30.07.2001 r.
w sprawie wysokości opłat
za czynności organów
i urzędów administracji
probierczej oraz trybu ich
pobierania (Dz.U. Nr 81,
poz. 883 ze zm.)

Znowelizowanie rozporządzenia
przez Ministra Finansów, w celu
prawidłowego uregulowania
zagadnienia zwrotu kosztów,
o którym mowa
w § 4.

Zrealizowany

Celem wniosku było doprowadzenie
do zgodności przepisów rozporządzenia
z upoważnieniem ustawowym, dopuszczającym jedynie pobieranie opłat za
czynności administracji probierczej.
W rozporządzeniu Ministra Finansów
z 12.08.2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat
za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich
pobierania (Dz.U. Nr 160, poz. 1347)
uchylono § 4.

4

Funkcjonowanie
administracji miar
i administracji
probierczej
(dział: gospodarka)

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z 12. 06. 2003 r.
w sprawie szczegółowych
zasad przeprowadzenia
kontroli przez pracowników urzędów miar (Dz.U.
Nr 132, poz. 1227)

Znowelizowanie rozporządzenia
przez Ministra Gospodarki
i Pracy, w celu umożliwienia
pracownikom administracji miar
przeprowadzania efektywnych
kontroli także w obszarze
działalności gospodarczej
prowadzonej na stosunkowo
niewielką skalę, np. handlu
bazarowego.

Niezrealizowany

Przepisy rozporządzenia, a w szczególności wzór upoważnienia do kontroli,
mają niekorzystny wpływ na skuteczność
kontroli. Konieczność precyzyjnego identyfikowania kontrolowanego podmiotu
w upoważnieniach pozostawia poza jej
zasięgiem niektóre grupy użytkowników
przyrządów pomiarowych (taksówkarzy,
handel obwoźny, bazary, targowiska itp.).
W wypadku użytkowników prowadzących
kioski uliczne, stragany, tzw. warzywniaki czy małe sklepy, ustalenie dokładnych
danych jednostki kontrolowanej jest bar-
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Uwagi

1/

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r.
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dziej pracochłonne, niż sama kontrola.
Niekiedy dane są nieaktualne, co stwarza konieczność odstąpienia od kontroli.
Korzystnym rozwiązaniem byłoby przywrócenie upoważnień okresowych (np.
rocznych) do wykonywania kontroli na
terenie działania urzędu, z wpisanymi
do nich uprawnieniami kontrolującego,
przewidzianymi w art. 21 ust. 2 pkt 1-5
ustawy – Prawo o miarach. Większość
osób prowadzących handel obwoźny,
bazarowy lub targowiskowy (na ogół
sezonowo) nie można zidentyfikować
przed rozpoczęciem kontroli. Względy
celowościowe przemawiają więc za tym,
aby tej grupy użytkowników nie wyłączać
z obszaru działań kontrolnych administracji miar.

5

Funkcjonowanie
administracji miar
i administracji
probierczej
(dział: gospodarka)

6

Nadzór nad
spółkami Skarbu
Państwa i przedsiębiorstwami
państwowymi
w zakresie zaangażowania kapitałowego w spółki
prawa handlowego
(dział: Skarb
Państwa)

7

Egzekwowanie przez
urzędy skarbowe
zaległości podakowych w 2004 r.
(dział: finanse
publiczne)

Propozycja wydania aktu
prawnego

Objęcie przez Ministra Gospodarki i Pracy prawną kontrolą
metrologiczną mierników współczynnika przepuszczania światła
przez szyby samochodowe.

Niezrealizowany

Realizacja wniosku pozwoli uniknąć
możliwości podważania wiarygodności
wskazań miernika, w wypadku zastosowania go przez Policję.

Wdrożenie przez Radę Ministrów
jednolitej polityki właścicielskiej,
obejmującej wszystkie podmioty,
które gospodarują mieniem
państwowym – niezależnie od
ich formy własności i podstaw
prawnych sprawowania nadzoru
właścicielskiego. Realizacja
wniosku powinna uwzględniać
m.in.:

Niezrealizowane

Minister SP nie znał wartości majątku wniesionego przez spółki z udziałem
Skarbu Państwa i przedsiębiorstwa państwowe do spółek zależnych. Nie dysponował także bazą danych o podmiotach,
w których posiadały one udziały i akcje.
Sześć zbadanych spółek i przedsiębiorstw
państwowych posiadało przeciętnie po
pięć spółek „córek” (łącznie 32 spółki
zależne). Niektóre z nich posiadały własne spółki zależne („wnuczki”). W 2003r.
prowadziło działalność 948 przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych
spółek SP, z których większość mogła
przenosić majątek do spółek zależnych.
Bieżąca kontrola Skarbu Państwa nad
podmiotami prawa handlowego oraz
przedsiębiorstwami państwowymi jest
bardzo ograniczona. W spółkach „córkach”, „wnuczkach” itd. w zdecydowanej
większości zanika. Sytuacja ta sprzyja
utrwalaniu się zjawisk korupcjogennych,
wzmacnianych niejawnością i nieprzejrzystością decyzji kadrowych w spółkach
zależnych.

Art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z 26.11.
1998 r. o finansach publicznych przewidywał, że przy prowadzeniu planów kont
dla organów podatkowych w zakresie
podatków należało stosować zasadę naliczania i ewidencjonowania odsetek od
nieterminowych płatności nie później
niż na koniec każdego kwartału (podobne rozwiązanie zawiera art. 17 ust. 1 pkt
3 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach
publicznych). Na podstawie § 24 ust. 2
pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2003 r. w sprawie zasad
rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez
ograny podatkowe podległe ministrowi
właściwemu ds. finansów publicznych
istnieje obowiązek ewidencjonowania

1. Ustawa z 8.08.1996 r.
o zasadach wykonywania
uprawnień przysługujących
Skarbowi Państwa (Dz.U.
Nr 106, poz. 493 ze zm.);

1. Jasne określenie zasad przenoszenia państwowego mienia
do podmiotów wyłączonych spod
rygorów ustawy.

2. Art. 5a ustawy z 8.08.
1996 r. o zasadach
wykonywania uprawnień
przysługujących Skarbowi
Państwa (Dz.U. Nr 106,
poz. 493 ze zm.) oraz art.
46a ustawy z 25.09.1981 r.
o przedsiębiorstwach
państwowych (t.j. Dz.U.
z 2002 r. Nr 112, poz. 981
ze zm.)

2. Wprowadzenie obowiązku uzyskania zgody organu
założycielskiego na rozporządzenie przez przedsiębiorstwo
państwowe mieniem
o wartości powyżej 50 tys. euro
oraz obrotu przez nie akcjami
i udziałami.

– art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy
z 30.06.2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104) – do 1 stycznia
2005 r. art. 14 ust. 2 pkt 3
ustawy z 26.11.1998 r.
o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148 ze zm.);
– § 24 ust. 2 pkt 1 lit. b
rozporządzenia Ministra
Finansów z 29.10.2003 r.
w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla
prowadzenia ewidencji
podatków i niepodatkowych
należności budżetowych
przez organy podatkowe
podległe ministrowi

Niezrealizowany
Jednoznaczne określenie
w przepisach wykonawczych do
ustawy terminów ewidencjonowania niezapłaconych odsetek od
zobowiązań podatkowych.
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właściwemu ds. finansów
publicznych (Dz.U. Nr 187,
poz. 1827, ze zm.);
– § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów
z 18.12.2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad
rachunkowości oraz planów
kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz
niektórych jednostek sektora finansów publicznych
(Dz.U. Nr 153, poz. 1752
ze zm.)
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Używanie symboli
państwowych przez
organy administracji
publicznej
(dział: kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego)

Nowa ustawa, zastępująca
dotychczasową ustawę
z 31.01.1980 r. o godle,
barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o pieczęciach państwowych
(t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 235,
poz. 2000)

Uchwalenie nowej ustawy,
kompleksowo regulującej zasady
używania symboli państwowych
RP, z uwzględnieniem:

Niezrealizowane

1. Wprowadzenia jednoznacznych definicji podstawowych
pojęć, takich jak flaga RP, flaga
z godłem oraz ustalenie zasad ich
używania, w tym umieszczania
flagi RP w relacji do flagi innego
kraju lub organizacji.
2. Określenia zasad umieszczania godła RP na budynkach
stanowiących siedzibę urzędów,
a także rodzajów pomieszczeń urzędowych, w których
umieszczanie godła RP jest
obowiązkowe.
3. Ustalenie zasad używania
wizerunku orła ustalonego dla
godła, w tym na pismach
urzędowych oraz w korespondencji elektronicznej.
4. Określenie wymogów, jakie
powinny spełniać witryny internetowe jednostek administracji
publicznej w zakresie prezentacji
godła lub wizerunku orła.

9
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Wykonanie budżetu
państwa
w 2004 r., cz. 81
– rezerwa ogólna
i cz. 83 – rezerwy
celowe
(dział: budżet)

Art. 102, 133 i 134 ustawy
z 30.06.2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104) – wcześniej art.
66 ust. 1 i ust. 2, 90 ust.
3 i 4 ustawy z 26.11.1998 r.
o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 ze zm.)

6
naliczonych odsetek za zwłokę uprzednio
nieprzypisanych, w momencie ich wpłaty. Przepisy rozporządzenia nie określają
terminu, w jakim te niezapłacone odsetki
powinny być ewidencjonowane. Z kolei
przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 18.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego oraz
niektórych jednostek sektora finansów
publicznych, w § 7 ust. 2 wprowadzają
zasadę, iż odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których
stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach
rachunkowych w momencie ich zapłaty
lub w wysokości odsetek należnych na
koniec kwartału. Wytyczne zawarte w art.
14 ust. 2 nie zostały w sposób właściwy
zrealizowane, ponieważ przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2003 r.
nie określają terminu ewidencjonowania
niezapłaconych odsetek, natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Finansów
z 18.12.2001 r. nie precyzują wystarczająco tego terminu.

Rozważenie możliwości opracowania szczegółowych zasad
rozdysponowywania
i wykorzystania środków
z rezerw celowych i rezerwy
ogólnej, w celu uzyskania
oszczędności w wydatkach
budżetu państwa.

Niezrealizowany

Obowiązująca obecnie ustawa była
wielokrotnie nowelizowana, przez co jest
niespójna i niejednoznaczna. Nie wydano
też większości przepisów wykonawczych
do ustawy.
Ustawa z 28.07.2005 r. o zmianie
ustawy o godle, barwach i hymnie RP
(Dz.U. Nr 172, poz. 1439) częściowo
uregulowała jedynie sprawy umieszczania godła na budynkach stanowiących
siedzibę urzędów. W Kancelarii Prezydenta RP zespół ekspertów prowadził
prace nad projektem nowej ustawy, które
nie zostały zakończone. Członkom zespołu przekazano informację o wynikach
kontroli NIK.
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Ulgi podatkowe dla
przedsiębiorców
(dział: finanse publiczne)

Ustawa z 30.04.2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz.U. z 2004 r.
Nr 123, poz. 1291)

Wprowadzenie do ustawy przepi- Niezrealizowany
su umożliwiającego nakładanie
kar na organy udzielające pomocy publicznej za niewywiązywanie
się z realizacji obowiązków
sprawozdawczych.

11

Realizacja ustawy
o gwarantowanych
przez Skarb Państwa
ubezpieczeniach
eksportowych
(dział: instytucje
finansowe)

Ustawa z 7.07.1994 r.
o gwarantowanych przez
Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 59, poz.
609 ze zm.); ustawa
z 16.11.2000 r. o zmianie
ustawy o gwarantowanych
przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów
eksportowych (Dz.U. Nr
114, poz. 1190) – dot. art.
7b ust. 3 i 15 ust. 2

Pilne przygotowanie projektów
i doprowadzenie do wydania
wszystkich brakujących rozporządzeń do ustawy.
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Prawidłowość finansowania ze środków
budżetu państwa
zadań realizowanych
przez jednostki spoza sektora finansów
publicznych
(dział: instytucje
finansowe)

Ustawa z 29.01.2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177 ze zm.)

Niezrealizowany
Uregulowanie w ustawie zasad
wydatkowania przez jednostki
spoza sektora finansów publicznych środków publicznych podczas realizacji zadań związanych
z opieką nad Polonią i Polakami
za granicą w krajach niebędących
członkami Unii Europejskiej.

Zrealizowany

6
Podmiotów upoważnionych do udzielania pomocy publicznej jest ok. 3,5
tys., natomiast z obowiązku przedłożenia
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów sprawozdań za I kw.
2004 r. wywiązało się jedynie 10 organów. UOKiK nie był w stanie określić,
które i ile z podmiotów zobowiązzanych
do składania sprawozdań nie wywiązało
się z tego obowiązku oraz wyegzekwować
brakujących sprawozdań, jak i oszacować wielkości pomocy, o udzieleniu
której nie został poinformowany. Prezes
UOKiK nie miał instrumentów prawnych
do dyscyplinowania organów udzielających pomocy. Jego działania ograniczały
się do interwencji w podmiotach, które
przypuszczalnie udzielały pomocy (np.
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej), a które o tym
nie raportowały.
W związku z nowelizacją ustawy,
przepisy wykonawcze do ustawy o ubezpieczeniach eksportowych zachowały
moc do czasu wejścia w życie przepisów
wydanych na podstawie upoważnień
w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, o ile nie były sprzeczne z jej przepisami, jednak nie dłużej niż przez 12
miesięcy od dnia jej wejścia w życie (art.
2 ustawy z 16.11.2000 r.), tj. nie dłużej
niż do 4 stycznia 2002 r. Do czasu zakończenia kontroli w Ministerstwie Finansów
(listopad 2004 r.) nie zostały wydane
nowe akty, dla których delegację stanowiły m.in. przepisy art. 7b ust. 3 i art. 15
ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach eksportowych. Przepisy te zobowiązywały:
– w art. 7b ust. 3 Radę Ministrów
do określenia, w drodze rozporządzenia,
szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń
Eksportowych;
– w art. 15 ust. 2 Ministra Finansów
do opracowania regulaminu określającego tryb sprawowania nadzoru nad
działalnością KUKE w zakresie ubezpieczenia oraz udzielania gwarancji ubezpieczeniowych.
Dnia 23.08.2005 r. Rada Ministrów
wydała rozporządzenie w sprawie
szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń
Eksportowych (Dz.U. Nr 174, poz.
1446), wykonując delegację z art. 7b
ust. 3 ustawy. Weszło ono w życie
24. 09. 2005 r.
Nie do końca uregulowany jest problem stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przy zlecaniu zadań
realizowanych poza granicami kraju
(np. opieka nad Polonią i Polakami za
granicą sprawowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”). Obecny
stan prawny nie gwarantuje w pełni
zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
przy zlecaniu zadań finansowanych
z budżetu państwa, a realizowanych za
granicą.
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Zaciąganie i spłata
zobowiązań oraz
egzekwowanie
należności przez
podmioty sektora
rządowego oraz
ewidencja
i sprawozdawczość
tych podmiotów
w zakresie państwowego długu
publicznego i należności
(dział: budżet)

Art. 9 ustawy z
26.11.1998 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z
2003 r., Nr 15, poz. 148
ze zm.), obecnie art. 10
ustawy z 30.06.2005 r. o
finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104)

Niezrealizowany
Dla zapewnienia kompletności
i spójności danych publikowanych w zakresie państwowego
długu publicznego, celowe jest
określenie w ustawie podmiotów,
których zobowiązania stanowią
dług Skarbu Państwa.

4

5

Brak formalnoprawnej definicji Skarbu
Państwa oraz precyzyjnej definicji długu
SP uniemożliwia jednoznaczne określenie podmiotów, których zobowiązania
powinny być zaliczone do długu SP. W
rezultacie do długu, którego kwota jest
publikowana przez Ministra Finansów,
nie są zaliczane zobowiązania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, mimo iż jest ono uprawnione do
zaciągania zobowiązań w imieniu SP.

6

14

Zaciąganie i spłata
zobowiązań oraz
egzekwowanie
należności przez
podmioty sektora
rządowego oraz
ewidencja
i sprawozdawczość
tych podmiotów
w zakresie państwowego długu
publicznego i należności
(dział: budżet)

Rozporządzenie Ministra
Finansów z 10.12.2001 r.
w sprawie rodzajów i zasad
sporządzania sprawozdań
w zakresie państwowego długu
publicznego oraz poręczeń
i gwarancji jednostek sektora
finansów publicznych (Dz.U.
Nr 148, poz. 1653)

Nieprawidłowości w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N wskazują
na potrzebę doprecyzowania
rozporządzenia. Błędy wynikały
z nieodpowiedniej interpretacji
jego przepisów. Ze względu na
wysoki stopień zagregowania
danych wykazywanych w sprawozdaniach o stanie zobowiązań
i należności, w praktyce ograniczone są możliwości skorygowania ew. błędów, zarówno przez
Ministerstwo Finansów, jak i
podmioty sporządzające zbiorcze
sprawozdania. Pozytywny wpływ
na poprawę jakości danych
sprawozdawczych będzie miało
doprecyzowanie przepisów rozporządzenia oraz opublikowanie
instrukcji określającej zasady
sporządzania sprawozdań.

Niezrealizowany

Wyniki kontroli w 32 jednostkach
zobowiązanych do sporządzania takich
sprawozdań wskazują na występowanie
licznych nieprawidłowości w sprawozdaniach Rb-Z, na podstawie których
obliczana jest kwota państwowego długu publicznego. Błędy te, wg stanu na
31.12. 2003 r., skutkowały zawyżeniem
zobowiązań o 48 mln zł, tj. o 8,2% zobowiązań wykazanych przez te jednostki. W
sprawozdaniach za I półr. 2004 r. dodatnie saldo nieprawidłowości (38,9 mln zł)
stanowiło 5,8% ogólnych zobowiązań.
Gdy relacja długu publicznego do PKB
kształtuje się nieznacznie poniżej progów ostrożnościowych, zawyżenie zobowiązzań może skutkować wykazaniem
przekroczenia progów i niezasadnym
wszczęciem procedur ostrożnościowych
lub sanacyjnych.
Przyczynami nieprawidłowości były:
błędna interpretacja przepisów rozporządzenia, pomyłki oraz niedostosowanie systemów ewidencji księgowej
do potrzeb związanych ze sporządzaniem
sprawozdań.
Trudności w interpretacji dotyczyły
w szczególności:
– definicji zobowiązań i należności
wymagalnych, określonych odpowiednio
w § 8 pkt 4 i w § 12 ust. 2 pkt 4;
– sposobu określenia wartości nominalnej należności i zobowiazań, tj. powiązania przepisów rozporządzenia z rozporządzeniem z 16.12.1999 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania wartości
zobowiązań zaliczanych do państwowego
długu publicznego (Dz.U. Nr 109, poz.
1244);
– kryteriów kwalifikowania należności
i zobowiązań jako spornych, a także kwalifikowania kontrahentów do odpowiedniej kategorii dłużników (wierzycieli);
– zasad zaliczania poszczególnych rodzajów depozytów do kategorii określonej w § 8 pkt 3 i § 12 ust. 2 pkt 3 (m.in.
kaucji, wadiów, środków zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych, depozytów i lokat bankowych).
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Zaciąganie i spłata
zobowiązań oraz
egzekwowanie
należności przez
podmioty sektora
rządowego oraz
ewidencja

§ 5 rozporządzenia Rady
Ministrów z 27.08.1991 r.
w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U.
z 1991 r. Nr 84, poz. 380
ze zm.)

Podjęcie przez Ministra Edukacji Niezrealizowany
Narodowej i Sportu, w trybie pilnym, nowelizacji rozporządzenia,
w celu zniesienia obowiązku przekazywania części odpisów amortyzacyjnych na scentralizowane
rachunki właściwych ministerstw.

W 2003 r. obowiązek przekazywania
centralizowanych odpisów amortyzacyjnych dotyczył m.in. 90 uczelni państwowych podlegających MENiS, z których
jedynie 7 odprowadziło środki. Ministerstwo nie podejmowało działań w celu
wyegzekwowania środków od pozosta-

1

2

3

4

5

i sprawozdawczość
tych podmiotów
w zakresie państwowego długu
publicznego i należności
(dział: szkolnictwo
wyższe)

6
łych uczelni. Mimo wniosku NIK z 1997 r.
dotyczącego odstąpienia od centralizacji odpisów, Ministerstwo będące
faktycznym dysponentem środków
gromadzonych na scentralizowanym
rachunku, nie opracowało zasad gospodarowania nimi. Nie wyegzekwowało także od uczelni należnych wpłat,
stosując pozbawioną podstawy prawnej
zasadę „przyjmowania do wiadomości”
wniosków uczelni o pozostawienie w ich
dyspozycji kwot odpisów amortyzacyjnych podlegających centralizacji.
Np. w 2001 r. zaakceptowało wnioski w
tej sprawie złożone przez 45 uczelni na
kwotę 25,8 mln zł, a w 2003 r. wnioski
83 uczelni na kwotę 37,4 mln zł.
Rozporządzenie zachowuje moc do
dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie art.
105 ustawy z 12.09.1990 r. o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 ze zm.),
jednak nie dłużej niż do 31.12.2006 r.
– por. art. 275 ust. 3 ww. ustawy.
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Funkcjonowanie
przywięziennych
zakładów pracy
(dział: sprawiedliwość)

Art. 6 ustawy
z 28.08.1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych
wolności (Dz.U. Nr 123,
poz. 777 ze zm.)

Podjęcie nowelizacji w kierunku
uzależnienia wysokości ulg
i zwolnień w podatkach
i opłatach, przysługujących
przywięziennym zakładom pracy,
nie tylko od udziału osadzonych
w zatrudnieniu ogółem, lecz
również od liczby zatrudnianych
osadzonych, a także wartości
wykonywanych przez nich robót
i usług, czy też wytworzonych
wyrobów.

Niezrealizowany

Za taką nowelizacją przemawiają
ustalenia kontroli, które potwierdziły
korzystanie przez przywięzienne zakłady pracy z wysokich ulg w podatkach
i opłatach, nawet przy niewielkiej liczbie
zatrudnianych skazanych oraz – ograniczająca tworzenie miejsc pracy osadzonym – skala zleceń realizowanych przez
przywięzienne zakłady pracy w formie
pośrednictwa.
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Funkcjonowanie
przywięziennych
zakładów pracy
(dział: sprawiedliwość)

Art. od 6a do 8 ustawy
z 28.08.1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych
wolności (Dz.U. Nr 123,
poz. 777 ze zm.)

Podjęcie nowelizacji w kierunku
zobligowania przywięziennych
zakładów pracy do przeznaczania
wyraźnie określonej części zysku
oraz środków z ulg i zwolnień w
podatkach i opłatach na zadania
skutkujące tworzeniem miejsc
pracy dla osadzonych.

Niezrealizowany

Dotychczas, mimo ustawowego obowiązku podporządkowania zysku resocjalizacji, poprawie wyników ekonomiczno-finansowych rzadko towarzyszyło
istotne polepszenie warunków lub zwiększenie liczby miejsc pracy dla osób
pozbawionych wolności.
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Ochrona środowiska
przed elektromagnetycznym
promieniowaniem
niejonizującym
(dział: środowisko)

Rozporządzenie Ministra
Środowiska z 22.12.2004 r.
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja
wymaga zgłoszenia (Dz.U.
Nr 283, poz. 2839)

Podjęcie przez Ministra Środowiska działań w celu zmiany
rozporządzenia przez ujęcie w
załączniku do rozporządzenia
instalacji emitujących pola
elektromagnetyczne.

Niezrealizowany

Wielokrotne zmiany regulacji prawnych doprowadziły do rezygnacji, od
31.05.2004 r., z pozwoleń na użytkowanie
takich instalacji, a od 28.07.2005 r.
– z pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych. Aktualnie, z mocy ustawy
– Prawo ochrony środowiska, instalacje,
których eksploatacja powoduje wprowadzenie do środowiska energii w tej
postaci, podlegają jedynie zgłoszeniu
organowi ochrony środowiska. Wymóg
ten nie znajduje jednak odzwierciedlenia
w przepisach wskazanego rozporządzenia, wydanego na podstawie art.
153 ust. 1 ww. ustawy. W zał. do rozporządzenia nie ujęto instalacji (urządzeń)
emitujących pola elektromagnetyczne.
Odstąpienie od obowiązku uzyskania
decyzji o pozwoleniu na emitowanie pól
elektromagnetycznych i pozwoleń emitujących te pola NIK oceniła jako przedwczesne. Na problem ten NIK zwracała
już uwagę w trakcie prac nad nowelizacją
ustawy – Prawo ochrony środowiska,
wnioskując o utrzymanie stanu prawnego dotyczącego pozwoleń na emitowanie
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promieniowania. Opracowano projekt
zmiany rozporządzenia, zgodnie z którym obowiązkiem zgłoszenia objęte zostałyby instalacje będące źródłami pól
elektromagnetycznych, tj. linie i stacje
o napięciu znamionowym wynoszącym
nie mniej niż 110 kV, a także instalacje
radiokomunikacyjne, radionawigacyjne
i radiolokacyjne, których równoważna
moc promieniowania izotropowo wynosi
nie mniej niż 15 W, emitujące pola o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
Opracowano też projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zakresu
danych ujętych w zgłoszeniu, o którym
mowa w art. 152 ust. 2 ustawy – Prawo
ochrony środowiska.
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Gospodarowanie
mieniem Skarbu
Państwa będącym w
zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy
Państwowe
(dział: środowisko)

Rozporządzenie Rady
Ministrów z 6.12.1994 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki
finansowej w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe (Dz.U. Nr
134, poz. 692)

Niezrealizowany
Podjęcie przez Prezesa Rady
Ministrów działań w celu znowelizowania rozporządzenia
i dostosowania go do stanu
prawnego powstałego po nowelizacji ustawy o lasach w 1997 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów nie
określa trybu prognozowania i ujmowania w planach finansowo-gospodarczych
wpływów ze sprzedaży lasów i gruntów
w trybie art. 38 ustawy o lasach. Nie jest
także uregulowany tryb i termin przekazywania dochodów budżetu państwa ze
sprzedaży lasów i gruntów.
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Wykorzystanie
środków Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego
w latach 2001-2004
(dział: budownictwo, gospodarka
przestrzenna i mieszkaniowa)

Rozporządzenie Rady
Ministrów z 4.07.2000 r.
w sprawie warunków i trybu
udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego
oraz niektórych wymagań
dotyczących lokali i
budynków finansowanych
przy udziale tych środków
(Dz. U. Nr 62, poz. 719
ze zm.)

Podjęcie przez Prezesa Rady
Ministrów działań w celu nowelizacji rozporządzenia w kierunku
uproszczenia procedury uzyskiwania kredytu ze środków KFM,
przez wprowadzenie jednoetapowego postępowania dotyczącego
warunków i trybu udzielania oraz
spłaty kredytów na realizację
przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych.

Niezrealizowany

Zmiana procedury rozpatrywania
wniosków o udzielenie kredytu, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów
z 4.09.2001 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1234),
skomplikowała proces przyznawania
kredytów i przyczyniła się do rezygnacji
przez część wnioskodawców z ubiegania
się o kredyt, powodując tym samym regres w programie kredytowania budowy
lokali mieszkalnych na wynajem środkami KFM (np. w 2002 r. udzielono o około
25% kredytów mniej, niż w 2001 r.).
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Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych
w zasobach
mieszkaniowych
w latach 1999-2004
(I półr.)
(dział: budownictwo, gospodarka
przestrzenna i mieszkaniowa)

Ustawa z 18 grudnia
1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych
(Dz.U. Nr 162, poz. 1121
ze zm.)

Niezrealizowany
Podjęcie przez Ministra Infrastruktury, w porozumieniu
z Ministrem Finansów, działań
na rzecz rozszerzenia systemu
wspierania przedsięwzięć
termomodernizacyjnych, przez
wprowadzenie zwolnień podatkowych dla inwestorów w wypadku
niezaciągania kredytu na ten cel.

W 1995 r., w wyniku skierowanego
do Prezesa Rady Ministrów sejmowego
dezyderatu w sprawie racjonalizacji użytkowania energii w sektorze komunalnobytowym, opracowano „Założenia polityki państwa w zakresie racjonalizacji
użytkowania energii w sektorze komunalno-bytowym”. Zostały one przyjęte przez
Radę Ministrów 3.10.1995 r. Dotychczas
nie utworzono systemu takich zwolnień.
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Kontrole doraźne
dotyczące Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego
(dział: administracja
publiczna)

Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z 23.12.
2002 r. w sprawie
organizacji i sposobu
przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Prezesa
Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego (Dz.U.
Nr 239, poz. 2049)

Znowelizowanie rozporządzenia
przez Prezesa Rady Ministrów,
przez skreślenie przepisu § 2 pkt
7 oraz wprowadzenie obowiązku
przedkładania Prezesowi Rady
Ministrów przez Radę Normalizacyjną, wraz z uchwałą w
sprawie zgłoszenia kandydatów
na stanowisko Prezesa PKN,
dokumentacji potwierdzającej
spełnianie przez kandydatów
ustawowych wymogów do
zajmowania tego stanowiska.

Zrealizowany

Celem wniosku była eliminacja niezgodności rozporządzenia z upoważnieniem ustawowym oraz ustanowienie
procedury zabezpieczającej Prezesa Rady
Ministrów przed powołaniem na stanowisko Prezesa PKN osoby niespełnającej
ustawowych wymogów. Szef Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów poinformował
NIK o podpisanym 23.09.2005 r. przez
Prezesa RM rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji
i sposobu przeprowadzania konkursu na
stanowisko Prezesa PKN (Dz.U. Nr 189,
poz. 1595).
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Funkcjonowanie
gospodarstw
pomocniczych jednostek sektora finansów publicznych
(dział: finanse publiczne)

Rozporządzenie Ministra
Finansów z 26.01.2005 r.
w sprawie gospodarki
finansowej jednostek
budżetowych, zakładów
budżetowych i gospodarstw
pomocniczych jednostek
budżetowych oraz zasad
i terminów rocznych
rozliczeń i wpłat do budżetu
(Dz.U. Nr 23, poz. 190)

Określenie przez Ministra Finan- Niezrealizowany
sów w przepisach wydanych na
podstawie art. 32 ustawy o finansach publicznych szczegółowego
sposobu ustalania kosztów
własnych usług świadczonych
na rzecz macierzystej jednostki
budżetowej oraz rozliczeń z tego
tytułu, w tym np. wprowadzenia
obowiązku kalkulowania kosztów
jednostkowych ww. usług.
Umożliwiałoby to kierownikom jednostek budżetowych
sprawdzenie, czy rozliczenia
z gospodarstwem pomocniczym
dokonywane są według kosztów
własnych (tj. zgodnie z art.
20 ust. 9 ustawy o finansach
publicznych), a także porównanie
ww. kosztów z cenami usług
świadczonych przez podmioty
zewnętrzne.
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Funkcjonowanie
gospodarstw
pomocniczych jednostek sektora finansów publicznych
(dział: finanse publiczne)

Rozporządzenie
Ministra Finansów
z 26.01.2005 r.
w sprawie gospodarki
finansowej jednostek
budżetowych, zakładów
budżetowych i gospodarstw pomocniczych
jednostek budżetowych
oraz zasad
i terminów rocznych
rozliczeń i wpłat do
budżetu (Dz.U. Nr 23,
poz. 190)

Określenie przez Ministra Finansów w przepisach wydanych
na podstawie art. 32 ustawy
o finansach publicznych, szczegółowego sposobu ustalania
i dokonywania rozliczeń z tytułu
dochodów z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa administrowanych przez
gospodarstwa, w tym określenie
terminowości rozliczeń rachunków, na które dochody
te powinny być przelewane
oraz obowiązku prowadzenia
ewidencji tych dochodów przez
gospodarstwa pomocnicze.
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Realizacja przez
gminy zadań
z zakresu spraw
obywatelskich
(dział: administracja
publiczna)

Dział I, rozdział IV ustawy
z 12.04.2001 r.
– Ordynacja wyborcza do
Sejmu RP i do Senatu RP
(Dz.U. Nr 46, poz. 499
ze zm.)

Niezrealizowany
Podjęcie przez Radę Ministrów
inicjatywy ustawodawczej, w celu
wprowadzenia do prawa wyborczego przepisów zobowiązujących organy wykonawcze gmin
do ustalania stanu faktycznego
i weryfikacji danych zgłoszonych
przez obywateli we wnioskach
o wpis do rejestru wyborców,
przed wydaniem decyzji w tej
sprawie.

Właściwe organy gmin nie weryfikowały danych zgłoszonych przez obywateli
we wniosku o wpis do rejestru wyborców
przed wydaniem decyzji w tej sprawie,
co skutkowało ujmowaniem w rejestrach
osób nieuprawnionych.
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Realizacja przez
gminy zadań
z zakresu spraw
obywatelskich
(dział: administracja
publiczna)

Ustawa z 29.09.1986 r.
– Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r.
Nr 161, poz. 1688)

Podjęcie przez Radę Ministrów
inicjatywy ustawodawczej w celu
zharmonizowania art. 54 ust.1
oraz art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy
w zakresie danych osobowych
zawartych w skróconych aktach
urodzenia i aktach małżeństw.

Niezrealizowany

Jedną z przyczyn nieprawidłowości
w wydawaniu aktów stanu cywilnego
był brak spójności między art. 54 ust. 1
i art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy, gdyż zakres
danych osobowych zawartych w skróconych aktach urodzenia, na podstawie
których sporządzane są akty małżeństwa,
nie jest wystarczający do sporządzenia
tych aktów. Brak spójności między tymi
przepisami (w odpisie skróconym aktu
urodzenia osoby zamierzającej wstąpić
w związek małżeński zawarte są wyłącznie imiona i nazwiska rodowe jej rodziców, natomiast w akcie małżeństwa nale-

Częściowo
zrealizowany

6
Gospodarstwa pomocnicze dokonując sprzedaży swych usług na rzecz macierzystych jednostek po cenach poniżej
kosztów własnych lub bezpłatnie albo
po cenach wyższych niż koszty własne,
naruszały zasadę określoną w art. 20
ust. 9 ustawy z 26.11.1998 r. o finansach publicznych (obecnie art. 26 ust.
6 ustawy z 30. 06. 2005 r. o finansach
publicznych).
Rozporządzenie, o którym jest mowa,
wydano na podstawie art. 32 ustawy
z 26.11.1998 r. o finansach publicznych.
Przepisy wykonawcze do tej ustawy zachowują moc do czasu wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy z 30. 06. 2005 r. o finansach publicznych w zakresie, w jakim
nie pozostają w sprzeczności z przepisami ustawy, nie dłużej jednak niż do 30
czerwca 2006 r.
Uwzględnienie w szczegółowych zasadach gospodarki finansowej gospodarstw pomocniczych sposobu ustalania
i dokonywania rozliczeń ww. dochodów
umożliwi kierownikom jednostek budżetowych rzetelne określenie ich wysokości
i uwzględnienie przy konstruowaniu planów finansowych. Na potrzebę przyjęcia
takich rozwiązań wskazują nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli
oraz rozbieżne interpretacje dotyczące
obowiązku odprowadzania do budżetu
państwa ww. dochodów. Część skontrolowanych gospodarstw nie wywiązywała się z obowiązku odprowadzania
do budżetu państwa dochodów z najmu
i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, bądź też nierzetelnie
ustalała ich wysokość. Wniosek częściowo zrealizowany przez art. 26 ust. 2
ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104).
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ży wpisać również nazwiska rodziców tej
osoby, które noszą w momencie zawierania przez nią małżeństwa) utrudnia prawidłowe sporządzanie aktów małżeństw.
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Organizacja
i funkcjonowanie
służby cywilnej
(dział: administracja
publiczna)

Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z 6.05.
2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ocen urzędników
służby cywilnej (Dz.U. Nr
69, poz. 633)

Opracowanie przez Szefa Służby Niezrealizowany
Cywilnej projektu rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów określającego zasady dokonywania ocen
dyrektorów generalnych.

Nieokreślenie w rozporządzeniu procedury oceniania dyrektorów generalnych
urzędów uniemożliwia dokonywanie takich ocen.
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Organizacja
i funkcjonowanie
służby cywilnej
(dział: administracja
publiczna)

Rozdział 2 ustawy z 18.12.
1998 r. o służbie cywilnej
(Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz.
483 ze zm.)

Niezrealizowany
Podjęcie przez Radę Ministrów
inicjatywy ustawodawczej w celu
ustanowienia w ustawie obowiązku przekazywania Szefowi
Służby Cywilnej przez dyrektorów
generalnych urzędów informacji
niezbędnych do monitorowania
stanu zasobów kadrowych w
korpusie służby cywilnej.

Szef Służby Cywilnej będący organem,
który w założeniu miał kierować procesem
zarządzania kadrami w służbie cywilnej,
gromadzić informacje o korpusie służby
cywilnej, a także planować, nadzorować
wykorzystanie środków na wynagrodzenia
i szkolenia, nie został wyposażony w wystarczające do tego instrumenty prawne.
Ustawa nie precyzuje zakresu informacji o
korpusie służby cywilnej, jakie winien on
gromadzić. Szef Służby Cywilnej realizował
więc zadania, określone w art. 12 ustawy,
w takim zakresie, w jakim pozwalały mu na
to dostępne instrumenty prawne.
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Organizacja
i funkcjonowanie
służby cywilnej
(dział: administracja
publiczna)

Rozdział 4 ustawy z 18.12.
1998 r. o służbie cywilnej
(Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz.
483 ze zm.)

Podjęcie przez Radę Ministrów
inicjatywy ustawodawczej w celu
doprecyzowania procedury
uzgodnień pomiędzy Szefem
Służby Cywilnej a właściwymi
ministrami (wojewodami) co do
wymagań, jakie powinni spełniać
kandydaci na wyższe stanowiska
w służbie cywilnej oraz określenie maksymalnego okresu
trwania tych uzgodnień.

Niezrealizowany

Ustawa zawiera rozwiązania mogące
uniemożliwić, bądź znacznie opóźnić,
przeprowadzenie postępowań konkursowych. Warunkiem niezbędnym ogłoszenia konkursów na wyższe stanowiska
w służbie cywilnej jest osiągnięcie porozumienia co do wymagań, jakie powinni
spełniać kandydaci na te stanowiska,
między Szefem Służby Cywilnej a właściwym ministrem lub wojewodą. Jednakże procedury te nie zostały określone
precyzyjnie. Nie określono też sposobu
postępowania w sytuacji nieosiągnięcia
porozumienia w sprawie wymagań, jakim
powinni odpowiadać kandydaci na wyższe stanowiska.
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Organizacja
i funkcjonowanie
służby cywilnej
(dział: sprawy zagraniczne)

Art. 2 ust. 4 ustawy z 18.12.
1998 r. o służbie cywilnej
(Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz.
483 ze zm.) oraz ustawa
z 27.07.2001 r. o służbie
zagranicznej (Dz.U. Nr 128,
poz. 1403 ze zm.)

Niezrealizowany
Podjęcie przez Radę Ministrów
inicjatywy ustawodawczej w celu
uściślenia przepisów normujących status urzędników służby
cywilnej, w szczególności ich
uprawnień wynikających z ustawy
w okresie wykonywania pracy
w placówkach zagranicznych.

Rozwiązania przyjęte w ustawach o
służbie zagranicznej i o służbie cywilnej
powodują wątpliwości co do statusu
urzędników służby cywilnej delegowanych
do placówek dyplomatyczno-konsularnych. Pracowników MSZ, w okresie wykonywania przez nich pracy za granicą,
nie zaliczano w skład korpusu służby cywilnej i nie wypłacano im dodatku służby
cywilnej. Taką interpretację akceptowało
Ministerstwo Finansów. Odmienną interpretację przedstawił Szef Służby Cywilnej
oraz Rządowe Centrum Legislacji, stwierdzając, że członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w służbie zagranicznej
nie tracą statusu wynikającego z ustawy o
służbie cywilnej.
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Organizacja
i funkcjonowanie
służby cywilnej
(dział: administracja
publiczna)

Ustawa z 18.12.1998 r.
o służbie cywilnej (Dz.U.
z 1999 r. Nr 49, poz. 483
ze zm.)

Niezrealizowany
Wyeliminowanie możliwości
omijania przepisów ustawy
w zakresie obsadzania wyższych
stanowisk bez przeprowadzenia
postępowania konkursowego
(w wypadku obsadzania tych
stanowisk przez pracowników podlegających innym pragmatykom
służbowym, np. sędziów, prokuratorów, żołnierzy zawodowych).

Stwierdzono przypadki obsadzania
wyższych stanowisk w służbie cywilnej
przez prokuratorów i sędziów, którzy jako
osoby podlegające regulacjom innych
ustaw nie byli poddawani procedurze konkursowej określonej w ustawie
o służbie cywilnej.
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Zarządzanie drogami
publicznymi na
skrzyżowaniach
z liniami kolejowymi
(dział: transport)

3

4

5

1. Ustawa z 21.03.1985 r.
o drogach publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 ze zm.).

Niezrealizowane
1. Uzupełnienie art. 28 ustawy
o przepis dopuszczający możliwość partycypacji w kosztach
budowy, modernizacji,
utrzymania i ochrony skrzyżowań
dróg z liniami kolejowymi innych
podmiotów, szczególnie w odniesieniu do działań mających na
celu zwiększenie bezpieczeństwa
ruchu na tych skrzyżowaniach.

2. Rozporządzenie Ministra
Transportu i Gospodarki
Morskiej z 26.02.1996 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać skrzyżowania
linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 33, poz. 144
ze zm.)

2. Nowelizacja § 22 rozporządzenia, w celu ograniczenia
możliwości odstępowania od
strzeżenia przejazdów
kat. A i faktycznego ich przekwalifikowania na przejazdy
niestrzeżone kat. D.
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Gospodarka majątkiem przez
PKP SA
(dział: transport)

Ustawa z 8.09.2000 r.
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
państwowego przedsiębiorstwa PKP (Dz.U. Nr 84,
poz. 948 ze zm.)

Niezrealizowane
Nowelizacja art. 37a ustawy
przez określenie terminu wydania
przez wojewodę, na wniosek
PKP SA, decyzji potwierdzającej
nabycie przez PKP SA praw
do nieruchomości, jak również
ustalenie, że po bezskutecznym
upływie tego terminu nabycie
przez PKP SA wnioskowanych
uprawnień następuje bez decyzji
wojewody, tj. z mocy prawa.
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Funkcjonowanie
transportu drogowego i kolejowego
w latach 1990-2004
(dział: transport)

1. Nowe akty prawne.

1. Opracowanie jednolitego
systemu opłat za korzystanie
z infrastruktury transportu, zgodnego z systemem finansowania
tej infrastruktury.

2. Ustawa z 27.10.1994 r.
o autostradach płatnych
oraz Krajowym Funduszu
Drogowym (t.j. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2571 ze zm.)

2. Częściowo
2. Przyjęcie jednolitego
i spójnego systemu finansowania zrealizowany
budowy i eksploatacji autostrad,
z uwzględnieniem społecznoekonomicznej zasadności oraz
prawnych możliwości odstąpienia od koncesyjnego modelu
autostrad płatnych.
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1. Niezrealizowany
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Działalność
zakładów energetycznych w zakresie
ograniczania
nieuzasadnionych
strat energii wprowadzanej do sieci
elektroenergetycznych
i wpływu tych
strat na wysokość
ustalanych taryf
(dział: gospodarka)

Rozdział 5 ustawy z 10.04.
1997 r. Prawo energetyczne
(t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504 ze zm.)

Zainicjowanie nowelizacji ustawy Niezrealizowany
w kierunku określenia podstawy
prawnej ustalania taryf (składnika
zmiennego stawki sieciowej),
uwzględniającej metodę analizy
porównawczej przedsiębiorstw
energetycznych (stosowaną
obecnie przez Prezesa URE),
motywującą zakłady do obniżenia
strat i zapewniającą ochronę interesów odbiorców energii przed
niezasadnie wysokimi opłatami.
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Wykonanie budżetu
państwa w 2004 r.,
cz. 46 – zdrowie
(dział: zdrowie)

Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z 31.12.1999 r.
w sprawie organizacji,
kwalifikacji personelu,
zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa
odwykowego oraz udziału
innych zakładów opieki
zdrowotnej w sprawowaniu
opieki nad osobami

Zrealizowany
Znowelizowanie rozporządzenia
w kierunku wyeliminowania
możliwości finansowania kosztów funkcjonowania organizacji
pozarządowych korzystających ze
środków publicznych pozostających w dyspozycji Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Częściowo uregulowano tę kwestię
w ustawie z 16.12.2005 r. o finansowaniu
infrastruktury transportu lądowego (Dz.
U. Nr 267, poz. 2251) – por. art. 6 dotyczący przekazywania części środków budżetowych na nabywanie nieruchomości
przeznaczonych pod budowę autostrad
płatnych.

Pełnienie przez pracowników Agencji
- mających bezpośredni wpływ na podejmowanie decyzji o wydatkowaniu środków publicznych - również kierowniczych
funkcji w podmiotach będących beneficjentami Agencji prowadziło do konfliktu
interesów oraz sprzyjało powstawaniu
zagrożeń korupcyjnych. Zgodnie z art.
5 ust. 4 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
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uzależnionymi od alkoholu
(Dz U. z 2000 r. Nr 3, poz.
44 ze zm.)

37

Finansowanie
oraz dostępność
leczenia nerkozastępczego w latach
2000-2004
(I półr.)
(dział: zdrowie)

Wydanie rozporządzeń,
o których mowa w art. 37
i 70a ust. 8 ustawy z 30.08.
1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 91,
poz. 408 ze zm.)

Pilne wydanie przez Ministra
Zdrowia rozporządzeń wynikających z delegacji zawartych
w art. 37 i art. 70a ust. 8 ustawy,
dotyczących odpowiednio:
ustalenia planu rozmieszczenia
szpitali publicznych oraz określenia wymagań, jakie muszą
spełniać specjalistyczne środki
transportu sanitarnego.

Niezrealizowane

38

Wykorzystanie środków finansowych
Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
realizację programów
dotyczących rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób
niepełnosprawnych
(dział: zabezpieczenie społeczne)

Ustawa z 27.08.1997 r.
o rehabilitacji społecznej
oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U.
Nr 123, poz. 776 ze zm.)

Zainicjowanie nowelizacji ustawy
w kierunku dodania delegacji
upoważniającej właściwego
ministra do określenia, w drodze
rozporządzenia, szczegółowych
zasad i trybu opracowywania,
wdrażania i realizacji programów
dotyczących rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych.

Niezrealizowany
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Wykonanie planu
finansowego Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
w 2004 r.
(dział: zabezpieczenie społeczne)

Rozporządzenie Ministra
Finansów z 13.03.2001 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.
Nr 24, poz. 279 ze zm.)

Znowelizowanie rozporządzenia
w kierunku dostosowania
terminów składania przez
PFRON sprawozdań Rb-Z i Rb-N
do możliwości wynikających
z terminów dokonywania przez
pracodawców wpłat, o których
mowa w art. 49 ust. 2 ustawy
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.

Niezrealizowany

40

Utrzymanie
i remonty komunalnych budynków
mieszkalnych
(dział: budownictwo,
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa)

Art. 21 ustawy z 21.06.
2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie
kodeksu cywilnego (t.j.
Dz.U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 266 ze zm.)

Podjęcie przez właściwego
ministra inicjatywy w sprawie
nowelizacji ustawy, przez
wyznaczenie granicznego
terminu uchwalenia przez radę
gminy wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy.

Niezrealizowany
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Organizacja
i finansowanie
warsztatów terapii
zajęciowej przy
udziale środków
Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(dział: zabezpieczenie społeczne)

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z 25.03.2004 r.
w sprawie warsztatów
terapii zajęciowej (Dz.U.
Nr 63, poz. 587)

Znowelizowanie rozporządzenia
w kierunku zobowiązania powiatów do przeprowadzania naboru
uczestników do warsztatów,
według pisemnych zasad zapewniających równy dostęp do terapii zajęciowej, przy współudziale
przedstawicieli warsztatów.

Niezrealizowany

12

6
tariacie, wydatki budżetu państwa w formie dotacji przeznaczone są bowiem na
realizację zadań publicznych, zlecanych
m.in. organizacjom pozarządowym, a nie
na dofinansowanie działalności bieżącej
tych podmiotów.
W znowelizowanym rozporządzeniu,
w § 16 wprowadzono zapis, zgodnie
z którym zakłady lecznictwa odwykowego w zakresie wdrażania standardów
i procedur terapeutycznych oraz podnoszenia kwalifikacji personelu fachowego,
współpracują wyłącznie z PARPA i Instytutem Psychiatrii i Neurologii.

W art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy
wskazano na programy służące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wprowadzenie delegacji
zapewniłoby opracowywanie programów
w oparciu o powszechnie obowiązujące
przepisy prawa i uniemożliwiłoby sporządzania ich „na zamówienie” konkretnych wnioskodawców. Zwiększyłoby też
efektywność pomocy udzielanej ze środków PFRON.

Minister Transportu i Budownictwa
3 stycznia 2006 r. poinformował, że zostanie przygotowany projekt nowelizacji
ustawy, a w czasie prac nad projektem
zostanie rozważona możliwość ustawowego określenia granicznego terminu
uchwalenia przez radę gminy wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
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Organizacja
i finansowanie
warsztatów terapii
zajęciowej przy
udziale środków
Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(dział: zabezpieczenie społeczne)

2

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z 25.03.2004 r.
w sprawie warsztatów
terapii zajęciowej (Dz.U.
Nr 63, poz. 587)

Znowelizowanie rozporządzenia w kierunku unormowania
kwalifikacji wymaganych od
pracowników warsztatów terapii
zajęciowej i wielkości udziału
ich wynagrodzeń w strukturze
kosztów działalności warsztatów
finansowanych ze środków
PFRON.

Niezrealizowany
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Organizacja
i finansowanie
warsztatów terapii
zajęciowej przy
udziale środków
Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(dział: zabezpieczenie społeczne)

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z 25.03.2004 r.
w sprawie warsztatów
terapii zajęciowej (Dz.U.
Nr 63, poz. 587)

Niezrealizowany
Znowelizowanie rozporządzenia
w kierunku zobowiązania powiatów do prowadzenia rejestru
osób niepełnosprawnych posiadających wskazanie do uczestnictwa w warsztatach, wydane przez
powiatowy zespół orzekający o
niepełnosprawności.
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Organizacja
i finansowanie
warsztatów terapii
zajęciowej przy
udziale środków
Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(dział: zabezpieczenie społeczne)

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z 15.07.2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności (Dz.U.
Nr 139, poz. 1328)

Znowelizowanie rozporządzenia w kierunku unormowania
wydawania przez powiatowe
zespoły orzekające o niepełnosprawności wskazań do uczestnictwa w warsztatach osobom
niepełnosprawnym rokującym
pomyślne zakończenie procesu
rehabilitacji.
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Niezrealizowany
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