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Szanowni Pañstwo
W corocznych sprawozdaniach z działalności Najwyższej Izby Kontroli prezentujemy informacje o jej organizacji, funkcjonowaniu oraz działalności kontrolnej. Szczególne miejsce zajmują w nich omówienia wyników kontroli, w tym dokonane przez
Izbę oceny dotyczące sprawności administracji publicznej wszystkich szczebli, a w szerszym kontekście – kondycji struktur
państwa.
W tym roku pragnę natomiast skoncentrować się na kilku ostatnich latach działalności Izby. Czynię to z kilku powodów,
a jednym z nich jest upływająca niebawem moja kadencja na stanowisku Prezesa NIK. Obejmując je w 2001 r. z satysfakcją
stwierdziłem, że zastałem Izbę w dobrym stanie, nieczułą na zmiany politycznych klimatów, w każdych warunkach realizującą
swą nadrzędną powinność strażnika grosza publicznego. Tak jest nadal. Jestem też pewien, że Izba w pełni zasługuje na
miano organizacji „uczącej się”, za sprawą kompetentnych i oddanych pracy ludzi, którzy związali z nią swój zawodowy los.
A zatem stale się doskonalimy. Popularne niegdyś porzekadło „lepsze jest wrogiem dobrego” straciło dziś na aktualności
i jest przejawem zachowawczego stosunku do rzeczywistości. Prawda ta dotyczy nie tylko podmiotów prywatnych, funkcjonujących w warunkach ostrej konkurencji rynkowej. Jednostki sektora publicznego również muszą działać w sposób nowoczesny i elastyczny, szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków, realizować przypisane im zadania w sposób
wydajny i skuteczny, z zachowaniem wymogu oszczędności. Z tej perspektywy przyglądamy się podmiotom kontrolowanym,
ale identyczne wymagania stawiamy też naszej instytucji. Można zatem i sobie zadać pytanie: czy Izba jest przygotowana do
zachodzących zmian i rosnących wymagań?
Aby na nie odpowiedzieć, nieustannie wsłuchujemy się w opinie o naszej pracy i staramy się na ich podstawie wyciągać
wnioski usprawniające. Ściśle współpracujemy z Sejmem, poszczególnymi komisjami sejmowymi, w tym z Komisją do Spraw
Kontroli Państwowej. Jako najwyższy organ kontroli nie wahamy się też poddać profesjonalnym osądom z zewnątrz, dokonywanym przez doświadczonych pracowników podobnych instytucji z innych krajów, w drodze tzw. przeglądów partnerskich.

W ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli poddała się właśnie takiej ocenie, dokonanej przez Urząd Kontroli Państwowej
Danii. Duńscy kontrolerzy w raporcie z przeglądu stwierdzili, że kontrole NIK cechuje wysoka jakość – są obiektywne, dobrze
udokumentowane i mają walor reprezentatywności pozwalający na uprawnione uogólnienia. Opinia ta, pochodząca z niezależnego źródła, może być powodem do satysfakcji. Należy pamiętać, że takie oceny nie biorą się z przypadku, nie są wynikiem
jednorazowego zrywu ani doraźnej akcji. Trzeba na nie zapracować długoletnim wysiłkiem, determinacją i wytrwałością. W tym
kontekście warto czasami spojrzeć wstecz, aby zobaczyć, jaką drogę przebyliśmy i czego dokonaliśmy.
Przełom stuleci zastał Izbę intensywnie przygotowującą się do pracy w warunkach integracji Polski z Unią Europejską.
W 2000 r. Komisja Europejska wyraziła pogląd, że elementem dalszego rozwoju NIK powinno być opracowanie metodyki kontroli opartej na najlepszych wzorcach stosowanych w najwyższych instytucjach kontrolnych krajów UE. Raporty pokontrolne
– zaleciła Komisja – powinny być sporządzane zgodnie ze światowymi standardami.
Kwestią doskonalenia kontroli państwowej wykonywanej przez NIK zajął się też Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W uchwale ze stycznia 2000 r., zwrócił m.in. uwagę na konieczność przyjęcia przez Izbę długofalowej strategii działania, w tym ustalenia
nowych zasad polityki kadrowej i zapewnienia – przez właściwą organizację – większej efektywności jej pracy. Sejm sformułował oczekiwanie, że raporty NIK będą prezentowały bardziej pogłębioną diagnozę stanu państwa oraz przedstawiały opis
i ocenę mechanizmów powodujących pojawianie się nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.
W 2000 r. na wniosek Prezesa NIK, międzynarodowy zespół ekspertów dokonał przeglądu partnerskiego Izby w celu
oceny jakości jej działania, w kontekście spełniania wymogów stawianych najwyższemu organowi kontroli państwa, które ma
się znaleźć w Unii Europejskiej. Eksperci uznali, że NIK jest niezależną, godną zaufania, profesjonalną organizacją. Zalecili
jednak, aby dla udoskonalenia pracy Izby opracować m.in. strategię działania NIK, podręcznik kontrolera, wdrożyć nowoczesny system zarządzania jakością kontroli oraz określić zasady przejrzystej polityki kadrowej.
W lipcu 2002 r. Kolegium NIK przyjęło dokument pn. Strategia NIK – misja i wizja, będący programem rozwoju określającym cele i kierunki działania Izby. Jednocześnie podjęto prace nad Standardami kontroli NIK, wyznaczającymi nowe
normy w dziedzinie planowania, przygotowania i przeprowadzania kontroli oraz opracowywania dokumentów pokontrolnych.
Uwzględniają one nie tylko obowiązujący w Polsce stan prawny, ale też uznane międzynarodowe standardy kontroli.
Opracowanie przez NIK własnych standardów kontroli stało się punktem wyjścia do prac nad uporządkowaniem metodyki
kontroli oraz wprowadzenia do obowiązujących procedur kontrolnych rozwiązań przystających do wymagań współczesności.
Zwieńczeniem tych prac stał się zatwierdzony w 2003 r. Podręcznik kontrolera, zawierający m.in. szczegółowe wytyczne stosowania standardów kontroli. Jednym z podstawowych celów jego wdrożenia jest utrzymanie jakości przeprowadzanych przez
Izbę kontroli na uznanym poziomie międzynarodowym.
Wysiłki te zostały zauważone i docenione. Komisja Europejska w Kompleksowym raporcie monitorującym w sprawie przygotowań Polski do członkostwa w UE, opublikowanym w listopadzie 2003 r. uznała, że Najwyższa Izba Kontroli jest niezależną
i profesjonalną organizacją, a jej służby kontrolne zadowalająco kontrolują wszystkie fundusze publiczne i unijne.
1 maja 2004 r. Polska wróciła do europejskiej rodziny.
W kolejnych latach systematycznie wdrażaliśmy przyjęte rozwiązania. Udoskonaliliśmy proces planowania działalności
kontrolnej, koncentrując ją na najważniejszych sferach funkcjonowania państwa. Ustalając na okresy trzyletnie priorytetowe
kierunki badań kontrolnych kierujemy się potrzebą identyfikacji przyczyn i mechanizmów nieprawidłowości. Metodyka przeprowadzanych corocznie kontroli wykonania budżetu państwa uwzględnia międzynarodowe wymogi audytu finansowego.
Sprawdzamy funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, identyfikujemy zagrożenia korupcją. W coraz większym stopniu
postępowanie kontrolne wspomagane jest technikami informatycznymi.
NIK przeszła głębokie przeobrażenia, dostosowując swoją praktykę kontrolną do międzynarodowego poziomu. Pragnę
podkreślić, że postęp w działaniu Izby nie byłby możliwy bez wykwalifikowanej kadry o wysokiej etyce zawodowej. Podstawowe zasady, którymi kierują się kontrolerzy Izby, to rzetelność i uczciwość, niezależność, obiektywizm i bezstronność, kompetencja i staranność, profesjonalne zachowanie i przestrzeganie tajemnicy kontrolerskiej.
Wyrazem uznania dla dokonań i wysokiej pozycji NIK w gronie europejskich najwyższych organów kontroli było powierzenie jej roli organizatora spotkania prezesów tych instytucji w grudniu 2006 r., a przede wszystkim – gospodarza VII Kongresu
EUROSAI, organizacji zrzeszającej najwyższe organy kontroli z 46 krajów Europy oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Kongres ten odbędzie się w 2008 r. w Krakowie i rozpocznie trzyletni okres przewodnictwa NIK w EUROSAI.

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

Nasze dzia³ania, osi¹gniêcia i sukcesy
w 2006 r.
l 158 tematów kontroli planowych
l 2615 skontrolowanych jednostek
l 245 tematów kontroli doraźnych
l 2772 przekazane wystąpienia pokontrolne
l 174 informacje o wynikach kontroli przedłożone Sejmowi
l 10.133 mln zł – wymiar finansowy nieprawidłowości
ujawnionych w wyniku kontroli

Wizj¹
Najwy¿szej Izby Kontroli
jest ciesz¹cy siê
powszechnym autorytetem
najwy¿szy organ
kontroli pañstwowej,
którego raporty
bêd¹ oczekiwanym

l 1.410 mln zł – wymiar korzyści finansowych uzyskanych
w wyniku kontroli
l udział przedstawicieli NIK w 916 posiedzeniach komisji
i podkomisji sejmowych
l 52 wnioski de lege ferenda zgłoszone w 20 informacjach
l 1 posiedzenie seminaryjne Kolegium NIK z udziałem
przedstawicieli świata nauki i osób znaczących
w działalności publicznej

i poszukiwanym Ÿród³em
informacji
dla organów w³adzy
i spo³eczeñstwa

Przegląd partnerski 2006
Zdaniem prowadzącego przegląd zespołu ekspertów z Urzędu Kontroli Państwowej Danii, kontrole
NIK są wysokiej jakości, gdyż Izba „opracowuje
roczne plany pracy w oparciu o analizę istotności
i ryzyka, przyjęła standardy kontroli oraz korzysta
ze skutecznych metodologii kontroli…”.

Nadzór nad jednostkami
organizacyjnymi NIK

Prezes NIK
Miros³aw Seku³a
Departament
Bud¿etu i Finansów

Departament
Spraw Osobowych

Wiceprezes
Józef Górny

Wiceprezes
Jacek Jezierski

Dyrektor Generalny
Bogdan Skwarka

Departament
Administracji Publicznej

Delegatura
w Krakowie

Departament Gospodarki,
Skarbu Pañstwa
i Prywatyzacji

Delegatura
w Olsztynie

Departament
Gospodarczy

Departament
Komunikacji i Systemów
Transportowych

Delegatura
w Lublinie

Departament Pracy,
Spraw Socjalnych
i Zdrowia

Delegatura
w Poznaniu

Departament
Organizacyjny

Departament Nauki,
Oœwiaty i Dziedzictwa
Narodowego

Delegatura
w £odzi

Departament Œrodowiska,
Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

Delegatura
w Szczecinie

Departament Prawny
i Orzecznictwa
Kontrolnego

Departament Obrony
Narodowej i Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego

Delegatura
w Opolu

Delegatura
w Bia³ymstoku

Delegatura
w Warszawie

Departament
Rachunkowoœci

Delegatura
w Katowicach

Delegatura
w Rzeszowie

Delegatura
w Bydgoszczy

Delegatura
w Zielonej Górze

Departament
Strategii Kontrolnej

Delegatura
w Kielcach

Delegatura
we Wroc³awiu

Delegatura
w Gdañsku
Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi NIK
wed³ug stanu na 31 grudnia 2006 r.

Skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli:
Prezes NIK, wiceprezesi
i dyrektor generalny NIK
Przedstawiciele nauk prawnych
i ekonomicznych:

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych NIK
i doradcy Prezesa NIK:

ELŻBIETA CHOJNA-DUCH

WALDEMAR DŁUGOŁĘCKI

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
ZBIGNIEW DWORZECKI

– prof. nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej;
ADAM JAROSZYŃSKI

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
ANTONI KANTECKI 1/

– prof. nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej;
FLORIAN KUŹNIK 2/

– prof. nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej
w Katowicach;
IRENA LIPOWICZ

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego;
CZESŁAW MARTYSZ

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Śląskim;
MAREK WIERZBOWSKI 3/

– dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów;
STANISŁAW JAROSZ 4/

– dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa
i Prywatyzacji;
MIECZYSŁAW KOSMALSKI 5/

– dyrektor Delegatury NIK w Warszawie
sekretarz Kolegium NIK;
BOGUSŁAW MOZGA 6/

– dyrektor Departamentu Strategii Kontrolnej;
JÓZEF PŁOSKONKA

– doradca Prezesa NIK;
CZESŁAWA RUDZKA-LORENZ 7/

– dyrektor Departamentu Administracji Publicznej;
MAREK ZAJĄKAŁA 8/

– dyrektor Departamentu Obrony Narodowej
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim.
1/
2/
3/
4/

W 2006 r. Kolegium NIK obradowało na 15 posiedzeniach.

5/
6/

7/
8/

Zmarł 16 lutego 2006 r.
Od 16 stycznia 2007 r.
Do 3 marca 2007 r.
Do 31 lipca 2006 r. dyrektor Delegatury NIK w Gdańsku
Sekretarz Kolegium NIK od 21 maja 2007 r.
Od 16 maja 2007 r. doradca Prezesa NIK.
Sekretarz Kolegium NIK do 20 maja 2007 r.
Od 10 sierpnia 2006 r.
Do 18 maja 2006 r.

Najwyższa Izba Kontroli – konsekwentny rozwój
KALENDARIUM
2000
Uchwała Sejmu RP w sprawie
wzmocnienia kontroli
państwowej prowadzonej
przez NIK
Sejm uznał za konieczne wzmocnienie
i unowocześnienie kontroli państwowej wykonywanej przez NIK, a za podstawowy warunek
powodzenia tego zamysłu przyjął ustalenie
właściwej organizacji Izby oraz wdrożenie
zasad polityki kadrowej, ustalającej kryteria
zatrudniania, wynagradzania i awansowania
pracowników.
Sejm wyraził oczekiwanie, że raporty NIK
będą pogłębioną diagnozą stanu państwa,
przedstawiającą mechanizmy powstawania
odkrywanych nieprawidłowości.

Przegląd partnerski NIK w ramach SIGMA
Przeprowadzony został, na prośbę ówczesnego kierownictwa Izby, przez międzynarodowy zespół ekspertów urzędów kontroli Wielkiej Brytanii, Luksemburga, Szwecji,
Międzynarodowej Rady Audytorów NATO oraz SIGMA. Jego przedmiotem były zarówno
uregulowania prawne dotyczące NIK, jak i praktyka prowadzenia działalności kontrolnej.
Eksperci uznali, że NIK jest niezależną i godną zaufania organizacją, wykonującą fachowe, należycie udokumentowane kontrole.
Jednocześnie sformułowali oni zalecenia, mające ułatwić i przyspieszyć proces
dalszego unowocześniania Izby. Najważniejsze z nich, to opracowanie strategii działania NIK oraz wydanie podręcznika kontrolera, porządkującego metodykę prowadzenia
kontroli.

2002
Przyjęcie dokumentu Strategia NIK – misja i wizja
Opracowanie to określiło cele, kierunki i program działania w wypełnianiu przez Izbę zadań naczelnego
organu kontroli państwowej. Zawarto w nim wieloletni program rozwoju i unowocześnienia kontroli, m.in. poprzez upowszechnienie stosowania uznanych standardów kontroli oraz doświadczeń najwyższych organów
kontroli państw Unii Europejskiej.
Za swoją misję Izba uznaje dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej, wizję zaś widzi jako cieszący się powszechnym autorytetem najwyższy organ kontroli
państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy
i społeczeństwa.

Opracowanie Standardów kontroli NIK
Uregulowały one zagadnienia związane z planowaniem, przygotowaniem i prowadzeniem kontroli oraz
opracowywaniem sprawozdań pokontrolnych. Określają też wymogi dotyczące jakości kontroli, pracy kontrolerów i polityki kadrowej.

Kodeks etyki kontrolera
Zawiera katalog zasad postępowania i norm zachowań, którymi powinny kierować się osoby wykonujące zawód kontrolera. Należą do nich: służba
społeczeństwu i państwu, obiektywizm i bezstronność, otwartość i stałość
ocen oraz etyka i perfekcja zawodowa.
Podstawowe przesłanie kodeksu etyki, jakim powinni kierować się
kontrolerzy, to prymat obowiązków wynikających ze służby nad interesem
własnym.

2003
Zatwierdzenie Podręcznika kontrolera
Przekłada on na język praktyki kontrolerskiej tezy zawarte w Strategii
NIK. Poszczególne rozdziały podręcznika odpowiadają grupom standardów
i zawierają szczegółowe wytyczne metodyczne umożliwiające ich stosowanie w prowadzeniu kontroli. Są one także pomocne przy określaniu tematyki
kontroli.
Podręcznik kontrolera jest na bieżąco uzupełniany i doskonalony.
Oprócz dorobku własnego wykorzystuje się przy jego redakcji doświadczenia innych organów kontroli – Wielkiej Brytanii, Szwecji, Kanady, USA,
a także Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

2004
Zakończenie prac nad Strategią informatyzacji NIK
W pracach nad unowocześnianiem działalności kontrolnej, NIK dużą wagę przykłada do doskonalenia stosowanych technik informatycznych.
Strategia informatyzacji uwzględnia tendencje technologiczne i kierunki rozwoju systemów informatycznych w organach kontroli innych państw oraz
dotychczasowe własne doświadczenia w korzystaniu z tych narzędzi. Dzięki wspomaganiu informatycznemu, procedury kontrolne przebiegają sprawniej. Osiągnięcia NIK w stosowaniu technik informatycznych w kontroli zostały pozytywnie ocenione podczas przeglądu, dokonanego we współpracy
z Urzędem Kontroli Państwowej Danii, który pełnił rolę moderatora w tym procesie. W raporcie końcowym z lutego 2006 r. stwierdzono m.in., że NIK
jest ze wszech miar nowoczesną i efektywną instytucją, zaś wykorzystanie systemów jest wzorowe i nowoczesne.

2006
Przegląd partnerski NIK
Przeprowadzony został przez Urząd Kontroli Państwowej Danii na prośbę kierownictwa
NIK. Jego celem było uzyskanie obiektywnej i bezstronnej, sporządzonej przez niezależnych
ekspertów opinii o jakości kontroli NIK oraz omawiających je raportów, przedstawianych Sejmowi, innym organom władzy i opinii publicznej.
Zespół ekspertów stwierdził, że od czasu przeglądu SIGMA Izba zdecydowanie podwyższyła standardy swojej praktyki kontrolnej, osiągając poziom międzynarodowy. Znakomita większość zaleceń SIGMA została przez NIK wykonana.
Raport z przeglądu potwierdza wysoką jakość kontroli NIK. Izba przyjęła standardy kontroli, wydała Podręcznik kontrolera, roczne plany pracy opracowuje w oparciu o analizę istotności
i ryzyka, stosuje efektywny system nadzoru nad postępowaniem kontrolnym, sprawdza wykonanie wniosków pokontrolnych oraz wdrożyła koncepcję dbałości o jakość kontroli. Duńscy
partnerzy dobrze ocenili też stosowane w Izbie procedury zapewniające otwarty i przejrzysty
nabór pracowników oraz dbałość o ich szkolenie i stałe doskonalenie zawodowe.
Raport z przeglądu został przedstawiony przez duńskich kontrolerów Komisji ds. Kontroli
Państwowej Sejmu RP i Kolegium NIK na wspólnym posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2007 r.

Zebranie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli państw UE i ETO w Warszawie
Wyrazem uznania dla dokonań NIK i jej wysokiej pozycji
w gronie europejskich najwyższych organów kontroli było powierzenie Izbie roli gospodarza spotkań prezesów tych instytucji.
W grudniu 2006 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Komitetu
Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli krajów
Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, z udziałem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego
i Komisji Europejskiej. Na wniosek Prezesa NIK Komitet przyjął
uchwałę W sprawie wzmocnienia i usprawnienia współpracy
między najwyższymi organami kontroli Unii Europejskiej w celu
poprawy rozliczalności środków wspólnotowych.

VII Kongres EUROSAI w Krakowie
W 2008 r. w Krakowie, Najwyższa Izba Kontroli będzie
gospodarzem VII Kongresu EUROSAI, organizacji zrzeszającej
najwyższe organy kontroli z 46 krajów Europy oraz Europejski
Trybunał Obrachunkowy. Głównym tematem obrad będą jakość
kontroli i kontrola programów polityki społecznej. Krakowski kongres rozpocznie trzyletni okres przewodnictwa NIK w EUROSAI.
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Z dziejów kontroli państwowej
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Korzenie kontroli państwowej nad finansami publicznymi sięgają tradycji Polski przedrozbiorowej, a nawet parlamentaryzmu XVI-wiecznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kiedy
to Sejm – początkowo za pośrednictwem Trybunału Skarbowego, a później przez Komisje
Skarbowe Korony i Litwy – zaczął baczniej przyglądać się rozdzielaniu dochodów i wydatków
skarbca królewskiego od kiesy publicznej.
Rozbiory Polski, dokonane w XVIII wieku przez Rosję, Prusy i Austrię, położyły kres polskim instytucjom państwowym. W XIX wieku funkcjonowały namiastki instytucji kontrolnych – Główna Izba Obrachunkowa Księstwa Warszawskiego, później Izba Obrachunkowa Królestwa
Polskiego. Już wtedy zwracano uwagę na konieczność przejrzystości wydatków publicznych,
a tym samym chronienia nadrzędnych interesów państwa. – Ktokolwiek grosz publiczny do
swego rozporządzenia odbiera, wydatek onegoż usprawiedliwić winien – mówił w 1808 r.
w dyskusji nad projektem dekretu o Głównej Izbie Obrachunkowej Tadeusz Dembowski, minister skarbu Księstwa Warszawskiego.

Dopiero jednak odzyskanie niepodległości w 1918 r. i podpisanie przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa z 7 lutego 1919 r., położyły fundament pod rozwój nowoczesnej instytucji kontroli finansów publicznych, jaką jest dziś NIK. Na mocy dekretu ówczesna NIKP stała się władzą podległą bezpośrednio
Naczelnikowi Państwa, samodzielną i powołaną do stałej, a wszechstronnej kontroli dochodów i wydatków państwowych,
prawidłowości administrowania majątkiem państwa oraz gospodarki instytucji, zakładów fundacji i funduszów, tudzież jednostek samorządowych i miast. W myśl Konstytucji marcowej z 1921 r. NIK działała na zasadzie kolegialności, a gwarancją
jej niezawisłości była sędziowska niezależność członków Kolegium. Izba powołana była do kontroli całej administracji
państwowej pod względem finansowym, badania zamknięć rachunków państwa oraz przedstawiania corocznie Sejmowi
wniosku o udzieleniu lub odmówieniu rządowi absolutorium. Ustawa o kontroli państwowej z 3 czerwca 1921 r., obowiązująca do końca Drugiej Rzeczypospolitej, potwierdzała usytuowanie NIK jako niezawisłego organu państwowego, współdziałającego z parlamentem.
W czasie II wojny światowej NIK funkcjonowała na emigracji, w oparciu o dekret Prezydenta RP z 17 lutego 1940 r., zaś
w Polsce, pod okupacją niemiecką, działała w podziemiu Sekcja Kontroli Delegatury Rządu na Kraj.
W 1944 r., w ramach ustanawiania nowego aparatu państwowego, uprawnienia przedwojennej NIK, na podstawie ustawy
o radach narodowych, przejęło Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powołując Biuro Kontroli. Dopiero ustawa z 9 marca 1949
r. o kontroli państwowej reaktywowała NIK i podporządkowała ją Sejmowi i Radzie Państwa, jako organ służący do badania w
razie potrzeby i dorywczo działalności administracji publicznej i gospodarki narodowej. Względna samodzielność Izby trwała do
1952 r. – uchwalona w listopadzie ustawa o kontroli państwowej, ustanawiając Ministerstwo Kontroli Państwowej, zepchnęła Izbę
do rangi resortu rządowego.
Popaździernikowa odwilż przyniosła zmianę w usytuowaniu Izby pośród organów państwa – w 1957 r. powrócono do zasady
podległości NIK Sejmowi. Izba została ukształtowana w osobny pion organów państwowych. Prezesa NIK powoływał i odwoływał
Sejm. NIK przedstawiała wnioski w sprawie absolutorium dla rządu, prezentowała też coroczne sprawozdania ze swej działalności.
Stan taki przetrwał do 1976 r., kiedy to, mimo zachowania swej nazwy, przekształcona została ponownie w organ administracji.
Nadzór nad NIK powierzono Prezesowi Rady Ministrów.
Sierpień 1980 i społeczne oczekiwania przyniosły zmianę w funkcjonowaniu Izby. Na mocy ustawy z 8 października
1980 r. powrócono do istniejącego wcześniej modelu, zakładającego usytuowanie kontroli państwowej przy Sejmie
i uniezależnienie Izby od administracji rządowej. W ten sposób uległa także wzmocnieniu kontrolna funkcja Sejmu.
W okresie Polski Ludowej struktura organizacyjna Izba zmieniała się w zależności od kolejnych zmian w przepisach
prawnych. Zawsze jednak Izbie zależało na podkreśleniu niezależności kontroli państwowej i obiektywizmie postępowań
kontrolnych. Prawie pół wieku istnienia PRL nie zdołało zaprzepaścić dorobku legislacyjnego okresu XX-lecia międzywojennego.
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Fundamentalne zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne w Polsce, zainicjowane w 1989 r., spowodowały konieczność odpowiedniego zreformowania kontroli państwowej. Nowe określenie roli i sposobu działania NIK nastąpiło 23
grudnia 1994 r., kiedy to Sejm RP uchwalił aktualnie obowiązującą ustawę o NIK, której rozwiązania zostały następnie
potwierdzone w Konstytucji z 1997 r. Przemiany w Polsce w kolejnych latach, wynikające z transformacji ustrojowej oraz
przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej, miały wpływ na podjęty przez Izbę proces unowocześniania kontroli
państwowej. NIK posiadając wieloletnią tradycję, łączy własne osiągnięcia z najlepszymi rozwiązaniami stosowanymi na
świecie. Stałe doskonalenie funkcjonowania Izby wyraża się w dążeniu do spełniania najwyższych standardów jakości,
a przez to wzmacniania autorytetu i wiarygodności NIK, w służbie Państwu i obywatelom.

Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej, podlega Sejmowi RP i działa na zasadach kolegialności1/. Oznacza to, że 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.
Organizację i tryb działania Izby określa ustawa2/. 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
1/

Por. art. 202-207 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483). Przepisy konstytucyjne regulują również obowiązki NIK wobec
Sejmu i określają pozycję Prezesa NIK.

2/

Por. ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. nr 85, poz. 937 ze zm.).
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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 NBP3/. Ponadto jest ustawowo zobowiązana do przedkładania Sejmowi RP sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.
Oprócz norm prawnych regulujących działania podejmowane przez kontrolera w toku prowadzonej kontroli, ustawowo zostały także określone 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 pokontrolnym4/.

3/

A także osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK.

4/

Zarządzeniem Prezesa NIK z 1 marca 1995 r. w sprawie postępowania kontrolnego (M. P. nr 17, poz. 211), wydanym na podstawie art. 65 ustawy o NIK, uregulowane zostały zadania kontrolerów, zasady przygotowywania kontroli, dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych, sporządzania protokołu, wystąpienia
i informacji o wynikach kontroli, a także tryb rozpatrywania zastrzeżeń.
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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
Kolegium NIK obradowało w następującym składzie:
- Mirosław Sekuła
– Prezes NIK;
- Jacek Jezierski
– wiceprezes NIK;
5/
– wiceprezes NIK;
- Piotr Kownacki
– wiceprezes NIK;
- Józef Górny6/
– dyrektor generalny NIK;
- Bogdan Skwarka7/
- Elżbieta Chojna-Duch
– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
- Zbigniew Dworzecki
– prof. nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej;
- Adam Jaroszyński
– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
– prof. nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej;
- Antoni Kantecki8/
– prof. nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach;
- Florian Kuźnik9/
- Irena Lipowicz
– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
- Czesław Martysz
– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Śląskim;
10/
– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
- Marek Wierzbowski
- Waldemar Długołęcki
– dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów;
– dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji;
- Stanisław Jarosz11/
- Mieczysław Kosmalski
– dyrektor Delegatury NIK w Warszawie;
- Bogusław Mozga
– dyrektor Departamentu Strategii Kontrolnej (sekretarz Kolegium NIK);
- Józef Płoskonka
– doradca Prezesa NIK;

5/

Do 20 października 2006 r.

6/

Do 20 grudnia 2006 r. dyrektor generalny NIK.

7/

Do 21 grudnia 2006 r. dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego.

8/

Zmarł 16 lutego 2006 r.

9/

Od 16 stycznia 2007 r.

10/

Do 3 marca 2007 r.

11/

Do 31 lipca 2006 r. dyrektor Delegatury NIK w Gdańsku.
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- Czesława Rudzka-Lorentz12/
- Marek Zająkała13/

– dyrektor Departamentu Administracji Publicznej;
– dyrektor Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ogólne dane o działalności w 2006 r.
W 2006 r. odbyło się 15 posiedzeń Kolegium NIK, w tym jedno seminaryjne. Kolegium uchwaliło m.in.: pozytywną opinię
w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów w zakresie wykonania ustawy budżetowej za 2005 r., zmiany w Planie pracy
NIK na 2006 r., projekt budżetu NIK na 2007 r. oraz Plan pracy NIK na 2007 r. Zatwierdziło też Analizę wykonania budżetu
państwa i założeń polityki pieniężnej w 2005 r. i Sprawozdanie z działalności NIK w 2005 r. oraz rozpatrzyło zastrzeżenia do
46 wystąpień pokontrolnych.

Rozpatrywanie zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych
W 2006 r. Kolegium NIK rozpatrzyło zastrzeżenia do 46 wystąpień podpisanych przez Prezesa lub wiceprezesów NIK, podejmując uchwały oddalające zastrzeżenia w całości, uwzględniające je w części lub w całości. Dane o sposobie rozpatrzenia
zgłoszonych zastrzeżeń, w porównaniu z analogicznymi danymi z 2005 r., zawiera tabela nr 1.

Tabela 1.
Sposób rozpatrzenia przez Kolegium NIK zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych zgłoszonych w latach 2005-2006

Lp.

1
1

2
3
x

2
Oddalono w całości
Uwzględniono w części
Uwzględniono w całości
Razem

2006 r.

Liczba
wystąpień

Struktura
(w %)

Liczba
wystąpień

Struktura
(w %)

3
18
22
1

4
43,9
53,7
2,4

5
18
23
5

6
39,1
50,0
10,9

41

100,0

46

100,0

Zastrzeżenia, o których jest mowa, zostały zgłoszone przez:
1) Głównego Geodetę Kraju do wystąpienia z 19 grudnia 2005 r., skierowanego po kontroli Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii w zakresie Zintegrowanego Systemu Katastralnego w latach 2000-2005 (I półrocze);
2) Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej – Szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej do wystąpienia z 21 listopada
2005 r., skierowanego po kontroli Fundacji „Fundusz Współpracy” w zakresie zakupu testów oraz sprzętu do diagnostyki
BSE w ramach projektu PHARE 2002/000-580-04-01 – „Kontrola przenośnego gąbczastego zwyrodnienia mózgu (ang.
TSE) w Polsce”;
3) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 21 grudnia 2005 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa
w zakresie prywatyzacji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w okresie od września 2001 r. do października 2005 r.;
4) Ministra Zdrowia do wystąpienia z 29 listopada 2005 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Zdrowia w zakresie funkcjonowania systemu przygotowania kandydatów do zawodu lekarza w latach 2002-2005 (I półrocze);
5) Ministra Kultury do wystąpienia z 28 października 2005 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Kultury w zakresie przestrzegania obowiązujących procedur przy wyłanianiu kandydata na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej
i stopnia nr 5 im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie;
6) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 27 grudnia 2005 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa
w zakresie realizacji monopolu państwowego na niektóre gry losowe w latach 2001-2004;
7) Ministra Kultury do wystąpienia z 28 października 2005 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Kultury w zakresie wykorzystania środków publicznych na funkcjonowanie instytucji kultury prowadzonych przez Ministra Kultury w latach 20032005 (I kwartał);
8) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 10 stycznia 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa
– Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie w zakresie wykonania przez inwestora strategicznego – East Springs
12/

Od 10 sierpnia 2006 r.

13/

Do 18 maja 2006 r.
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2005 r.
Sposób rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych
do wystąpień
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International N.V. w Amsterdamie zobowiązań umownych w sprywatyzowanej spółce Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA;
9) p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do wystąpienia z 12 stycznia 2006 r., skierowanego po kontroli
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie wywiązywania się przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z obowiązków wynikających z zawartej w dniu 19 września 1997 r. umowy koncesyjnej na budowę
autostrady płatnej A-4 na odcinku Katowice – Kraków oraz egzekwowania od koncesjonariusza obowiązków wynikających
z tej umowy;
10) Ministra Finansów do wystąpienia z 2 lutego 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Finansów w zakresie realizacji
dochodów budżetu państwa z podatku od towarów i usług w latach 2004-2005 (I półrocze);
11) Ministra Rozwoju Regionalnego do wystąpienia z 14 lutego 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie prawidłowości wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz stanu zaawansowania tego programu;
12) Ministra Rozwoju Regionalnego do wystąpienia z 9 marca 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Gospodarki
w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu wewnętrznej kontroli finansowej funduszy strukturalnych dla
Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw;
13) Ministra Gospodarki do wystąpienia z 9 marca 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Gospodarki w zakresie
funkcjonowania wybranych elementów systemu wewnętrznej kontroli finansowej funduszy strukturalnych dla Sektorowego
Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw;
14) Ministra Gospodarki do wystąpienia z 16 marca 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie nadzoru sprawowanego nad działalnością jednostek badawczo-rozwojowych w latach 2003-2005 (I półrocze);
15) Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do wystąpienia z 13 kwietnia 2006 r., skierowanego po kontroli wykonania
przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji budżetu państwa w 2005 r., część 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji;
16) Ministra Sprawiedliwości do wystąpienia z 19 kwietnia 2006 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo
Sprawiedliwości budżetu państwa w 2005 r., część 15 – Sądy powszechne, część 37 – Sprawiedliwość oraz planu finansowego Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej;
17) Szefa Kancelarii Senatu RP do wystąpienia z 24 kwietnia 2006 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Kancelarię
Senatu budżetu państwa w 2005 r., część 03 – Kancelaria Senatu;
18) Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wystąpienia z 18 kwietnia 2006 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planu finansowego w 2005 r.;
19) Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa do wystąpienia z 12 kwietnia 2005 r., skierowanego po kontroli
wykonania przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa budżetu państwa w 2005 r.;
20) Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej do wystąpienia z 12 kwietnia 2006 r., skierowanego po kontroli wykonania
przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej budżetu państwa w 2005 r., część 23 – Integracja europejska;
21) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wystąpienia z 25 kwietnia 2006 r., skierowanego po kontroli wykonania
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji budżetu państwa w 2005 r., część 17 – Administracja publiczna,
część 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz planu finansowego Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
22) Ministra Zdrowia do wystąpienia z 13 kwietnia 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Zdrowia w zakresie wprowadzania do obrotu produktów leczniczych oraz finansowania leków niepodlegających refundacji na podstawie przepisów
dotyczących powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w latach 2002-2005 (I półrocze);
23) Ministra Zdrowia do wystąpienia z 25 kwietnia 2006 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo Zdrowia
budżetu państwa w 2005 r., część 46 – Zdrowie;
24) Ministra Zdrowia do wystąpienia z 13 kwietnia 2006 r., skierowanego po kontroli Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie wprowadzania do obrotu produktów leczniczych ludzkich;
25) Ministra Rozwoju Regionalnego do wystąpienia z 19 kwietnia 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego i Ministerstwa Gospodarki w zakresie wykonania budżetu państwa w 2005 r., część 34 – Rozwój regionalny
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oraz Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, w zakresie zarządzania programem i realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR);
26) Rzecznika Praw Dziecka do wystąpienia z 4 kwietnia 2006 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Biuro Rzecznika
Praw Dziecka budżetu państwa w 2005 r., część 14 – Rzecznik Praw Dziecka;
27) p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do wystąpienia z 24 kwietnia 2006 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych budżetu państwa w 2005 r.,
część 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz planu finansowego Państwowego Funduszu
Kombatantów;
28) Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wystąpienia z 25 kwietnia 2006 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej budżetu państwa w 2005 r., część 44 – Zabezpieczenie społeczne;
29) Ministra Obrony Narodowej do wystąpienia z 15 maja 2006 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo
Obrony Narodowej budżetu państwa w 2005 r., część 29 – Obrona narodowa;
30) Ministra Gospodarki do wystąpienia z 10 maja 2006 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo Gospodarki budżetu państwa w 2005 r., część 20 – Gospodarka i część 40 – Turystyka;
31) Komendanta Głównego Policji do wystąpienia z 9 maja 2006 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Komendanta
Głównego Policji budżetu państwa w 2005 r., część 42 – Sprawy wewnętrzne, w działach: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851 – Ochrona zdrowia oraz 852 – Pomoc społeczna;
32) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 10 maja 2006 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo Skarbu Państwa budżetu państwa w 2005 r., część 36 – Skarb Państwa, wykonania planów finansowych Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw, Funduszu Skarbu Państwa oraz realizacji przychodów z prywatyzacji
majątku Skarbu Państwa w 2005 r.;
33) Ministra Obrony Narodowej do wystąpienia z 21 marca 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie dotyczącym realizowanych w latach 2001-2005 (I półrocze) prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych
w dziedzinie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, podmiotów realizujących te prace, dokonanych zakupów oraz
dostaw zakupionego uzbrojenia i sprzętu wojskowego będącego efektem pozytywnie zakończonych wdrożeń;
34) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wystąpienia z 19 lipca 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz byłego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie świadczenia usług publicznych przy zastosowaniu mediów elektronicznych w latach 2004-2005 (I półrocze);
35) Ministra Gospodarki do wystąpienia z 19 lipca 2006 r., skierowanego po kontroli byłego Ministerstwa Gospodarki i Pracy
w zakresie świadczenia usług publicznych przy zastosowaniu mediów elektronicznych w latach 2004-2005 (I półrocze)
oraz realizacji wniosków pokontrolnych NIK dotyczących budowy informatycznych narzędzi promocji eksportu;
36) Ministra Obrony Narodowej do wystąpienia z 21 marca 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej
w zakresie realizacji programów badawczych finansowanych ze środków publicznych, w szczególności realizacji strategicznego programu rządowego (SPR-3) pn. „Nowoczesne technologie dla potrzeb rozwoju systemu obrony przeciwlotniczej wojsk i obiektów”;
37) Ministra Zdrowia do wystąpienia z 29 czerwca 2006 r., skierowanego po kontroli Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu w zakresie gospodarowania wynagrodzeniami bezosobowymi;
38) Ministra Finansów do wystąpienia z 3 października 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Finansów w zakresie
zasadności udzielenia i realizacji poręczenia ze środków budżetu państwa spłaty kredytu na budowę wytwórni preparatów
osoczopochodnych przez Laboratorium Frakcjonowania Osocza Sp. z o.o. w Mielcu;
39) Ministra Edukacji Narodowej do wystąpienia z 30 sierpnia 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie realizacji zadań związanych z opieką nad uczniami szczególnie uzdolnionymi w latach 2004-2006
(I półrocze);
40) Ministra Gospodarki do wystąpienia z 30 września 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Gospodarki oraz Wydziałów Ekonomiczno-Handlowych Ambasad Rzeczypospolitej Polskiej w Kazachstanie, Serbii i Czarnogórze, Ukrainie,
Uzbekistanie, Federacji Rosyjskiej i na Białorusi w zakresie realizacji rządowego Programu promocji gospodarczej Polski
do roku 2005 – w latach 2003-2005;
41) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 3 listopada 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa
w zakresie przygotowania i przebiegu procesu prywatyzacji Zelmer SA;

42) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 6 listopada 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa
w zakresie podejmowania decyzji w warunkach potencjalnego konfliktu interesów Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa;
43) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 19 października 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie tworzenia i działania fundacji ustanowionych przez Skarb Państwa lub jednostki sektora finansów publicznych w latach 1999-2005;
44) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 30 października 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie przekształceń własnościowych w Myszkowskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych „Światowid” SA i ich
wpływu na działalność tej spółki;
45) Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wystąpienia z 21 listopada 2006 r., skierowanego po kontroli w 5 gminach województwa mazowieckiego i w 5 gminach województwa łódzkiego w zakresie wykonania przez gminy zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
w okresie od 1 września 2005 r. do 30 czerwca 2006 r.;
46) Ministra Edukacji Narodowej do wystąpienia z 26 października 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Edukacji
Narodowej w zakresie realizacji centralnych zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół i placówek
oświatowych w latach 2005-2006 (I półrocze).
Zastrzeżenia zgłoszone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wystąpienia pokontrolnego z 16 maja 2006 r., skierowanego po kontroli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie wykonania planu finansowego
w 2005 r., Kolegium NIK pozostawiło bez rozpatrzenia z powodu zgłoszenia ich po terminie14/.
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Opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za 2005 r.
Kolegium NIK uchwaliło 7 czerwca 2006 r. pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia absolutorium Radzie Ministrów za
2005 r. Uznało, że Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.
przekazuje prawdziwy i rzetelny obraz, co potwierdziły wyniki badań przeprowadzonych przez NIK. Wyrażając tę opinię, Kolegium NIK wzięło pod uwagę zarówno okoliczności pozytywne, jak i stwierdzone nieprawidłowości. Podstawowe wielkości
budżetu państwa zostały wykonane zgodnie z ustawą budżetową na 2005 r. Dochody wyniosły 179,8 mld zł i przekroczyły
zaplanowaną kwotę o 5,1 mld zł, tj. o 2,9%. Wydatki zrealizowano w wysokości 208,1 mld zł. Były one niższe od planowanych
o 1,6 mld zł, tj. o 0,7%. Deficyt budżetowy wyniósł 28,4 mld zł i był mniejszy niż ustalony w ustawie budżetowej o 6,6 mld zł,
tj. o 29%. Gdyby w deficycie uwzględniono kwotę 13,6 mld zł – w związku z przekazaniem jej do funduszy celowych, z pominięciem wydatków budżetowych – wyniósłby on 42 mld zł, tj. 4,3% PKB. w uchwale Kolegium NIK zaakcentowało, że nie udało
się zahamować przyrostu zadłużenia sektora publicznego. Państwowy dług publiczny, powiększony o kwotę przewidywanych
wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, stanowił na koniec 2005 r., w relacji do PKB, 48,8%, podczas gdy rok wcześniej relacja
ta wynosiła 48,1%. Kolegium NIK zwróciło też uwagę na niski poziom wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej. Na
realizację poszczególnych programów i projektów przekazano w 2005 r. jedynie 7,2 mld zł, tj. 42,5% przyznanych środków,
w tym z funduszy strukturalnych 3,5 mld zł, tj. 31,6%. Niskie wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych stwarza ryzyko,
że środki przeznaczone dla Polski na lata 2004-2006 nie zostaną w pełni wykorzystane. Nieprawidłowości stwierdzono także
w realizacji budżetu państwa. Ich skala była podobna jak w 2004 r. Niepokojącym zjawiskiem było zwłaszcza występowanie
nieprawidłowości, wskazywanych już wcześniej przez NIK, takich jak: zaniechanie lub opieszałość egzekucji zaległości, w tym
podatkowych, niezgodne z prawem tworzenie rezerw celowych i niewłaściwe ich wykorzystanie, nierzetelne ustalanie wydatków niewygasających, a także niegospodarne wydatkowanie środków państwowych funduszów celowych.

Posiedzenia seminaryjne
Od kilku lat kontynuowana jest formuła seminaryjnych posiedzeń Kolegium NIK. Stały się one miejscem debaty nad istotnymi zagadnieniami funkcjonowania państwa. 18 października 2006 r. odbyło się posiedzenie, poświęcone głównym uwarunkowaniom i barierom w procesie naprawy finansów publicznych. Oprócz członków Kolegium NIK uczestniczyli w nim
także przedstawiciele Sejmu, Senatu, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz reprezentanci
świata nauki. Podstawą dyskusji były następujące referaty: Bariery prawne w procesie naprawy finansów publicznych, Podsta14/
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Por. art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK.

15/

Referaty przedstawili kolejno: prof. dr hab. C. Kosikowski – kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego, Wydział Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku; prof. dr hab. E. Ruśkowski – kierownik Katedry Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego, Wydział
Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; prof. dr hab. S. Owsiak – kierownik Zakładu Polityki Finansowej w Katedrze Finansów Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, członek Rady Polityki Pieniężnej; dr hab. W. Misiąg – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, doradca
Prezesa NIK. Pełna treść referatów oraz teksty wystąpień podczas dyskusji opublikowane zostały w Kontroli Państwowej (numer
specjalny 2/2006).
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wowe uwarunkowania decentralizacji finansów publicznych, Jakość planowania budżetowego w Polsce – próba oceny oraz
Organizacja sektora finansów publicznych – niezbędne zmiany15/.
Uczestnicy posiedzenia, dostrzegając potrzebę reorganizacji sektora finansów publicznych, debatowali na temat problemów występujących w jego funkcjonowaniu i rozważali sposoby jego naprawy. Przedstawiciele świata nauki uznali naprawę finansów publicznych za poważne przedsięwzięcie, zaliczane do fundamentalnych reform w państwie. Powinna być ona
przeprowadzona na podstawie rzetelnych analiz, obejmujących wskazanie przyczyn złego stanu finansów publicznych oraz
ustalenie przedmiotu, zasięgu i warunków jej realizacji. Muszą to być działania profesjonalne, wsparte ocenami ze strony
ekspertów oraz uwzględniające przewidywane i możliwe reakcje społeczne na proponowane rozwiązania. w praktyce bowiem
próby zreformowania podejmowane są w sposób koniunkturalny oraz mało odpowiedzialny za skutki. System prawny z jednej
strony umożliwia przeprowadzenie procesu naprawy finansów publicznych, jednak z drugiej stanowi barierę w dokonaniu
takiej reformy. Do podstawowych barier, poważnie utrudniających wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu polskich finansów
publicznych, uczestnicy posiedzenia zaliczyli: brak konsekwentnej wizji państwa i jego funkcji, trudności w komunikowaniu się
władzy wykonawczej ze społeczeństwem, ograniczenia wynikające z niewystarczającej wiedzy obywateli o niekiedy podstawowych regułach gospodarki rynkowej, jak również z charakterystycznej dla poprzedniego systemu społeczno-gospodarczego tzw. postawy roszczeniowej wobec państwa. Niewątpliwą barierą są także mankamenty systemu prawnego – zbioru norm
regulujących sferę funkcjonowania systemu finansów publicznych. Usunięcie barier prawnych wymagać będzie zmiany lub
uchylenia obowiązującego prawa, natomiast usunięcie barier pozaprawnych zmusza do zreformowania systemu zarządzania
finansami publicznymi.
W dyskusji padły głosy, że w Polsce istnieją korzystne uwarunkowania do racjonalnego rozwoju zdecentralizowanego
systemu finansów publicznych. Tym większe szanse ma realizacja zasadnych koncepcji dotyczących reorganizacji budżetu
(oddzielenie części bieżącej i inwestycyjnej, budżety zadaniowe, konsolidacja budżetu, zapewniająca jego większą przejrzystość). Ważnym uwarunkowaniem racjonalnej decentralizacji (w polskich warunkach dotyczy ona głównie finansów samorządu terytorialnego) jest spełnianie międzynarodowych standardów prawnych. Im lepszy jest stan organizacyjny, kadrowy
i system prawa, tym lepsze rezultaty przynosi decentralizacja finansów publicznych.
W ocenie uczestników seminarium, stan regulacji prawnych w zakresie decentralizacji finansów publicznych może jednak
budzić niepokój. Za jedną z przyczyn tego stanu uznano złą jakość tworzonego prawa, co ilustruje powszechne przekonanie, że w naszym kraju prawnicy mają istotny wpływ na rządzenie, mniejszy niż powinni na stosowanie prawa, natomiast
najmniejszy – na jego tworzenie. A powinno być odwrotnie. Stan ten wymaga zasadniczych zmian w organizacji procesu
legislacyjnego, bez których regulacje prawne stanowić będą nadal istotną przeszkodę w prawidłowym rozwoju decentralizacji
finansów publicznych.
Niepokojący jest także przyrost długu publicznego. Podział zadań między państwo a samorządy wynika z zasady subsydiarności, zaś sposób podziału środków pomiędzy sektor rządowy a samorządowy ma skutki, których nie widać w statystyce,
a które są bardzo istotne. Niedostatek zadaniowego podejścia do budżetu, niewiązanie efektów z nakładami powoduje, że
w Polsce funkcjonuje ukryte finansowanie deficytu budżetowego związane z niewypełnianiem standardów wykonywania usług
publicznych. Nadal nie ma wypracowanych mierników ocen skuteczności wykonywania zadań publicznych. Decentralizacja
kompetencji na rzecz samorządów musi być powiązana z procesami racjonalizowania wydatków publicznych. Nie wszyscy
bowiem mają świadomość, że znaczna część środków, którymi dysponuje aktualnie administracja rządowa, nie jest ujmowana
w budżecie państwa. Zmniejsza się zatem czytelność procedur zarządzania nimi. 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 dyskusji wyrażono pogląd, że dla powodzenia reformy są niezbędne transformacje, w kierunku uproszczenia struktury organizacyjnej sektora finansów publicznych, a zwłaszcza jego segmentu rządowego: likwidacja wszystkich istniejących
zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, dokonanie zmian zasad funkcjonowania rachunków środków włas-
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nych, likwidacja funduszy motywacyjnych, przekształcenie wszystkich agencji rządowych w państwowe jednostki budżetowe, a w wyjątkowych wypadkach, w których celowe jest zachowanie osobowości prawnej – przekształcenie agencji w spółkę
Skarbu Państwa.
Nadal aktualna jest potrzeba usprawnienia systemu kontroli finansowej i przesunięcia nacisku z drobiazgowych kontroli
niewielkich wydatków na szczeblu gminnym, na kontrolę ogromnych środków, przepływających przez agencje i fundusze celowe. Według uczestników posiedzenia, zreformowanie zarządzania agencjami stanowi główne wyzwanie dla naprawy finansów
państwa. Plany finansowe wszystkich agencji i innych samodzielnych instytucji rządowych powinny zostać skonsolidowane,
włączone do budżetu i poddane kontroli Sejmu. Jest to niezmiernie istotne również z punktu widzenia trójpodziału władzy
i zachowania przez Sejm RP realnego władztwa nad środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji państwa.
Aby sektor finansów publicznych mógł sprawnie i efektywnie działać, muszą być spełnione określone warunki. Jego funkcjonowanie musi być podporządkowane jasnej strategii, sektor ten musi działać w warunkach twardej – prowadzonej przez
niezależny organ – polityki pieniężnej, tworzącej sztywne ograniczenia finansowe. Zarządzanie instytucjami publicznymi musi
opierać się na metodach budżetowania zadaniowego, wiążących ponoszone nakłady z ich efektami. Niezbędne jest rygorystyczne przestrzeganie standardów jawności i przejrzystości finansów publicznych. Działalność podmiotów sektora finansów
publicznych musi być poddana rzetelnej, profesjonalnej i stałej kontroli zarówno przez wyspecjalizowane, publiczne instytucje
kontrolne, jak i przez organizacje pozarządowe. Kluczem do poprawy stanu finansów publicznych jest zmniejszenie deficytu
budżetowego. Cel ten musi być jednak osiągnięty w sposób niezagrażający sprawnemu wykonywaniu przez państwo jego
funkcji i prowadzący do poprawy efektywności wykorzystania zasobów finansowych i majątkowych sektora publicznego. Poprawę jakości planowania dochodów budżetowych można byłoby osiągnąć m.in. w drodze ograniczenia uprawnień organów
skarbowych do umarzania i rozkładania na raty zobowiązań wobec Skarbu Państwa, wprowadzenia kwartalnego monitoringu
wykonania budżetu państwa (zgodnie z zaleceniem NIK), a także przez wyeliminowanie złych praktyk w sferze systemowej.
Uczestnicy debaty postulowali zmienić system prognozowania i planowania finansowego w taki sposób, aby był on spójny
z systemem działającym we Wspólnocie Europejskiej. W planowaniu budżetowym kluczową sprawą jest wydłużenie horyzontu
czasowego realizacji zadań rozwojowych, opartych na dobrze zaprogramowanych inwestycjach i racjonalnej hierarchii celów
i priorytetów. Planowanie budżetu w horyzoncie jednego roku prowadzi do utraty niewykorzystanych środków. Zwracali przy
tym uwagę na niezadowalającą zdolność korzystania z funduszy unijnych. Pełne wykorzystanie tych środków, przyznawanych
na konkretne projekty, odbywać się może jednak wyłącznie w systemie budżetów zadaniowych. Niemniej ważne jest dobre
przygotowanie osób, które będą decydować o przeznaczeniu środków pomocowych na poziomie lokalnym.
Istotną rolę w zapewnieniu celowego i gospodarnego wykorzystania środków przez jednostki sektora finansów publicznych pełnić powinien funkcjonujący w nich system zarządzania i kontroli, w tym audyt wewnętrzny. Od jakości i skuteczności
tych systemów w poszczególnych jednostkach zależy w znacznym stopniu, czy przyznane im środki publiczne zostaną efektywnie wykorzystane. O racjonalnym gospodarowaniu finansami decyduje także celowość podejmowanych działań. Pojęcie
efektywności funkcjonowania instytucji publicznych ma zaś sens tylko wtedy, gdy w jasny sposób zdefiniuje się cele, jakim
służyć ma wykonywanie zadań publicznych i gdy określone zostaną mierniki realizacji tych celów.
Prezes NIK podsumowując dyskusję wyraził przekonanie, że dzięki takim debatom Izba staje się instytucją popularyzującą
osiągnięcia nauki polskiej w praktyce zarządzania państwem, zwłaszcza finansami publicznymi. Zwrócił następnie uwagę na
problem barier prawnych i postępującą hiperinflację prawa – przyrost wytwarzanych aktów prawnych jest tak duży, a same
akty tak obszerne, że prawo traci na znaczeniu. Najwięcej przybywa rozporządzeń i zarządzeń. Zatem paradoksalnie, głównym prawodawcą stała się władza wykonawcza, a nie władza ustawodawcza. Ten niebezpieczny trend rodzi wiele problemów.
Wielokrotne zmiany stanu prawnego przede wszystkim podważają zaufanie obywatela do państwa i implikują negatywne dla
budżetu konsekwencje. Przewidywane zmiany powinny być wiązane z ich skutkami dla budżetu państwa, ponieważ uwzględnianie w ustawie budżetowej zmian prawnych, co do wprowadzenia których istnieją wątpliwości, czy wejdą one w życie, może
oznaczać naruszenie norm konstytucyjnych.
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W strukturze organizacyjnej funkcjonuje 30 jednostek organizacyjnych – 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.
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Schemat 1.
Struktura organizacyjna NIK (według statutu NIK)

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
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Właściwość kontrolna (rzeczowa) departamentów i delegatur
W schemacie nr 2 zilustrowano ogólne zakresy właściwości departamentów kontrolnych16/.

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.
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

16/ Ustalone zostały zarządzeniem Prezesa NIK z 31 maja 2004 r. w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych NIK (z

późniejszymi zmianami).

30

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
Organizacyjny

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

Obsługa budżetowa i finansowo-rachunkowa oraz koordynowanie i nadzorowanie tej obsługi
w jednostkach organizacyjnych

Dane ilustrujące podział etatów17/ 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.

Tabela 2.
Podział etatów między jednostki organizacyjne NIK (stan na dzień 1 stycznia 2006 r.)

Lp.

1

3

4

5

6

7

8

a
b
a
b
a
b
a
b

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
12,0
37
3,0
265
68,1
313
18,5

45
48,9
727
60,0
78
20,0
850
50,2

92
100,0
1.212
100,0
389
100,0
1.693
100,0

2

1

Dyrektorzy
i wicedyrektorzy

2

Kadra
Kontrolerska 3/

3

Administracja
i obsługa

x

Departamenty
wspomagające 2/

Oznaczenie 1/

Razem

Departamenty
obsługowe

Ogółem 4/
(4+5+6+7)

Departamenty
kontrolne

Wyszczególnienie

Delegatury

1/
a – w liczbach bezwzględnych, b – w liczbach względnych (w %). 2/ Departamenty wspomagające postępowanie kontrolne. 3/ Pracownicy wykonujący i
nadzorujący czynności kontrolne. 4/ Stan liczony bez kierownictwa Izby i komórki audytu wewnętrznego.

Podstawą ustalenia stanu etatowego dla departamentów 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.
Elementem kształtowania stanu etatowego w grupie doradców (ekonomicznych i technicznych) nadzorujących postępowanie

17/ Etatyzacja wprowadzona została zarządzeniem Prezesa NIK z 12 stycznia 2005 r. w sprawie etatyzacji i struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych NIK.
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Etatyzacja

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. Przy wyliczeniu stanu etatowego w delegaturach (w granicach od 29 do 94 osób) przyjęto natomiast 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
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W 2006 r. Prezes NIK wydał 25 zarządzeń i 2 pisma okólne, które dotyczyły m.in.: prezentowania wyników kontroli w protokołach kontroli i wystąpieniach pokontrolnych, wprowadzenia w NIK dokumentacji przyjętej polityki rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej, organizacji i zakresu działania archiwów w NIK, wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
udostępniania informacji publicznych przez jednostki organizacyjne Izby, podziału zadań w zakresie nadzoru nad działalnością
jednostek organizacyjnych NIK, powołania Zespołu opiniującego kandydatów do pracy na stanowiskach administracyjnych,
powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu kontrolerskiego, powołania Komisji ds. Ocen Kwalifikacyjnych, powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych związanych
z organizacją Kongresu EUROSAI w 2008 r., jak również zmiany zarządzeń w sprawie: okresowych ocen kwalifikacyjnych
pracowników mianowanych, aplikacji kontrolerskiej, zasad i trybu naboru kandydatów do pracy na niektórych stanowiskach
w NIK oraz konkursu na stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów i doradców w jednostkach organizacyjnych NIK, wdrażania
Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów, udzielania zamówień publicznych oraz nadania Regulaminu Komisji Przetargowych, powołania Rady ds. Informatyzacji, Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, a także w sprawie
zmiany ustawy o NIK w związku z wejściem w życie ustawy o Prokuratorii Generalnej.
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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 2006 r. liczba etatów w NIK wynosiła 1.701. W dniu 1 stycznia 2006 r. Izba zatrudniała pracowników na
1.705,1 etatach18/. Średnie zatrudnienie w 2006 r. wyniosło 1.687,1 etatów. Według stanu na koniec grudnia 2006 r. w NIK
zatrudniano pracowników na 1.708 etatach19/.
Dane o stanie etatowym i strukturze zatrudnienia, według stanu na 31 grudnia 2006 r. (z osobami przebywającymi na
urlopach bezpłatnych i wychowawczych oraz w porównaniu z analogicznymi danymi z 2005 r.), zawiera tabela nr 3.

Tabela nr 3.
Stan etatowy i struktura zatrudnienia w latach 2005-2006
2005 r.
Lp.

Stan etatowy na 31 grudnia

Liczba etatów

2006 r.
Struktura
(w %)

Liczba etatów

Struktura
(w %)

1

2

3

4

5

6

1
2
3
x

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

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

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

4,0
1.303,9
400,1
1.708,0

0,2
76,4
23,4
100,0

Na podstawie mianowania zatrudniano 1.152 osoby wykonujące lub nadzorujące czynności kontrolne, czyli 88,1% pracowników z tej grupy. W 2006 r. Prezes NIK mianował na stanowiska kontrolerskie 55 osób oraz awansował 237 pracowników,
w tym 38 na stanowiskach administracyjnych i obsługi.

Struktura wieku kadry kontrolerskiej

Diagram 1.
Struktura wieku pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne – stan na 31 grudnia 2006 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 2006 r., ilustruje diagram nr 2.

18/ W tym 39 osób na urlopach bezpłatnych i wychowawczych.
19/ W tym 71 osób na urlopach bezpłatnych i wychowawczych.
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Strukturę wieku pracowników nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne, według stanu na koniec grudnia
2006 r., ilustruje diagram nr 1.

Diagram 2.
Struktura wykształcenia wyższego (wg kierunku) pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne
– stan na 31 grudnia 2006 r.

W grupie pracowników legitymujących się wyższym wykształceniem, 77 osób posiadało tytuł doktora, zaś 56 ukończyło
Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Pracownicy nowo przyjęci
Do pracy w NIK przyjęto w 2006 r. 85 osób (w wymiarze 82,85 etatów), w tym 57 na stanowiska kontrolerskie. Spośród
przyjętych do pracy, 21 osób zatrudniono w departamentach kontrolnych, 1 – w departamentach wspomagających postępowanie kontrolne, 26 – w departamentach wykonujących zadania z zakresu organizacji i obsługi, zaś pozostałe 37 – w delegaturach NIK.
Strukturę wieku pracowników przyjętych w 2006 r. na stanowiska związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych ilustruje diagram nr 3.

Diagram nr 3.
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Struktura wieku pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne, przyjętych do pracy w 2006 r.

Spośród osób przyjętych w 2006 r. na stanowiska pracy związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych większość (70,1%) nie przekroczyła 40 roku życia.
Strukturę wykształcenia wyższego (według kierunku) nowo przyjętych pracowników nadzorujących lub wykonujących
czynności kontrolne ilustruje diagram nr 4.

Diagram 4.
Struktura wykształcenia wyższego (wg kierunku) osób przyjętych na stanowiska związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych w 2006 r.
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Spośród osób przyjętych w 2006 r. na stanowiska pracy związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych, 57,9% legitymuje się wykształceniem prawniczym, administracyjnym lub ekonomicznym.

Zasady naboru kandydatów do kadry kontrolerskiej
W 2006 r. stosowano, wprowadzone wcześniej, zasady naboru kandydatów do pracy na stanowiska kontrolerskie stanowiące
praktyczną realizację norm konstytucyjnych, według których obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo
dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach20/. 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.
W naborze preferowane jest wykształcenie ekonomiczne, prawnicze i administracyjne. Uwzględnia się też inne 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, znajomość języków obcych.

Prezes NIK ustalił zasady i tryb naboru do pracy na stanowiskach kontrolerskich21/. Nabór kandydatów spoza Izby do pracy na stanowiska związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych (tzw. nabór zewnętrzny) odbywał się w 2006 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, zdolności ogólnych, osobowości, wiedzy ogólnej z zakresu prawa, ekonomii, organizacji i funkcjonowania
NIK oraz rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami, poprzedzoną sprawdzianem ze znajomości obsługi komputera.
W 2006 r. nabór zewnętrzny ogłoszony został dwa razy. Pierwszy z nich (z 15 maja 2006 r.) dotyczył naboru na 41 wolnych
stanowisk w 18 jednostkach organizacyjnych NIK. Wpłynęło 486 ofert. Komisja, po ich analizie, wytypowała do II etapu postępowania kwalifikacyjnego 150 kandydatów. Podstawą wyboru była zgodność ofert z wymaganiami stawianymi kandydatom w opisie
stanowisk oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe i dodatkowe kwalifikacje. Do II etapu przystąpiło 116 kandydatów.
Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, komisja zarekomendowała Prezesowi NIK do zatrudnienia w Izbie 59 osób.
Drugi nabór kandydatów na 38 wolnych stanowisk pracy w 12 jednostkach organizacyjnych ogłoszono 1 grudnia 2006 r.
Termin składania dokumentów upłynął 17 grudnia 2006 r. Wpłynęło 476 ofert. Do II etapu postępowania komisja, zgodnie
z procedurami, zakwalifikowała 125 kandydatów, spośród których do rozmów kwalifikacyjnych przystąpiły 74 osoby. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych komisja zarekomendowała Prezesowi NIK do zatrudnienia w Izbie 39 osób. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów do pracy w NIK zakończyło się w lutym 2007 r.

Konkursy na wyższe stanowiska
W 2006 r. kontynuowano zasadę obsady stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów jednostek organizacyjnych oraz doradców
prawnych, ekonomicznych i technicznych w drodze konkursu22/. W roku sprawozdawczym 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
20/ Por. art. 60 Konstytucji RP.
21/ 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.,18 maja 2005 r. i 24 maja 2006 r.
22/ Postępowania konkursowe przeprowadzono w oparciu o zarządzenie Prezesa NIK z 9 marca 2005 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów

i doradców w jednostkach organizacyjnych NIK. Zostało ono znowelizowane zarządzeniem Prezesa NIK z 24 maja 2006 r.
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Nabór zewnętrzny

w opisach stanowisk, predyspozycji do pracy na określonym stanowisku oraz wyników przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.
Pierwsze postępowanie zostało ogłoszone 24 lutego 2006 r. na 34 stanowiska doradców (ekonomicznych, technicznych
i prawnych) w jednostkach organizacyjnych NIK.
Do konkursu zgłosiło się 46 pracowników. W wyniku postępowania konkursowego i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja
wskazała 31 osób na stanowiska doradców: (ekonomicznego – 11, prawnego – 9, technicznego – 11). Konkurs nie przyniósł
rozstrzygnięcia w wypadku 2 stanowisk doradców (na jedno stanowisko nie zgłosili się kandydaci, w wypadku drugiego ani
jeden z kandydatów nie uzyskał wymaganej ilości głosów).
Kolejne postępowanie konkursowe zostało ogłoszone przez Prezesa NIK 9 maja 2006 r. na stanowiska: dyrektorów Departamentów Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, wicedyrektorów Departamentów Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji,
Środowiska Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Delegatur w Opolu i Krakowie.
Do konkursu zgłosiło się 33 pracowników. W wyniku postępowania i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja wskazała tę samą
osobę na stanowiska dyrektorów Departamentów Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji (wskazana osoba objęła stanowisko dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji). Komisja wskazała też 4 osoby na stanowiska wicedyrektorów: Departamentów Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji oraz Delegatur w Opolu i Krakowie. Konkurs na stanowisko
wicedyrektora Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego nie przyniósł rozstrzygnięcia.
Kolejne dwa postępowania konkursowe (ogłoszone 19 czerwca i 1 września 2006 r.) dotyczyły wyłonienia spośród pracowników Izby osób do objęcia stanowisk dyrektorów Delegatury w Gdańsku oraz Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do konkursów zgłosiło się po 5 pracowników Izby. Przeprowadzone postępowania i rozmowy
kwalifikacyjnej umożliwiły Komisji wskazanie 2 osób na te stanowiska.
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Oceny kwalifikacyjne pracowników mianowanych
Począwszy od 2006 r. obowiązuje nowy system okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych23/, uwzględniający m.in. udział pracowników w zajęciach szkoleniowych w roku podlegającym ocenie. Stanowi on realizację Standardów
polityki kadrowej NIK, uznających stałe podnoszenie i doskonalenie przez pracowników Izby kwalifikacji zawodowych za ważny
element zwiększania jakości i skuteczności kontroli.

Odejścia z pracy
W 2006 r. z pracy w NIK, w większości w związku z nabyciem prawa do emerytury (69,9%), odeszły 83 osoby zatrudniane na 81,3 etatach (w tym 63 ze stanowisk kontrolerskich). Odejścia z pracy – według przyczyn i w porównaniu z 2005 r. – ilustrują dane w tabeli nr 4.

Tabela nr 4.
Odejścia z pracy w NIK w latach 2005-2006 – wg przyczyn
2005 r.
Lp.

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

Liczba
osób

Przyczyny odejścia z pracy

2
Nabycie uprawnień do emerytury
Porozumienie stron
Wypowiedzenie stosunku pracy przez NIK
Wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika
Upływ terminu, na jaki zawarto umowę
Wygaśnięcie stosunku pracy – śmierć pracownika
Odwołanie ze stanowiska
Przeniesienie służbowe 1/
Bez wypowiedzenia 2/
Razem

2006 r.
Struktura
(w %)

Liczba osób

Struktura
(w %)

3

4

5

6

41
10
2
1
12
—
—
—
2
68

60,3
14,7
2,9
1,5
17,7
—
—
—
2,9
100,0

58
8
4
2
6
3
1
1
—
83

69,9
9,6
4,8
2,4
7,3
3,6
1,2
1,2
—
100,0

Art. 34 ustawy o służbie cywilnej. 2/ Wyczerpanie okresu zasiłkowego – przejście na rentę.

23/ 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.
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Rozwój zawodowy pracowników
Podstawowe cele
Zapewnieniu właściwego wykonywania zadań kontrolnych i realizacji wyznaczonych celów służy – jak przyjęto w Strategii
NIK – dbałość o rozwój zawodowy kontrolerów przez ich stałe dokształcanie i doskonalenie zawodowe. 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
kontroli24/.

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 lub nadzorowania czynności kontrolnych. W ramach aplikacji są organizowane wykłady i ćwiczenia. 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. Formami tego doskonalenia są m.in.: kierowanie na studia doktoranckie i podyplomowe oraz
aplikacje radcowskie, sędziowskie i prokuratorskie, nauka języków obcych, staże zagraniczne w najwyższych organach kontroli innych państw, specjalistyczne 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 nr 5.
Pracownicy objęci poszczególnymi formami szkolenia i dokształcania zawodowego w latach 2005-2006
2005 r.
Lp.

Formy szkolenia i dokształcania

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

2
Aplikacja kontrolerska
Nauka języków obcych
Szkolenia tematyczne
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/

2006 r.
Struktura
(w %)

Liczba
osób1/

Struktura
(w %)

3

4

5

6

183
355
3.465
1.504
1.536
386
179
85
—
4
7.697

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

217
454
5.183
1.651
1.274
227
325
153
4
—
9.488

2,3
4,8
54,6
17,4
13,4
2,4
3,4
1,6
0,1
—
100,0

1/
Poszczególni pracownicy korzystają w ciągu roku z różnorodnych form szkolenia i dokształcania zawodowego. Stąd też liczba pracowników uczestniczących
w szkoleniach jest większa od stanu etatowego NIK. 2/ w departamentach i delegaturach.

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

(zmienione zarządzeniami Prezesa NIK z 4 lutego 2005 r. i 4 kwietnia 2006 r.) oraz 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., 15 lipca
2005 r. i z 24 stycznia 2007 r.).
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Organizacja, zakres i formy działalności szkoleniowej

W celu ułatwienia wyboru odpowiedniej formy szkolenia i określenia jego merytorycznego zakresu, każdy z pracowników
na początku roku, w ankiecie diagnozującej potrzeby szkoleniowe, zakreślił (w uzgodnieniu z przełożonym) tematy szkoleń,
w których chciałby uczestniczyć. Na podstawie wyników ankiety Wydział Szkoleń przygotował Ofertę szkoleń na 2006 r.,
w której zamieszczony został zakres tematyczny szkoleń, planowanych do realizacji w 2006 r.
Rezultaty szkoleń podlegają analizie i ocenie, a wynikające z nich wnioski są wykorzystywane do kształtowania oferty
i doskonalenia sposobów prowadzenia kolejnych zajęć szkoleniowych.
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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 2006 r., podobnie jak 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 i samorządowej oraz innych instytucji (8 osób, m.in. z Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Zamówień Publicznych, Straży Granicznej, Narodowego
Funduszu Zdrowia i Urzędu m. st. Warszawy).

Specjalistyczne szkolenia tematyczne
Organizowane w 2006 r. cykle szkoleń specjalistycznych miały na celu pogłębienie wiedzy ich uczestników o obszarach podlegających kontroli NIK, a także nabycie nowych umiejętności. Tematyka szkoleń obejmowała: rachunkowość
(ogólną, budżetową, zarządczą, jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek prawa handlowego), budżetowanie zadaniowe, sprawozdawczość budżetową, zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzanie bilansu, Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości, kontrolę wewnętrzną i audyt w sektorze publicznym, wybrane zagadnienia ekonomiczne (m.in. analizy
ekonomiczno-finansowe, metody i techniki wyceny przedsiębiorstw), wybrane zagadnienia prawne (udzielanie zamówień
publicznych, pomoc publiczna, partnerstwo publiczno-prywatne, jak również europejskie prawo wspólnotowe w relacji do
krajowego porządku prawnego oraz regulujące działalność organów administracji rządowej i samorządowej), funkcjonowania Unii Europejskiej (m.in. Europejski Trybunał Obrachunkowy, polityka regionalna, realizacja projektów w ramach
funduszów strukturalnych, instytucje i budżet UE).
Zorganizowano też cykl szkoleń poświęconych kontroli wykonania zadań oraz kontroli obszarów zagrożonych korupcją, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, doskonalących umiejętności w zakresie sporządzania
protokołu kontroli i wystąpienia pokontrolnego, praktycznego stosowania Pomocnika kontrolera i obsługi Systemu Informacji
Prawnej LEX, jak również kształtujących umiejętności interpersonalne (kontakty z pracownikami jednostek kontrolowanych,
komunikacja i współpraca, negocjacje i mediacja, wystąpienia publiczne, zarządzanie czasem i stresem, metody szybkiego
czytania i zapamiętywania).
Członkowie kierownictwa Izby uczestniczyli w szkoleniu pn. Nowoczesne zarządzanie procesowe w NIK – wybrane zagadnienia praktyczne oraz zapoznali się ze zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych,
a także wzięli, wspólnie z dyrektorami oraz wicedyrektorami departamentów i delegatur, jak również doradcami Prezesa NIK
i częścią doradców prawnych, ekonomicznych i technicznych, udział w szkoleniu poświęconemu problematyce zarządzania
jakością w administracji publicznej.
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Kontynuowane były szkolenia e-learningowe, wykorzystujące wewnętrzny portal intranetowy. Uczestnik szkolenia ma dostęp do interaktywnie prezentowanej treści merytorycznej wraz z ćwiczeniami i elektronicznym testem końcowym sprawdzającym stopień przyswojenia wiedzy.
Około 60 osób wzięło udział w szkoleniach specjalistycznych organizowanych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
Obejmowały one zarówno problematykę europejską, jak i krajową (m.in. wprowadzenie do zagadnień Unii Europejskiej, prawo
międzynarodowe w krajowym porządku prawnym, zarządzanie funduszami strukturalnymi, system finansów publicznych, Skarb
Państwa – uprawnienia i obowiązki w odniesieniu do mienia państwowego i finansów publicznych, postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, system podejmowania decyzji w UE oraz koordynacja polskiej polityki europejskiej).
W 2006 r. przeprowadzono też cykl 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 osobowych przeprowadzono 9 szkoleń dla 227 pracowników. Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych dla
nowo zatrudnionych pracowników ukończyło 56 osób, a w zajęciach z zakresu ochrony danych osobowych uczestniczyło 89
pracowników. Dla kontrolerów z delegatur (77 osób) zorganizowano szkolenia o dostępie do informacji publicznej i wybranych
tajemnic ustawowo chronionych, zaś dla pracowników sekretariatów członków kierownictwa Izby (5 osób) – szkolenie dotyczące przechowywania, przekazywania i rejestrowania dokumentów z klauzulą „zastrzeżone”.

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 2005-2006 zamieszczono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6.

NIK
Lp.

1/

Lektoraty

1

2

1
2
3
4
5
6
x

Angielski
Niemiecki
Francuski
Rosyjski
Hiszpański
Włoski
Razem

2005 r.

2006 r.

Liczba osób
Poza NIK 1/
2005 r.
2006 r.

Razem
2005 r.

2006 r.

Wskaźnik %
(8:7)

3

4

5

6

7

8

9

221
33
18
5
1
278

272
32
28
12
1
1
346

69
3
5
77

96
7
3
1
1
108

290
36
23
5
1
355

368
39
31
12
2
2
454

126,9
108,3
134,8
240,0
200,0
127,9

Łącznie z lektoratami w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Studia doktoranckie i podyplomowe, aplikacje w zawodach prawniczych
W 2006 r. 85 pracowników Izby podjęło lub kontynuowało studia doktoranckie i podyplomowe, głównie w celu poszerzenia
i pogłębienia wiedzy z zakresu: prawa, administracji publicznej, zarządzania, finansów, rachunkowości budżetowej, audytu
i kontroli wewnętrznej w sektorze finansów publicznych.

Narady przedkontrolne i śródkontrolne
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 zaangażo-
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Pracownicy objęci szkoleniem językowym w latach 2005-2006

wanych we wspólne badania – wymieniane są doświadczenia dotyczące problemów najistotniejszych z punktu widzenia celu
kontroli. W 2006 r. w 60 naradach przed- i śródkontrolnych udział wzięło 1.274 kontrolerów. Każdy z nich przeznaczył na tego
typu szkolenie przeciętnie około 15 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 1.651 pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności
kontrolne (każdy z nich odbył przeciętnie około 11 godzin szkolenia).
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Pozostałe szkolenia
Intensywnie szkoleni byli również pracownicy departamentów wykonujących zadania z zakresu organizacji i obsługi.
Szkolenia obejmowały różnorodną problematykę, m.in. metody naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej, obowiązki pracodawcy w system emerytalno-rentowym, audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego, badanie sprawozdania finansowego, a także sprawy bhp i zamówienia publiczne w praktyce – warsztaty dla
zamawiających. Przykładowo, pracownicy ochrony uczestniczyli w szkoleniach z zakresu umiejętności strzeleckich, technik
interwencyjnych, samoobrony i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, informatycy z Wydziału Teleinformatyki byli intensywnie szkoleni w zakresie nowych technologii informatycznych i oprogramowania25/, zaś pracownicy Departamentu Rachunkowości zaliczyli cykl szkoleń obejmujących: zmianę zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, otwarcie
2006 r. w państwowej jednostce budżetowej (w świetle przepisów nowej ustawy o finansach publicznych), rozliczanie podróży
służbowych, zasady działania PKZP (obowiązki pracodawcy), świadczenia w razie choroby i macierzyństwa.
W 2006 r. kontynuowano cykl zajęć szkoleniowych dla pracowników Izby z zakresu praktycznych umiejętności komputerowych (kończących się otrzymaniem certyfikatu ECDL26/). Zajęcia obejmowały: 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 (w formie tradycyjnych warsztatów) udział wzięło 333 pracowników. Przeprowadzono również egzaminy praktyczne
z wszystkich modułów obejmujących certyfikat ECDL, do którego przystąpiło 165 osób.
Stosownie do przepisów Kodeksu pracy organizowane były także szkolenia z zakresu bhp – wstępne i okresowe. W centrali NIK w 2006 r. szkolenia były prowadzone zarówno przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (instruktaż ogólny i stanowiskowy dla nowo zatrudnionych pracowników – 47 osób), jak i przez zewnętrzny Ośrodek Szkolenia BHP
(łącznie 325 osób). Szkoleniem okresowym dla kierujących pracownikami objęto 25 osób, zaś szkoleniem dla pracowników
administracyjno-biurowych – 278 osób. Przeszkolono także 22 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Dla sekretarzy członków kierownictwa Izby i sekretarzy dyrektorów departamentów zorganizowano szkolenie kancelaryjno-archiwalne; brali oni też udział w zajęciach szkoleniowych 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.

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.

25/ Szkolenia z zakresu: technologii XML, Advanced Technical Training SUSE, SUSE Linux Enterprise Server 10, Check Point Security Administratrion NGXI, NGXII,

projektowania w procesie wytwarzania oprogramowania.
26/ ECDL (ang. European Computer Driving Licence).
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Pierwsze zapisy w księdze inwentarzowej pochodzą z 19 lipca 1945 r., co oznacza, że Biblioteka NIK działa od ponad
sześćdziesięciu lat. Nie zachowały się natomiast dokumenty potwierdzające istnienie biblioteki w Najwyższej Izbie Kontroli
Państwa27/. Jednak zbiory Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego sięgają 1918 r., co pozwala przypuszczać, że zalążek biblioteki istniał już w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Począwszy od maja 2006 r. Biblioteka NIK zajmuje nowe pomieszczenia na parterze wyremontowanego budynku B.
Czytelnia, z 15 miejscami do pracy, wypożyczalnią i pomieszczeniami biurowymi, zajmuje powierzchnię 120 m2, zaś magazyn
liczy 80 m2. W bibliotece działa komputerowy system informacyjno-wyszukiwawczy SOWA umożliwiający czytelnikom dostęp
do bazy danych księgozbioru. Ponadto na miejscu można skorzystać z archiwów Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej i Gazety
Prawnej.
Biblioteka NIK28/ pełni funkcję biblioteki fachowej. Gromadzony księgozbiór zawiera – ze względu na specyfikę działalności Izby – dzieła z różnych gałęzi prawa, z dziedziny ekonomii, finansów, administracji, zarządzania, kontroli państwowej;
pod koniec 2006 r. liczył ponad 20,6 tys. woluminów. W minionym roku wzbogacił się zwłaszcza o publikacje dotyczące Unii
Europejskiej (także wydawnictwa obcojęzyczne), harmonizacji prawa polskiego z prawem unijnym, prawa międzynarodowego,
kontroli, budżetu, statystyki i międzynarodowych standardów rachunkowości. Roczny przyrost zbiorów wynosi około półtora
tysiąca egzemplarzy książek. Stale rozbudowywany jest dział księgozbioru dotyczący kontroli. Zawiera zbiory aktów prawnych
dotyczących kontroli państwowej, książki z zakresu funkcjonowania (i historii) kontroli w Polsce i za granicą, metodyki kontroli
i audytu, kontroli wewnętrznej oraz materiały INTOSAI i EUROSAI. Biblioteka posiada też zbiory informacji o wynikach kontroli
(wydanych po 1988 r.), a także zbiór sprawozdań z działalności Izby od 1957 r.
Biblioteka gromadzi wiele polskich i zagranicznych wydawnictw ciągłych parlamentarnych i urzędowych, m.in. sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (od 2007 r. na CD). Bogaty jest także zbiór
resortowych aktów prawnych wydawanych w Polsce po 1945 r.
Podobnie jak w latach poprzednich biblioteka zapewniała jednostkom organizacyjnym Izby prenumeratę czasopism (i dostęp do archiwów internetowych wybranych tytułów), dzienników urzędowych, a także periodyków związanych z właściwością
rzeczową departamentów. Interesującą grupę wydawnictw ciągłych, prenumerowanych przez NIK, stanowią publikacje GUS
zawierające dane liczbowe z zakresu wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego w Polsce. W 2006 r. Biblioteka
prenumerowała 36 tytułów publikacji GUS (znaczna ilość tytułów jest już dostępna w Internecie). Oprawiono, opracowano
i skatalogowano 59 woluminów roczników dzienników urzędowych i czasopism podlegających archiwizacji.
Działalność biblioteki w 2006 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, ilustrują dane w tabeli nr 7.

Tabela nr 7.
Podstawowe dane dotyczące biblioteki fachowej w NIK w latach 2005-2006

Lp.

2005 r.

2006 r.

Wskaźnik %
(4:3)

1

2

3

4

5

1

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/

379,0

337,4

89,0

19,1

20,6

107,0

235
21
206
8
541/

238
20
210
8
36

101,0
95,0
102,0
100,0
66,0

612

694

113,0

559,8

666,1

118,0

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

Wyszczególnienie

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

27/ Powołanej dekretem Naczelnika J. Piłsudskiego z 7 lutego 1919 r.
28/ W rozumieniu ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
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Ze zbiorów bibliotecznych korzystali także, oprócz pracowników Izby, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci
przygotowujący prace o tematyce kontrolnej, pracownicy instytucji państwowych i dziennikarze. Największym zainteresowaniem cieszyły się wydawnictwa o tematyce prawnej, z zakresu kontroli państwowej, audytu i finansów publicznych, a także
z dziedziny informatyki, ekonomii, statystyki, organizacji i zarządzania oraz administracji.
Biblioteka NIK współpracowała z krajowymi wydawnictwami, księgarniami, redakcjami i bibliotekami. w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych najczęściej realizowała zamówienia, korzystając z księgozbiorów Biblioteki Narodowej i Biblioteki
Sejmowej.
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Europejska
Organizacja
Najwy¿szych Organów
Kontroli (EUROSAI)
SIGMA
Miêdzynarodowa Rada
Audytorów NATO
Współpraca z innymi
organizacjami
Udział NIK w kontrolach
międzynarodowych
Współpraca dwustronna
i wielostronna
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W 2006 r. działalność międzynarodowa NIK koncentrowała się na współpracy z Europejską
Organizacją Najwyższych Organów Kontroli oraz Komitetem Kontaktowym prezesów najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Rozwijano także współpracę dwustronną z ETO29/, nie zaniedbywano tradycyjnie dobrej
i efektywnej współpracy z Międzynarodową Organizacją Najwyższych Organów Kontroli oraz
utrzymywano aktywne kontakty bilateralne i multilateralne. Praktyka pokazuje, że 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.
Do priorytetowych dziedzin współpracy należały: kontrola środowiska i środków unijnych,
współpraca transgraniczna i regionalna, a także wymiana doświadczeń z krajami Europy
Środkowej i Wschodniej w zakresie doskonalenia i rozwoju standardów, metodyki kontroli
oraz systemu szkoleń kontrolerów.
Istotnym aspektem współpracy był przegląd partnerski NIK dokonany przez Urząd Kontroli
Państwowej Danii. Była to niezależna, zewnętrzna ocena działalności NIK. Przegląd rozpoczął się w czerwcu 2006 r. i trwał do końca roku. Raport z przeglądu został zaprezentowany
Kolegium NIK oraz Komisji ds. Kontroli Państwowej, podczas wspólnego posiedzenia w dniu
24 stycznia 2007 r.30/
Współpraca międzynarodowa NIK była przedmiotem zainteresowania Sejmu RP. Na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Kontroli Państwowej i Komisji Spraw Zagranicznych w dniu 15
listopada 2006 r. Prezes NIK przedstawiając Informację o działalności NIK w zakresie kontroli międzynarodowych omówił ten aspekt działalności w szerszym kontekście – zaangażowania Izby we współpracę z innymi najwyższymi organami kontroli oraz ich organizacjami.
Przedstawiciele NIK odpowiadali na pytania posłów dotyczące m.in. inicjowania kontroli równoległych i ich efektów, możliwych konsekwencji finansowych dla Polski wynikających z prowadzenia kontroli wspólnych lub równoległych z ETO oraz uprawnień najwyższych organów
kontroli innych krajów europejskich31/.
W roku sprawozdawczym kontakty zagraniczne były bardziej intensywne, niż w roku poprzednim. W seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach eksperckich odbywających się za granicą wzięło udział 182 przedstawicieli NIK (w 2005 r. – 156 osób). W podobnych przedsięwzięciach zorganizowanych przez Izbę uczestniczyło 300 przedstawicieli
najwyższych organów kontroli z innych krajów (w 2005 r. – 212).

29/ 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 oraz zgodność z prawem i prawidłowość podstawowych transakcji. Przedkłada instytucjom Wspólnot roczne sprawozdanie.
30/ Szerzej na ten temat w rozdziale IV Sprawozdania.
31/ Por. rozdział III.2. Sprawozdania – Współpraca z Sejmem RP, uczestnictwo NIK w procesie legislacyjnym.
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Komitet Kontaktowy jest organem pomocniczym Unii Europejskiej, który działa w celu ułatwienia współpracy najwyższych
organów kontroli państw członkowskich i ETO32/. Formy współpracy obejmują: przygotowywanie spraw przez grupy robocze
złożone z ekspertów reprezentujących 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. W 2006 r. pracom Komitetu przewodniczył Prezes NIK. Przedstawiciele NIK aktywnie
uczestniczyli też w pracach łączników i grupy ds. współpracy narodowych organów kontroli i ETO, a także w pracach grup
roboczych ds. funduszy strukturalnych II (w czerwcu zebranie grupy odbyło się w Warszawie), ds. VAT, ds. krajowych raportów
o zarządzaniu środkami UE, ds. jakości kontroli.
Izba opracowała koncepcję i była organizatorem dorocznego zebrania Komitetu, które odbyło się w grudniu, w Warszawie.
Uczestniczyli w nim prezesi najwyższych organów kontroli 25 państw członkowskich i ETO oraz – jako obserwatorzy – prezesi
tych organów w krajach przystępujących i kandydujących do UE. W charakterze gości wzięli udział: wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. administracji, audytu i zwalczania korupcji oraz – w imieniu Parlamentu Europejskiego – przewodniczący
Komisji Kontroli Budżetowej.
Z okazji zebrania Izba wydała specjalny numer Kontroli Państwowej (w języku angielskim). Opublikowano w nim 18 artykułów, nadesłanych przez najwyższe organy kontroli, Parlament Europejski i Komisję Europejską, dotyczących kontroli środków
unijnych. W dodatkowym artykule zaprezentowano projekt Konstytucji dla Europy33/.
Główną częścią zebrania Komitetu było seminarium poświęcone roli najwyższych organów kontroli w działaniach na rzecz
poprawy rozliczalności środków UE. Temat nawiązywał do uchwał Parlamentu Europejskiego z lat 2005-2006 w sprawie absolutorium34/ oraz dokumentów Komisji Europejskiej na temat zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej35/, w których zaproponowano zmiany w systemach kontroli. Ponieważ około 80% wydatków budżetu UE jest realizowanych za pośrednictwem
państw członkowskich, Parlament i Komisja opowiedziały się za zwiększeniem ich odpowiedzialności za funkcjonowanie krajowych systemów nadzoru i kontroli oraz za realizowanie wydatków unijnych w danym państwie. Zaproponowały, aby było to
potwierdzane w formie rządowych deklaracji, że należycie zarządza się tymi środkami i że ich wykorzystanie jest odpowiednio
kontrolowane; rolą najwyższego organu kontroli byłoby wydawanie opinii o takiej deklaracji. Parlament i Komisja sugerowały
także, aby najwyższe organy kontroli w szerszym niż dotychczas zakresie kontrolowały wykorzystanie środków UE oraz informowały parlamenty swoich państw o wynikach tych kontroli.
Podczas seminarium rozpatrzono referaty prezesów najwyższych organów kontroli Danii, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej
Brytanii poświęcone omówieniu roli tych organów w sporządzaniu krajowych deklaracji dotyczących wykorzystania środków
unijnych. Zapoznano się też z referatem prezesa najwyższego organu kontroli Słowenii nt. bezpośrednich kontaktów krajowych organów kontroli z Komisją Europejską w aspekcie możliwości uzyskania od Komisji informacji potrzebnych do kontroli.
Dyskutowano też tezy referatu prezesa najwyższego organu kontroli Niemiec o możliwości przyjęcia przez krajowe organy
kontroli i ETO wspólnych standardów kontroli środków UE, w tym kryteriów oceny, jak również wypracowania wytycznych metodycznych kontroli głównych obszarów, w których wykorzystywane są środki unijne. W referacie wygłoszonym przez członka
ETO postawiono szereg pytań: co oznacza dla ETO, że może on oprzeć się na pracy krajowych organów kontroli pod warunkiem, że ich kontrole są odpowiedniej jakości, przy założeniu, że kontrole prowadzone przez krajowe organy kontroli nie mogą
być przedmiotem instrukcji, wytycznych, czy następczej weryfikacji przez ETO oraz czy istnieje potrzeba, aby ETO osiągnął
porozumienie z tymi organami co do metod i procedur kontroli. Korzyści oraz trudności współpracy ETO i krajowych organów
32/ Por. Deklarację 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.
33/ Opracowany w XIX wieku przez Polaka W.B. Jastrzębowskiego.
34/ Por. Rezolucję Parlamentu Europejskiego zawierającą uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Euro-

pejskiej na rok budżetowy 2003 i Rezolucję Parlamentu Europejskiego zawierającą uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004.
35/ Por. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz ETO z 15 czerwca 2005 r. nt. harmonogramu działań dotyczących zintegrowanych

ram kontroli wewnętrznej i Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz ETO z 17 stycznia 2006 r. - Plan działania Komisji na rzecz
zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej.
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kontroli w prowadzeniu kontroli ETO w państwach członkowskich, jak również możliwe sposoby pogłębienia tej współpracy
w przyszłości, zostały przedstawione w referatach prezesa najwyższego organu kontroli Austrii i członka ETO.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej przypomniał, że w kwietniu 2006 r. Komisja zwróciła się do najwyższych organów kontroli państw członkowskich z propozycją udostępniania im informacji o przekazywanych środkach unijnych. Większość
z nich zareagowała pozytywnie. Okazało się jednak, że zakres danych, jakimi Komisja dysponuje, nie odpowiada potrzebom
najwyższych organów kontroli. Obecnie Komisja pracuje nad systematyką udostępniania szczegółowych informacji o przekazywanych kwotach. Zachęcając do szerszego kontrolowania wykorzystania środków UE, stwierdził, że przyniesie to określone
korzyści, umocni krajowe systemy zarządzania i umożliwi ograniczenie bezpośrednich kontroli ze strony Komisji. Zapewnił, że
jeżeli państwo członkowskie usunie nieprawidłowości wykryte przez najwyższy organ kontroli (lub innych krajowych kontrolerów), to kary finansowe nie będą nakładane.
Kontynuując ten temat przedstawiciel Parlamentu Europejskiego stwierdził, że prowadzenie skutecznych badań wykorzystania środków unijnych jest w interesie samych państw członkowskich. Umożliwia ograniczenie kontroli ze strony instytucji europejskich oraz zmniejsza ryzyko kar. Chodzi tak naprawdę o realizowanie zadań, które wynikają z prawa krajowego, ponieważ
w większości państw środki te podlegają kontroli na takich samych zasadach, jak inne środki publiczne. Ważne jest, aby wyniki
kontroli były przedstawiane parlamentom i innym organom krajowym, przez co będą one dostępne dla instytucji europejskich.
Na wniosek prezesa NIK Komitet przyjął uchwałę W sprawie wzmocnienia i usprawnienia współpracy między najwyższymi organami kontroli Unii Europejskiej w celu poprawy rozliczalności środków wspólnotowych. Jej realizacja ma sprzyjać
wymianie informacji o kontrolach w obszarze UE planowanych na kolejny rok (lata), o szczegółowych programach zadań
kontrolnych, a także o rodzajach ujawnionych nieprawidłowości. Najwyższe organy kontroli będą udostępniać wyniki kontroli
związanych z UE na stronie internetowej Komitetu, w formie linków do swoich stron internetowych. Większość najwyższych
organów kontroli państw członkowskich podzieliła pogląd o potrzebie zwiększenia kontroli środków unijnych, lecz podkreśliła,
że prowadzi je na rzecz podmiotów krajowych, a nie instytucji UE. Najwyższe organy kontroli nie są częścią systemu kontroli
wewnętrznej środków unijnych, zaś ich współpraca z ETO odbywa się na zasadzie zaufania i przy zachowaniu niezależności.
Zarówno środki budżetów krajowych, jak i środki UE pochodzą od obywateli – muszą zatem podlegać równie skutecznej
kontroli. Oznacza to, że najwyższe organy kontroli powinny przeznaczyć odpowiednie zasoby na badanie środków uzyskiwanych z UE. Wyniki tych kontroli powinny być przedstawiane krajowym parlamentom. Celowe jest także, aby mogły one zostać
wykorzystane przez ETO; wymaga to jednak prowadzenia badań według takich samych kryteriów, metod i standardów. W tym
celu Komitet powołał, pod przewodnictwem ETO, grupę roboczą do opracowania wspólnych standardów i kryteriów kontroli.
Kolejnym zamierzeniem jest stworzenie bazy danych o kontrolach środków publicznych, co może ułatwić nawiązywanie kontaktów, transfer wiedzy, działalność badawczą i szkolenie kontrolerów.
Komitet przyjął też uchwałę w sprawie polityki informacyjnej i sprawozdawczości. Zaaprobowano kształt strony internetowej Komitetu – www.contactcommittee.eu (istniejącej od grudnia 2006 r.). Zamieszczane są na niej m.in. teksty uchwał i stanowisk Komitetu, coroczna informacja o pracach grup roboczych, terminarz spotkań i zebrań. W części, która nie jest ogólnie
dostępna, umieszcza się materiały grup roboczych oraz informacje o działalności najwyższych organów kontroli w sprawach
dotyczących UE. Zaaprobowano też zbiór wskazań dotyczących trybu działania Komitetu i łączników oraz wstępny projekt trybu planowania pracy Komitetu. Przyjęto propozycję ETO odbywania od 2010 r. zebrań Komitetu w jego siedzibie (co zapewni
symultaniczne tłumaczenie obrad na wszystkie języki UE) przy założeniu, że zasada rotacji funkcji urzędującego przewodniczącego Komitetu zostanie utrzymana.
Następnie Komitet rozpatrzył sprawozdania grup roboczych ds.: funduszy strukturalnych II; krajowych raportów o zarządzaniu środkami UE; VAT; zamówień publicznych; jakości kontroli; sieci współpracy ekspertów ds. rolnictwa i wspólnej grupy
roboczej ds. działalności kontrolnej. Komitet przyjął sprawozdania grup oraz przedłużył ich mandat na 2007 r.
Grupa robocza ds. funduszy strukturalnych II zorganizowała (przeprowadzoną równolegle w 12 państwach członkowskich) kontrolę zarządzania funduszami strukturalnymi, raportowania o ujawnionych nieprawidłowościach do OLAF36/ oraz
podejmowania działań naprawczych. Na podstawie wyników kontroli został opracowany zbiorczy raport, który jest dostępny
na stronie internetowej Izby. W latach 2007-2008 grupa ma zorganizować kontrolę funkcjonowania programów funduszy
strukturalnych w obszarze zatrudnienia lub środowiska.
36/ OLAF (franc. Office Europeen de Lutte Anti-Fraude). Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych funkcjonujący w ramach Komisji Europejskiej. Jego

zadaniem jest ochrona interesów finansowych UE, walka z oszustwami i korupcją.
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Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI)

Istotnym aspektem działalności na forum INTOSAI37/ jest udział w pracach grup roboczych INTOSAI ds. kontroli środowiska, informatyki i prywatyzacji. Izba jako członek Komitetu Sterującego Grupy roboczej INTOSAI ds. kontroli środowiska aktywnie uczestniczyła w planowaniu prac grupy. Wspólnie z najwyższym organem kontroli Holandii opracowała – na podstawie
informacji zebranych w 56 najwyższych organach kontroli – pierwszą wersję raportu pn. Współpraca najwyższych organów
kontroli – rady i doświadczenia z kontroli międzynarodowych. Raport omawiano na spotkaniu Komitetu w Vancouver (Kanada), we wrześniu 2006 r. (zgłoszone uwagi zostaną wykorzystane przy opracowywaniu ostatecznej wersji raportu). W minionym roku przedstawiciele Izby uczestniczyli również w pracach nad raportami: W kierunku kontroli ochrony bioróżnorodności
37/ 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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Grupa robocza ds. krajowych raportów o zarządzaniu środkami UE przygotowała kwestionariusz opisu krajowych systemów zarządzania i kontroli wykorzystania środków na wspólną politykę rolną, który został wypełniony przez 15 najwyższych
organów kontroli. W 2007 r. grupa podda analizie wyniki ankiety, z punktu widzenia możliwości opracowania mierników ułatwiających określanie postępu w zarządzaniu środkami unijnymi.
Na forum Grupy roboczej ds. VAT wymieniane są doświadczenia w zwalczaniu nadużyć w transakcjach wewnątrzunijnych
oraz omawiane problemy związane z kontrolą tego podatku. W 2007 r. grupa będzie kontynuować prace nad jednolitą metodyką szacowania strat z tytułu nadużyć finansowych oraz rozwijać współdziałanie najwyższych organów kontroli w zakresie
kontrolowania VAT. Najbliższe spotkanie grupy będzie organizowane przez NIK w Warszawie.
Uczestniczących w zebraniu Komitetu prezesów najwyższych organów kontroli przyjął Prezydent RP. Witając gości
podkreślił, że docenia rolę kontroli państwowej. W latach 1992-1995 kierował NIK – główną instytucją kontroli państwowej
w Polsce. Było to dla niego niezwykle istotne doświadczenie. – Kontrola będzie potrzebna zawsze – stwierdził Prezydent RP.
Przedmiotem pracy organów kontroli są nie tylko sprawy związane z nadużyciami, ale czasem z ludzką niewiedzą, z błędami
popełnianymi nieświadomie. W Polsce NIK ma szerokie uprawnienia. Jest organem nie tylko kontroli finansowej, lecz organem kontroli państwa jako takiego. Ma dużą niezależność. W latach 90., w tej części Europy, najbardziej zaangażowani
byliśmy w kontrolę procesów transformacji gospodarczej, zwłaszcza prywatyzacji. Można powiedzieć, że w tamtych latach
była to „specjalność” Izby i że swoimi doświadczeniami w tym obszarze dzieliła się z innymi, np. w maju 1995 r. na seminarium EUROSAI w Warszawie. Obecnie niezwykle istotną sprawą są kontrole związane z Unią Europejską: współpraca ETO
z krajowymi organami kontroli i kontrola wykorzystania funduszów unijnych. Środki te mają służyć modernizacji w różnych
dziedzinach i coraz większej spójności między państwami Unii. Ponieważ są to bardzo duże kwoty, z istoty rzeczy istnieje też
wysokie ryzyko związane z ich prawidłowym wydatkowaniem. Dlatego wykorzystanie tych środków wymaga profesjonalnej
kontroli, realizowanej zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym.
Nawiązując do wypowiedzi Prezydenta RP, Prezes NIK podkreślił, że lata 1992-1995 to okres ważny dla Izby. Zasługą
ówczesnego Prezesa było rozpoczęcie procesu zasadniczych przemian w funkcjonowaniu polskiego najwyższego organu
kontroli. Pod jego kierunkiem powstał projekt nowej ustawy o NIK. Wprowadzenie wyboru prezesa na 6-letnią kadencję uniezależniło Izbę od wpływów politycznych. Nowa ustawa zwiększyła też kontradyktoryjność postępowania kontrolnego, m.in.
przez wprowadzenie trybu odwoławczego od ustaleń kontroli. Wspomniane lata to także okres, w którym NIK otworzyła się
na świat. Zaczęto aktywnie uczestniczyć w pracach INTOSAI i EUROSAI, zostały rozwinięte kontakty z organami kontroli
państw Europy Zachodniej. Miało to wpływ na poznanie nowych metod kontroli. To właśnie w tym okresie pojawiły się w języku
polskim takie pojęcia, jak kontrola prawidłowości czy kontrola wykonania zadań. Był to również okres pierwszego zaangażowania w sprawy europejskie: już w 1992 r. NIK uczestniczyła w kontrolach ETO w Polsce. Obecnie NIK bierze aktywny udział
w pracach Komitetu i jego grup roboczych. W kontroli wykorzystania środków unijnych wzajemna wymiana doświadczeń jest
szczególnie potrzebna. Są to trudne kontrole. Wymagają znajomości nie tylko ustawodawstwa krajowego, lecz także prawa
wspólnotowego. W UE działa wiele organów kontroli. Ich praca nie jest jednak dostatecznie skoordynowana. Za sukces zebrania w Warszawie będzie można uznać rozpoczęcie merytorycznej dyskusji o sposobach kontrolowania środków unijnych
i wspólnych standardach kontroli. Jej celem jest doprowadzenie do przejrzystego określenia praw, obowiązków i zadań instytucji kontrolnych Unii Europejskiej oraz państw członkowskich.

oraz Ewolucja i trendy w kontrolach środowiska, a także w przygotowaniu wzoru V ankiety dotyczącej działań najwyższych
organów kontroli w zakresie kontroli środowiska. Jej wstępne wyniki zostały przedstawione przez najwyższy organ kontroli
Kanady na spotkaniu Komitetu w lutym 2007 r.
We wrześniu, w Londynie, odbyło się spotkanie Grupy roboczej ds. prywatyzacji. Dyskutowano o przyszłych kierunkach
działań, a także o priorytetach w działalności szkoleniowej prowadzonej przez IDI.38/ Podjęto decyzję o przygotowaniu zbioru studiów przypadków nt. kontroli prywatyzacji. Podczas obrad został wygłoszony referat prezentujący doświadczenia NIK
w kontroli prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego.
W czerwcu, z udziałem przedstawiciela NIK, odbyło się w Wiedniu międzynarodowe sympozjum pn. Rola INTOSAI we
wzmacnianiu globalnych kontroli ochrony środowiska na przykładzie kontroli wykorzystania środków pomocowych na usuwanie skutków i pomoc ofiarom tsunami. Jego podstawowym celem było upowszechnienie informacji o działalności INTOSAI
w zakresie kontroli ochrony środowiska.
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Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI)

NIK prowadziła też aktywną działalność na forum EUROSAI39/. Od czerwca 2005 r. Izba wchodzi w skład zarządu EUROSAI, zaś Prezes NIK pełni funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego tej organizacji. W minionym roku działalność NIK na
tym forum koncentrowała się na przygotowaniach do VII Kongresu EUROSAI, który odbędzie się w 2008 r. w Krakowie (w tym
celu Prezes NIK powołał zespoły ds. merytorycznych, organizacyjnych i informacyjnych). NIK bierze również aktywny udział
z pracach grup roboczych. Od 1999 r. Izba koordynuje pracę Grupy ds. kontroli środowiska. Jest także członkiem Grupy ds.
informatyki i Komitetu ds. szkoleń.
We wrześniu, w Reykjaviku, na posiedzeniu Zarządu EUROSAI zatwierdzono zaproponowane przez NIK tematy VII Kongresu: Jakość kontroli, Kontrola programów społecznych w zakresie edukacji oraz Kontrola programów społecznych w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zarząd zatwierdził również zaproponowany przez Izbę skład Grupy
roboczej ds. przygotowania Kongresu, z udziałem najwyższych organów kontroli: Polski (przewodnictwo), Hiszpanii (sekretariat EUROSAI), Niemiec (prezydencja EUROSAI), Portugalii, Węgier i Wielkiej Brytanii. Zarząd powierzył kierowanie pracami
grup, przygotowujących poszczególne tematy Kongresu, odpowiednio Państwowej Izbie Obrachunkowej Węgier, Trybunałowi
Obrachunkowemu Portugalii i Narodowemu Urzędowi Kontroli Wielkiej Brytanii.
NIK opracowała koncepcję merytoryczną Kongresu. Zaprezentowano ją podczas pierwszego spotkania Grupy ds. przygotowania
Kongresu w Warszawie, w październiku 2006 r., z udziałem przedstawicieli najwyższych organów kontroli: Portugalii, Węgier, Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Polski. Uzgodniono, że Kongres powinien przyjąć dokument na temat jakości kontroli oraz zbiór wskazówek dotyczących kontroli programów polityki społecznej. Grupa zaakceptowała przedstawiony przez Izbę harmonogram prac.
W grudniu 2006 r. przedstawiciele NIK uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Narodowy Urząd Kontroli Wielkiej
Brytanii poświęconym trzeciemu tematowi Kongresu pn. Kontrola programów społecznych w zakresie aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych.
Spośród innych ważniejszych spotkań na forum EUROSAI wymienić należy międzynarodową konferencję, zorganizowaną
we wrześniu w Kijowie. Jej wiodącym tematem była Rola najwyższych organów kontroli w walce z oszustwem i korupcją.
Dyskutowano m.in. o: Roli najwyższych organów kontroli w rozwoju narodowego systemu walki z oszustwami i korupcją oraz
Specyfice współpracy najwyższych organów kontroli z instytucjami egzekwującymi prawo podczas ujawniania i zapobiegania
oszustwom i korupcji. Podczas konferencji Prezes NIK wygłosił referat podkreślający znaczenie przejrzystości i jawności
w walce z oszustwami i korupcją oraz doświadczenia NIK na tym polu.
W listopadzie, w Luksemburgu, odbyło się – zorganizowane przez NIK i ETO – spotkanie Grupy roboczej ds. kontroli środowiska. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 32 najwyższych organów kontroli krajów europejskich oraz Komisji Europejskiej,
Ministerstwa Środowiska Luksemburga, Europejskiej Akademii Środowiska, Akademii Prawa Europejskiego, Grupy roboczej
INTOSAI ds. kontroli środowiska oraz najwyższego organu kontroli Tunezji. Poświęcone zostało kontrolom ochrony bioróżnorodności Europy, w tym dotyczącym sieci NATURA 2000, a także kontrolom ochrony przeciwpowodziowej i wybranym problemom metodycznym. Zdecydowano o utworzeniu podgrup ds. kontroli skutków klęsk żywiołowych i powodowanych przez
38 / IDI (ang. INTOSAI Development Initiative). Grupa INTOSAI ds. rozwoju.
39/ EUROSAI (ang. 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.
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człowieka oraz ds. eliminacji odpadów radioaktywnych, której przewodniczy najwyższy organ kontroli Ukrainy. Pierwszym
zadaniem podgrupy ma być kontrola równoległa wykorzystania środków międzynarodowych na eliminację skutków katastrofy
w Czarnobylu. NIK brała czynny udział w przygotowaniu tej kontroli oraz powołaniu podgrupy. Zasady funkcjonowania podgrupy i udziału w jej pracach określa dokument opracowany przy udziale NIK, przyjęty na spotkaniu w Luksemburgu.
Spotkanie Grupy roboczej ds. informatyki (we wrześniu, w Bratysławie) poświęcono wymianie informacji o projektach
realizowanych przez grupę i planowi pracy na najbliższy okres. Przedstawiciele NIK oraz najwyższych organów kontroli Litwy
i Portugalii, zaprezentowali prace 2 podgrupy, obejmujące koncepcje algorytmu kontroli usług wykonywanych drogą elektroniczną oraz systemów informatycznych.
Delegacja NIK wzięła też udział w seminarium zorganizowanym przez Komitet ds. szkoleń i Grupę roboczą ds. informatyki. Celem seminarium (w maju, w Szwajcarii) było zapoznanie jego uczestników z doświadczeniami najwyższych organów
kontroli Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz ETO we wdrażaniu elektronicznych systemów rejestracji i obiegu dokumentów oraz
wskazanie obszarów kluczowych do prowadzenia kontroli w tym systemie.
Przedstawiciele NIK biorą również udział w pracach dwóch grup roboczych powołanych na ostatnim kongresie EUROSAI w
Bonn. W ramach prac pierwszej z tych grup, której działalność poświęcona jest zagadnieniu ulg i zwolnień podatkowych przeprowadzono kontrolę równoległą Wykorzystanie ulg i zwolnień podatkowych jako instrumentu polityki fiskalnej państwa. Celem prac
drugiej grupy jest badanie wskaźników efektywności działania administracji podatkowej, stosowanych przez członków EUROSAI.

SIGMA

Międzynarodowa Rada Audytorów NATO

W maju 2006 r., w Brukseli, odbyło się coroczne spotkanie Międzynarodowej Rady Audytorów NATO41/ z przedstawicielami najwyższych organów kontroli państw członkowskich NATO, poświęcone rozpatrzeniu raportu z działalności Rady w 2005 r.
Przedstawiciele NIK spotkali się również z pracownikami Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO i UZE42/ w Brukseli. Podczas
spotkania omawiano m.in. zaangażowanie Ministerstwa Obrony Narodowej w programy inwestycji obronnych NATO w Polsce.
Również w maju, Rada Północnoatlantycka zaakceptowała kandydaturę pracownika NIK na członka Międzynarodowej
Rady Audytorów NATO (na czteroletnią kadencję).

Współpraca z innymi organizacjami europejskimi i pozaeuropejskimi

EUROCONTROL43/ jest organizacją zajmującą się problematyką bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Europie, z siedzibą
w Brukseli. Zastępcą członka Rady Audytorów EUROCONTROL została wybrana przedstawicielka NIK i 1 stycznia 2006 r. objęła tę funkcję na okres 4 lat (do 31 grudnia 2009 r.). W 2006 r. dwukrotnie uczestniczyła w posiedzeniach Rady Audytorów.
W lutym 2006 r., w Kolonii, odbyła się konferencja o zapobieganiu i zwalczania korupcji w administracji publicznej w Europie. Zorganizował ją Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF. Podczas spotkania dyskutowano
o współdziałaniu instytucji europejskich w zwalczaniu korupcji oraz metodyce szkoleń w tej dziedzinie. Omawiano także nie40/ SIGMA (ang. Support for Improvement in Government and Management in Central and Eastern European Countries). Program OECD i UE utworzony dla wspierania

działań krajów Europy Środkowej i Wschodniej na rzecz reform administracji publicznej.
41/ IBAN (ang. International Board of Auditors for NATO). Międzynarodowa Rada Audytorów NATO, poprzez podległych jej audytorów przeprowadza kontrole, w tym

kontrole finansowe jednostek organizacyjnych NATO oraz jednostek wykonujących zadania na rzecz NATO.
42/

UZE (ang. WEU – Western European Union). Unia Zachodnioeuropejska. Powstała w 1954 r., w celu udzielania swym członkom gwarancji wzajemnego bezpieczeństwa w razie ataku.

43/ EUROCONTROL (ang. Control Air Traffic Control). Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej. Jej członkami jest obecnie 35 państw. Organem

kontroli wewnętrznej jest Rada Audytorów składająca się z 6 członków, wyznaczanych przez 6 państw – sygnatariuszy Międzynarodowej Konwencji o współpracy
w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL z 1960 r. (na czteroletnią kadencję).
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Przedstawiciele NIK byli w 2006 r. wykładowcami podczas zajęć warsztatowych dla kontrolerów z najwyższego organu
kontroli Albanii – w ramach projektu realizowanego przez SIGMA40/. Szkolenia poświęcone zostały: Zarządzaniu i reformowaniu najwyższych organów kontroli w otoczeniu zmian politycznych i przebudowy państwa, Zarządzaniu zasobami ludzkimi,
Procesowi kontrolnemu (w tym kontroli systemów kontroli wewnętrznej, Podręcznikowi kontrolera, standardom kontroli), Zapobieganiu i zwalczaniu korupcji, Kontroli funduszy pomocowych (europejskich) oraz Stosunkom najwyższych organów kontroli
z krajowymi partnerami zewnętrznymi (parlament, media, itp.).

które aspekty współpracy transgranicznej, dostępu do informacji, instytucji rzecznika praw obywatelskich, jak również funkcjonowanie infolinii o korupcji i kwestie związane z ochroną informatorów.
W styczniu, w Oslo, na spotkaniu z przedstawicielami Rady Audytorów EFTA44/ omówiono zasady współpracy przy kontroli
wykorzystania środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Polska jest beneficjentem środków wspomnianych programów, utworzonych przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein.
Zgodnie z ustanowionymi procedurami, najwyższe organy kontroli państw będących beneficjentami powinny mieć prawo do badania projektów realizowanych w danym kraju i angażować się w takie badania. W marcu, delegacja NIK wzięła udział w seminarium poświęconemu kontroli funduszy EEA45/ oraz uzgodnieniu zasad współpracy przy kontroli wykorzystania środków ze
wspomnianych programów.
Również w marcu, w Paryżu, przedstawiciele NIK uczestniczyli w sympozjum OECD46/ dla specjalistów kontroli budżetowej. Dyskutowano tam o działalności Międzynarodowej Rady Standardów Rachunkowości, Międzynarodowej Rady Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego, zasadach rachunkowości partnerstwa publiczno-prywatnego oraz podręczniku
statystyki finansowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Na przełomie listopada i grudnia Prezes NIK uczestniczył w I konferencji EUROSAI – ARABOSAI47/ nt. Roli prywatyzacji
oraz jej wpływu na zarządzanie usługami publicznymi, która odbyła się w Tunezji. Delegacja Izby zaprezentowała referat
o kontroli prywatyzacji sektora energii cieplnej. Konferencję poprzedziło spotkanie szefów najwyższych organów kontroli
– członków Zarządów EUROSAI i ARABOSAI. Celem spotkania było promowanie współpracy obu organizacji oraz określenie
kierunków i obszarów wspólnych działań.
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Udział NIK w kontrolach międzynarodowych
Do kontroli międzynarodowych zalicza się kontrole równoległe prowadzone przez NIK z innymi najwyższymi organami
kontroli, na podstawie uzgodnionego programu kontroli i według kryteriów i kompetencji każdego z tych organów, jak również
kontrole prowadzone na terenie Polski przez zewnętrzne organy kontroli (przede wszystkim Europejski Trybunał Obrachunkowy). Organizacją takich kontroli zajmuje się Zespół ds. Kontroli Międzynarodowych. Do jego zadań należy m.in. opracowywanie założeń strategii w zakresie kontroli międzynarodowych, koordynowanie działań związanych z kontrolami prowadzonymi
przez ETO na terytorium RP, przygotowywanie projektów porozumień dotyczących udziału Izby w kontrolach równoległych,
koordynowanych lub prowadzonych wspólnie z organami kontroli innych państw. Przewodniczący Zespołu pełni jednocześnie
funkcję Pełnomocnika Prezesa NIK ds. Kontroli Międzynarodowych.

Współpraca z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym
Obowiązek współpracy z ETO w związku z kontrolami, które Trybunał prowadzi na terytorium RP, wynika z prawa wspólnotowego. 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. Izba
przekazała ETO Plan pracy NIK na 2006 r., zaś Trybunał udostępnił opis planowanych zadań, a następnie co miesiąc informował o kontrolach przewidzianych do realizacji na terytorium RP.
W minionym roku ETO przeprowadził w Polsce 13 kontroli. Większość z nich (9 kontroli) była poświęcona poświadczeniu
wiarygodności za lata obrachunkowe 2005-2006. We wszystkich kontrolach ETO uczestniczyli, w charakterze obserwatorów,
kontrolerzy Izby. Miało to 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 one wykorzystane przez Izbę w programowaniu własnych kontroli
w sferach, którymi zainteresowane są ETO i Komisja Europejska.
Dane o zakresie tematycznym kontroli oraz kontrolowanych podmiotach zamieszczono w tabeli nr 8.
44/ EFTA (ang. European Free Trade Association). Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. EFTA łoży na unijny Fundusz Spójności.
45/ EEA (ang. European Economic Area). Europejski Obszar Gospodarczy. Strefa wolnego handlu obejmująca kraje Unii Europejskiej i Europejskie Stowarzyszenie

Wolnego Handlu (z wyjątkiem Szwajcarii).
46/ OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development). Organizacja Współpracy Gospodarczej I Rozwoju.
47/ ARABOSAI (ang. Arab Organisation of Supreme Audit Institutions).
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Tabela nr 8.
Kontrole prowadzone przez ETO na terytorium RP w 2006 r.
Lp.

Temat kontroli przeprowadzonej przez ETO

Kontrolowane podmioty

1

2

3

1

Kontrola dla celów poświadczenia wiarygodności za rok obrachunkowy Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci (Fundacja „Fundusz
2005 – systemowy przegląd zgodności i audyt finansowy programu Leo- Współpracy”), Instytut Techniki Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawnardo da Vinci
czy w Radomiu, Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2

Kontrola tradycyjnych środków własnych dla celów poświadczenia wiary- Ministerstwo Finansów – Służba Celna, urzędy celne
godności za rok obrachunkowy 2005

3

Kontrola do celów poświadczenia wiarygodności w zakresie PHARE za rok Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE, Jednostbudżetowy 2005
ka Finansująco-Kontraktująca – Fundacja „Fundusz Współpracy”, Urząd
Zamówień Publicznych

4

Kontrola Przejściowego Instrumentu Rozwoju Obszarów Wiejskich finanso- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – centrala
wanego z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i oddziały, beneficjenci
i Gwarancji w Rolnictwie dla celów poświadczenia wiarygodności za
2005 r.

5

Kontrola współpracy administracyjnej w dziedzinie stosowania podatku Ministerstwo Finansów (Departament Wymiany Informacji
VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym
o VAT – Centralne Biuro Łącznikowe)

6

Kontrola kwotowania mleka w Polsce

7

Kontrola dla celów poświadczenia wiarygodności w zakresie PHARE za rok Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE, Jednostbudżetowy 2006
ka Finansująco-Kontraktująca – Fundacja „Fundusz Współpracy”, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Kontrola w zakresie wykonania budżetu ogólnego UE – DAS 2006, Fun- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów, Ministerdusz Spójności – budowa autostrady A2, odcinek Konin-Emilia
stwo Transportu i Budownictwa, Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych
i Autostrad

9

Kontrola dla celów poświadczenia wiarygodności za 2006 r. w zakresie wy- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów (w tym Gedatków z Sekcji Orientacji EFOGR oraz rozporządzenia Komisji nr 438/01 neralny Inspektor Kontroli Skarbowej), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

10

Kontrola wykonania zadań w zakresie wybranych instrumentów 6. Progra- Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Medyczny
mu Ramowego
w Łodzi, ComArch SA Kraków

11

Kontrola projektu Narażenie na policykliczne węglowodory aromatyczne Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
zawarte w diecie
i uszkodzenia DNA – DIEPHY dla celów poświadczenia wiarygodności za
2006 r.

12

Kontrola finansowa EFOGR – Sekcji Gwarancji i innych działań w obszarze Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
rolnictwa dla celów poświadczenia wiarygodności za 2006 r.
Kontrola wykonania zadań wykorzystania funduszu ISPA

13

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Biuro Monitorowania Projektów UE
– PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Krakowie, Biuro Funduszu Spójności Urzędu Miejskiego we
Wrocławiu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we
Wrocławiu

W kwietniu miała miejsce wizyta Pełnomocnika Prezesa NIK ds. Kontroli Międzynarodowych w siedzibie ETO w Luksemburgu, podczas której omówił on z przedstawicielami Trybunału problemy i wnioski wynikające z kontroli ETO w Polsce, a także przedstawił propozycje nowych form współpracy, w tym przeprowadzenia kontroli równoległych. Pełnomocnik
był inicjatorem wrześniowego spotkania przedstawicieli NIK, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego
i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jego celem było usprawnienie współpracy NIK, ETO i instytucji zarządzających środkami unijnymi przeznaczonymi na rolnictwo, w związku z kontrolami tych środków prowadzonymi przez
Trybunał w Polsce.

Kontrole równoległe
W 2006 r. NIK angażowała się w działania związane z 14 kontrolami równoległymi, z których 10 zostało zakończonych
(w tym 4 kontrole zakończyły się podpisaniem wspólnej informacji, jedna – podpisaniem wspólnego komunikatu, zaś w wypadku 2 kontroli informacje wspólne były w trakcie przygotowania), natomiast 4 były w fazie planowania.
Szczegółowe dane dotyczące kontroli równoległych prowadzonych w 2006 r. z udziałem NIK zawiera tabela nr 9.
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8

Agencja Rynku Rolnego, podmioty skupujące i producenci

Tabela nr 9.
Kontrole równoległe w 2006 r.

Tytuł kontroli równoległej

Udział najwyższych
organów kontroli

1

2

3

4

1

Wpływ działalności gospodarczej na stan środowiska
Puszczy Białowieskiej (kontrola sprawdzająca po kontroli z 1995 r.)

Białoruś, Polska

Podpisanie informacji o wynikach kontroli, dotyczącej
polskiej części Puszczy Białowieskiej , w lutym 2007 r.

2

Funkcjonowanie przejść granicznych na granicy polskoukraińskiej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Polska, Ukraina

Wspólny komunikat z kontroli (podpisany
w styczniu 2006 r.).

3

Realizacja umowy międzynarodowej z 6 lipca 1995 r.
między Polską a łSowacją o stosunkach prawnych
i współpracy na wspólnej granicy państwowej

Polska, Słowacja

Wspólna informacja o wynikach kontroli (podpisana
w marcu 2006 r.).

4

Funkcjonowanie parków narodowych w zakresie zachowania, zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania
zasobów przyrody

Polska, Słowacja

Wspólna informacja o wynikach kontroli (podpisana
w październiku 2006 r.).

5

Stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Regionie
Karpackim

Polska, Ukraina

Wspólna informacja o wynikach kontroli (podpisana
w kwietniu 2006 r.).

6

Ochrona wód zlewni rzeki Bug w latach 2003-2006 (I
półr.)

Białoruś, Polska, Ukraina

Zakończenie czynności kontrolnych (podpisanie wspólnej informacji o wynikach kontroli – w 2007 r.)

7

Wykorzystanie środków międzynarodowych na eliminację skutków katastrofy w Czarnobylu

Austria, Francja, Holandia,
Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja,
Słowacja, Szwajcaria, Ukraina,
Wielka Brytania i ETO

Omówienie koncepcji kontroli (planowane przeprowadzenie – w 2007 r.).

8

Wymiana informacji przez administracje podatkowe

Polska, Litwa

NIK przeprowadziła badania w ramach kontroli planowej
(jej wyniki strony omówiły w kwietniu 2006 r. )

9

Wzajemna pomoc administracyjna w sprawach celnych
i podatkowych

Wielka Brytania, Niemcy, Polska

NIK przesłała wystąpienie Ministrowi Finansów (projekt
nie jest kontynuowany z przyczyn niezależnych od Izby).

10

Wykorzystanie ulg i zwolnień podatkowych jako instrumentu polityki fiskalnej państwa

Dania, Rosja, Finlandia, Litwa,
Łotwa, Niemcy, Polska, Rumunia,
Słowacja

NIK zakończyła czynności kontrolne (prezentacja wspólnego raportu – na Kongresie EUROSAI w 2008 r.).

11

Realizacja postanowień Konwencji Bazylejskiej o kontroli
transgranicznego przemieszczania odpadów i usuwania
odpadów niebezpiecznych na granicach między Polską,
Słowacją i Ukrainą w latach 2004-2006

Polska, Słowacja, Ukraina

Prace nad przygotowaniem programu kontroli (przewidywane jej rozpoczęcie przez stronę polską – w 2007 r.).

12

Wdrażanie ochrony na obszarach NATURA 2000

Francja, Polska i inne kraje UE
oraz ETO

Omówienie koncepcji kontroli (NIK przeprowadzi ją
w 2007 r.).

13

Raportowanie o nieprawidłowościach w wykorzystaniu
Funduszy Strukturalnych UE

Czechy, Niemcy, Hiszpania, Finlandia, Holandia, Włochy, Litwa,
Portugalia, Polska, Słowacja,
Wielka Brytania, Węgry

Raport zbiorowy zatwierdzony przez Komitet Kontaktowy
w grudniu 2006 r.
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Lp.

14

Zadania realizowane
w 2006 r.

Funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej wyko- Austria, Czechy, Polska, Słowacja, Omówienie koncepcji badań (rozpoczęcie kontroli w I
rzystania środków pochodzących z Funduszy Struktupółr. 2007).
Słowenia, Węgry
ralnych UE

Współpraca dwustronna i wielostronna
Współpraca dwustronna
W styczniu delegacja NIK złożyła wizytę roboczą w Izie Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej. Jej celem było omówienie
doświadczeń z organizacji V Kongresu EUROSAI w Moskwie w 2002 r. (w celu wykorzystania ich do przygotowania kongresu
w Krakowie w 2008 r.).
Również w styczniu Prezes NIK złożył wizytę w Izbie Obrachunkowej Ukrainy, podczas której podpisano komunikat
w sprawie przeprowadzenia równoległej kontroli drogowych przejść granicznych.
W lutym w Polsce gościła delegacja Trybunału Obrachunkowego Republiki Słowenii. Celem wizyty było zapoznanie się
z działalnością NIK oraz omówienie perspektyw współpracy. Przeprowadzono również rozmowy dotyczące funkcjonowania Komitetu Kontaktowego najwyższych organów kontroli krajów Unii Europejskiej i ETO. Szczególne zainteresowanie gości wzbudziła
kontrola NIK dotycząca wszczepiania implantów stawów biodrowych oraz kontrole parków narodowych prowadzone równolegle
przez NIK i najwyższy organ kontroli Słowacji.

54

Pod koniec marca delegacja NIK złożyła wizytę w najwyższym organie kontroli Albanii. Jej celem było podpisanie dwustronnej umowy o dalszej współpracy. Podczas spotkania Prezesów omówiono misję i strategię najwyższego organu kontroli
Albanii oraz wyniki osiągnięte w 2005 r. Prezes NIK wyraził zainteresowanie udziałem Izby w programie współpracy bliźniaczej
obu instytucji w 2007 r.
W kwietniu w NIK złożył wizytę Prezes Izby Obrachunkowej Ukrainy. Podczas spotkania w Warszawie obaj Prezesi podpisali wspólną informację o wynikach kontroli stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych na wodach granicznych między Polską
i Ukrainą. Omówiono też realizację planu współpracy w latach 2004-2005 oraz projekty, które zostaną umieszczone w planie
na lata 2006-2007.
Również w kwietniu w NIK złożyła wizytę delegacja najwyższego organu kontroli Litwy, w celu omówienia stanu współpracy
i wyznaczenia jej kierunków na następne lata. Strona polska zaprezentowała status prawny, strukturę organizacyjną i działalność
kontrolną Izby. Omówiono też realizowaną równolegle kontrolę wpływów z podatku VAT oraz możliwości współdziałania w obszarze kontroli obronności. Prezesi potwierdzili chęć dalszego współdziałania, również na forum bałtycko-nordyckim.
Na przełomie maja i czerwca Prezes NIK złożył wizytę w Urzędzie Kontroli Państwowej Danii. Rozmowy z Kontrolerem
Generalnym Danii koncentrowały się wokół kontroli międzynarodowych, zwłaszcza w obszarze Morza Bałtyckiego. Omawiano
także udział obu instytucji w kontrolach funduszy unijnych, jak również organizację przeglądu partnerskiego NIK przez zespół
duńskich ekspertów.
We wrześniu przebywała z wizytą w NIK delegacja ekspertów z Komisji Kontroli Szanghaju, a w listopadzie – z Ministerstwa Kontroli Chińskiej Republiki Ludowej. Omawiano problematykę zwalczania korupcji, dyskutowano o kontrolach wykonania budżetu i równoległej kontroli z zakresu ochrony środowiska, prowadzonej na podstawie wspólnego programu. Ponadto
eksperci spotkali się z przedstawicielami Centralnego Biura Antykorupcyjnego i organizacji pozarządowej Transparency International Polska.
W tym samym miesiącu delegacja NIK złożyła wizytę w Ministerstwie Kontroli Państwowej oraz Narodowym Urzędzie Audytu ChRL i wzięła udział w seminarium dotyczącym kontroli ochrony środowiska. Przedstawiciele NIK zaprezentowali referaty
poświęcone wynikom kontroli gospodarowania odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi oraz ochronie Morza Bałtyckiego
przed zanieczyszczeniami z lądu i pochodzącymi ze statków.
W sierpniu, w Ułan Bator, odbyło się seminarium na temat kontroli budżetu i finansów państwa oraz relacji z parlamentami. Podpisano porozumienie o współpracy między Delegaturą w Łodzi a oddziałem Narodowego Urzędu Kontroli dla prowincji
Zavkhan. Strona mongolska wyraziła zainteresowanie metodyką doboru próby do kontroli, badaniami systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach budżetowych, jak również wspomaganiem informatycznym kontroli wykonania budżetu. Dyskutowano
też o kontrolach ze sfery ochrony środowiska, działaniach wobec upadających przedsiębiorstw państwowych i wykorzystaniu
zagranicznych środków pomocowych.
We wrześniu, w Izbie przebywała delegacja z Narodowego Urzędu Kontroli Mongolii. Członkom delegacji zaprezentowano m.in.
informację o strukturze organizacyjnej NIK, podstawach prawnych działalności, współpracy z parlamentem i statusie pracowników.
Omówiono też procedury, w tym odwoławcze, metodykę i standardy kontroli oraz Podręcznik kontrolera. Przedstawiono zasady
planowania i przygotowania kontroli, rodzaje sprawozdań z kontroli, przedsięwzięcia podejmowane dla zapewnienia właściwej jakości postępowania kontrolnego, metodykę kontroli wykonania budżetu państwa. Scharakteryzowano także zakres współpracy NIK
z INTOSAI i EUROSAI oraz omówiono prowadzone międzynarodowe kontrole równoległe w dziedzinie ochrony środowiska.
W tym samym miesiącu Izba była organizatorem konferencji w Szczecinie, poświęconej zaprezentowaniu Pozycji ustrojowej, zadań i kompetencji NIK prezydentom Landesrechnungshofs przygranicznych krajów związkowych Republiki Federalnej
Niemiec Brandenburgii i Saksonii oraz Berlina. W konferencji uczestniczyli także prezesi Regionalnych Izb Obrachunkowych w
Szczecinie, Opolu i Zielonej Górze oraz przedstawiciel EURORAI. Szczególnie interesujący był dla zaproszonych gości wykład
dyrektora generalnego NIK na temat polityki kadrowej Izby.
Również we wrześniu, w Izbie przebywali eksperci z Urzędu Kontroli Meksyku. Zaprezentowano im strukturę organizacyjną, podstawy prawne działalności, relacje NIK z Sejmem, metodykę i standardy kontroli. Omówiono także problematykę
ochrony środowiska w kontrolach NIK, dotyczących m.in. zarządzania odpadami przemysłowymi i domowymi, wody pitnej
i zanieczyszczania morza).
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W marcu, w Starej Lubovni, została podpisana informacja o wynikach, przeprowadzonej w 2005 r., kontroli realizacji umowy międzynarodowej z 6 lipca 1995 r. między Polską a Słowacją o stosunkach prawnych i współpracy na wspólnej granicy państwowej. Omówiono
również możliwości dalszej współpracy (prowadzenie równoległych kontroli) między najwyższymi organami kontroli Polski i Słowacji.

W listopadzie, w Urzędzie Kontrolera i Audytora Generalnego Indii, odbyło się seminarium poświęcone kontroli regulatorów rynku. Delegacja NIK przedstawiła referaty o organach wykonujących rolę regulatorów rynku w Polsce i ich zadaniach.
Omówiła też wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK w Urzędzie Regulacji Energetyki oraz rolę regulatorów rynku w procesie restrukturyzacji przemysłu.
NIK współpracuje również z Komitetem Obrachunkowym Kazachstanu. W kwietniu, w Astanie, na międzynarodowej konferencji poświęconej Roli najwyższych organów kontroli w zapewnianiu przejrzystości i skuteczności zarządzania państwowymi zasobami finansowymi, strona polska przedstawiła referat poświęcony działalności kontrolnej Izby.
W lipcu, na zaproszenie Prezesa NIK, przebywała w NIK – w ramach programu HICD48/ – delegacja Komitetu Obrachunkowego Kazachstanu. Gościom zaprezentowano historię Izby i jej strukturę organizacyjną, podstawy prawne działalności, naświetlono relacje Izby z Sejmem. Omówiono też metodykę kontroli wykonania budżetu państwa, łącznie z efektami stosowania
narzędzia informatycznego pn. Pomocnik kontrolera, procedury odwoławcze, standardy kontroli, współpracę międzynarodową, pracę grup roboczych INTOSAI i EUROSAI ds. kontroli środowiska, a także wybrane zagadnienia z kontroli prywatyzacji
i działania antykorupcyjne. Przedstawiono również zasady naboru pracowników do kadry kontrolerskiej, rozwój zawodowy tej
kadry oraz formy szkoleń pracowników.
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Współpraca wielostronna
W październiku, w Wyszehradzie, na spotkaniu prezesów najwyższych organów kontroli krajów Grupy Wyszehradzkiej,
Austrii i Słowenii, dyskutowano m.in. o współpracy bilateralnej i multilateralnej oraz planie strategicznym INTOSAI.
We wrześniu Prezes NIK wziął udział w corocznym spotkaniu przedstawicieli najwyższych organów kontroli państw bałtyckich i nordyckich (Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Norwegii, Polski i Szwecji). Debatowano o zapewnieniu właściwej jakości
kontroli, skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych w sektorze publicznym, wskaźnikach wykonania zadań i kontroli
samorządów.
W lutym, w Bonn, Federalna Izba Obrachunkowa Niemiec zorganizowała spotkanie ekspertów przygotowujących równoległą kontrolę ulg podatkowych, zgodnie z ustaleniem podjętym na VI Kongresie EUROSAI w Bonn. Natomiast w październiku,
w Berlinie, odbyły się zajęcia warsztatowe poświęcone reformie kontroli wykonania budżetu. Były one forum wymiany doświadczeń o modelach reform, narzędziach i działaniach realizowanych w celu usprawnienia skuteczności tej kontroli. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele najwyższych organów kontroli państw Europy Środkowej oraz Wspólnoty Niepodległych
Państw.

48/ HICD (ang. Human and Institutional Capacity Development). Program USAID (ang. United States Agency for International Development) – Amerykańskiej Agencji ds.

Rozwoju Międzynarodowego dla krajów Europy i Eurazji.
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Oprócz dwumiesięcznika Kontrola Państwowa, poświęconego problematyce kontrolnej i ukazującego się od 1956 r., wydawany był Przegląd Metodyczny, przeznaczony dla pracowników
Izby. Staraniem NIK ukazują się też inne pozycje wydawnicze, poświęcone międzynarodowym
standardom kontroli i wytycznym ich stosowania. W minionym roku opracowano i wydano
książkę pt. Kontrola wykonania zadań. Wydano ponadto polsko-angielską, skróconą wersję Sprawozdania z działalności NIK w 2005 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
Dwumiesięcznik Kontrola Państwowa, poświęcony problematyce kontroli, wydawany jest przez NIK od 1956 r. Nakład
czasopisma od dłuższego czasu utrzymuje się na niezmienionym poziomie 1000 egz. Na łamach czasopisma ukazało się
w 2006 r. około 100 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, głównym dziale czasopisma, prezentującym szeroko rozumianą problematykę ekonomiczno-społeczną
oraz bezpośrednio związaną z postępowaniem kontrolnym, ukazało się 36 artykułów. Omówiono w nich m.in.: sytuację społeczno-gospodarczą Polski w 2005 r. i prognozę krótkoterminową, koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, nabór do
służby cywilnej po znowelizowaniu ustawy, działalność Państwowej Inspekcji Pracy, zmiany w ustawie o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wiele uwagi poświęcono polskiej gospodarce w drugim roku członkostwa w Unii
Europejskiej oraz jej szansom rozwojowym. Prezentowano też zagadnienia dotyczące pomocy publicznej w Polsce i w Unii;
rynku pracy; bezpieczeństwa dostaw gazu.
W dziale poświęconym ustaleniom niektórych kontroli, w 18 artykułach przedstawiono różnorodną tematykę, dotyczącą m.in. funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia, przestrzegania tajemnicy służbowej, nauczania języków obcych
w szkołach publicznych, składania oświadczeń majątkowych, funkcjonowania nadzoru budowlanego oraz budowy zintegrowanego systemu katastralnego.
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, a także państw pozaeuropejskich.
M.in. przedstawiono informację z zebrania Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli państw UE i ETO,
zorganizowanego w grudniu 2006 r. w Warszawie. Z tej okazji wydano numer specjalny Kontroli Państwowej (1/2006) w języku
angielskim. Zawiera on 18 artykułów o kontroli środków unijnych oraz roli najwyższych organów kontroli państw UE i ETO oraz
Komitetu Kontaktowego. Jako ciekawostkę przedstawiono projekt Konstytucji dla Europy opracowany w XIX w. przez Polaka
W. B. Jastrzębowskiego.
Oprócz wspomnianego wyżej numeru specjalnego Kontroli Państwowej, ukazał się – również w grudniu – drugi, monograficzny specjalny numer (2/2006) czasopisma, zawierający zbiór referatów i zapis dyskusji z obrad seminaryjnego
posiedzenia Kolegium NIK, poświęconego Głównym uwarunkowaniom i barierom w procesie naprawy finansów publicznych.
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Trzeci numer Kontroli Państwowej miał specjalny charakter – poświęcono go częściowo 50. rocznicy ukazania się czasopisma. Zawiera okolicznościowy list Prezesa NIK z okazji jubileuszu oraz artykuł redakcyjny przypominający historię dwumiesięcznika. W dziale Trochę historii o redakcji Kontroli Państwowej pisze jej była, wieloletnia redaktor naczelna.
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 dostępne również na stronie internetowej Izby.

W ostatnich latach NIK intensywnie pracowała nad unowocześnieniem metodyki kontroli, zbierając doświadczenia własne,
jak również organów kontroli z innych krajów. Jej rozwój spowodował potrzebę upowszechniania wśród pracowników Izby
osiągnięć w tej sferze oraz propagowania dobrych praktyk kontrolnych. Służyć ma temu Przegląd Metodyczny – nowy, specjalistyczny periodyk, którego pierwszy numer ukazał się w maju 2006 r. Czasopismo kierowane jest do pracowników wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne. Głównym celem redakcji jest przybliżanie czytelnikom technik prowadzenia kontroli,
propagowanie nowatorskich rozwiązań stosowanych w NIK i innych najwyższych organach kontroli na świecie.
Czasopismo składa się z kilku stałych bloków tematycznych. W dziale Dobra praktyka zamieszczane są artykuły dotyczące najefektywniejszych metod i technik prowadzenia badań, sprawdzonych w toku postępowań kontrolnych. Rubryka Komentarze i interpretacje poświęcona jest zagadnieniom proceduralnym i prawnym, związanym z postępowaniem kontrolnym.
Pismo ma otwartą formułę – kolumna Forum, przeznaczona jest do zamieszczania opinii czytelników oraz wymiany poglądów
na aktualne tematy związane z kontrolą.
W pierwszym numerze znalazły się artykuły poświęcone m.in. nowemu oprogramowaniu, stworzonemu przez kontrolerów,
w celu usprawnienia procesu zbierania danych i tworzenia podstawowych dokumentów pokontrolnych. Przedstawione zostały
wskazówki dotyczące poprawnego redagowania pism urzędowych, jak również dobre praktyki w zakresie zastosowania badań
ankietowych w kontroli wykonania zadań. Zagadnienia prawne związane z postępowaniem kontrolnym na łamach Przeglądu
Metodycznego wyjaśnia Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego, a komentarz do nowych zasad ustalania finansowych rezultatów kontroli opracowuje Departament Strategii Kontrolnej.
Z uwagi na znaczenie, jakie dla wizerunku Izby ma właściwe przedstawianie wyników jej pracy, drugi numer w całości został poświęcony zasadom prawidłowej prezentacji danych. Czytelna, przejrzysta forma dokumentów jest przyjazna dla odbiorców, a stosowanie wykresów, diagramów i tabel w publikowanych przez NIK materiałach ułatwia zrozumienie skomplikowanej
nieraz problematyki.
Przegląd Metodyczny spotkał się z dużym zainteresowaniem. Wydawany jest drukiem w nakładzie umożliwiającym dotarcie do wszystkich kontrolerów Izby. Elektroniczna wersja Przeglądu zamieszczana jest w intranecie.

Inne wydawnictwa
Oprócz czasopism NIK wydaje także książki – przede wszystkim specjalistyczne pozycje z zakresu metodyki badań
kontrolnych. Popularyzując dobre praktyki oraz doświadczenia innych najwyższych organów kontroli, tłumaczy i wydaje
także zagraniczne publikacje z dziedziny kontroli. W 2006 r. nakładem Izby ukazała się, w polskim tłumaczeniu, książka
Rolfa Elm-Larsena pt. Kontrola wykonania zadań49/. 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.
Wydano także polsko-angielską, skróconą wersję Sprawozdania z działalności NIK w 2005 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. Obszerny dział
poświęcono delegaturom NIK, przedstawiając ich dorobek kontrolny. 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.

49/ Rolf Elm-Larsen – dyrektor biura w Urzędzie Kontroli Państwowej Danii (Rigsrevisionen) oraz wykładowca akademicki.

59

0gólne informacje o Najwy¿szej Izbie Kontroli

Przegląd Metodyczny

Strona internetowa www.nik.gov.pl
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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 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). 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, Analiz wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej z kolejnych
lat, jak również teksty informacji o wynikach kontroli, z możliwością wyszukiwania w nich interesujących danych50/.
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.

50/ 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. Za priorytet Rada uznała rozwój systemu informatycznego NIK, szczególnie
w sferze wspierania realizacji zadań kontrolnych. Korzystając z doświadczeń Izby 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. 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 nawiązuje do kierunków rozwoju systemów informatycznych w najwyższych organach kontroli
innych państw, uwzględnia doświadczenia własne Izby we wdrażaniu i użytkowaniu narzędzi informatycznych oraz odwołuje
się do najnowszych tendencji i rozwiązań na rynku technologii informatycznych. Za priorytet uznaje rozwój systemu informatycznego. Jego sprawne funkcjonowanie wspiera bowiem działalność NIK, zwłaszcza realizację zadań kontrolnych. Rozwijane
są więc narzędzia wspierania prac kontrolnych, zaś doradztwo i szkolenie umożliwia pracownikom doskonalenie umiejętności
stosowania tych narzędzi w codziennej pracy. Akcent położono także na wspieranie, w stopniu adekwatnym do możliwości
Izby, rozwoju administracji elektronicznej51/. Realizacji tego zadania służyć mają działania stymulujące wykorzystanie narzędzi
informatycznych przez instytucje publiczne, w celu podwyższania jakości pracy i zapewnienia przejrzystości funkcjonowania
urzędów.
Opracowanie Strategii informatyzacji poprzedziła analiza posiadanych zasobów, skoncentrowana na: bezpieczeństwie,
sprzęcie, oprogramowaniu (systemy operacyjne, bazy danych i aplikacje użytkowe) i obsłudze systemu. Jej wyniki wykorzystano do określenia kierunków rozwoju informatyzacji. Do najważniejszych z nich należą:
1) Optymalizacja funkcjonalności i upowszechnienia 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 powinna prostota i przejrzystość.
2) Pogłębianie wiedzy w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych przez pracowników oraz doskonalenie umiejętności w tej dziedzinie. 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.
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 bezpieczeństwa 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).
51/ 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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5) Centralizacja zasobów informatycznych (relacyjna baza danych), z równoczesnym rozwojem komunikacji mobilnej. Kontrolerów wyposaża się w przenośne komputery mające 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. W 2006 r., podobnie jak w latach poprzednich, realizując Strategię
informatyzacji NIK wdrażano nowe podsystemy informatyczne i doskonalono już funkcjonujące, dokonywano modernizacji
sprzętu informatycznego, aktualizowano oprogramowanie i dokonywano zakupu usług towarzyszących.

Wdrażanie nowych systemów i doskonalenie funkcjonujących
Zintegrowany System Zarządzania

Elektroniczny System Obiegu Dokumentów
W październiku 2004 r. Izba podpisała z Softbank SA, firmą wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowę na wytworzenie, dostarczenie i wdrożenie sprawnie funkcjonującego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (ESOD) wraz ze sprzętem komputerowym. W grudniu 2005 r. wykonawca dostarczył wersję oprogramowania realizującą
częściowo zakres wymagań pierwszego etapu projektowanego systemu. W związku z tym stało się możliwe rejestrowanie korespondencji przychodzącej oraz podstawowych operacji w Kancelarii Ogólnej oraz w niektórych sekretariatach jednostek organizacyjnych Izby. Aby zapewnić dalszy rozwój wdrażanego systemu, wykonawca na początku 2006 r. dokonał zmian w sposobie
realizacji projektu, które były korzystne dla NIK, gdyż opierały się nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych. Wdrożenie
ESOD miało zakończyć się 1 grudnia 2006 r. Realizacja projektu nie postępowała jednak zgodnie z harmonogramem – pojawiły
się opóźnienia. Wykonawca nie był w stanie przedstawić systemu do odbioru w terminie zapisanym w umowie (opóźnienie około
jednego roku). W tej sytuacji NIK skorzystała z zapisanego w umowie prawa do odstąpienia od realizacji umowy.

Biuletyn Informacji Publicznej
W rezultacie stałego doskonalenia Biuletynu Informacji Publicznej jego strony uzyskały nową oprawę graficzną. W 2006 r.
odnotowano 313 tys. wizyt użytkowników Internetu na stronach BIP (w 2005 r. – 159,4 tys. wizyt). Średnio na jedną wizytę
przypadło ponad 9 otwarć podstron w serwisie. Zainteresowanie serwisem BIP było szczególnie intensywne w IV kwartale
2006 r. Najwięcej odwiedzin zarejestrowano w grudniu (34,1 tys., czyli przeciętnie 1,1 tys. wizyt dziennie), jednak w listopadzie
przypadło najwięcej otwarć podstron (304 tys., czyli ponad 10,1 tys. dziennie).

52/ W jego skład wchodzą: KDX – system kadrowy, PLX – system płacowy, FKX – system finansowo-księgowy, GMX – system gospodarki magazynowej, Preliminarz

– wspomaganie opracowania budżetu i kontrola jego realizacji, Sprawozdania dla Ministerstwa Finansów, Program kontrolujący zestawienia dla Ministerstwa Finansów, TETA 2000 – moduł Umowy cywilno-prawne, Kasa zapomogowo-pożyczkowa, Rozliczanie delegacji, Rejestr umów, Ewidencja nagród.
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W minionym roku kontynuowano prace zmierzające do wymiany Zintegrowanego Pakietu Administracyjnego. Jest to podstawowy system wspierający działalność administracyjną Izby52/. Ponieważ został on wdrożony w połowie lat 90., postanowiono zastąpić go nowocześniejszym oprogramowaniem. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne (umowa z października 2006 r.), wykonawcą zamówienia na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wraz z usługą serwisową została
firma ComArch SA. Zarządzeniem Prezesa NIK z 16 listopada 2006 r. wprowadzone zostały wewnętrzne regulacje służące
organizacji procesu wdrożenia systemu. W założeniach ZSZ ma w całości zastąpić używany obecnie ZPA. W odróżnieniu od
niego, ZSZ posiada interfejs graficzny i ma architekturę scentralizowaną. Zostanie zainstalowany w centrali Izby i przez sieć
rozległą WAN, łączącą centralę z jednostkami terenowymi, będzie obsługiwał wszystkie te jednostki. Użytkownicy będą korzystali z nowego systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Zgodnie z harmonogramem pierwszy etap wdrożenia
ma trwać 7 miesięcy, zaś drugi – 3 miesiące (do sierpnia 2007 r.). Wykonawca jest ponadto zobowiązany do świadczenia tzw.
opieki powdrożeniowej przez okres jednego roku licząc od zakończenia wdrożenia.

Najliczniej i systematycznie odwiedzanymi były strony BIP, na których zamieszczane są coroczne analizy wykonania
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdania z działalności NIK. W następnej kolejności internautów interesowała witryna Praca – ogłoszenia.
Tradycyjnie internauci zainteresowani byli wynikami i wnioskami poszczególnych kontroli. Z opublikowanych dokumentów
najwięcej pobrań, w skali roku, przypadło na informacje o wynikach kontroli: realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie
wszczepiania endoprotez stawu biodrowego (20,9 tys.), w podmiotach gospodarczych opisanych w rządowym „Raporcie Otwarcia” z 7 maja 2002 r. (19,7 tys.) oraz funkcjonowania kontroli wewnętrznej w ministerstwach i innych jednostkach administracji centralnej (17,8 tys.).

Sieć lokalna NIK
Sieć lokalna NIK staje się strukturą coraz bardziej skomplikowaną. W ostatnich latach zrealizowano liczne przedsięwzięcia
umożliwiające lepsze nią zarządzanie, zaś w minionym roku kontynuowano prace ukierunkowane na zwiększanie jej wydajności i niezawodności. W ramach zamówień publicznych zakupiono nowoczesne przełączniki sieciowe, którymi zastąpiono
wyeksploatowane urządzenia w budynku A. Niezawodność szkieletu sieci udało się zwiększyć przez wykonanie bezpośredniego połączenia światłowodowego między budynkiem B a serwerownią (umożliwiło to niezależne podłączenie obu budynków
do szkieletu sieci). Ponadto w części pomieszczeń (zajmowanych przez Wydziału Teleinformatyki) wykonano instalację nowej
sieci logicznej. W latach następnych będą kontynuowane prace modernizacyjne sieci LAN w centrali NIK. Podyktowane są one
brakiem możliwości podłączenia większej liczby komputerów w ok. 60% pomieszczeń znajdujących się w budynku A, bez konieczności każdorazowej instalacji – w danym pomieszczeniu – dodatkowych urządzeń sieciowych. Przez zakup odpowiedniego oprogramowania, zwiększony zostanie także poziom bezpieczeństwa danych przetwarzanych w sieci informatycznej NIK.
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Sieciowy system operacyjny
Izba traktuje priorytetowo zapewnienie bezpieczeństwa infrastrukturze informatycznej. W 2006 r. kontynuowano, zgodnie
ze Strategią informatyzacji NIK, projekt ujednolicenia platformy systemowej. Wdrożenie Novell OES53/ w jednostkach terenowych NIK jest w fazie końcowej. Możliwa jest już wymiana informacji między poszczególnymi lokalizacjami. Wprowadzane
zmiany umożliwią pracę osób z różnych lokalizacji nad wspólnymi danymi. Wdrożony także zostanie pakiet oprogramowania
Novell ZENworks54/, co m.in. umożliwi zarządzanie systemami serwerowymi, stacjami roboczymi i aplikacjami. Kolejnym krokiem będzie wykorzystanie dostępnych narzędzi informatycznych, m.in. do zarządzania tożsamością użytkowników, przede
wszystkim do kontrolowania ich dostępu do zasobów informatycznych (rozwiązanie to usprawni zwłaszcza pracę osobom,
które korzystają z różnych systemów i różnych, często niespójnych kont i haseł).

System wideokonferencji
W minionym roku efektywnie korzystano z systemu wideokonferencji (m.in. do organizowania narad z uczestnikami kontroli koordynowanych). Komunikowanie się za pomocą tego medium skraca czas potrzebny koordynatorom kontroli – na omawianie z ich uczestnikami z delegatur, pilnych spraw i rozwiązywania problemów wynikłych w trakcie prowadzonych badań
oraz służy wspólnej pracy nad projektami dokumentów. Oprócz oszczędności czasu rozwiązanie to ma także realny wpływ na
redukcję kosztów podróży służbowych.

Bezpieczeństwo sieci wewnętrznej NIK
W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na styku sieci wewnętrznej NIK z siecią Internet, wiele uwagi poświęcono
aktualizacjom i wsparciu odpowiednich platform. Należy tu wymienić m.in.: aktualizację systemu zabezpieczeń IDP55/ – wdrożenie wersji opartej o nową architekturę; rozbudowę systemu antywirusowego, przez wdrożenie centralnego zarządzania
i aktualizacji programów antywirusowych na komputerach stacjonarnych i przenośnych; zakup i wdrożenie modułu antyspy53/ OES (ang. Open Enterprise Server).
54/ ZENworks (ang. Zero Effort Networks). Pakiet oprogramowania wspomagający proces automatycznego zarządzania wszystkimi komputerami stacjonarnymi, prze-

nośnymi i serwerami użytkowanymi w NIK.
55/ IDP (ang. Intrusion Detection and Prevention). System zabezpieczeń sieciowych realizujący zadania wykrywania intruzów oraz blokujący ataki w czasie rzeczywi-

stym.
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ware do systemu antywirusowego; przedłużenie okresu wsparcia i aktualizację FireWall; wdrożenie nowych wersji systemów
filtrowania ruchu http i ftp oraz antyspamowego (zabezpieczającego przed niechcianymi elektronicznymi wiadomościami);
modernizację i rozbudowę sprzętowo-programową systemu do filtrowania poczty elektronicznej. Bezpieczeństwo w NIK rozumiane jest wieloaspektowo – od zakupu domeny internetowej EU do nabycia lokalnych zasilaczy awaryjnych dla kluczowych
stanowisk komputerowych.

Wzrastająca ilość i zakres informacji wymienianych drogą elektroniczną wymusza modernizację oprogramowania i doskonalenie użytkowanego sprzętu. Miniony rok był kolejnym, w którym wzrosła intensywność korzystania z Systemu informatycznego NIK i technik informatycznych. Intensywne korzystanie z aplikacji nie byłoby jednak możliwe bez systematycznej modernizacji sprzętu i oprogramowania. Do najważniejszych inwestycji informatycznych zrealizowanych w 2006 r. należy zaliczyć:
1) Zakup 270 komputerów przenośnych, w tym 20 o obniżonej wadze, każdy z wbudowanym modemem, kartami sieciowymi
i interfejsem Bluetooth, dostosowanych do korzystania przez kontrolerów z zasobów Izby z każdego miejsca, z którego
jest dostęp do Internetu oraz zainstalowanie na nich niezbędnego oprogramowania narzędziowego: biurowego i obsługi
informacji prawnej oraz umożliwiającego bezpieczne łączenie się z siecią informatyczną NIK. Sprzętem tym zastąpiono
zużyte komputery zakupione w latach 1999-2000. Zakupiono też 130 komputerów stacjonarnych (zainstalowano na nich
podobny zestaw aplikacji, w tym oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu PILOT i Zintegrowanego Pakietu
Administracyjnego) oraz 390 monitorów ciekłokrystalicznych na wymianę zużytych monitorów kineskopowych. W miejsce
wyeksploatowanych urządzeń zakupiono 70 czarno-białych drukarek laserowych, z tego 40 grupowych z interfejsem sieciowym i 30 osobistych, a także 10 skanerów przenośnych.
2) Zakup 4 serwerów, w tym 2 czteroprocesorowe z przeznaczeniem dla realizowanego projektu wymiany ZPA na ZSZ.
Pozostałe 2 przeznaczono dla priorytetowych systemów (serwerów plików i poczty elektronicznej).
3) Zakup biblioteki taśmowej, jako kolejnego elementu tworzonego od 2003 r. systemu przechowywania danych SAN56/, ze
względu na zwiększającą się ich liczbę w systemach informatycznych NIK. Do archiwizacji wykorzystywano dotychczas
streamery i taśmy o pojemności 100 GB, tymczasem macierz dyskowa z danymi i zasoby dyskowe serwerów przekraczają
pojemność 2 TB. W celu zoptymalizowania tej operacji zakupiono i zainstalowano bibliotekę taśmową z autopodajnikiem
do automatycznego archiwizowania danych. Rozwiązanie to umożliwi w przyszłości dalszą rozbudowę systemu o kolejne
napędy do backupu nowych projektów (np. ZSZ). W cenie usługi wykonano również bezpośrednie połączenie światłowodowe serwerowni z budynkiem B, przez co zwiększeniu uległa niezawodność szkieletu sieci. Rozwiązanie to dodatkowo
zwiększa bezpieczeństwo posiadanych danych, przez fizyczne rozdzielenie pomieszczeń, w których znajdują się serwery
od pomieszczenia gdzie tworzone są kopie zapasowe (zalanie wodą, pożar).
4) Zakup przełączników sieciowych57/.
Istotną pozycją w inwestycjach informatycznych, podobnie jak i w latach poprzednich, był także zakup oprogramowania.
Do nowo zakupionych komputerów nabyto licencje na pakiet biurowy, zaś dla celów wydawniczych (projektowanie i przygotowywanie tekstów do druku i publikacji w Internecie) specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie.
W 2006 r. na zakup sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych wydatkowano 4.460,6 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 systemów (PILOT i Zintegrowany Pakiet Administracyjny), aktualizację baz informacji prawnej. Wyniosły one 2.036,2 tys. zł.
Prace z zakresu informatyzacji realizowane były równolegle z bieżącą eksploatacją systemów. Zespół wykonujący te
zadania liczył, według stanu na koniec 2006 r., 27 osób w centrali Izby i po jednym pracowniku w każdej z delegatur. Pracowników Wydziału Teleinformatyki i administratorów w delegaturach kierowano do udziału w specjalistycznych szkoleniach
i konferencjach58/.

56/ SAN (ang. Storage Area Network). Rodzaj sieci służący do dostępu do zasobów pamięci masowej przez systemy komputerowe.
57/ Ich przeznaczenie wyjaśniono przy opisie sieci lokalnej NIK.
58/ Por. rozdział I.4 Sprawozdania pn. Pracownicy (Rozwój zawodowy pracowników – pozostałe szkolenia).
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Modernizacja i rozbudowa platformy sprzętowo-systemowej

Informatyczne wspomaganie procesu kontrolnego
Wewnętrzny sieciowy system informatyczny
W 2006 r., w ramach wewnętrznego sieciowego systemu informatycznego NIK, funkcjonowało wiele podsystemów – 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 główną aplikacją wspierającą proces kontrolny. Funkcjonuje w oparciu o rozproszoną bazę danych. Umożliwia,
w zależności od uprawnień posiadanych przez użytkownika, przeglądanie i modyfikację danych o poszczególnych kontrolach
oraz elektronicznych wersji dokumentów kontrolnych. Jednocześnie aplikacja ta jest narzędziem planowania i sprawozdawczości. Gromadzone dane są użyteczne przy sporządzaniu sprawozdań, analiz i raportów – do wspomagania bieżących procesów decyzyjnych. Korzysta się z nich w procesie przygotowywania projektów rocznych planów pracy Izby. Dokonywana jest
także analiza terminów i poszczególnych faz postępowań kontrolnych przewidzianych do realizacji w ważniejszych podmiotach – urzędach administracji rządowej, samorządowej i jednostkach sektora publicznego.
Pilot, obok ZPA, jest jedną z najstarszych aplikacji użytkowanych w Izbie, wdrożoną w latach 1995-1996. Ze względu
na jego funkcjonalne ograniczenia, korzysta się też z własnych rozwiązań informatycznych uzupełniających ten system.
Należą do nich bazy danych, w których gromadzone są m.in. informacje o: stanie realizacji wniosków pokontrolnych,
zastrzeżeniach zgłoszonych w toku postępowania kontrolnego, zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw
i wykroczeń, rezultatach finansowych kontroli, wnioskach o ukaranie i zawiadomieniach w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wnioskach legislacyjnych (de lege ferenda) i uchwałach podejmowanych przez Kolegium
NIK.

0gólne informacje o Najwy¿szej Izbie Kontroli

System Informacji Prawnej
System Informacji Prawnej on-line działa w oparciu o przeglądarkę internetową. Wspiera on 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). 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 (dostęp do modułu umożliwiono jedynie tam, gdzie jest to niezbędne z uwagi
na charakter realizowanych zadań).
Wdrażany jest także system obsługi aktów prawnych i przepisów wewnętrznych NIK z elektronicznymi wersjami zarządzeń i pism okólnych Prezesa NIK. Rozwiązanie to zapewni dostęp do tych dokumentów za pośrednictwem wykorzystywanego obecnie Systemu Informacji Prawnej on-line. Będzie funkcjonować w oparciu o jedną bazę danych, bez konieczności
wgrywania uaktualnień w jednostkach terenowych oraz wykonywania dodatkowych prac administracyjnych. Po opublikowaniu
wewnętrznego aktu prawnego w centrali NIK będzie on dostępny również w delegaturach NIK.

System „Skargi”
Program do obsługi skarg i wniosków został opracowany w Izbie. Prace nad nim rozpoczęły się w połowie 1994 r., a już
w styczniu 1995 r. rejestrowano w nim pierwsze sprawy. Sukcesywnie przygotowano elektroniczne formularze oraz zaprojektowano system archiwizacji i zabezpieczenia danych. Program jest wyposażony w wiele funkcji umożliwiających szybkie
wyszukanie potrzebnych danych. Jest one szczególnie przydatny ze względu na liczbę skarg i wniosków wpływających co
roku do Izby (w 2006 r. – ponad 4,7 tys.).

Portal intranetowy
W portalu intranetowym pn. NIK, 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
i delegaturami. Każda delegatura ma bezpośredni dostęp do zasobów informatycznych Izby i możliwość pobierania niezbędnych danych. Własne portale utworzyły także niektóre departamenty kontrolne i delegatury. W 2006 r. w portalu zamieszczo-
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no opracowaną przez informatyków NIK aplikację, umożliwiającą badanie stopnia biegłości w posługiwaniu się narzędziami
informatycznymi. Jest ona wykorzystywana m.in. do weryfikacji umiejętności osób ubiegających się o pracę w Izbie na stanowiskach związanych z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych.

Informatyczne techniki wspomagania kontroli
W 2006 r. kontynuowano i rozszerzano wykorzystanie informatycznych technik i narzędzi wspomagających czynności
kontrolne. W kontroli wykonania budżetu państwa, podczas której stosuje się, w ramach badania wiarygodności ksiąg rachunkowych, techniki statystycznego doboru próby i techniki przeglądu analitycznego ksiąg – wykorzystywano własne narzędzia
informatyczne (program Pomocnik kontrolera oraz arkusze do badań analitycznych). Podczas innych kontroli korzystano ze
standardowych narzędzi wspomagających analizę dużych baz danych oraz z aplikacji pn. jNIK, upraszczającej sporządzanie
podstawowych dokumentów kontroli.

Opracowany w NIK Pomocnik kontrolera jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do prowadzenia kontroli w oparciu o dobór próby. Stosowanie procedur polegających na losowym wyborze pozycji do badania jest powszechną, zalecaną
w międzynarodowych standardach audytu, metodą pozwalającą na dokonanie obiektywnej oceny kontrolowanej działalności,
bez konieczności badania wszystkich ocenianych spraw. Program umożliwia wyznaczenie niezbędnej liczebności próby, losowanie jej elementów i ekstrapolację uzyskanych wyników zgodnie z zasadami statystyki matematycznej. W aktualnej wersji
programu zaimplementowano praktycznie wszystkie metody doboru próby stosowane w audycie, w tym metodę monetarną,
zalecaną w wypadku audytu finansowego.
Program Pomocnik kontrolera szczególne zastosowanie znalazł w dokonywanej corocznie kontroli wykonania budżetu
państwa – do badania wiarygodności ksiąg rachunkowych kontrolowanych jednostek. Badanie to prowadzone jest na podstawie jednolitych kryteriów, a wyniki czynności kontrolnych (losowanie, wypełnianie kwestionariuszy badania, ekstrapolacja
wyników) są w programie dokumentowane i służą nie tylko dokonaniu indywidualnych ocen, ale również analizie statystycznej
wyników wszystkich kontrolowanych jednostek. Metodyka badania ksiąg za pomocą programu została dostosowana do specyfiki kontroli budżetowej i procedur kontrolnych NIK, a ekstrapolacja wyników i ocena ksiąg rachunkowych obejmuje zarówno
wyniki dowodów dobranych losowo, jak i przypadki nieprawidłowości wykrytych na podstawie profesjonalnego osądu kontrolerów. Badać można nie tylko dane księgowe w wersji elektronicznej, ale też uzyskiwane z ksiąg rachunkowych prowadzonych
metodą tradycyjną. Program wyposażony został w mechanizmy konwersji danych, w szczególności możliwość ich importu
z raportów księgowych, co pozwoliło na znaczne zwiększenie liczby jednostek, w których możliwy był dostęp do elektronicznej
postaci zapisów księgowych.
W 2006 r. Pomocnik kontrolera zastosowano do badania ksiąg rachunkowych w 200 jednostkach budżetowych: w 150
z nich (75%) możliwy był dostęp do danych księgowych w wersji elektronicznej i przeprowadzenie badania ksiąg tzw. metodą
monetarną, czyli z prawdopodobieństwem wyboru transakcji wprost proporcjonalnym do ich wartości. Rok wcześniej odsetek
takich jednostek wynosił niespełna 25%. W pozostałych jednostkach dokonano doboru dowodów księgowych do badania
metodą losowania prostego.
Arkusze analityczne służyły do pełnego badania ksiąg rachunkowych udostępnionych w wersji elektronicznej, m.in. pod
kątem poprawności i terminowości dokonywania zapisów księgowych. W minionym roku udoskonalono metodykę przeglądów
analitycznych i wykorzystano ją podczas kontroli wykonania budżetu w 2006 r.

Wspomaganie analizy dużych baz danych
Narzędzie audytorskie, przeznaczone m.in. do analizy dużych zbiorów danych, wykorzystano podczas kontroli windykacji
należności podatkowych i celnych przez izby celne. Po pobraniu stosownych danych z systemów informatycznych, dokonano
ich analizy statystycznej i selekcji. Badanie, przeprowadzone w 15 izbach w oparciu o jednolite kryteria i procedury, dotyczyło
należności przeterminowanych, które nie zostały przekazane do windykacji, jak również terminowości wystawiania tytułów
wykonawczych i sprawności egzekwowania należności na podstawie tych tytułów. Zastosowanie omawianego narzędzia
pozwoliło na ocenę kompletności, prawidłowości i terminowości ewidencji należności i wystawiania tytułów wykonawczych.
Analiza statystyczna zbiorów danych wykazała m.in. niekompletność ewidencji tytułów. Selekcja danych, dokonana w oparciu
o jednolite kryteria, umożliwiła z kolei przeprowadzenie szczegółowej kontroli wybranych należności i tytułów wykonawczych.
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Pomocnik kontrolera i arkusze badań analitycznych

Aplikacja jNIK
W 2006 r. kontynuowano prace nad doskonaleniem samodzielnego narzędzia informatycznego jNIK, będącego w założeniu aplikacją wspomagającą proces kontrolny. Koncentrowano się na wypracowaniu interfejsu przyjaznego użytkownikowi
i dopracowaniu funkcjonalności programu. Projekt zaprezentowano na forum ISCITA59/ (w maju w Brazylii). Zainteresowanie
projektem i chęć uczestniczenia w nim wyraziły delegacje najwyższych organów kontroli z Pakistanu, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Zimbabwe (w porozumieniu z tymi organami ustalany jest zakres wspólnych prac nad projektem). W celu upowszechnienia
jNIK wśród pracowników Izby, zamieszczono informację o założeniach projektu w Przeglądzie Metodycznym NIK. Narzędzie
to może być zwłaszcza pomocne we wdrażaniu wymagań dotyczących prezentowania wyników kontroli w protokołach kontroli
i wystąpieniach pokontrolnych60/.

Algorytm kontroli usług i systemów informatycznych

0gólne informacje o Najwy¿szej Izbie Kontroli

Pod koniec 2005 r., na spotkaniu podgrupy roboczej EUROSAI ds. informatyki, NIK zaprezentowała projekt algorytmu
pn. Wspólne ramy kontroli administracji elektronicznej. Ustalono zakres i podział zadań przy opracowaniu ostatecznej wersji
algorytmu. W 2006 r. kontynuowano prace nad algorytmem. Na posiedzeniu grupy (we wrześniu 2006 r., w Bratysławie),
koncepcja algorytmu uzyskała rekomendację dotyczącą kontynuacji dalszych prac rozwojowych. Przewiduje się, że finalny
rezultat przedsięwzięcia zostanie przedstawiony na forum EUROSAI w 2008 r. Zespół pracujący nad algorytmem spotkał się
w grudniu 2006 r. w Lizbonie, gdzie omówiono uwagi zgłoszone pod adresem projektu i przyjęto plan pracy na 2007 r.
NIK administruje stroną internetową, na której zamieszczane są informacje o przebiegu i wynikach prac nad algorytmem (www.egov.nik.gov.pl). Stan zaawansowania projektu został także zaprezentowany przez przedstawicieli Izby na
forum ISCITA.

59/ ISCITA – Komitet Stały INTOSAI ds. kontroli systemów informatycznych.
60/ Por. rozdział IV. Sprawozdania.
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Dane ogólne
Budżet NIK na 2006 r., po stronie wydatków, został określony w ustawie budżetowej na 2006 r. z dnia 17 lutego 2006 r.
w wysokości 225.165 tys. zł i był niższy o 2.000 tys. zł od kwoty uchwalonej przez Kolegium NIK w dniu 6 lipca 2005 r. Zakładał
– w porównaniu z rokiem poprzednim – wzrost wydatków nominalnie o 5.633 tys. zł, tj. o 2,6% i uwzględniał prognozowane
wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – o 1,5% oraz wydatków osobowych dla pracowników państwowej
sfery budżetowej – również o 1,5%. Dochody określono na poziomie 460 tys. zł. Ogólne dane o budżecie NIK na 2006 r.
zawiera tabela nr 1.

Tabela 1.
Ogólne dane o wydatkach i dochodach budżetowych NIK w 2006 r.

Lp.

1
1
2

Budżet
według ustawy

Budżet NIK

2
Po stronie wydatków (w tys. zł)
Po stronie dochodów (w tys. zł)

Budżet
wykonany

Wskaźnik %
(4:3)

3

4

5

225.165,0
460,0

225.165,0
863,5

100,0
187,7

Wydatki budżetowe w roku sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 225.165 tys. zł, tj. w 100% planowanej ich kwoty, a dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 863,5 tys. zł, tj. w 187,7% przyjętego
planu.
Jednym z warunków umożliwiających pełne wykorzystanie środków przyznanych w ustawie budżetowej na 2006 r. na
sfinansowanie działalności Izby było przeniesienie, na podstawie decyzji Prezesa NIK, niektórych pozycji między paragrafami
klasyfikacji wydatków budżetowych1/.
W wyniku decyzji Prezesa NIK podjętych w 2006 r., wydatki majątkowe zostały zwiększone o 2.043,3 tys. zł – do wysokości 13.443,3 tys. zł. Z tej kwoty 8.016,2 tys. zł (59,6%) przeznaczono na nakłady inwestycyjne w budynkach zajmowanych
przez delegatury oraz w pomieszczeniach biurowych centrali Izby (budynek B). Pozostałe środki – 5.427,1 tys. zł (40,4%)
– wydatkowano na zakup gotowych składników majątkowych.
Planowane wydatki były w 2006 r. realizowane sukcesywnie, w miarę upływu czasu, co ilustrują dane zamieszczone
w tabeli nr 2.

Tabela nr 2.
Realizacja wydatków budżetowych NIK w 2006 r., w relacji do upływu czasu

1
1
2
3
4

Zrealizowane wydatki
(w tys. zł)

Stan na dzień:

2
31 marca 2006 r.
30 czerwca 2006 r.
30 września 2006 r.
31 grudnia 2006 r.

Wskaźnik wykonania planu
(w %)

Wskaźnik upływu czasu
(w %)

3

4

5

56.974,8
113.196,8
162.970,9
225.165,0

25,3
50,3
72,4
100,0

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

Jak wynika z powyższych danych, niewielkie opóźnienie w realizacji wydatków budżetowych – w stosunku do wskaźnika
upływu czasu – wystąpiło jedynie w III kwartale 2006 r. i wynikało z opóźnień w terminowej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym m.in. zadania pn. Elektroniczny System Obiegu Dokumentów.
Działalność Izby w 2006 r. zamknęła się stanem należności i zobowiązań, który ilustrują dane w tabeli nr 3. Podkreślić
należy, że w minionym roku w działalności Izby nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a wykazane poniżej zobowiązania
należą do krótkoterminowych.

1/

Wspomniane decyzje zostały podjęte na podstawie art. 148 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 26 ust. 2 ustawy o NIK.
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Tabela nr 3.
Należności i zobowiązania – według stanu na koniec 2006 r.
Lp.

Delegatury

1

2

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

Ogółem należności (w tys. zł), z tego z tytułu:
Czynszów za wynajmowaną powierzchnię biurową i mieszkalną
Bieżących rozrachunków z kontrahentami
Kar umownych, naliczonych odsetek
Pozostałe
Ogółem zobowiązania (w tys. zł), z tego z tytułu:
Wynagrodzeń 1/
Składek na ubezpieczenie społeczne, wpłat na PFRON
Zakupu materiałów i usług 2/
Kosztów delegacji służbowych 3/
Bieżących rozrachunków z pracownikami (czynsze) oraz świadczeń
Pozostałe

Centrala

Ogółem

3

4

5

15,0
10,2
4,5
0,3
6.244,9
4.819,3
945,2
405,1
14,1
0,9
60,3

101,1
0,2
0,9
100,0
7.889,0
5.488,1
1.167,8
322,3
15,7
0,4
894,7

116,1
10,4
0,9
4,5
100,3
14.133,9
10.307,4
2.113,0
727,4
29,8
1,3
955,0

1/
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r. i premie pracowników obsługi za grudzień 2006 r. wypłacone w 2007 r. 2/ Faktury dotyczące zakupów
w 2006 r., z terminem płatności w 2007 r. 3/ Poniesionych przez pracowników w 2006 r., a przedłożonych do rozliczenia w styczniu 2007 r.

Prezes NIK jest dysponentem głównym części 07 budżetu państwa2/. Finansując bieżącą działalność przekazał w 2006 r.
na rachunki bankowe delegatur i Ośrodka Szkoleniowego 46,6% kwoty uruchomionych środków. Pozostałe 53,4% środków
wykorzystano na sfinansowanie zadań realizowanych przez departamenty i Delegaturę w Warszawie oraz uregulowanie płatności za zakupiony sprzęt komputerowy oraz urządzenia techniczne przeznaczone dla wszystkich jednostek organizacyjnych
Izby. Wydatki budżetowe realizowane były w 2006 r. w niezmienionej strukturze organizacyjnej NIK.

2. Dochody
Określone w ustawie budżetowej na 2006 r. dochody w wysokości 460 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 863,5 tys. zł, czyli
wyższej od prognozowanej o 87,7%. Wysokość i strukturę dochodów planowanych i uzyskanych ilustrują dane w tabeli nr 4.

Tabela nr 4.
Dochody budżetowe planowane i zrealizowane w 2006 r.

Lp.

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

1
1
2
3
4
5
x

Plan
(w tys. zł)

Tytuły dochodów:

2
Czynsze za wynajem lokali, wyposażenia i garaży
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

Wykonanie
(w tys. zł)

3

4

176,0
9,0
95,0
50,0
130,0
460,0

240,4
7,9
105,2
30,1
479,9
863,5

Stałymi tytułami dochodów, podobnie jak w latach poprzednich, były wpływy z czynszów za wynajem lokali i ze sprzedaży
dwumiesięcznika Kontrola Państwowa. Pozostałe pozycje miały charakter nieregularny (precyzyjne określenie ich wielkości
na etapie projektowania budżetu było więc w znacznym stopniu utrudnione). Wpływy uzyskane w tych pozycjach były konsekwencją ukształtowanych warunków realizacyjnych. Np. zwiększone – w relacji do planu – dochody z tytułu czynszów były
skutkiem przedłużenia przez Delegaturę w Poznaniu umowy najmu zawartej z miejscowym Sądem Rejonowym. W wypadku pozycji inne wpływy dotyczyło to m.in. dochodów z tytułu kar umownych za nieterminową realizację ustaleń określonych
w umowach cywilnoprawnych zawartych z kontrahentami oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z pomieszczeń
biurowych przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (dochody z tego tytułu wyniosły 412,7 tys. zł). W relacji do
2/

W 2006 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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założonych w planie niższe były natomiast dochody ze sprzedaży usług hotelowych w Ośrodku Szkoleniowym (przyczyną było
wyłączenie części hotelowej z eksploatacji w związku z prowadzonym remontem pomieszczeń noclegowych), zaś wyższe
z tytułu sprzedaży składników majątkowych wycofanych z eksploatacji (8 samochodów osobowych).
Dochody należne budżetowi państwa były pobierane i przekazywane na centralny rachunek budżetu państwa w terminach
wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Ich wysokość w ostatnich 7 latach ilustrują dane zamieszczone w tabeli nr 5.

Tabela nr 5.
Dochody budżetowe planowane i zrealizowane w latach 2000-2006
Lp.

Dochody budżetowe

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.

2005 r.

3

4

5

6

7

8

2006 r.

9

300,0
334,0
111,3

320,0
231,0
72,2

83,0
628,0
756,6

562,0
705,0
125,4

562,0
605,0
107,6

583,0
1.496,2
256,6

460,0
863,5
187,7

Dane te wskazują, że z wyjątkiem jednego roku (2001), w ciągu 7 lat plan dochodów budżetowych Izby był w pełni zrealizowany.

Wydatki
W układzie wykonawczym wydatki budżetowe określono na kwotę 225.165 tys. zł. Zostały one zrealizowane w planowanej
wysokości (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 3.146,7 tys. zł
(1,4% wydatków), wynikało z potrzeby oszczędności w jednych pozycjach wydatków rodzajowych oraz zwiększenia potrzeb
w innych pozycjach wydatków. Dane w tabeli nr 6 ilustrują skalę przeniesień dokonanych w 2006 r. w poszczególnych grupach
wydatków.

Tabela 6.
Przeniesienia w wydatkach budżetowych dokonane w 2006 r.

1
1
2
3
4
5
6
x

Zmniejszenia
(w tys. zł)

Rodzaje wydatków

2
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ZUS i Fundusz Pracy
Bieżące wydatki administracyjne
Wydatki majątkowe
Razem

Zwiększenia
(w tys. zł)

3

4

—
675,1
2.471,6
—
—
3.146,7

675,1
41,2
—
387,1
2.043,3
3.146,7

Podjęcie realizacji programu oszczędnościowego miało m.in. związek z koniecznością dofinansowania rozbudowy siedziby Delegatury w Katowicach. Zwiększenie środków na sfinansowanie tego przedsięwzięcia wynikało z konieczności zrealizowania nieprzewidzianych, a celowych i uzasadnionych robót dodatkowych ujętych w protokołach konieczności (1.030 tys. zł).
Drugim zadaniem wymagającym dodatkowego zasilenia w środki była rozbudowa bazy hotelowej w Ośrodku Szkoleniowym
(zwiększy się ona o 33 miejsca – zadanie kontynuowane w br.).
Zmniejszenie o 2.471,6 tys. zł wydatków z tytułu składek ubezpieczeniowych było konsekwencją struktury przychodów
pracowników Izby, która wpłynęła na wcześniejsze, w stosunku do założeń, zaniechanie opłacania przez pracodawcę składki
emerytalno-rentowej3/. Na zmniejszenie wydatków z tego tytułu wpłynęło również obniżenie wysokości składki wypadkowej
– z 0,97% do 0,93%. Kolejne przeniesienie w wysokości 675,1 tys. zł dotyczyło dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Kwotę
tę, stanowiącą różnicę między wielkością planowaną i wartością faktycznie dokonanych wypłat, przeniesiono do wynagrodzeń
osobowych (różnica była głównie konsekwencją zwiększonej liczby pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych
3/

W 2006 r. górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (30-krotność prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej) wynosiła 73.560 zł.
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i korzystających z urlopów dla poratowania zdrowia). Zaznaczyć należy, że przeniesienie środków nastąpiło między kategoriami wydatków należącymi do grupy wynagrodzeń.
Wygospodarowanie środków w innych pozycjach wydatków było skutkiem działań podejmowanych w różnych sferach
działalności, m.in.: integracji udzielanych zamówień publicznych (na sprzęt komputerowy, drobny sprzęt biurowy), zakupu
biletów na podróże zagraniczne u operatorów oferujących najkorzystniejsze połączenia i najniższe ceny, zmniejszenia wydatków z tytułu przejazdów podczas kontroli prowadzonych w kraju. Wydatki planowane i zrealizowane w 2006 r. ilustrują dane
zawarte w tabeli nr 7.

Tabela 7.
Wydatki planowane i zrealizowane w 2006 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
Niezaliczane do wynagrodzeń i 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 zabytkowych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz samorządu
Składki do organizacji międzynarodowych
Pozostałe odsetki
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

150,0
25,0
144.600,0
10.400,0
22.120,0
3.650,0
610,0
1.605,0
4.171,0
2.000,0
6.141,0
61,0
7.074,0
913,0
820,0
5.500,0
1.389,0
600,0
1.450,0
340,0
14,0
—
132,0
11.400,0
225.165,0

216,2
—
145.275,1
9.724,9
19.570,2
3.728,2
540,7
1.170,5
5.379,7
1.724,4
6.421,2
41,6
7.966,7
953,2
752,8
5.087,1
850,6
503,6
1.384,9
282,9
11,0
4,2
132,0
13.443,3
225.165,0

216,2
—
145.275,1
9.724,9
19.570,2
3.728,2
540,7
1.170,5
5.379,7
1.724,4
6.421,2
41,6
7.966,7
953,2
752,8
5.087,1
850,6
503,6
1.384,9
282,9
11,0
4,2
132,0
13.443,3
225.165,0

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

Wydatki z tytułu pozostałych odsetek (4,2 tys. zł) stanowiły równowartość odsetek ustawowych naliczonych w wysokości
3,1 tys. zł od należności zasądzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy na rzecz Przedsiębiorstwa „Gazsystem” (NIK
odmówiła zapłaty za nienależycie poprawioną dokumentację projektową) oraz odsetek w wysokości 1,1 tys. zł naliczonych od
należności wypłaconej firmie realizującej zadanie w Ośrodku Szkoleniowym (należność została pierwotnie uznana za karę
umowną z tytułu nieterminowego wykonania zadania).
Z danych ujętych w tabeli nr 7 wynika, że oprócz zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia modernizacyjno-adaptacyjne,
o czym była już mowa, zwiększono – w relacji do kwoty założonej w planie – wydatki na działalność remontową oraz zakup
materiałów i wyposażenia. Wynikało to z potrzeby wyposażenia w meble biurowe oraz sprzęt techniczny wyremontowanych
pomieszczeń, przejętych od Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa i przeznaczonych dla niektórych jednostek
organizacyjnych NIK. Konieczny był też zakup nowego sprzętu w miejsce wycofanego z eksploatacji.
Strukturę wydatków zrealizowanych w 2006 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, obrazują dane liczbowe zawarte w tabeli nr 8.
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Tabela 8.
Wydatki (w układzie rzeczowo-finansowym) zrealizowane w latach 2005-2006

Lp.

Struktura wydatków budżetowych

1
1
2
3
x
4
5
6
7
x

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

2
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

Wykonanie w 2006 r.
struktura
(w tys. zł)
(w %)

Wskaźnik %
(5:3)

3

4

5

6

7

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

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

145.275,1
9.724,9
23.298,4
178.298,4
26.100,7
5.937,7
13.443,3
1.384,9
225.165,0

64,5
4,3
10,4
79,2
11,6
2,6
6,0
0,6
100,0

101,7
102,0
102,3
101,8
117,0
97,3
92,1
103,3
102,6

Charakter działalności NIK przesądza o strukturze wydatków. Dominowały wydatki osobowe (ze składnikami pochodnymi – 79%). Około 12% stanowiły wydatki ogólnoadministracyjne (zabezpieczenie i utrzymanie w sprawności technicznej
budynków, pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia biurowego). Pozostałe 9% stanowiły zakupy majątkowe, wydatki na podróże
służbowe oraz z tytułu obligatoryjnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych w 2006 r. ilustruje diagram nr 1.

Diagram 1.

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

Tabela 9.
Wydatki budżetowe zrealizowane w 2006 r. (w podziale na centralę i delegatury)

Lp.

Wyszczególnienie

1
I
II
x
1/

2
Centrala 1/
Delegatury 2/
Razem

Wydatki

Przeciętna liczba
zatrudnionych

(w tys. zł)

3

4

5

850,2
779,8
1.630,0

120.194,4
104.970,6
225.165,0

53,4
46,6
100,0

struktura (w %)

Łącznie z Delegaturą w Warszawie. 2/ Łącznie z Ośrodkiem Szkoleniowym w Goławicach.
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Omówienie ważniejszych grup wydatków w układzie rodzajowym
Wynagrodzenia osobowe
Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 145.275,1 tys. zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości,
tj. w 100%. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 9.724,9 tys. zł – środki na ten cel wykorzystano również
w 100%. Wielkość i strukturę wydatków sfinansowanych w 2006 r. z funduszu wynagrodzeń osobowych ilustrują dane w tabeli
nr 10.

Tabela nr 10.
Ogólne dane o wykorzystaniu funduszu wynagrodzeń w 2006 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wynagrodzenia

Nagrody

Nagrody
jubileuszowe

Odprawy
emerytalne

Ogółem

1

2

3

4

5

6

7

1

Fundusz wynagrodzeń wykorzystany w 2006 r.
( w tys. zł)
Wskaźnik struktury (w %)

123.157,8

16.927,9

3.027,5

2.161,9

145.275,1

84,8

11,6

2,1

1,5

100,0

2

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, w przeliczeniu na jeden etat i wyliczone z pozycji wynagrodzenie, kształtowało
się w 2006 r. na poziomie 6.296 zł, wyliczone z pozycji wynagrodzenie i nagrody łącznie – 7.162 zł, zaś z uwzględnieniem
wszystkich składników uposażenia – 7.427 zł. Z wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w 2006 r. kształtowało się natomiast na poziomie 7.924 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 2006 r. ilustrują dane przedstawione
w tabeli nr 11.

Tabela 11.
Świadczenia rozliczone w 2006 r. w ciężar składek ubezpieczeniowych ZUS

Lp.

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

1
1
2
3
4
x
1/

Ogółem
(w tys. zł)

Rodzaj świadczenia

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

z tego:
Centrala

Delegatury

Struktura
(w %)

3

4

5

6

1.146,2
73,2
236,5
126,9
1.582,8

540,5
60,9
174,5
8,3
784,2

605,7
12,3
62,0
118,6
798,6

72,4
4,6
15,0
8,0
100,0

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
W 2006 r. pracownikom Izby wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 9.724,9 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 rok budżetowy. Różnicę między wielkością planowaną (określoną w układzie wykonawczym budżetu) a faktycznie
wypłaconą z tego tytułu w wysokości 675,1 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
Podobnie jak w latach poprzednich, NIK była w 2006 r. płatnikiem składek ZUS i na Fundusz Pracy. Zgodnie z ustawą
o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę do naliczenia składek na ZUS stanowiły wydatki z tytułu: wynagrodzeń osobo-
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wych (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń
wypłacanych z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło. Składki stanowiły 10,4% wydatków budżetowych i były wyższe od wydatków poprzedniego roku o 2,3 pkt procentowego. Wysokość składek planowanych i odprowadzonych z tych tytułów ilustrują
dane w tabeli nr 12.

Tabela 12.
Ogólne dane o planowanych i odprowadzonych w 2006 r. składkach ZUS i na Fundusz Pracy

Lp.

Wyszczególnienie

1

Plan po zmianach

2

1
2
x

Składki na ZUS
Składka na Fundusz Pracy
Razem

Wykonanie

Wskaźnik %
(4:3)

3

4

5

19.570,2
3.728,2
23.298,4

19.570,2
3.728,2
23.298,4

100,0
100,0
100,0

Wydatki ogólnoadministracyjne
Ta grupa wydatków stanowiła w 2006 r. 11,6% wydatków budżetowych. Środki na ten cel w wysokości 26.100,7 tys. zł wykorzystane zostały w 100%. Ważniejsze wydatki zaliczone do tej grupy zestawiono w tabeli nr 13.

Tabela 13.

Lp.

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

Ważniejsze pozycje wydatków ogólnoadministracyjnych

Wykonanie
(w tys. zł)

Struktura
(w %)

3

4

3.872,4
568,0
545,9
1.724,4
7.374,4
1.822,4
1.034,5
752,8
1.841,5
1.170,5
1.697,8
776,3
503,6
540,7
1.875,5
26.100,7

14,8
2,2
2,1
6,6
28,3
7,0
3,9
2,9
7,1
4,5
6,5
2,9
1,9
2,1
7,2
100,0

2
Materiały i sprzęt biurowy
Paliwo samochodowe i części zamienne
Prenumerata dzienników urzędowych, prasy, książek
Dostawa energii (elektrycznej, cieplnej), wody
Usługi remontowe
Usługi telekomunikacyjne, eksploatacja sieci komputerowej, monitoring
Pozostałe usługi (drukarskie, komunalne itp.)
Usługi dostępu do Internetu
Wydatki na szkolenia
Wynagrodzenia bezosobowe
Usługi związane z informatyzacją
Obsługa delegacji zagranicznych i tłumaczenia
Ubezpieczenia majątkowe i samochodowe
Wpłaty na PFRON
Pozostałe 1/
Razem

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

Rzeczowy zakres wydatków zaliczanych do tej grupy, obejmuje szeroki wachlarz pozycji. Największy udział miały nakłady na zakup usług remontowych (głównie naprawy, konserwacja urządzeń i roboty remontowo-budowlane). Wyniosły one
7.374,4 tys. zł, co stanowiło 28,3%. Wykonanie przewidzianego zakresu robót umożliwiło polepszenie stanu technicznego
pomieszczeń biurowych i ich wyposażenia oraz zapewniło prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.
Należy podkreślić, że po zakończeniu porządkowania struktury własnościowej obiektów biurowych zajmowanych przez
jednostki organizacyjne NIK, miniony rok był kolejnym, w którym nie wystąpiły wydatki za wynajem powierzchni biurowej.
Poniesione w 2006 r. wydatki z tytułu opłat czynszowych (81,8 tys. zł) obejmowały m.in. wpłaty: na fundusze remontowe
mieszkań służbowych, za wynajem garaży oraz strzelnicy dla licencjonowanych pracowników ochrony budynku Izby4/, a także
dzierżawę pasa drogowego. O tym, że ponoszone przez NIK wydatki z tego tytułu w ostatnich dwóch latach uległy zmniejszeniu, świadczą dane w tabeli nr 14.
4/

Stosownie do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony.

77

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

Struktura wydatków ogólnoadministracyjnych zrealizowanych w 2006 r.

Tabela nr 14.
Wydatki z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali i pomieszczeń poniesione w latach 2000-2006
Lp.

Kwota czynszu

1

2

1
2

Ogółem (w tys. zł)
Rok poprzedni = 100%

2000 r.

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

4

5

6

7

8

9

2006 r.

10

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

81,8
118,0

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

Tabela nr 15.
Struktura zrealizowanych w 2006 r. wydatków na roboty remontowo-budowlane, konserwacyjne i konserwatorskie

Lp.

Kwota
(w tys. zł)

Wyszczególnienie

1
I.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2
2.1.

2.2.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

3
3.1.
3.4.
II.
III.
x

2
Prace remontowo-budowlane
Centrala NIK
Remont pomieszczeń biurowych w budynku A i B
Wymiana okien w budynku A
Remont instalacji hydrantów przeciwpożarowych
Remont izolacji przeciwwilgociowej pionowej
Remont pomieszczeń biblioteki w budynku B
Pozostałe
Delegatury NIK
Remont budynku (Białystok) 1/
Remont pomieszczeń (Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Rzeszów, Zielona Góra) 2/
Remont sanitariatów (Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Wrocław) 3/
Prace remontowe i konserwacyjne (Gdańsk, Katowice, Rzeszów) 4/
Remonty i konserwacje (Gdańsk, Kraków, Lublin, Rzeszów, Wrocław) 5/
Różne prace remontowe (Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Poznań , Rzeszów, Szczecin, Zielona Góra) 6/
Ośrodek Szkoleniowy w Goławicach
Remont pomieszczeń hotelowych
Pozostałe prace 7/
Naprawa i konserwacja sprzętu i środków transportu 8/
Usługi remontowo-konserwatorskie budynków zabytkowych (Opole i Olsztyn)
Ogółem

Struktura
(w %)

3

4

5.665,3
3.275,4
1.314,5
532,1
191,7
264,8
749,6
222,7
854,0

76,8
44,4
17,8
7,2
2,6
3,6
10,2
3,0
11,6

302,8

4,2

240,5

3,3

63,4
22,4
27,4
197,5

0,9
0,3
0,4
2,7

1.535,9
1.372,4
163,5
755,9
953,2
7.374,4

20,8
18,6
2,2
10,3
12,9
100,0

1/
Elewacje, izolacja fundamentów, drenaż opaskowy, wejście dla niepełnosprawnych. 2/ Malowanie pomieszczeń biurowych i wymiana podłóg. 3/ I inne roboty związane
z konserwacją lub wymianą instalacji i przyborów sanitarnych. 4/ Stolarka okienna i drzwiowa. 5/ Remonty i konserwacje: elewacji, obróbek blacharskich oraz poza
kubaturą budynku. 6/ Związane z instalacją cieplną, elektryczną, wodociągową, alarmową; przeglądy i prace projektowe. 7/ M.in. remont kuchni z korytarzami
i oraz ogrodzenia strefy ujęcia wody. 8/ We wszystkich jednostkach organizacyjnych NIK.

Nakłady na remonty budynków będących w trwałym zarządzie NIK w okresie ostatnich 7 lat ilustrują dane w tabeli nr 16.
Zauważalny wzrost wydatków od 2004 r. związany jest z koniecznością wykonania prac remontowych, głównie w budynkach
zajmowanych przez centralę Izby, związanych zwłaszcza z zapewnieniem niezbędnych funkcji użytkowych w pomieszczeniach budynku B przejętych od Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. W 2006 r. finansowano głównie roboty
w Ośrodku Szkoleniowym (remont pomieszczeń hotelowych) i w zabytkowej siedzibie Delegatury w Opolu (kapitalny remont
pomieszczeń na I i II piętrze).

Tabela 16.
Nakłady na remonty budynków w latach 2000-2006
w tys. zł
Lp.

Obiekty administrowane przez

2000 r.

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

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

1
2
x
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Centralę NIK
Delegatury
Razem

3.929,6
1.156,7
5.086,3

2006 r.

9
3.275,4
3.343,1
6.618,5

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 5.937,7 tys. zł i stanowiły 2,6% 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 2006 r.

Lp.

Plan po zmianach
(w tys. zł)

Wyszczególnienie

1

2

1
2
x

Wykonanie
(w tys. zł)

3

Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Razem

Wskaźnik %
(4:3)

4

5.087,1
850,6
5.937,7

5

5.087,1
850,6
5.937,7

100,0
100,0
100,0

Podróże służbowe krajowe
Wydatki związane z delegacjami służbowymi na terenie kraju były realizowane według zasad ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w jednostce budżetowej, z jednym wyjątkiem, tj. przysługującego, na podstawie przepisów ustawy o NIK, pracownikom wykonującym lub nadzorującym czynności kontrolne uprawnienia do pobierania diet podwyższonych o 100%, w stosunku do diety ogólnokrajowej. W porównaniu z 2005 r., wydatki na służbowe delegacje krajowe
uległy zmniejszeniu o 44,3 tys. zł, głównie w wyniku obniżenia wydatków za przejazdy i diety. Niewielkiemu wzrostowi (o 11,4
tys. zł) uległy natomiast wydatki za usługi hotelowe. Strukturę wydatków poniesionych w 2006 r. na podróże służbowe krajowe
ilustrują dane zawarte w tabeli nr 18.

Tabela 18.
Struktura wydatków na podróże służbowe krajowe, poniesionych w 2006 r.

1
1
2
3
x

Zrealizowane wydatki
(w tys. zł)

Wydatki na podróże służbowe krajowe

2
Diety
Noclegi
Przejazdy PKP, PKS itp.
Razem

Struktura
(w %)

3

4

1.594,1
1.611,2
1.881,8
5.087,1

31,3
31,7
37,0
100,0

Największy udział w strukturze wydatków na podróże służbowe krajowe miały przejazdy. Wyniosły one 1.881,8 tys. zł
i stanowiły 37% kwoty środków wydatkowanych w tej grupie.
W tabeli nr 19 przedstawiono dane o poniesionych w 2006 r. wydatkach na podróże służbowe krajowe, w podziale na
delegatury i centralę NIK.

Tabela 19.
Wydatki na podróże służbowe krajowe, poniesione w 2006 r. (centrala i delegatury)
W tys. zł
Lp.

Jednostka organizacyjna

1
1
2
x
1/

2
Centrala 1/
Delegatury 2/
Ogółem

Przejazdy

Diety

Noclegi

Razem

3

4

5

6

636,2
1.245,6
1.881,8

326,5
1.267,6
1.594,1

568,0
1.043,2
1.611,2

1.530,7
3.556,4
5.087,1

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

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
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udział w tej grupie wydatków wyniósł 46,4%. Strukturę poniesionych w 2006 r. wydatków na zagraniczne podróże służbowe
ilustrują dane w tabeli nr 20.

Tabela nr 20.
Struktura wydatków na zagraniczne podróże służbowe, poniesionych w 2006 r.

Lp.

Zrealizowane
wydatki
(w tys. zł)

Wydatki na zagraniczne podróże służbowe

1

3

4

Kontrola polskich przedstawicielstw zagranicznych (8 wyjazdów)

157,1

18,5

2

Udział w przedsięwzięciach EUROSAI i INTOSAI oraz w pracach ich grup roboczych

298,7

35,1

3

Współpraca bilateralna i wielostronna z innymi naczelnymi organami kontroli oraz organizacjami
międzynarodowymi

394,8

46,4

x

Razem

850,6

100,0

1

2

Struktura
(w %)

W porównaniu z 2005 r. wydatki na służbowe delegacje zagraniczne uległy zmniejszeniu o 123,9 tys. zł, co było wynikiem
zmniejszonej liczby kontroli przeprowadzonych w polskich przedstawicielstwach zagranicznych oraz zmienianych – w stosunku do planowanych – warunków pobytu delegacji na różnych spotkaniach roboczych, konferencjach (np. zapewnianie przez
ich organizatorów zakwaterowania i wyżywienia). Ponadto na zmniejszenie wydatków miał także wpływ zakup biletów na
przeloty tanimi liniami lotniczymi, przy równocześnie korzystnych połączeniach i najniższych cenach.

Zakupy majątkowe
Na zakupy majątkowe przeznaczono w 2006 r. środki w wysokości 13.443,3 tys. zł. Wykorzystano je w pełnej wysokości, tj. w 100%, głównie na sfinansowanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych w obiektach zajmowanych przez delegatury
i Ośrodek Szkoleniowy w Goławicach (59,6%), a także na zakup gotowych składników majątkowych (40,4%).
Wielkość i strukturę środków wykorzystanych w minionym roku na zakupy majątkowe ilustrują dane zamieszczone w tabeli nr 21.

Tabela nr 21.
Struktura wydatków poniesionych w 2006 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
2
3
3.1
3.2
II.
1
2
3
3.1.
4
x
1/

Wydatki
(w tys. zł)

Wyszczególnienie

2
Zakup gotowych składników majątkowych
Urządzenia komputerowe i oprogramowanie, z tego:
– komputery przenośne
– komputery stacjonarne
– drukarki stacjonarne i przenośne, personalne
– serwery oraz konsola serwerowa
– Elektroniczny System Obiegu Dokumentów
– oprogramowanie (pakiet biurowy)
– pozostałe oprogramowanie i sprzęt komputerowy
Środki transportu
Sprzęt biurowy i urządzenia techniczne, z tego:
– drukarko-kopiarki
– pozostałe urządzenia 1/
Nakłady na adaptację i modernizację obiektów NIK
Rozbudowa siedziby Delegatury w Katowicach
Prace w budynkach A i B centrali
Prace w Ośrodku Szkoleniowym, w tym:
– rozbudowa pomieszczeń hotelowych
Pozostałe
Razem

M.in.: klimatyzatory, regały do archiwum, centrale telefoniczne, urządzenia do powielarni, projektor.
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3
5.427,1
3.282,0
1.334,4
360,0
142,3
314,1
545,8
507,6
77,8
918,5
1.226,6
599,6
627,0
8.016,2
4.806,1
195,6
2.889,2
1.662,7
125,3
13.443,3

Struktura
(w %)

4
40,4
24,4
9,9
2,7
1,0
2,3
4,1
3,8
0,6
6,8
9,1
4,5
4,6
59,6
35,8
1,4
21,5
12,4
0,9
100,0

Jak już podano, nakłady na inwestycje w 2006 r. zostały zwiększone, przez przeniesienie wydatków, o 2.043,3 tys. zł. Decyzja Prezesa NIK w tej sprawie wynikała z potrzeby sfinalizowania prac adaptacyjno-modernizacyjnych w siedzibie Delegatury w Katowicach i konieczności rozbudowy bazy hotelowej Ośrodka Szkoleniowego, co było możliwe dzięki oszczędnościom
w innych pozycjach wydatków.
W 2006 r., na skutek technicznego zużycia lub w wyniku kradzieży, spisano i wycofano z eksploatacji środki o wartości
4.520 tys. zł, w tym m.in. sprzęt komputerowy. Strukturę zmniejszeń majątku trwałego Izby w 2006 r., z tytułów o których była
mowa, ilustrują dane zamieszczone w tabeli nr 22.

Tabela nr 22.
Zmniejszenia wartości środków trwałych w 2006 r. (według ich rodzaju)

Lp.

Wartość
(w tys. zł)

Środki trwałe wycofane z eksploatacji

1

2

1
1.1.
2
x

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

Struktura
(w %)

3

4

3.815,0
3.757,0
705,0
4.520,0

84,4
83,1
15,6
100,0

Według stanu na 31 grudnia 2006 r., jednostki organizacyjne NIK użytkowały 18 nieruchomości (budynków) stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających w trwałym zarządzie NIK. W roku sprawozdawczym nie zaszły żadne zmiany
w strukturze własnościowej nieruchomości użytkowanych przez Izbę.
Dane o tych nieruchomościach zawiera tabela nr 23.

Tabela 23.
Nieruchomości użytkowane przez NIK (stan na 31 grudnia 2006 r.)
Jednostka
organizacyjna

1

2

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

Centrala NIK
i Delegatura
w Warszawie
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. J. Piłsudskiego 15/17
ul. Podgórna 9A

Właściciel – forma użytkowania

4
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

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Środki budżetowe przeznaczone na ten cel w wysokości 1.384,9 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 prze-
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liczeniu na jednego zatrudnionego, wyniósł 764,25 zł. Wyliczony został wskaźnikiem 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2005 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 – 751,4 tys. zł, tj. 54,3%, delegatury – 633,5 tys. zł, tj. 45,7%).

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

Opinia Audytora Wewnętrznego NIK
W 2006 r. realizacja budżetu Izby była poddawana bieżącej analizie i weryfikacji pod kątem zdyscyplinowania wydatków
oraz racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi. Proces finansowania wydatków realizowany proporcjonalnie do
upływu czasu oraz monitorowanie realizowania budżetu umożliwiło prawidłowe wykonanie zadań statutowych Izby.
Prawidłowość realizacji budżetu potwierdził Audytor Wewnętrzny NIK. Skontrolował on wykonanie budżetu państwa
w 2006 r., w części 07 – Najwyższa Izba Kontroli. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o Standardy kontroli NIK oraz
z wykorzystaniem wytycznych metodycznych zawartych w Podręczniku kontrolera. Zakres kontroli i metodyka badań kontrolnych były takie same, jak te, które Izba stosuje w badaniach realizacji budżetu w jednostkach budżetowych.
Audytor Wewnętrzny pozytywnie ocenił wykonanie budżetu państwa. W jego opinii, przygotowanie planu budżetu oraz
rozdysponowanie środków budżetowych było zgodne, co do zakresu i terminu, z ustawą o finansach publicznych. Nadzór
i kontrola gospodarowania środkami publicznymi została ustanowiona i prowadzona była zgodnie z odpowiednimi przepisami
ustawy o finansach publicznych, zarządzeniem Prezesa NIK z 30 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia w NIK dokumentacji przyjętej polityki rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej, jak również zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o rachunkowości.
Audytor Wewnętrzny wydał pozytywną opinię o wiarygodności i zgodności dokumentów i zapisów księgowych w odniesieniu do sprawozdawczości rocznej i bieżącej. Sprawozdania budżetowe o symbolach Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-70 2006 r.
sporządzane były poprawnie, rzetelnie i terminowo, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości dla jednostek budżetowych.
Układ wykonawczy budżetu NIK na 2006 r. przedstawiony został Ministrowi Finansów przed upływem 21 dni od ogłoszenia
ustawy budżetowej na 2005 r., tj. zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o finansach publicznych.
Dochody budżetowe (864 tys. zł, czyli 188% planowanego wykonania) przekazywane były na rachunek bieżący budżetu
państwa w terminach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 225.165 tys. zł, co stanowi 100% planu. Na podstawie decyzji
Prezesa NIK wydatki inwestycyjne zwiększono o 2.043,3 tys. zł, tj. do wysokości 13.443,3 tys. zł. Z tej kwoty 8.016,2 tys. zł
przeznaczono na nakłady inwestycyjne w budynkach przeznaczonych na siedziby dla delegatur i w pomieszczeniach centrali
NIK.
Zaplanowane wydatki realizowane były rytmicznie w każdym kwartale. Przeniesienia środków dokonano w sposób celowy
i gospodarny w oparciu o analizę potrzeb i możliwości wykonania zaplanowanych zadań. Miesięczne kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy były odprowadzane w terminach wymaganych przepisami ustawy o systemie
zabezpieczeń społecznych.
W ocenie audytora wewnętrznego, omawiane zadania były realizowane w sposób celowy, oszczędny, umożliwiający ich
terminową realizację, a budżet państwa w części 07 – Najwyższa Izba Kontroli w badanym zakresie był wykonany w sposób
legalny, gospodarny, rzetelny i celowy.
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Izba wykonuje swoje zadania na podstawie okresowych planów pracy, które przedkłada Sejmowi RP. Może też przeprowadzać kontrole doraźne. Plan pracy zawiera
tematy kontroli podejmowanych na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wnioski
Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, a także podejmowanych przez NIK z własnej inicjatywy1/. Zasady jego konstruowania 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. Umożliwia to określenie propozycji tematycznych, a następnie wybór tematów
i przypisanie ich departamentom kontrolnym i delegaturom, zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową. Pozwala też ustalić wielkości nakładu pracy i środków
niezbędnych do terminowego wykonania poszczególnych zadań. Opisane zasady,
kryteria i zalecenia wspomagają proces kształtowania planu – tworzą warunki do
koncentrowania działalności kontrolnej na najważniejszych zagadnieniach w funkcjonowaniu państwa.

Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

Metodyka planowania działalności kontrolnej
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. Badania programowane są w taki sposób, aby ich wyniki umożliwiały
identyfikację przyczyn i mechanizmów stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu państwa – w sferach podlegających
kontroli NIK. Do rocznego planu pracy NIK włączane są też– z mocy prawa – tematy zlecone przez Sejm RP i jego organy.

Priorytety kontroli
W dniu 14 grudnia 2005 r. Kolegium NIK uchwaliło Plan pracy NIK na 2006 r., łącznie z priorytetami kontroli na lata 20062008. Kierunki kontroli skorelowano z ideą państwa przyjaznego obywatelowi, oszczędnego, gospodarującego majątkiem dla
pożytku publicznego. Pierwszy z nich 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 powinno być nastawione wobec niego życzliwie: stara się trafnie odczytywać i zaspokajać – w miarę posiadanych możliwości – autentyczne potrzeby obywateli, ułatwia im załatwianie ich spraw,
pomaga w rozwiązywaniu życiowych problemów. 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. Natomiast Państwo gospodarne, to państwo zarządzające efektywnie publicznym mieniem – osiągnięte
1/
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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.
Priorytetowe kierunki kontroli w 2006 r. oraz określone dla nich główne obszary badań kontrolnych ilustruje schemat nr 1.

Schemat nr 1.
Priorytetowe kierunki kontroli i główne obszary badań kontrolnych NIK w 2006 r.

G³ówne obszary badañ kontrolnych

Państwo przyjazne
obywatelowi

Realizacja przez organy władzy publicznej konstytucyjnych praw obywateli; bezpieczeństwo
państwa (zewnętrzne, wewnętrzne, energetyczne, ekologiczne, funkcjonowanie organów inspekcji i nadzoru); obsługa obywatela przez urzędy administracji publicznej i służby publiczne;
przeciwdziałanie i likwidacja skutków zdarzeń nadzwyczajnych; stosowanie prawa i standardów
Unii Europejskiej

Państwo
oszczędne

Stan finansów publicznych, deficyt budżetowy i dług publiczny; pozyskiwanie dochodów
budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego; koszty funkcjonowania administracji
publicznej; udzielanie pomocy publicznej; realizacja inwestycji finansowanych ze środków
publicznych, w tym inwestycji wieloletnich; pozyskiwanie środków Unii Europejskiej i
zarządzanie nimi, w tym realizacja programów i planów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
tworzenie warunków do wzrostu gospodarczego (zmniejszanie dystansu w stosunku do państw
wysoko rozwiniętych w poszczególnych dziedzinach)

Państwo
gospodarne

Procesy restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji sektorów gospodarki, podmiotów Skarbu Państwa i komunalnych; zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa, w tym akcjami i udziałami
w spółkach, a także majątkiem samorządowym i przedsiębiorstw państwowych; celowość
tworzenia i funkcjonowania państwowych agencji zarządzających mieniem Skarbu Państwa

W Planie pracy NIK na 2006 r. uwzględniono także, oprócz priorytetowych kierunków kontroli, dwa inne priorytety (obowiązywały one także w latach poprzednich). Ich przyjęcie, jeszcze na etapie koncepcyjnego przygotowania kontroli, ma na celu
skoncentrowanie uwagi autorów programów kontroli na określonych aspektach sposobu jej prowadzenia.
Priorytety te ilustruje schemat nr 2.

Schemat nr 2.
Opis pozostałych priorytetów obowiązujących przy realizacji Planu pracy NIK w 2006 r.
Pozostałe priorytety
w działalności kontrolnej

Opis zadañ wyznaczonych do realizacji
w obszarze objêtym priorytetem

Badanie obszarów zagrożonych
korupcją

Identyfikowanie, w ramach każdej kontroli, zwłaszcza w badanych obszarach styku interesu
publicznego i prywatnego, zagrożenia korupcją i mechanizmów korupcjogennych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na występowanie konfliktu interesów w sferze publicznej

Analiza funkcjonowania kontroli
wewnętrznej

Przeprowadzanie takich analiz podczas każdej kontroli dotyczącej działalności administracji
publicznej

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 2006 r.,
z podziałem na organy zgłaszające sugestie, ilustruje tabela nr 1.
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Priorytetowe kierunki kontroli

Tabela nr 1.
Wykorzystanie sugestii tematów kontroli zgłoszonych do Planu pracy NIK w 2006 r.

Lp.

Organ zgłaszający sugestię kontroli

1
1
2
3
4
5
6
x

Liczba sugestii
zgłoszonych
przyjętych 1/

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

Wskaźnik %
(4:3)

3

4

5

2
29
13
27
8
3
82

2
24
3
11
2
1
43

100,0
82,8
23,1
40,7
25,0
33,3
52,4

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.

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 w 2006 r.
Plan pracy NIK na 2006 r. obejmował 259 kontroli, z tego 93 kontrole wykonania budżetu państwa w 2005 r., 67 innych kontroli (koordynowanych i nieskoordynowanych), rozpoczęcie 93 kontroli wykonania budżetu państwa w 2006 r. oraz kontynuację 6
kontroli z Planu pracy NIK na 2005 r. W Planie zdecydowaną większość stanowiły kontrole koordynowane, a więc kontrole wykonywane według jednego programu przez więcej niż jedną jednostkę organizacyjną Izby2/. W ciągu roku Kolegium NIK dokonało
zmian w Planie, polegających na: wprowadzeniu 3 nowych kontroli oraz rezygnacji z przeprowadzenia 6 kontroli.
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Zlecenia Sejmu RP, wnioski Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów
NIK podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu RP lub jego organów, na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów
oraz z własnej inicjatywy3/.
W 2006 r. Izba podjęła na zlecenie Sejmu RP lub jego organów następujące kontrole:
– postępowanie upadłościowe w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa (zlecenie Komisji ds. Kontroli Państwowej, dotyczące zbadania działań syndyków masy upadłościowej spółek Skarbu Państwa i z udziałem
Skarbu Państwa powyżej 50%);
– wprowadzanie zmian organizacyjnych w ppup „Poczta Polska” w 2005 r. (zlecenie Marszałka Sejmu RP i Komisji Infrastruktury); informację o wynikach kontroli Izba przedłożyła Marszałkowi Sejmu RP w listopadzie 2006 r.;
– wpływ realizowanych inwestycji na kondycję finansową spółki Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (zlecenie
Komisji Skarbu Państwa); kontrola została zakończona w listopadzie 2006 r.
W związku z mającą miejsce 21 listopada 2006 r. katastrofą, w której śmierć poniosło 23 górników, Prezydent RP wniósł
o podjęcie przez NIK kontroli przestrzegania przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy i stosowania procedur
służących zapewnieniu bezpieczeństwa w Zakładzie Górniczym Kompania Węglowa SA KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej.
Izba rozpoczęła postępowanie kontrolne 3 grudnia 2006 r.
Na wniosek Prezesa Rady Ministrów Izba podjęła w 2006 r. następujące kontrole:
– działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2003 (II półrocze) – 2005;
– zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w umowach koncesyjnych na budowę i eksploatację autostrad A2 i A4 (informację o wynikach kontroli NIK przedłożyła premierowi 22 września 2006 r.);
– przygotowanie i realizacja umów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym im. F. Chopina, zawartych przez przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze”;
2/

Podaną w Planie pracy NIK na 2006 r. liczbę kontroli należy traktować jako liczbę zadań kontrolnych obejmujących wiele kontroli jednostkowych.

3/

Por. art. 6 ust. 1 ustawy o NIK.
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– realizacja inwestycji w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Balicach (informację o wynikach kontroli NIK przedłożyła
premierowi 12 stycznia 2007 r.);
– tworzenie Międzynarodowego Centrum Logistycznego EUROTERMINAL w Sławkowie;
– gospodarka finansowa Narodowego Funduszu Zdrowia, z uwzględnieniem wydatków w ramach przepisów o koordynacji
(zakończenie w II kw. 2007 r.);
– wybrane zagadnienia funkcjonowania nadzoru górniczego.

Struktura zrealizowanych kontroli planowych
W 2006 r. zakończono 158 kontroli: 93 kontrole wykonania budżetu państwa w 2005 r. i 65 pozostałych kontroli planowych
(rozpoczęto również kontrole wykonania budżetu państwa w 2006 r.).
Kontrola wykonania budżetu państwa w 2005 r. umożliwiła zarówno finansowe rozliczenie skontrolowanych jednostek,
łącznie ze zbadaniem i oceną ksiąg rachunkowych i wyrażeniem opinii na temat sprawozdań budżetowych, jak również dokonanie oceny prawidłowości finansowego rozliczenia wykonania budżetu państwa w poszczególnych jego częściach i budżetu
państwa jako całości. Oceniono także zgodność wykonania budżetu z ustawą budżetową, przepisami ustawy o finansach
publicznych i innymi przepisami regulującymi zasady gospodarowania środkami publicznymi oraz zbadano przestrzeganie
przepisów ustaw 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. 26%
czasu pracy.
Strukturę ilościową zrealizowanych kontroli a także ilustrującą wykorzystania czasu pracy na poszczególne rodzaje kontroli, przedstawiają diagramy nr 1 i nr 2.

Struktura ilościowa kontroli planowych zrealizowanych w 2006 r.

Diagram nr 2.
Struktura czasu pracy wykorzystanego na różne rodzaje kontroli w 2006 r.

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 in-
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Diagram nr 1.

formacji stanowią protokoły kontroli i wystąpienia pokontrolne. Przepisy ustawy o NIK precyzują krąg adresatów informacji
o wynikach kontroli oraz obowiązki Izby w tym zakresie, co ilustruje schemat nr 3.

Schemat nr 3.
Adresaci informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez NIK

Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

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 2006 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 174 informacje (w 2005 r. – 176).4/ Strukturę rodzajową przedłożonych informacji przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2.
Informacje o wynikach kontroli przedłożone Sejmowi RP w latach 2005-2006 (wg rodzajów kontroli)
2005 r.
Lp.

1
1
1.1.
1.2.
2
3
4
x
1/

Rodzaj kontroli

Liczba
informacji

2
Kontrole wykonania budżetu państwa, z tego:
– części budżetowe 1/
– państwowe fundusze celowe i agencje
Pozostałe kontrole planowe
Kontrole doraźne
Inne informacje, w tym systemowe
Razem

2006 r.
Struktura
(w %)

Liczba
informacji

Struktura
(w%)

3

4

5

6

94
87
7
65
15
2
176

53,4
49,4
4,0
37,0
8,5
1,1
100,0

95
88
7
67
10
2
174

54,6
50,6
4,0
38,5
5,7
1,1
100,0

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

4/

Wykaz informacji o wynikach kontroli przedłożonych Sejmowi RP w 2006 r. oraz w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2007 r. oraz syntetyczne opracowania ilustrujące ustalenia i wnioski tych kontroli stanowią zał. nr 1 i 3 do Sprawozdania.
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Sporządzane były też informacje o wynikach kontroli działalności terenowych organów administracji rządowej i samorządu
terytorialnego (informacje lokalne). W 2006 r. delegatury wysłały do organów szczebla wojewódzkiego 10 takich dokumentów
(w 2005 r. – 9)5/.
Informacje o wynikach kontroli przedłożone Sejmowi w 2006 r. obejmowały różnorodne dziedziny funkcjonowania państwa. W diagramie nr 3 przedstawiono strukturę tematyczną tych kontroli (według działów administracji rządowej).

Diagram nr 3.
Informacje o wynikach kontroli (z wyłączeniem kontroli wykonania budżetu państwa) przedłożone Sejmowi RP w 2006 r.
(wedlug działów administracji rządowej)

Kontrole doraźne są 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 2006 r. NIK przeprowadziła kontrole doraźne obejmujące 245 tematów, podczas których badaniami objęto 637 jednostek (w 2005 r. – 233 tematy i 515 jednostek). Spośród skontrolowanych tematów 6 miały szerszy charakter – kontroli
doraźnych koordynowanych 6/.
W tabeli nr 3 przedstawiono strukturę zrealizowanych w 2006 r. kontroli doraźnych.

Tabela nr 3.
Kontrole doraźne zrealizowane w 2006 r. (wg rodzajów kontroli)
Lp.

Rodzaj kontroli doraźnej

1
1
2
3
4
5
x

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

Liczba skontrolowanych
jednostek

Struktura
(w %)

3

4

38
59
114
129
297
637

5,9
9,3
17,9
20,3
46,6
100,0

Skontrolowane jednostki
W 2006 r. NIK przeprowadziła postępowania kontrolne w 2615 jednostkach. Większość kontroli jednostkowych (76%)
przeprowadzono w ramach kontroli planowych. Strukturę skontrolowanych jednostek, w podziale na kontrole planowe i doraźne, ilustruje diagram nr 4.

5/

Wykaz informacji o wynikach kontroli przedłożonych organom szczebla wojewódzkiego w 2006 r. oraz w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2007 r. stanowi zał. nr 2
do Sprawozdania.

6/

Wykaz zrealizowanych w 2006 r. kontroli doraźnych stanowi zał. nr 4 do Sprawozdania.
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Kontrole doraźne

Diagram nr 4.
Jednostki skontrolowane w 2006 r., w ramach kontroli planowych i doraźnych

Strukturę rodzajową jednostek skontrolowanych w 2006 r., według grup podmiotów, ilustruje natomiast diagram nr 5.

Diagram nr 5.
Jednostki skontrolowane w 2006 r., według grup podmiotów

Organy administracji rządowej
oraz Narodowy Bank Polski
Inne jednostki organizacyjne

14 %

Samorządowe osoby prawne

18 %

Państwowe osoby prawne
28 % oraz inne państwowe jednostki

6%

34 %

Organy samorządu
terytorialnego
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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 2006 r. wystąpień, według kategorii adresatów oraz w porównaniu z analogicznymi danymi z 2005 r., ilustruje tabela nr 4.

Tabela nr 4.
Wystąpienia pokontrolne skierowane w latach 2005-2006
2005 r.
Lp.

1
1
2
3
4
5
x
1/

Wystąpienia pokontrolne skierowane do:

2
Prezesa Rady Ministrów
Prezesa NBP
Ministrów i kierowników urzędów centralnych
Wojewodów 1/
Kierowników pozostałych skontrolowanych jednostek
Razem

2006 r.
Struktura
(w %)

Liczba

3

4

5

6

5
2
145
156
2.745
3.053

0,2
0,1
4,7
5,1
89,9
100,0

6
1
152
175
2.438
2.772

0,2
0,1
5,5
6,3
87,9
100,0

Liczba

Struktura
(w %)

I kierowników organów szczebla wojewódzkiego.

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
jego obowiązki) prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń w nim za-
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wartych. 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 2006 r. do ustaleń opisanych w 79 protokołach kontroli kierownicy jednostek kontrolowanych zgłosili 171 zastrzeżeń
(w 2005 r. – 122 zastrzeżenia do 75 protokółów kontroli), zaś adresaci wystąpień pokontrolnych – 880 zastrzeżeń do ocen,
uwag i wniosków zawartych w 231 tego rodzaju dokumentach (w 2005 r. – odpowiednio 839 zastrzeżeń do 265 wystąpień).
Szczegółowe dane z tego zakresu ilustruje tabela nr 5.
Zastrzeżenia do protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych zgłoszone w latach 2005-2006
2005 r.
Lp.

1

Zastrzeżenia zgłoszone do:

Liczba

2

1
2
2.1.
2.2.

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

2006 r.
Struktura
(w %)

Liczba

Struktura
(w %)

3

4

5

6

75
265
223
42

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

79
231
190
41

25,5
74,5
61,3
13,2

Rezultaty finansowe kontroli
W 2005 r. wdrożono nową metodykę ustalania finansowych rezultatów kontroli7/. W nowej formule 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 nieprawidłowości w wymiarze finansowym, jak również kwoty odpowiadające nierzetelnym danym w ewidencji finansowo-księgowej
i sprawozdawczości. Nieprawidłowości w wymiarze finansowym wyniosły w 2006 r. ponad 10,1 mld zł. Wielkość rezultatów,
w podziale na kategorie, ilustruje diagram nr 6.

7/

Por. także rozdział V Sprawozdania pn. Ważniejsze nieprawidłowości w wybranych obszarach działalności państwa (Wybrane efekty kontroli).
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Tabela nr 5.

Diagram nr 6.
Wielkość i struktura nieprawidłowości w wymiarze finansowym, odnotowanych w 2006 r.
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Korzyści finansowe
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 czasowej. 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 2006 r. uzyskano
w wyniku kontroli NIK korzyści finansowe w wysokości 1,4 mld zł. Ich wielkość i strukturę ilustruje diagram nr 7.

Diagram nr 7.
Wielkość i struktura korzyści finansowych, uzyskanych w 2006 r.

Współdziałanie z innymi organami kontroli
Usytuowanie NIK, jako naczelnego organu kontroli państwowej, rodzi określone uprawnienia wobec organów kontroli,
rewizji, inspekcji działających w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym. Są one obowiązane do udostępniania,
na wniosek Izby, wyników zrealizowanych kontroli, przeprowadzania kontroli doraźnych na zlecenie NIK, a także przeprowa-
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dzania określonych kontroli wspólnie pod kierownictwem Izby8/. W szczególności ta ostatnia forma kontroli sprzyja wymianie
doświadczeń i doskonaleniu metodyki pracy.
W 2006 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 nr 6.
Zakres współdziałania NIK z organami kontroli, rewizji i inspekcji w 2006 r.
2006 r.
Zakres współdziałania

1
1
2
3
x

Liczba

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
Razem

Struktura
(w %)

3

4

10
58
20
88

11,4
65,9
22,7
100,0

Realizując wspomniane uprawnienia, NIK współpracowała z prezesami regionalnych izb obrachunkowych, Głównym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Inspekcją Handlową, Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, Głównym Inspektorem Sanitarnym, komendantami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz
ich organami i jednostkami na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, a także ze służbami kontrolnymi NFZ, z naczelnikami i
dyrektorami urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej.
Dobrze rozwijała się współpraca z prezesami regionalnych izb obrachunkowych. Pod obrady Komisji ds. Kontroli Państwowej Sejmu RP przedłożono, w maju 2006 r., wspólnie przygotowaną informację o współpracy w realizowaniu zadań kontroli
państwowej w warunkach wzrostu znaczenia samorządu terytorialnego. Na mocy porozumienia zawartego w 2002 r., regionalne izby obrachunkowe szczegółowo badają wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zaś NIK koncentruje
się na badaniu powiązań budżetów tych jednostek z budżetem państwa oraz prawidłowości gospodarowania transferowanymi
środkami.
W październiku, w Białowieży, odbyło się doroczne spotkanie kierownictwa NIK z prezesami regionalnych izb obrachunkowych. Podkreślono potrzebę wzajemnych konsultacji przy opracowywaniu planów pracy, w celu uniknięcia nakładania się
kontroli oraz potrzebę koordynowania i uzgadniania tematów kontroli na różnych szczeblach – centralnym i regionalnym.
Spotkania robocze z przedstawicielami izb obrachunkowych odbywały się także w delegaturach. Omawiano m.in. informacje
o wynikach kontroli oraz kontrole planowane w jednostkach samorządu terytorialnego. Na szczeblu lokalnym Izba zleciła
regionalnym izbom obrachunkowym, w ramach doraźnej kontroli gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zbadanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji finansowo-księgowej przez towarzystwa budownictwa
społecznego.
Realizacją porozumienia z 18 lutego 2003 r. między Prezesem NIK a Głównym Inspektorem Transportu Drogowego było
przeprowadzenie w minionym roku efektywnej kontroli funkcjonowania komunikacji miejskiej w 16 miastach. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, przy udziale funkcjonariuszy Policji, dokonali na zlecenie NIK badań stanu technicznego pojazdów służących do przewozu osób w komunikacji miejskiej. Izba negatywnie oceniła przewoźników za zły stan techniczny
taboru, ponieważ okazało się, że usterki występowały w połowie spośród skontrolowanych 691 pojazdów wykorzystywanych
do przewozów pasażerskich, zaś 17% z nich stwarzało poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa podróżnych lub ruchu drogowego. Policja wycofała je z ruchu, zatrzymując dowody rejestracyjne. Inspekcja Transportu Drogowego, w związku z ujawnionym złym stanem technicznym pojazdów, wszczęła 13 postępowań administracyjnych wobec przewoźników.
Relatywnie szeroki zakres kontroli funkcjonowania wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej wymagał współdziałania
NIK z różnymi organami kontroli i rewizji. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, przeprowadzili, na zlecenie NIK, kontrole odpowiednio w 11 i 13 fermach trzody chlewnej zlokalizowanych na terenie
7 województw. Pracownicy wojewódzkich inspektoratów sanitarno-epidemiologicznych, wojewódzkich inspektoratów ochrony
środowiska, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz powiatowych inspektoratów weterynarii zbadali natomiast
8/

Por. art. 12 ustawy o NIK.
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lokalizacje ferm trzody chlewnej pod względem ich uciążliwości dla otoczenia, stan sanitarny obiektów (z uwzględnieniem
zaopatrzenia w wodę, aktualności badań wody i gospodarki ściekowej), wyposażenie pomieszczeń socjalno-sanitarnych
oraz stosowanie niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych. Kontrolą objęto także przestrzeganie obowiązków
dotyczących ochrony zwierząt i ich zdrowia, zwalczania chorób zakaźnych, odpowiedniego stanu sanitarnego obiektów oraz
wymogów ochrony środowiska naturalnego.
Izba zlecała też właściwym organom szczebla wojewódzkiego i powiatowego przeprowadzenie kontroli doraźnych o zróżnicowanej tematyce. W ramach kontroli funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt na terenie województwa
małopolskiego dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego, Izba zleciła powiatowym inspektorom weterynarii
przeprowadzenie inspekcji dotyczącej prawidłowości funkcjonowania wspomnianego systemu w 78 gospodarstwach. Z ustaleń kontroli wynika, że podstawową przyczyną niewłaściwego funkcjonowania systemu były niejasności w przepisach prawa,
co w znaczący sposób utrudniało identyfikację i rejestrację zwierząt gospodarskich, a w konsekwencji wykonywanie zadań
z tego zakresu przez jednostki organizacyjne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także Inspekcję Weterynaryjną, która zobowiązana do nadzoru nad systemem identyfikacji i rejestracji zwierząt nie posiadała ponadto możliwości
kadrowych i finansowych, aby taki nadzór mógł być wykonywany w pełnym zakresie.
Podczas badania realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego programów ochrony środowiska w województwie
podlaskim w latach 2002-2006 (I kw.) zlecono Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska przeprowadzenie kontroli w 9 podmiotach. Jej efektem było podjęcie decyzji o likwidację „dzikich” wysypisk śmieci.
W czasie kontroli pn. Ochrona wód zlewni rzeki Bug w latach 2003-2006 (I kw.), prowadzonej przez NIK równolegle
z najwyższymi organami kontroli Ukrainy i Białorusi, Izba zleciła wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska zbadanie
działalności zakładów odprowadzających ścieki komunalne i przemysłowe. W rezultacie tych badań, za przekroczenie norm
zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył wysokie kary na
jednostki komunalne, które normy te przekroczyły.
W kontroli prawidłowości świadczenia usług przez domy pomocy społecznej na poziomie obowiązujących standardów
uczestniczyły m.in. powiatowe jednostki Państwowej Straży Pożarnej, którym NIK zleciła zbadanie, pod kątem oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, rozwiązań technicznych zastosowanych w tych placówkach, z uwzględnieniem
możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych.
W toku kontroli pn. Koszty producentów energii elektrycznej i cieplnej w latach 2004-2006 (I półrocze), działających
w oparciu o węgiel kamienny, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i kosztów zaopatrzenia w ten surowiec, NIK zleciła
Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej skontrolowanie jednego z podmiotów, w celu zweryfikowania zarzutów dotyczących prowadzenia działań negatywnych dla Skarbu Państwa.
W 2006 r. Izba współpracowała też z naczelnikami i dyrektorami urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej. M.in. w wyniku przeprowadzonej przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w jednym z zakładów pracy chronionej
kontroli rzetelności sporządzania deklaracji podatkowych i PFRON, z uwzględnieniem wykorzystania pomocy publicznej uzyskiwanej w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, a także gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ujawniono, że zakład nie prowadził ewidencji środków ZPFRON, nie zatrudniał wymaganej liczby osób niepełnosprawnych, zawyżany był dochód, a zaniżana wysokość podatku od wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych.
W kontrolach przeprowadzonych wspólnie pod kierownictwem NIK uczestniczyły wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, Inspekcja Nadzoru Budowlanego, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Straż Pożarna i wojewódzkie oddziały NFZ.
Kontrolę pn. Funkcjonowanie rolnictwa ekologicznego w Polce przeprowadzili wspólnie, pod kierownictwem NIK, inspektorzy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcji Handlowej. Zbadano m.in. działalność gospodarstw
ekologicznych, jednostek certyfikujących i przetwórni ekologicznych. W jej wyniku stwierdzono m.in. nieprzygotowanie Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do realizacji bieżących płatności z tytułu rolnictwa ekologicznego, niewykonywanie
przewidzianego przepisami prawa nadzoru nad jego funkcjonowaniem oraz zadań przez jednostki certyfikujące, wydawanie
z opóźnieniem certyfikatów dla gospodarstw ekologicznych itp. Pomyślnie układała się współpraca w ramach kontroli pn.
Przewozy drogowe i składowanie towarów niebezpiecznych w województwie podlaskim w latach 2003-2005, podczas której
inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej skontrolowali wybrane podmioty,
pod kątem prawidłowości składowania, magazynowania i przewozu takich materiałów. Inna wspólna kontrola pod kierow-
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nictwem NIK, przeprowadzona z Lubelskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w wybranych placówkach służby
zdrowia, dotyczyła organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w latach 2004-2005. Zakres przeprowadzonej
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, wspólnie pod kierownictwem NIK, kontroli realizacji wybranych inwestycji oraz oddawania w dzierżawę i zbywania nieruchomości posiadanych przez Gminę Dzierżoniów, obejmował oględziny zrealizowanej
inwestycji budowy drogi gminnej we wsi Mościsko, w zakresie zgodności wykonania tej inwestycji z Prawem budowlanym.
Inna kontrola, realizowana wspólnie z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, pn. Realizacja programu wieloletniego „Program
dla Odry 2006”, szczególnie w aspekcie zabezpieczenia przeciwpowodziowego, objęła oględziny wybranych inwestycji wodnych. W wyniku kontroli Inspektor wystawił dwa mandaty za niedopełnienie obowiązków.
W minionym roku dobrze układała się bieżąca współpraca z Państwową Inspekcją Pracy. Zasady współdziałania NIK
i PIP w zakresie realizacji zadań ustawowych na rzecz poprawy stanu przestrzegania prawa pracy oraz rozwiązywania problemów stanowiących wspólny przedmiot zainteresowania, określa porozumienie między Prezesem NIK a Głównym Inspektorem
Pracy z 25 kwietnia 2005 r. Współdziałanie to polega w szczególności na przekazywaniu informacji o wynikach kontroli i udostępnianiu innych materiałów, przeprowadzaniu wspólnie kontroli o uzgodnionej tematyce, konsultacjach przy opracowywaniu
planów pracy i w zakresie metodyki kontroli oraz udziale pracowników w okresowych naradach, kursach i szkoleniach.
Realizując porozumienie o współpracy, w postępowaniu kontrolnym pn. Pomoc publiczna udzielana pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób niepełnosprawnych uczestniczyło 15 okręgowych inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. W 43 zakładach pracy chronionej skontrolowali oni prawidłowość zatrudniania i wynagradzania pracowników niepełnosprawnych, przestrzeganie przepisów bhp oraz przystosowanie
zakładów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zastrzeżenia kontrolerów wzbudził m.in. brak odpowiednio wyposażonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych lub ich nieprzystosowanie do potrzeb niepełnosprawnych pracowników. U prawie połowy
skontrolowanych pracodawców pracownicy niepełnosprawni nie zostali przeszkoleni w zakresie bhp, w co czwartym zakładzie
dopuszczono do pracy osoby niepełnosprawne bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. Łamano także zakaz zatrudniania pracowników niepełnosprawnych w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. NIK negatywnie oceniła wykorzystanie pomocy
publicznej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej, ze względu na nieprawidłowości w gromadzeniu
i wydatkowaniu środków ZFRON. Stan przestrzegania przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych, NIK i PIP oceniły jako niezadowalający.
Wspólnie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Lublinie przeprowadzona została kontrola Realizacji inwestycji i remontów
w szkołach i placówkach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2006 (I półr.). Inspektorzy pracy
zbadali m.in. stan przestrzegania przepisów bhp w szkołach i placówkach oświatowych podczas prowadzenia inwestycji i prac
remontowych.
Tradycyjnie NIK przesyłała do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencję skargową dotyczącą problematyki prawa pracy, otrzymując informacje o wynikach kontroli podjętych przez PIP, w związku z przekazanymi sprawami.
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Współpraca z Sejmem RP
Dane ogólne
Prezes NIK, wykonując obowiązki określone w Konstytucji RP, ustawie o NIK i regulaminie Sejmu RP, 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 2006 r. Prezes NIK i wiceprezesi uczestniczyli także w posiedzeniach komisji sejmowych, na których omawiane były wyniki ważniejszych kontroli
NIK, szczególnie w posiedzeniach Komisji ds. Kontroli Państwowej, przedstawiając materiały i opracowania przygotowane na
wniosek komisji. Przedstawiciele Izby wzięli udział w 916 posiedzeniach komisji i podkomisji (w 2005 r. – 775), prezentując
wyniki przeprowadzonych kontroli (w szczególności kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 r.), jak również zgłaszając
opinie do poselskich inicjatyw ustawodawczych.
Ponadto, na wniosek Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych
i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r., Izba przekazała materiały z postępowań kontrolnych, prowadzonych przez NIK w bankach w latach 1989-2006.
Rozpatrując Sprawozdanie z działalności NIK w 2005 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.

Wystąpienia Prezesa NIK

Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

W 2006 r. Prezes NIK w dniu 26 stycznia 2006 r., na 9. posiedzeniu Sejmu RP, przedstawił informację o funkcjonowaniu
transportu lądowego w Polsce, stanie jego infrastruktury oraz działalności organów odpowiedzialnych za określenie strategii
państwa w tym sektorze gospodarki, natomiast w dniu 18 lipca 2006 r., na 22. posiedzeniu, przedstawił Analizę wykonania
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2005 r. oraz Sprawozdanie z działalności NIK w 2005 r.; odpowiadał także na
pytania posłów.

Wystąpienie Prezesa NIK na 9. posiedzeniu Sejmu RP
Przedstawiając Sejmowi informację o funkcjonowaniu transportu lądowego w Polsce, stanie jego infrastruktury oraz działalności organów odpowiedzialnych za określenie strategii państwa w tym sektorze gospodarki, Prezes NIK stwierdził, że
jest ona związana z wnioskami o przeprowadzenie debaty sejmowej w sprawie rozpatrzenia problemów dotyczących rozwoju transportu w naszym kraju, formułowanymi przez Izbę od 1999 r. Z podsumowania 45 kontroli wynika, że infrastruktura
transportu w Polsce jest w złym stanie. Ogranicza to rozwój kraju, niweczy działania modernizacyjne w innych dziedzinach
oraz powoduje, że przestrzeń gospodarcza Polski nie jest spójna z gospodarkami innych państw. Główne szlaki transportowe
zaczynają omijać Polskę, mimo dogodnego położenia geograficznego jako kraju tranzytowego.
Polskie drogi należą do najbardziej niebezpiecznych w Europie. Nie spełniają standardów Unii Europejskiej zarówno pod
względem parametrów, struktury, jak i stanu technicznego. Niedostosowanie parametrów dróg publicznych do standardów
oraz wzrost natężenia ruchu ciężkich pojazdów przyspiesza dewastację dróg i powstawanie kolein. W 2004 r. ponad połowa
dróg publicznych wymagała pilnych remontów. W niewiele lepszym stanie była nawierzchnia dróg krajowych. W okresie ostatnich 15 lat stosunkowo bezpieczny transport kolejowy był systematycznie wypierany przez transport samochodowy. W konsekwencji nie tylko pogorszył się stan techniczny dróg, ale również obniżył się znacznie poziom bezpieczeństwa w ruchu
samochodowym oraz zwiększyły się koszty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne transportu. Świadczy o tym wysoka liczba
wypadków drogowych oraz osób rannych i zabitych w tych wypadkach.
Standardów unijnych nie spełniają także drogi kolejowe w Polsce. Nasza kolej pochodzi z początku XX, a niektóre obiekty
inżynieryjne nawet z XIX wieku. Ponadto w minionym 15-leciu następowała systematyczna degradacja infrastruktury kolejowej. Pogarszający się jej stan techniczny wymusza, ze względu na bezpieczeństwo, wprowadzanie ograniczeń prędkości
rozkładowych. Duża liczba niestrzeżonych pojazdów zmusza do znacznego nieraz ograniczania prędkości. W konsekwencji
polska kolej jest zbyt powolna, a przez to mniej konkurencyjna w stosunku do transportu samochodowego.
Wspomnieć należy o niewystarczającej skuteczności bądź zaniedbaniach administracji publicznej w dziedzinie transportu, która wykazywała zbyt małą aktywność w dostosowywaniu infrastruktury transportu do standardów UE i dopuściła do jej
degradacji. NIK negatywnie oceniła brak spójnego systemu finansowania tej infrastruktury, jak również brak współpracy ad-
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Wystąpienia Prezesa NIK na 22. posiedzeniu Sejmu RP
Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2005 r.
Przedstawiając Analizę, Prezes NIK poinformował, że Kolegium NIK wyrażając pozytywną opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, wzięło pod uwagę zmniejszenie deficytu budżetu państwa w stosunku do roku poprzedniego o blisko
1/3. Wpływ na wielkość deficytu miał jednak sposób kwalifikowania środków zasilających niektóre fundusze celowe. Gdyby
powiększyć deficyt o 13,6 mld zł, tj. o kwotę przekazaną do FUS na refundację składek do otwartych funduszy emerytalnych
oraz odpisów z prywatyzacji zasilających niektóre fundusze celowe, lecz niezaliczoną do wydatków budżetowych, deficyt
zamiast 2,9% wyniósłby 4,3% PKB.
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ministracji rządowej z samorządową, dokonywanie nieuzasadnionych zmian w programach rozwoju bądź tworzenie nowych,
które nie były realizowane oraz nieskuteczną restrukturyzację PKP.
Wciąż nierozwiązanym problemem pozostaje budowa autostrad. Znikomy (10-krotnie mniejszy niż w 15 krajach UE) udział autostrad i dróg ekspresowych oraz ich rozproszenie, świadczy o niskim poziomie infrastruktury drogowej w Polsce. Na koniec 2004 r.
autostrady o długości 552 km stanowiły tylko 0,21% długości dróg publicznych o twardej nawierzchni. Natomiast drogi ekspresowe
stanowiły zaledwie 0,1% dróg publicznych (224 km). Po 1989 r. wybudowano w naszym kraju jedynie 340 km odcinków autostrad.
Nie tworzą one jednak zwartych ciągów. Kolejni ministrowie odpowiedzialni za transport zamiast nadzorować budowę autostrad,
układali nowe bądź modyfikowali już istniejące, nierealne plany i programy oraz do ich realizacji powoływali nowe urzędy. W rezultacie, administracja odpowiedzialna za budowę autostrad była narażana na powtarzające się wstrząsy reorganizacyjne.
Aktualną jest kwestia sposobu budowy autostrad i źródeł ich finansowania. Według NIK, nieskuteczna okazała się koncepcja ich budowy na podstawie ustawy o autostradach płatnych – najwięcej autostrad zbudowano bowiem na tych odcinkach,
które nie podlegały koncesjom.
Brakuje także zadowalających efektów w sferze restrukturyzacji transportu kolejowego. Rozpoczęta w listopadzie 2000 r.
restrukturyzacja PKP nie osiągnęła zasadniczego celu, jakim było uzyskanie płynności finansowej przez spółki powstałe
w wyniku skomercjalizowania kolei. Wskutek niespójności przepisów prawnych nie został uregulowany status ponad połowy
gruntów użytkowanych przez PKP.
Polityka transportowa od 1990 r. cechowała się niestabilnością i małą skutecznością. Strategie i programy kolejnych rządów nie były realizowane, albo wykonywano je nieudolnie, toteż nadal utrzymują się zagrożenia dla funkcjonowania transportu
w Polsce. Zaliczyć do nich należy niedostateczny udział w PKB nakładów na inwestycje modernizacyjne i rozwojowe, w tym
niewywiązywanie się z ustawowych obowiązków w zakresie utrzymania linii kolejowych o podstawowym znaczeniu dla państwa oraz finansowania i wykonywania usług publicznych w transporcie pasażerskim. Polską gospodarkę cechuje wyższy niż
w krajach UE poziom transportochłonności. Zagrożenia wynikają także z braku racjonalnego systemu opłat za korzystanie
z infrastruktury, z opóźnień we wdrażaniu nowoczesnych technologii oraz z niedostosowania spółek kolejowych do aktualnych potrzeb transportowych gospodarki. Zły stan infrastruktury transportowej w Polsce skutkuje wzrostem kosztów i stratami
w różnych dziedzinach gospodarki, stając się barierą ich rozwoju.
Za najważniejsze NIK uznaje opracowanie długofalowego programu rozwoju transportu. Izba sformułowała wniosek o przyjęcie i konsekwentną realizację spójnego systemu planowania i finansowania infrastruktury transportu. System taki powinien
dążyć do przywrócenia równowagi w strukturze gałęziowej, obniżenia transportochłonności gospodarki, ułatwienia dostępu do
portów morskich od strony lądu, rozwijania transportu intermodalnego i nowoczesnych technik sterowania przewozem ładunków, a także do poprawy stanu technicznego dróg publicznych oraz linii kolejowych, zgodnie ze standardami unijnymi.
NIK postuluje też przyjęcie spójnego systemu finansowania budowy i eksploatacji autostrad, odstąpienie od koncesyjnego
modelu autostrad płatnych, ze względu na dotychczasową jego nieskuteczność oraz uwzględnienie publicznego charakteru
infrastruktury transportu. Za pilne uważa także zakończenie restrukturyzacji b. przedsiębiorstwa państwowego PKP, a także
opracowanie spójnego systemu finansowania ze środków publicznych zarówno infrastruktury kolejowej, jak i przewozów pasażerskich. Usprawnienia wymaga także zarządzanie siecią dróg publicznych oraz linii kolejowych, konieczne jest skoordynowanie zadań realizowanych przez administrację rządową i samorządy. Potrzebne jest także opracowanie systemu opłat za
korzystanie z infrastruktury transportu, kompatybilnego z systemem jej finansowania. Izba wnosi poza tym o wyeliminowanie
barier administracyjnych i organizacyjno-prawnych, utrudniających dostęp do funduszy unijnych, przeznaczonych na finansowanie rozwoju infrastruktury transportowej.
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W relacji do PKB wzrósł państwowy dług publiczny, powiększony o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji. Stanowił 48,8% PKB, podczas gdy rok wcześniej – 48,1%. Niski był też poziom wykorzystania środków z budżetu Unii
Europejskiej, co było przede wszystkim skutkiem skomplikowanych i czasochłonnych procedur administracyjnych.
Izba odnotowała negatywne zjawiska w gromadzeniu dochodów i finansowaniu zadań państwa, w tworzeniu i wykorzystaniu rezerw celowych. Niewłaściwie gospodarowano środkami państwowych funduszy celowych. Zjawiska te ujawniły się
zwłaszcza w administracji publicznej i obronie narodowej oraz w realizacji planów finansowych PFRON i Funduszu Pomocy
Postpenitencjarnej.
Realizacja budżetu przebiegała przy niższym niż zakładano wzroście PKB i niższej inflacji. Stopa wzrostu wyniosła 3,4%
i była niższa od planowanej, a inflacja zmniejszała się i wyniosła średniorocznie 2,1%. Składowe PKB, z wyjątkiem spożycia
zbiorowego, ukształtowały się poniżej założeń.
Osiągnięto wysoką dynamikę wzrostu dochodów budżetu państwa: zwiększyły się o 15% wobec prognozowanych 13%.
Wyniosły one 179,8 mld zł i przekroczyły zaplanowaną kwotę o 5,1 mld zł. W relacji do PKB wzrosły do 18,3%. Lepsze było
wykonanie dochodów niepodatkowych, w tym z wpływów z dywidend (ponadplanowe dochody z tych tytułów wyniosły 4,4 mld
zł). Korzystniejsze były też wyniki finansowe podmiotów gospodarczych oraz dynamika ściągalności bieżących należności
podatkowych. Uzyskano wyższe od planowanych dochody z podatków: dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych
oraz od towarów i usług. Łącznie ponadplanowe dochody z tych tytułów wyniosły 3,6 mld zł.
Pogorszyły się wskaźniki skuteczności egzekucji zaległości. W ostatnich dwóch latach wskaźnik efektywności egzekucji
obniżył się z 21,9% do 19,7%, a wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych – z 45,5% do 42,7%. Niekorzystne tendencje występowały zwłaszcza w wypadku podatku akcyzowego. Wskaźnik efektywności egzekucji zaległości wyniósł 2,7%. Zaległości
z tytułu podatków i innych należności budżetowych wzrosły o 1,3 mld zł, tj. o 6,3%. Największy przyrost zaległości odnotowano
w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat podatników – o 46,7% oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od
osób prawnych – o 38,9%. W wypadku odsetek od zaległości ważny jest – jak stwierdził Prezes NIK – nie tylko ich wymiar
finansowy. Unikanie płacenia grzywien, kar i odsetek wywołuje wrażenie, że można bezkarnie łamać prawo.
Wydatki wyniosły 208,1 mld zł. W stosunku do ustawy były niższe o 1,6 mld zł, tj. o 0,7%. Zostały sfinansowane dochodami budżetu państwa w 86,4%. Wydatki były wyższe o 5,3%, tj. o 3,1 mld zł, niż w 2004 r. Realny wzrost wydatków był zbliżony
do wzrostu PKB. Dobrej koniunktury nie wykorzystano do poprawy równowagi finansów publicznych. Wydatki majątkowe
wyniosły 10,2 mld zł. Po rocznym wzroście nastąpił ich spadek o 8,2%, zaś udział w wydatkach zmniejszył się z 5,6% do 4,9%.
Nastąpiło także przesunięcie części wydatków na 2006 r. NIK stwierdziła, że nie podjęto działań reformujących tryb i zasady
planowania oraz finansowania przebiegu inwestycji z budżetu państwa, jak również nadzoru na nimi. Wprawdzie zwiększyła
się częstotliwość kontroli wydatkowania środków, jednak efekty tych działań były niezadowalające.
Efektem wyższych niż planowano dochodów i niższych wydatków był niższy od planowanego (o 6,6 mld zł) deficyt, co jest
niewątpliwie zjawiskiem pozytywnym – wyniósł 28,4 mld zł.
Realizacja przychodów zapewniała finansowanie wydatków i pozostałych potrzeb pożyczkowych. W 2005 r. zmieniła się
struktura finansowania netto deficytu budżetowego. Ze źródeł krajowych pozyskano na ten cel 26,6 mld zł, zamiast planowanych 41,3 mld zł. Na rynku zagranicznym planowano pozyskanie 3,4 mld zł, faktycznie finansowanie zagraniczne wyniosło
jednak 12 mld zł. Korzyści ze zwiększonego finansowania zagranicznego nie były jednak na tyle znaczące, by powstrzymać
wzrost kosztów obsługi zadłużenia Skarbu Państwa.
Nie zostały wykorzystane potrzeby pożyczkowe związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków
unijnych. Były one niższe od planowanych, zarówno ze względu na wyższe przychody, jak i niższe rozchody. Ujemne saldo
prefinansowania wyniosło 415 mln zł.
Przychody i rozchody z prywatyzacji zrealizowano w 67,9%. Nierzetelnie zaplanowano przychody z prywatyzacji pośredniej. Ich kwotę (5,4 mld zł) określono przez proste zsumowanie planów opracowanych przez poszczególne departamenty
Ministerstwa Skarbu Państwa.
Po likwidacji środków specjalnych podwoiła się liczba państwowych funduszy celowych. Prezes NIK wskazał na niekorzystne zjawisko finansowania tych samych zadań z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych, polegające na
przenoszeniu środków między rachunkami budżetowymi a rachunkami funduszu oraz manipulowania nimi w celu uniknięcia
zwrotu niewykorzystanych środków.
Prezes NIK nawiązał następnie do problemu wykorzystania środków z budżetu UE. Saldo bieżących rozliczeń było dodatnie (6,2 mld zł), poziom wykorzystania środków był jednak niski. Udało się zrealizować 42,5% planowanych wydatków, w tym
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Sprawozdanie z działalności NIK w 2005 r.
Prezentując Sprawozdanie Prezes NIK podkreślił, że najwięcej miejsca poświęcono w nim działalności kontrolnej, prowadzonej według uchwalonego przez Kolegium Planu pracy NIK. Opisując ważniejsze nieprawidłowości w poszczególnych
obszarach funkcjonowania państwa, szczególną uwagę poświęcono dziedzinom, w których stwierdzane nieprawidłowości występują z dużą intensywnością i zagrożonym korupcją. Przedstawiono też dane o podstawach prawnych działalności i strategii
NIK, współdziałaniu z Sejmem RP i jego organami, pracach Kolegium NIK, strukturze organizacyjnej, realizacji standardów polityki kadrowej, przedsięwzięciach ukierunkowanych na unowocześnienie kontroli państwowej, jak również relację o wykonaniu
budżetu Izby, o informatyzacji i współpracy międzynarodowej. Do sprawozdania dołączono wykaz wniosków de lege ferenda,
z postulowanymi przez NIK zmianami w treści ustaw i aktów wykonawczych.
Kolegium NIK wytyczyło pięć priorytetowych kierunków kontroli na lata 2003-2005. Sprawozdanie zamknęło etap działalności kontrolnej, ukierunkowanej w ostatnich latach na badanie: deficytu budżetowego i długu publicznego, restrukturyzacji
gospodarki, ochrony zdrowia i praw socjalnych, bezpieczeństwa narodowego i procesów integracji z UE. Kontrole NIK identyfikując istniejące problemy i zagrożenia w poszczególnych obszarach państwa, pokazują, jak rzeczywiście państwo funkcjonuje, a wnioski pokontrolne wskazują, w jaki sposób naprawiać to, co jest w nich złe lub to, co stanowi przeszkodę w drodze
do harmonijnego rozwoju państwa.
Kontrole NIK wskazały, że funkcjonowanie państwa nie poprawiło się w odczuwalnym stopniu. Brak strategii rozwoju
spowodował stagnację oraz wynikające z niej problemy w takich dziedzinach, jak transport i komunikacja, przekształcenia
własnościowe, zwłaszcza w przemyśle spirytusowym i cukrowniczym. Podobnie działo się w szkolnictwie wyższym, badaniach naukowych, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w sferze ochrony zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu i pomocy
społecznej. Częste były przypadki, że nawet wypracowanie strategii i realizowanie jej przez przygotowanie ustaw, rządowych
programów czy planów działania nie zagwarantowało uzyskania zamierzonych efektów. Zaakceptowane i przyjęte do realizacji
programy, niejednokrotnie mające rangę oficjalnych dokumentów rządowych, często pozostawały na papierze.

103

Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

z funduszy strukturalnych zaledwie 31,6%. Stwarza to ryzyko niepełnego wykorzystania przez Polskę środków przyznanych
na lata 2004-2006. Zaniepokojenie budzi zwłaszcza wykorzystanie środków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
– Transport. Administracja publiczna nie jest przygotowana do zarządzania nimi, przy pozyskiwaniu środków stworzyła nadmierne bariery.
W jednostkach, w których ewidencję księgową NIK badała także w latach poprzednich, odnotowano poprawę w jej prowadzeniu. Nieprawidłowości nadal jednak występowały. Nie jest jednak możliwe ich wyeliminowanie, bez doprecyzowania zasad
rachunkowości dla jednostek sektora finansów publicznych. Jest to niezbędne przy planowanym wprowadzeniu informatycznego systemu obsługi budżetu państwa.
Oceniając sytuację sektora finansów publicznych Prezes NIK stwierdził, że w 2005 r. uległa ona poprawie. Świadczy o tym
relacja deficytu do produktu krajowego brutto, która w porównaniu z poziomem z 2004 r. zmniejszyła się o 2,1 pkt procentowego. Mimo to deficyt nadal był zbyt wysoki. Główną przyczyną osiągnięcia lepszych wyników był wzrost dochodów budżetu
państwa i budżetów samorządowych. Zmniejszenie deficytu nie spowodowało jednak zahamowania wzrostu państwowego
długu publicznego. Powiększony o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji wyniósł 478,3 mld zł i był wyższy niż na koniec 2004 r. o 7,7%.
NBP prowadził ostrożną politykę pieniężną. Rada Polityki Pieniężnej wprowadziła pięć obniżek stóp. Wzrosła nadpłynność
sektora bankowego, ograniczająca skuteczność polityki pieniężnej, a także koszty absorpcji nadpłynności w operacjach otwartego rynku. Były one większe, ponieważ przez prawie cały rok składka do UE była zamieniana na euro w jednym z banków
komercyjnych zamiast w NBP.
NIK uznała, że sprawozdanie Rady Ministrów, mimo uwag, przekazuje prawdziwy i rzetelny obraz wykonania budżetu
państwa. Prezes NIK podkreśli jednak, że w rozliczeniu FUS nieprawidłowo zaliczono 12,6 mld zł do dochodów spoza sektora
finansów publicznych zamiast do dochodów o charakterze wewnętrznego transferu w ramach sektora.
Na zakończenie Prezes NIK stwierdził, że Izba oceniając wykonanie budżetu w poszczególnych częściach oraz realizację
planów finansowych państwowych funduszy celowych i agencji rządowych, wystawiła 31 ocen pozytywnych, 42 oceny pozytywne z uchybieniami, 37 ocen pozytywnych z nieprawidłowościami oraz 4 oceny negatywne. W Analizie przedstawiono także
wnioski, których realizację NIK uważa za niezbędną. Jest to tym ważniejsze, że wiele wniosków z lat ubiegłych nie zostało
zrealizowanych.
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Kontrolna analiza losów wielu opracowanych strategii rozwoju i programów działania może sugerować, że przy ich konstruowaniu nie przeprowadzono analizy ryzyka i nie brano pod uwagę możliwości finansowych państwa, uwarunkowań organizacyjnych i prawnych, przyjmowa-no niewłaściwe założenia, ustalano niemożliwe do dotrzymania terminy. Brakowało też
niejednokrotnie znajomości rzeczywistych potrzeb podmiotów, do których programy były kierowane.
Brak na etapie planowania precyzyjnie określonego celu, zaś w działaniu – zdecydowania i konsekwencji, był charakterystyczny dla większości kontrolowanych procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Restrukturyzacja prowadzona była
niekonsekwentnie, często według zmieniających się koncepcji. Izba wskazywała na przewlekłość postępowań i spory kompetencyjne. Spowolniało to i zakłócało nie tylko sam proces restrukturyzacji, ale powodowało też, że nie udawało się osiągnąć jej
strategicznych celów, takich jak utrzymanie miejsc pracy, poprawa sytuacji ekonomicznej, modernizacja produkcji, czy dopływ
nowoczesnych technologii.
Ubiegłoroczne kontrole potwierdzają tę diagnozę. Zbyt wolno i często w niezgodzie z pierwotnymi założeniami przebiegała
prywatyzacja przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego i cukrowniczego. Procesy restrukturyzacyjno-prywatyzacyjne charakteryzował brak wizji, jak mają wyglądać stosunki własnościowe po akcesji Polski do UE oraz niekonsekwencja w precyzowaniu
celów przekształceń własnościowych.
Kontrole mające za przedmiot gospodarowanie publicznym majątkiem wykazały, że interesy Skarbu Państwa często nie
były właściwie chronione. Brakowało należytej dbałości o powierzone mienie, rzetelności w działaniu, a także starań, by państwowy majątek przynosił należne korzyści. W sferze zarządzania dał się zauważyć zarówno brak wizji rozwoju przedsiębiorstw, jak i poczucia odpowiedzialności za ich kondycję oraz losy zatrudnionych w nich pracowników.
Na sposobie funkcjonowania państwa i wypełniania jego funkcji w znacznej mierze zaważyła niewydolność infrastruktury
technicznej, głównie transportowej i informatycznej. NIK przedstawiła Sejmowi informację o wynikach kontroli funkcjonowania
transportu drogowego i kolejowego w latach 1990-2004, wskazując na kilkunastoletnie zaniedbania w tej sferze.
Budzą niepokój stwierdzone przez Izbę opóźnienia i błędy popełnione w procesach związanych z informatyzacją, zwłaszcza niezadowalający postęp informatyzacji resortu finansów. System informatyczny w ZUS tworzony jest od wielu lat i ciągle
z miernym efektem. Podobnie dzieje się z systemami informatycznymi obsługującymi Policję, urzędy pracy, jednostki pomocy
społecznej czy programy pomocowe. Każdego roku lista takich przedsięwzięć wydłuża się o nowe pozycje.
Zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego to problem najwyższej wagi. W latach 2003-2005 poświęcono mu
kilka kontroli. Z ich ustaleń wynika, że bezpieczeństwo to nie zwiększyło się. Nie dokonano dywersyfikacji dostaw nośników
energii, głównie paliw płynnych i gazu ziemnego. Na trudności napotykało również tworzenie obowiązkowych zapasów paliw.
NIK stwierdziła, że wielkość i sposób gromadzenia rezerw nie gwarantują powstania zapasów, niezbędnych na wypadek wydarzeń nadzwyczajnych. Nie odniosły też skutku poczynania mające sprzyjać racjonalizacji zużycia energii.
Na funkcjonowanie państwa szczególnie negatywnie wpływa korupcja. Ma ona niekorzystny wpływ na jakość jego zarządzania
i administrowania, zakłóca przebieg wielu procesów. Od wielu lat Izba sygnalizuje, że przyczyny powstawania tego zjawiska są
ciągle te same, m.in. dowolność w podejmowaniu decyzji, konflikt interesów i brak jawności postępowania. NIK swym działaniem
wspomaga i nadal będzie wspomagać walkę z korupcją, w szczególności zgłaszając propozycje uszczelnienia systemu prawnego.
Zagrożeniami dla funkcjonowania państwa są również nieskuteczny nadzór i słabość kontroli w administracji publicznej.
Przyzwolenie na mnożenie się w działaniu struktur administracyjnych często drobnych, ale niekiedy licznych nieprawidłowości,
pociąga za sobą poważniejsze skutki – wyraźnie spowalnia i zakłóca poszczególne procesy. Z powodu niewłaściwych decyzji
i nieprawidłowych działań podejmowanych w imieniu państwa cierpi jego autorytet. Brak reakcji na takie praktyki wpływa
demoralizująco na obywateli.
Rok 2005 był kolejnym, w którym Izba prowadziła intensywne prace ukierunkowane na unowocześnianie kontroli państwowej. Wprowadzono nową metodykę ustalania rezultatów finansowych kontroli. W klasyfikacji rezultatów występują dwie
podstawowe kategorie: nieprawidłowości w wymiarze finansowym i korzyści finansowe. Ujawnione w wyniku kontroli NIK
nieprawidłowości wyniosły 18,3 mld zł, z których przeszło połowa to kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa. Natomiast
korzyści finansowe wyniosły prawie 1,1 mld zł (jest to niemal pięciokrotnie więcej niż wynosi budżet NIK).
Unowocześnianie procesu kontrolnego to także stosowanie na coraz większą skalę technik informatycznych. Rozwijając
je, w 2005 r. wprowadzono do kontroli wykonania budżetu państwa kolejne narzędzia, wykonując kolejny krok w kierunku
pełnej zgodności stosowanych przez Izbę metod i technik z międzynarodowymi standardami audytu finansowego. Rozbudowa
i upowszechnienie własnego narzędzia informatycznego pn. Pomocnik kontrolera, wspomogło znacząco audytorskie badania
ewidencji finansowo-księgowej.
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Prezentowanie wyników kontroli na posiedzeniach komisji sejmowych
W 2006 r. przedstawiciele Izby uczestniczyli w posiedzeniach komisji sejmowych prezentując m.in. ustalenia kontroli dotyczące następujących dziedzin funkcjonowania państwa:
1) budżet i finanse publiczne: wykonanie budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2005 r. (oprócz analizy zaprezentowano oceny, uwagi i wnioski zawarte w 95 informacjach o wynikach kontroli poszczególnych części budżetowych, planów
finansowych państwowych funduszów celowych i agencji); wywiązywanie się inwestorów strategicznych ze zobowiązań
pozacenowych zawartych w umowach prywatyzacyjnych niektórych banków w latach 1998-2004;
2) administracja publiczna, integracja europejska, rozwój regionalny: realizacja wniosków sformułowanych po kontroli przygotowania i produkcji dowodów osobistych oraz prawidłowości działań administracji rządowej w zakresie modernizacji
i rozbudowy systemu personalizacji dokumentów osobistych; przestrzeganie w urzędach wojewódzkich i urzędach marszałkowskich przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową; utrzymanie i remonty komunalnych budynków mieszkalnych; wykorzystanie przez małe i średnie przedsiębiorstwa pomocy finansowej
uzyskanej w ramach programu „PHARE 2001 Spójność Społeczno-Gospodarcza – Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw” z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych; wykorzystanie środków wspólnotowych z Finansowego Instrumentu Wspie-
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Analiza sprawozdania może skłaniać do pytania, czy Izba dobrze wypełnia swoją powinność strażnika grosza publicznego. Efekty pracy NIK mówią same za siebie: skontrolowano ponad 2,9 tys. podmiotów, do ich kierowników oraz właściwych
organów administracji rządowej i samorządowej skierowano ponad 3 tys. wystąpień, przedłożono Sejmowi 176 informacji
o wynikach kontroli z licznymi wnioskami de lege ferenda. Sugerując podjęcie inicjatyw legislacyjnych, Izba kieruje się przekonaniem, że bez stanowienia dobrego prawa demokratyczne państwo nie może sprawnie funkcjonować.
Prezes NIK przedstawił także informację o wykorzystaniu środków publicznych przyznanych na działalność NIK. Zaznaczył, że realizacja budżetu NIK była poddawana bieżącej analizie. Ponadto jego wykonanie badane było przez audytora wewnętrznego tą samą metodą i z zastosowaniem tych samych rygorów, z jakimi Izba kontroluje wykonanie budżetów przez inne
podmioty. W wyniku tych badań stwierdzono, że budżet w części dotyczącej NIK został wykonany w sposób legalny, gospodarny, rzetelny i celowy, a przygotowanie planu i rozdysponowanie środków było zgodne z ustawą o finansach publicznych.
Wypełnianie przez NIK swej misji jest możliwe dzięki ugruntowaniu wśród pracowników etosu służby publicznej i kierowaniu się w wykonywaniu obowiązków służbowych rzetelnością, uczciwością, bezstronnością, a także niezależnością i profesjonalizmem. Takim postawom sprzyja przyjęcie czytelnych zasad polityki kadrowej. Ogłaszany publicznie nabór pracowników
na stanowiska kontrolerskie prowadzony jest w formie otwartego postępowania kwalifikacyjnego. Wicedyrektorów i dyrektorów
jednostek organizacyjnych wyłania się w drodze konkursu przeprowadzanego wśród mianowanych pracowników Izby.
Na stanowiskach związanych z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych zatrudnionych było prawie 1,3
tys. pracowników. Przeważały wśród nich osoby z wykształceniem prawniczym, administracyjnym lub ekonomicznym. Pozostali są specjalistami z różnorodnych dziedzin. Wśród relatywnie niewielkiej grupy zawodowej, jaką są pracownicy NIK,
pokaźne grono legitymuje się doktoratami lub dyplomami ukończenia studiów podyplomowych.
W działaniu Izby ważne miejsce zajmowała współpraca z Parlamentem. Sejmowi przedłożono 176 informacji o wynikach
kontroli. Prezes NIK w 2005 r. wystąpił na 2 plenarnych posiedzeniach Sejmu, a przedstawiciele Izby uczestniczyli w 775
posiedzeniach komisji i podkomisji, brali też czynny udział w pracach legislacyjnych. Szczególnie ściśle NIK współpracowała
z sejmową Komisją ds. Kontroli Państwowej.
Wymiana doświadczeń z innymi narodowymi organami kontroli i zrzeszającymi je organizacjami służy doskonaleniu metodyki kontroli i wdrażaniu uznanych rozwiązań, a tym samym sprzyja podnoszeniu skuteczności kontroli. Dzięki temu NIK jest
dobrze przygotowana do wyzwań wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W 2006 r. Urząd Kontroli Państwowej Danii dokona przeglądu partnerskiego NIK, którego celem będzie ocena jakości i skuteczności pracy Izby. Izba była
też aktywnym uczestnikiem Komitetu Kontaktowego, w skład którego wchodzą prezesi najwyższych organów kontroli państw
Unii Europejskiej i prezes ETO. Międzynarodowa działalność NIK jest dobrze oceniana. Za wyraz uznania należy poczytać
powierzenie Izbie zorganizowania w grudniu 2006 r. zebrania komitetu kontaktowego, a w 2008 r. VII Kongresu EUROSAI.
Jak co roku, także i tym razem wracają pytania o skuteczność działania Izby. Każdą kontrolę wieńczą wnioski kierowane
do badanych jednostek lub do ich instytucji nadrzędnych, wreszcie do właściwych organów państwa. Formułowane są też
wnioski legislacyjne. Stawiamy diagnozę i zalecamy właściwe drogi zwalczania niedomagań, ale wyłącznie od kierowników
skontrolowanych jednostek zależy, czy zastosują się do zaleceń Izby.
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rania Rybołówstwa (FIWR) na restrukturyzację rybołówstwa morskiego; funkcjonowanie systemu wewnętrznej kontroli
finansowej funduszy strukturalnych; wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR);
3) gospodarka, Skarb Państwa i prywatyzacja: prywatyzacja przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego; restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe w przemyśle cukrowniczym; restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe w sektorze elektroenergetycznym; prywatyzacja Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA; wykorzystanie przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa;
4) komunikacja, łączność i systemy transportowe: funkcjonowanie transportu drogowego i kolejowego w latach 1990-2004;
finansowanie dróg publicznych zarządzanych przez samorządy wojewódzkie i powiatowe; zabezpieczenie interesów
Skarbu Państwa w umowach koncesyjnych na budowę i eksploatację autostrad A2 i A4; wprowadzanie zmian organizacyjnych w ppup Poczta Polska w 2005 r.;
5) edukacja, nauka i dziedzictwo narodowe: realizacja Ramowych Programów Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej; warunki nauczania języków obcych w szkołach publicznych; odpłatność za studia w państwowych
szkołach wyższych; organizacja egzaminów eksternistycznych w systemie oświaty; finansowanie ze środków publicznych
sportu wyczynowego; organizacja i finansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego;
6) obrona narodowa i bezpieczeństwo wewnętrzne: osiąganie przez Wojska Lądowe zdolności obronnych wynikających
z procesu planowania obronnego NATO; przygotowanie Policji do zwalczania przestępczości zorganizowanej; proces
rekonwersji zawodowej żołnierzy zawodowych odchodzących z Sił Zbrojnych; organizacja i realizacja procesu szkolenia
i doskonalenia zawodowego w Policji; realizacja zadań ustawowych przez Biuro Ochrony Rządu;
7) praca, zabezpieczenie społeczne, ochrona zdrowia: przygotowanie i funkcjonowanie systemu rent strukturalnych; prawidłowość świadczenia usług przez domy pomocy społecznej;
8) środowisko, rolnictwo i zagospodarowanie przestrzenne: funkcjonowanie nadzoru budowlanego; Zintegrowany System
Katastralny w latach 2000-2005; gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu
Państwa; gospodarka finansowa oddziałów terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych; gospodarowanie mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

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.
Z ważniejszych przedsięwzięć, w których uczestniczyli przedstawiciele NIK, wymienić należy prace prowadzone w Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, związane z przygotowaniem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień
publicznych. Do projektu zmian tej ustawy przedstawiciele NIK zgłaszali uwagi na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego oraz brali udział w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy zmieniającej.
Przedstawione w stanowisku Izby uwagi dotyczyły przede wszystkim dostosowania proponowanych zmian do obowiązujących
w tym zakresie dyrektyw oraz zapewnienia spójności projektowanych regulacji. Część propozycji Izby została przyjęta.
Przedmiotem prac legislacyjnych Komisji ds. Kontroli Państwowej, z udziałem Prezesa NIK i przedstawicieli służb prawnych Izby,
był projekt ustawy o zmianie ustawy o NIK. Komisja powołała Podkomisję Nadzwyczajną do przygotowania komisyjnego projektu ustawy zmieniającej, m.in. w celu dostosowania do postanowień Konstytucji RP niektórych przepisów, w tym w szczegółności związanych
z procedurami kontrolnymi zawartymi w ustawie oraz wydanym na podstawie delegacji ustawowej zarządzeniu Prezesa NIK w sprawie
postępowania kontrolnego. Począwszy od maja 2006 r., tj. od rozpoczęcia prac Podkomisji, upoważnieni przez Prezesa NIK pracownicy
Izby brali udział w jej posiedzeniach, udzielając potrzebnych wyjaśnień oraz przedstawiając propozycje zmian.
Obecność przedstawicieli Izby na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka związana była natomiast z rozpatrywaniem przygotowanej przez NIK informacji o skuteczności postępowań karnych w 2005 r., wszczętych w wyniku zawiadomień skierowanych przez NIK do organów ścigania przestępstw.

Współpraca z Komisją ds. Kontroli Państwowej
W 2006 r., oprócz sukcesywnie przekazywanych informacji o wynikach kontroli, Izba przedłożyła Komisji: Sprawozdanie
z działalności NIK w 2005 r., Plan pracy NIK na 2007 r. wraz z Informacją w sprawie przewidywanego wykorzystania w pracach nad projektem Planu pracy NIK na 2007 r. propozycji tematów zgłoszonych przez komisje sejmowe, Projekt budżetu
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Por. przypis 40 w rozdziale I Sprawozdania.
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Por. przypis 37 w rozdziale I Sprawozdania.

107

Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

NIK na 2007 r., opracowanie pn. Działalność NIK w zakresie kontroli międzynarodowych, a także półroczne harmonogramy
przedkładania Sejmowi RP informacji o wynikach kontroli. Izba przedłożyła także szereg opracowań i materiałów mających
związek z zaplanowaną tematyką posiedzeń. W 2006 r. w 38 posiedzeniach Komisji (spośród 42, które się odbyły) uczestniczył przedstawiciel NIK – upoważniony doradca Prezesa NIK, a w większości posiedzeń również Prezes NIK lub wiceprezes.
Prezes NIK, wiceprezesi i dyrektorzy jednostek organizacyjnych NIK referowali na posiedzeniach Komisji następujące
materiały i opracowania, przygotowane na wniosek Komisji.
1) W dniu 25 stycznia 2006 r., na wspólnym posiedzeniu z Komisjami Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na którym przeprowadzone zostało pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o NIK oraz ustawy o służbie cywilnej, umożliwiającej m.in.
przeniesienie mianowanego pracownika, za jego zgodą, do służby cywilnej, Prezes NIK wyraził przekonanie, że dobrą
zasadą jest przepływ urzędników między różnego rodzaju służbami. Takie podejście stosuje się w wielu krajach – pracownicy są delegowani na określony czas do pracy w innych instytucjach po to, aby nabrali większego doświadczenia
w zarządzaniu państwem. Podobna zasada przyjęta została w NIK: jeśli pracownik mianowany chce pracować w służbie
publicznej, to na okres wykonywania tej pracy otrzymuje bezpłatny urlop. Prezes NIK scharakteryzował także praktykę
stosowaną w odniesieniu do osób rozpoczynających pracę w Izbie: podkreślił, iż nie korzysta z przepisu ustawy o NIK,
dającego mu prawo mianowania nowo zatrudnianej osoby na stanowisku pracownika nadzorującego lub wykonującego
czynności kontrolne, bez zachowania wymogu odbycia aplikacji kontrolerskiej. Wszyscy przyjmowani do pracy, nawet
o dużym stażu i doświadczeniu, muszą ukończyć aplikację kontrolerską.
2) Na posiedzeniu w dniu 8 marca 2006 r. Komisja oceniła skuteczność postępowań karnych wszczętych po zawiadomieniach Izby w 2005 r. Prezes NIK poinformował, że w 2005 r. – w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia
przestępstwa lub wykroczenia – skierowano do właściwych organów 122 zawiadomienia i wnioski, w tym 84 do prokuratury. Najwięcej wniosków (36) dotyczyło tzw. karalnej niegospodarności. W roku tym, łącznie z przekazanymi przez
NIK w latach poprzednich, zakończonych zostało 148 spraw: w 52 podjęto decyzję o skierowaniu aktu oskarżenia do
sądu, natomiast w kolejnych 56 sprawach prokuratury odmówiły wszczęcia postępowania. Nawiązując do stwierdzeń,
iż NIK nie w pełni korzysta z prawa do zaskarżania umorzenia czy też do występowania o powtórne rozpatrzenie
sprawy, dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego NIK przypomniał, że Izba nie ma możliwości
badania sprawy po zakończeniu postępowania kontrolnego. Nie może więc w dowolnym czasie wzywać świadków,
przesłuchiwać ich, by „dobadać” daną sprawę. Zauważył też, że przepisy Kodeksu postępowania karnego w wielu
sprawach odmawiają Izbie prawa strony, a uprawnienie do zaskarżenia postanowienia o umorzeniu postępowania
przyznano jedynie stronom. Prawo to przysługuje Izbie jedynie wówczas, gdy została pokrzywdzona lub gdy wykonuje
prawa pokrzywdzonego – na podstawie art. 49 § 4 Kpk. Nawet gdy NIK składa zażalenie na postanowienie prokuratury
o umorzeniu postępowania, odmawia się jej prawa strony. Czas trwania postępowań podjętych przez prokuraturę na
podstawie zawiadomień NIK zależy od konkretnych przypadków. Są sprawy załatwiane bardzo szybko – w ciągu kilku
miesięcy, są też trwające kilka lat.
3) Na kolejnym posiedzeniu (w dniu 9 marca 2006 r.) Prezes NIK przedstawił informację O skuteczności realizacji funkcji kontrolnych NIK w aspekcie obowiązujących przepisów prawa. Wspomniał, iż w wyniku przeglądu partnerskiego
NIK przeprowadzonego w 2000 r. przez SIGMA9/, ukierunkowanego na sprawdzenie, czy Izba funkcjonuje zgodnie
z międzynarodowymi standardami kontroli, została ona w tym zakresie oceniona pozytywnie. W raporcie z przeglądu
wyrażono jednak pogląd o celowości doskonalenia standardów sprawozdawczych dotyczących postępowania kontrolnego. Wskazano też na potrzebę przeglądu przepisów regulujących działalność NIK, aby dostosować je, w jeszcze
większym stopniu, do standardów kontroli INTOSAI10/. NIK dokonała dużego wysiłku, aby standardom tym sprostać, co
zostało zauważone. Oceniając stan przygotowania Polski do wstąpienia do UE Komisja Europejska stwierdziła, że NIK
spełnia wszystkie standardy najwyższego organu kontroli. Ocena w dużym stopniu była m.in. zasługą dobrej ustawy
o NIK, która „wytrzymała” próbę czasu. Prezes NIK wspomniał, że wydane na podstawie upoważnienia ustawowego
zarządzenie w sprawie postępowania kontrolnego z 1995 r. nakłada obowiązki nie tylko na kontrolujących, ale również
na kontrolowanych, co koliduje z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie zasadniczej z 1997 r. W celu usunięcia wspo-
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mnianej kolizji oraz uporządkowania przepisów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym, zarządzenia Prezesa
NIK regulujące wspomniane sprawy powinny stać się materią ustawową.
4) Na wyjazdowym posiedzeniu Komisji, w siedzibie Delegatury w Bydgoszczy, w dniu 28 marca 2006 r., omówiono kryteria
i standardy kontroli stosowane w bieżącej pracy Delegatury. Posłom naświetlono cel i genezę opracowania standardów kontroli NIK, scharakteryzowano poszczególne grupy standardów, omówiono trudności związane ze stosowaniem niektórych
z nich. W swoim wystąpieniu Prezes NIK wiele uwagi poświęcił roli delegatur w systemie kontroli państwowej. Komisja zapoznała się też, na podstawie informacji o wynikach kontroli pn. Remonty komunalnych budynków mieszkalnych w latach
2002-2004, z realizacją przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego zadań związanych z utrzymaniem w należytym
stanie technicznym komunalnych zasobów mieszkaniowych. Rezultatem wieloletnich zaniedbań w zakresie remontów i modernizacji tzw. „starej substancji mieszkaniowej” jest wzrost liczby budynków, których stan techniczny kwalifikuje je do tzw.
napraw głównych a nawet rozbiórki. Aby sytuacja mogła ulec poprawie potrzebne są zmiany legislacyjne. Komisja przychyliła
się do stanowiska Izby i wystosowała w tej sprawie dezyderat do ministra właściwego ds. budownictwa.
5) Na posiedzeniu Komisji w dniu 26 kwietnia 2006 r. Prezes NIK przedstawił informację o międzynarodowych standardach
kontroli. Omówił ich genezę i rolę, m.in. jako mierników oceny funkcjonowania najwyższych organów kontroli. Podkreślił
znaczenie Deklaracji z Limy 11/, dokumentu programowego, który mimo opracowania w 1977 r. w pełni zachował aktualność. Deklaracja zawiera postanowienia akcentujące potrzebę niezależności najwyższych organów kontroli od innych
organów państwa, zapisy określające cel, rodzaje i metody kontroli, uprawnienia kontrolne oraz standardy sprawozdawcze. W 1991 r. Komitet Zarządzający INTOSAI zatwierdził oparte na Deklaracji z Limy standardy kontroli, które nie mając
charakteru obligatoryjnego są jednak podstawą ustanawiania w poszczególnych krajach procedur, które powinny być
przestrzegane podczas kontroli. Zawierają podstawowe założenia kontroli finansów publicznych oraz standardy ogólne,
warsztatowe i sprawozdawcze. W 1998 r. przyjęto dokument pn. Europejskie wytyczne stosowania standardów kontroli
INTOSAI. Są one punktem odniesienia dla doskonalenia metod pracy najwyższych organów kontroli. Uznane międzynarodowe standardy kontroli były podstawą Standardów kontroli NIK i Podręcznika kontrolera.
6) Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2006 r. przedstawiona została informacja o współpracy NIK z regionalnymi izbami obrachunkowymi w realizowaniu zadań kontroli państwowej w warunkach wzrostu znaczenia samorządu terytorialnego.
Współpraca ta, oparta na podpisanym kilka lat wcześniej porozumieniu, przybiera różne formy – od wspólnych kontroli,
przez prowadzenie przez regionalne izby obrachunkowe kontroli według tematyki, którą opracowuje NIK, do kontaktów roboczych, podczas których omawiane są postulaty zmian w przepisach prawa. Jednym z obszarów współpracy jest kontrola wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, którą przeprowadzają regionalne izby obrachunkowe. Prace
NIK w tym obszarze skupiają się na badaniu powiązań budżetu państwa z budżetami jednostek samorządu terytorialnego.
Takie współdziałanie pozwala wyeliminować nakładanie się kontroli, daje też pełny obraz gospodarowania przez jednostki
samorządu terytorialnego środkami zarówno własnymi, jak i transferowanymi z budżetu państwa.
7) Na wspólnym posiedzeniu z Komisją Spraw Zagranicznych Sejmu RP, w dniu 15 listopada 2006 r., Prezes NIK przedstawił
informację nt. Działalności NIK w zakresie kontroli międzynarodowych. Przypomniał wczesne lata 90., w których Izba nawiązała kontakty z najwyższymi organami kontroli innych państw i z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym12/. Również
wówczas zwiększyła się aktywność Izby w organizacjach zrzeszających organy kontroli – INTOSAI i EUROSAI13/. Podkreślił
znaczenie współpracy, która służy przede wszystkim wymianie doświadczeń oraz realizacji wspólnych inicjatyw kontrolnych,
a w wypadku państw UE – ujednoliceniu metodyki kontroli. Zapoznał posłów z pracami NIK w grupach roboczych tych organizacji. Przypomniał, że przygotowane przez NIK i najwyższy organ kontroli Malty wytyczne ds. kontroli jakości procesu kontrolnego są rozpowszechnione w Europie, a także w regionalnych organizacjach najwyższych organów kontroli państw Azji oraz
Ameryki Południowej i Łacińskiej. Prezes NIK omówił również kwestie związane z kontrolami równoległymi, prowadzonymi
przez najwyższe organy kontroli różnych państw. Poinformował, iż w latach 2005-2006 Izba realizowała zadania związane
z 11 kontrolami równoległymi – większość z nich w ramach prac Grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiska.
Na posiedzeniach Komisji rozpatrzono także sprawozdanie z wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej
11/

Przyjęta podczas IX Kongresu INTOSAI w 1977 r. w Limie, zawiera fundamentalne zasady dobrze funkcjonującego najwyższego organu kontroli, dotyczące m.in.

12/

Por. przypis 29 w rozdziale I Sprawozdania.

13/

Por. przypisy 37 i 39 w rozdziale I Sprawozdania.
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w 2005 r. wraz z analizą NIK w zakresie części budżetowej 07 – NIK, Sprawozdanie z działalności NIK w 2005 r., projekt ustawy budżetowej na 2007 r. w cz. 07 – NIK, jak również zgłoszone przez komisje sejmowe sugestie tematów kontroli do Planu
pracy NIK na 2007 r. Na jednym z posiedzeń, które odbyło się w siedzibie NIK, posłowie spotkali się z członkami Kolegium NIK
oraz uczestniczyli w rozpatrzeniu zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, zgłoszonych przez Ministra Finansów; zapoznali
się też z problemami administracyjno-organizacyjnymi funkcjonowania centrali Izby.
Komisja ds. Kontroli Państwowej rozpatrzyła także informacje o wynikach kontroli: funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej funduszy strukturalnych, wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego i Rozwoju Regionalnego (ZPOPR), organizacji egzaminów eksternistycznych, przygotowania i funkcjonowania
rent strukturalnych, organizacji i finansowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego, finansowania dróg publicznych zarządzanych
przez samorządy wojewódzkie i powiatowe oraz wykorzystania środków wspólnotowych z Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa (FIWR).
W oparciu o wnioski NIK z przeprowadzonych kontroli, Komisja w 2006 r. uchwaliła 5 dezyderatów do Prezesa Rady
Ministrów lub właściwych ministrów, wnosząc o podjęcie pilnych działań lub inicjatywy legislacyjnej, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, poprawy sytuacji czy uniknięcia stwierdzonych zagrożeń.

W 2006 r. NIK przedstawiła w 20 informacjach o wynikach kontroli 52 wnioski de lege ferenda. W 41 wnioskach zawarto
postulaty nowelizacji przepisów rangi ustawowej, w kolejnych 7 wnioskowano natomiast o dokonanie zmian w rozporządzeniach. Cztery wnioski Izby dotyczyły pilnego wydania brakujących rozporządzeń do ustaw (w tym do ustawy – Prawo budowlane, określających np. szczegółowy zakres kontroli stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich, czy też
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać strzelnice policyjne).
Według stanu na 15 kwietnia 2007 r. zrealizowane zostały 3 wnioski postulujące dokonanie zmian w rozporządzeniach.
Dotyczyły one określenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej pożądanej zawartości menu przedmiotowego stron podmiotowych i strony głównej BIP, a także zakresu
informacji rzeczywiście niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP (zniesienie obowiązku zamieszczania danych o liczbie odwiedzin stron podmiotowych BIP). Trzeci zrealizowany wniosek dotyczył zmiany w rozporządzeniu Ministra
Finansów w sprawie zasilania agencji płatniczych terminu przekazywania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prognoz
wydatków agencji płatniczaych oraz danych sprawozdawczych, stosownie do terminów przyznawania kwot refundacji ze
środków EFOiGR.
Nie zrealizowano natomiast 49 wniosków14/, w tym ani jednego wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian w przepisach
rangi ustawowej. Dla przypomnienia warto podać, że w 2005 r. NIK sformułowała 53 wnioski de lege ferenda, z tego 29 dotyczących ustaw i 24 – rozporządzeń. Według stanu na 1 stycznia 2006 r. dokonane zmiany legislacyjne uwzględniły 6 wniosków Izby (w całości 4 i częściowo – 2). W ciągu minionego roku, czyli do 31 grudnia 2006 r., liczba zrealizowanych wniosków
zwiększyła się do 12 (w całości 10 i częściowo – 2).
Spośród niezrealizowanych wymienić należy grupę wniosków postulujących dokonanie zmian w przepisach regulujących zagadnienia gospodarowania nieruchomościami, m.in. nałożenie na wojewodów, w ustawie o gospodarce nieruchomościami, obowiązku opiniowania lub zatwierdzania sporządzanych przez starostów planów wykorzystania zasobów
nieruchomości Skarbu Państwa, a na starostów – obowiązku składania wojewodom okresowych informacji o stanie nieruchomości skarbowych oraz sprawozdań z gospodarowania tymi nieruchomościami. Wnioski z tej grupy wskazywały także
na potrzebę uchwalenia ustawy o systemie katastralnym oraz doprecyzowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Problemem pozostaje nadal brak ustawy, która w sposób generalny regulowałaby problematykę wykorzystania całości
przychodów z prywatyzacji na cele bezpośrednio związane z rozwojem państwa oraz zaspokojeniem roszczeń i odszkodowań
za utracone mienie.
Pożądane, zdaniem Izby, jest też dokonanie zmian w ustawie o fundacjach, celem wprowadzenia obowiązku uzyskiwania
akceptacji ministra właściwego ds. Skarbu Państwa dla zmiany statutu i celów fundacji utworzonych przez Skarb Państwa,
a także doprecyzowania kompetencji ministra wobec fundacji, dla których organ ten pełni rolę fundatora.
14/

Wykaz ważniejszych wniosków de lege ferenda, przedstawionych przez NIK w informacjach o wynikach kontroli z 2006 r., stanowi zał. nr 5 do Sprawozdania.
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Wykorzystanie wniosków de lege ferenda

Nie dokonano, postulowanej przez NIK, zmiany w ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych, umożliwiającej organom nadzorującym skuteczne podejmowanie przekształceń tych jednostek.
Kontrola wywiązywania się wojewodów oraz organów jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji publicznej wskazała na konieczność ujednolicenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z przepisami
ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, w zakresie
zasad i trybu udostępniania informacji publicznej przez organy jednostek samorządu terytorialnego, a także m.in. na konieczność określenia w ustawie o dostępie do informacji publicznej zasad nadzoru nad realizacją obowiązku prowadzenia stron
podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej i zamieszczania na nich informacji publicznych. Również i te wnioski de lege
ferenda nie zostały zrealizowane.

Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Ministrów oraz opiniowanie
rządowych projektów aktów prawnych
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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 2006 r. Izba zaopiniowała – w ramach uzgodnień międzyresortowych, w trybie określonym uchwałą nr 49 Rady Ministrów z 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów – 110 rządowych projektów dokumentów: 85 rozporządzeń, 21
ustaw i 4 inne projekty. 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 właściwych członków Rady Ministrów lub innych organów.
Wśród ważniejszych rządowych inicjatyw ustawodawczych – projektów ustaw, które były opiniowane w roku sprawozdawczym, wymienić należy:
1) Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne oraz niektórych innych ustaw. W projekcie uwzględniono większość zgłoszonych przez Izbę wniosków de lege
ferenda oraz uwagi wynikające z kontroli NIK dotyczących tych zagadnień. Podczas posiedzeń komisji prawniczej rozpatrującej projekt, przedstawiciel Izby zgłosił ponadto dodatkowe uwagi, precyzujące m.in. zapisy odnoszące się do wspomnianych funkcji publicznych pełnionych przez pracowników NIK zajmujących określone stanowiska (uwagi te zostały
uwzględnione).
2) Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Został on skierowany do NIK w ramach
uzgodnień międzyresortowych w maju 2006 r. W odpowiedzi Prezes NIK przekazał Szefowi Służby Cywilnej uwagi dotyczące proponowanych w projekcie zmian ustawy o NIK. Przypomniane zostało konstytucyjne usytuowanie NIK, jako
naczelnego organu kontroli państwowej, uniemożliwiające traktowanie Izby na równi z organami państwa zaliczanymi do
sfery administracji publicznej. Jako niezgodne z tym usytuowaniem oceniono propozycje zmian umożliwiające zatrudnianie w Izbie pracowników administracji publicznej, bez przeprowadzania naboru. Zakwestionowano również proponowane
zmiany, umożliwiające zaliczanie zatrudnionemu w Izbie stażu pracy w jednostce organizacyjnej administracji publicznej
do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia szczególne pracownika Izby oraz rozwiązanie dotyczące obowiązku odbycia aplikacji kontrolerskiej jedynie wówczas, gdy skieruje na nią Prezes NIK. Pismem z 5 czerwca 2006 r. Szef Służby
Cywilnej poinformował o wycofaniu projektu z uzgodnień na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, aby zaniechać dalszego procedowania nad tym projektem, ponieważ wykracza on poza ramy zmian nakreślonych w programie
prac legislacyjnych Rady Ministrów na 2006 r., a także ze względu na rozpoczęcie prac nad poselskimi projektami ustaw
dotyczącymi zmian w służbie cywilnej.
3) Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Krytyczne stanowisko w sprawie projektowanych zmian Izba przedstawiła Ministrowi Sprawiedliwości. Zwrócono
m.in. uwagę na niedoprecyzowanie rozwiązania, umożliwiającego utratę przez przywięzienny zakład pracy swego statusu, wskazując równocześnie na zagrożenia, jakie mogą się pojawić w praktyce. Podniesiono też problem braku precyzji
w zredagowaniu nowego brzmienia przepisu ustawy – Prawo zamówień publicznych, odnoszącego się do obowiązku jej
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stosowania. W poprawionej wersji projektu zrezygnowano z wprowadzania tą ustawą zmian w ustawie – Prawo zamówień
publicznych oraz uwzględniono też inne uwagi Izby, jednak nie w każdym przypadku w sposób możliwy do zaakceptowania. Wiceprezes NIK skierował więc do Ministra Sprawiedliwości pismo, podnosząc w nim m.in. sprawę zmiany ograniczającej krąg podmiotów, które mogą uzyskać status przywięziennego zakładu pracy oraz niezdefiniowania w sposób precyzyjny kryteriów podejmowania decyzji o pozbawieniu spółki statusu przywięziennego zakładu pracy (może to przyczynić
się do zwiększenia zagrożenia korupcją). Podczas konferencji uzgodnieniowej przedstawiciel NIK podtrzymał zgłoszone
uwagi. Ze względu na problem niezgodności zwolnienia zakładów z podatku od towarów i usług z VI dyrektywą, dotyczącą harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie podatków obrotowych, zdecydowano o poddaniu projektu
ponownej analizie.
4) Projekt ustawy o nadzorze nad instytucjami finansowymi. W związku z nadesłanym projektem wiceprezes NIK skierował
pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, w którym m.in. zwrócono uwagę na niezgodność treści proponowanego art. 18 projektu ustawy z art. 217 Konstytucji RP oraz potrzebę określenia zasad gospodarki finansowej, jakimi
będzie się kierował Urząd Nadzoru Finansowego. Za celowe Izba uznała również wprowadzenie uregulowań prawnych,
umożliwiających obsadę stanowiska prezesa Urzędu jedynie w drodze otwartego konkursu. Wskazano też na niekonsekwencje, wynikające z proponowanych zmian w odniesieniu zadań Rzecznika Ubezpieczonych, a także na błędy legislacyjne. Na konferencji uzgodnieniowej z udziałem przedstawiciela NIK część przekazanych przez Izbę uwag, dotyczących
liczby wiceprezesów i niekonstytucyjności art. 18, została przyjęta. Ponadto doprecyzowano niektóre inne proponowane
zmiany.
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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
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.
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Liczba zawiadomień i charakterystyka zarzutów
NIK przekazała w 2006 r. organom powołanym do ścigania przestępstw i wykroczeń 118 zawiadomień, zaś sądom grodzkim 6 wniosków o ukaranie (w 2005 r. odpowiednio 122 zawiadomienia i 14 wniosków). Dane o liczbie wysłanych zawiadomień i wniosków, w podziale na poszczególne kategorie adresatów i w porównaniu z analogicznymi danymi z 2005 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 2005-2006

Lp.

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
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
– okręgowi inspektorzy pracy
– woj. inspektorzy jakości handlowej
– prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Sądów grodzkich
Razem

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

2006 r.
Liczba
zawiadomień
(wniosków)

Struktura
(w %)

3

4

5

6

122
84
1
28
9
—
—
—
14
136

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

112
83
4
6
15
2
1
1
6
118

94,9
70,4
3,4
5,1
12,7
1,7
0,8
0,8
5,1
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 2006 r. organom ścigania przestępstw i wykroczeń
(wg rodzaju postawionych zarzutów)

Określenie czynu zabronionego i naruszonego przepisu rangi ustawowej
2

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)

37

30,6

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)

25

20,7

3

Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego działającego na
szkodę interesu publicznego lub prywatnego
(art. 231 Kodeksu karnego)

17

14,0

4

Poświadczenie nieprawdy w dokumentach lub fałszowanie dokumentów oraz używanie tego rodzaju dokumentów
(art. 270, 271 i 273 Kodeksu karnego)

14

11,6

5

Działanie określonej osoby na szkodę spółki handlowej
(art. 585 Kodeksu spółek handlowych)

7

5,8

6

Przestępstwa i wykroczenia określone w art. 90 ustawy – Prawo budowlane

5

4,1

7

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

5

4,1

8

Doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
(art. 286 Kodeksu karnego)

4

3,3

9

Wyrządzenie szkody majątkowej przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie
jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą (art. 303 Kodeksu karnego)

2

1,7

10

Narażenie finansów publicznych na uszczuplenie przez nienależną wypłatę, pobranie lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji lub subwencji (art. 82 Kodeksu karnego skarbowego)

2

1,7

11

Dopuszczenie do ruchu pojazdu mechanicznego lub innego w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (art. 179 Kodeksu karnego)

1

0,8

12

Działanie przez dłużnika na szkodę wierzycieli przez spłatę lub zabezpieczenie niektórych wierzycieli w sytuacji
grożącej niewypłacalnością lub upadłością (art. 302 Kodeksu karnego)

1

0,8

13

Udzielenie lub obietnica udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku
z pełnieniem tej funkcji (art. 229 § 1 Kodeksu karnego)

1

0,8

X

Razem

121

100,0

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 (37, tj. 31%),
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 2005 r. były one podstawą do skierowania 36 zawiadomień, wzrost o 3%).
Na wysokim poziomie utrzymała się 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
(odpowiednio 26 i 25 zawiadomień w latach 2005-2006, spadek o 4%). Na zbliżonym poziomie pozostawała liczba
czynów, polegających na działaniu na szkodę interesu publicznego lub prywatnego przez funkcjonariusza publicznego,
przez przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (odpowiednio 16 i 17 zawiadomień w latach 20052006, tj. wzrost o 6%).
Wzrosła, aczkolwiek z niskiego poziomu, liczba czynów, polegających na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (z 1 w 2005 r. do 4 w 2006 r., tj. czterokrotnie).
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Lp.
1

Zawiadomienia
w 2006 r.
Struktura
(w %)
Liczba 1/
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Tendencję spadkową odnotowano natomiast w odniesieniu do kolejnej, relatywnie dużej grupy czynów zabronionych,
polegających na poświadczeniu nieprawdy w dokumentach lub fałszowaniu dokumentów oraz używaniu tego rodzaju dokumentów (z 25 w 2005 r. do 14 w 2006 r., tj. o 44%). Dotyczyło to też grupy czynów, polegających na przedłożeniu dokumentów
stwierdzających nieprawdę w celu wyłudzenia: kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego
(z 10 w 2005 r. do 5 w 2006 r., tj. o 50%).
W latach 2005-2006 na identycznym poziomie utrzymała się liczba czynów zabronionych polegających na działaniu określonej osoby na szkodę spółki handlowej (po 7), przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 90
ustawy – Prawo budowlane (po 5) oraz polegających na narażeniu finansów publicznych na uszczuplenie, przez nienależną
wpłatę, pobranie lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji lub subwencji (po 2).
W 2006 r. pojawiły się pojedyncze przypadki czynów zabronionych (łącznie 5, tj. 4% ogólnej ich liczby), polegających
na: wyrządzeniu szkody majątkowej przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej
w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, dopuszczeniu do ruchu pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, udzieleniu lub obietnicy
udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji oraz
działaniu na szkodę wierzycieli przez spłatę lub zabezpieczenie niektórych wierzycieli w sytuacji grożącej niewypłacalności
lub upadłości.
Za popełnienie wykroczeń określonych w art. 93 pkt 8 i 9 Prawa budowlanego, Izba skierowała do sądu grodzkiego 5 wniosków o ukaranie, 3 zawiadomienia do jednostek organizacyjnych Policji i 15 do powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Wykroczenia te polegały na: niezałożeniu i nieprowadzeniu książek obiektów budowlanych (obowiązek wynikający z art.
64 ust. 1 Prawa budowlanego) oraz nieprzeprowadzeniu corocznych kontroli stanu technicznego obiektów i ich instalacji oraz
okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności obiektów do użytkowania (obowiązki wynikające z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2
Prawa budowlanego).
Zawiadomieniami i wnioskami o ukaranie objęto łącznie 119 osób, z których 112 zatrudnionych było na stanowiskach
kierowniczych. Organom ścigania zgłoszono ujawnione straty w mieniu w wysokości 243,5 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 2006 r., NIK została poinformowana przez te organy
o zakończeniu – jeszcze w tym samym roku – postępowań w 19 sprawach. W tabeli nr 9 zamieszczono dane ilustrujące,
w porównaniu ze stanem z 2005 r., sposób zakończenia wspomnianych postępowań.

Tabela 9.
Wyniki postępowań wszczętych w związku z zawiadomieniami i wnioskami o ukaranie (dotyczące
spraw skierowanych w latach 2005-2006)
2005 r.
Lp.

1
1
2
3
3.1.
3.2.
3.3.
4
5
6
6.1.
6.2.
x
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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 znikomej społecznej szkodliwości czynu
Warunkowe umorzenie postępowania
Wyroki sądu
Orzeczenia sądu grodzkiego, z tego:
– wyroki skazujące
– postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania
Razem

2006 r.
Struktura
(w %)

Liczba spraw

3

4

5

6

10
1
12
6
5
1
4
—
10
10
—
37

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

3
4
8
7
—
1
—
1
3
2
1
19

15,8
21,0
42,1
36,8
—
5,3
—
5,3
15,8
10,5
5,3
100,0

Liczba spraw

Struktura
(w %)

Na postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania NIK złożyła 5 zażaleń, z których jedno uwzględniono, 2 nie zostały uwzględnione; w odniesieniu do 2 pozostałych zażaleń brak jest informacji o ich rozpoznaniu. W innych
sprawach zażaleń nie składano15/.
W 3 aktach oskarżenia wniesionych do sądów w 2006 r. postawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 231 § 1, art.
233 i art. 296 § 1 i 3 Kodeksu karnego.
W tabeli nr 10 przedstawiono dane ilustrujące sposób zakończenia postępowań przez organy, do których zostały skierowane zawiadomienia i wnioski, w związku z otrzymanymi w 2006 r. od tych organów informacjami, obejmującymi zarówno
sprawy skierowane przez NIK w roku sprawozdawczym, jak i w latach wcześniejszych.
Wynika z nich, że w 2006 r. zmniejszyła się liczba wydanych decyzji kończących postępowania. NIK powiadomiona została o 71 takich decyzjach (w 2005 r. – o 148 decyzjach). Natomiast zmniejszyła się liczba wydanych decyzji o umorzeniu
postępowań – z 56 w 2005 r. do 39 – w 2006 r.

Tabela 10.
Wyniki postępowań wszczętych w związku z zawiadomieniami i wnioskami o ukaranie
(dotyczące spraw skierowanych w latach 2005-2006 i wcześniejszych)

Lp.

1

2

1
2
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
5
6
x
1/

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

Liczba spraw

2006 r.
Struktura
(w %)

Liczba spraw

Struktura
(w %)

3

4

5

6

52
4
56
29
11
1
15
11
15
10
148

35,2
2,7
37,8
19,6
7,4
0,7
10,1
7,4
10,1
6,8
100,0

10
6
39
30
2
6
1
5
4
7
71

14,1
8,5
54,9
42,3
2,8
8,4
1,4
7,0
5,6
9,9
100,0

Lub braku dowodów popełnienia przestępstwa.

Na postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania Izba złożyła 17 zażaleń – 3 z nich uwzględniono, zaś 9 nie
zostało uwzględnionych. W wypadku kolejnych 2 odmówiono rozpoznania zażalenia wskutek złożenia go przez podmiot nieuprawniony; co do pozostałych spraw brakuje informacji o ich rozpoznaniu.

Zawiadomienia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Ustawa o NIK oraz obowiązująca od 1 lipca 2005 r. ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych16/ nakładają na Izbę obowiązek składania zawiadomień do właściwych rzeczników dyscypliny w każdym przypadku ujawnienia czynu, wskazującego na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. NIK ma też prawo występowania bezpośrednio do przewodniczących właściwych komisji orzekających z wnioskami o ukaranie za naruszenie tej dyscypliny17/. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych została w 2006 r. znowelizowana18/. Zmieniono definicję znamion naruszenia dyscypliny związanych z udzielaniem zamówień
publicznych, co było konsekwencją nowych regulacji prawnych zawartych w Prawie zamówień publicznych (np. uchylenie obowiązku uzyskiwania, w określonych sytuacjach, zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) lub doprecyzowania niektórych znamion naruszenia
dyscypliny (w odniesieniu do czynu związanego z niezamieszczeniem ogłoszenia w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia).
15/

NIK nie zawsze posiada legitymację procesową do wykonywania prawa pokrzywdzonego – na podstawie art. 49 § 4 Kodeksu postępowania karnego, dlatego nie

16/

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

17/

W 2006 r. NIK nie korzystała z tego uprawnienia.

18/

Nowe regulacje weszły w życie 26 maja 2006 r. na podstawie art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy

wszystkie decyzje mogły być zaskarżone.

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. nr 79, poz. 551).
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2005 r.

Charakterystyka naruszeń dyscypliny
W 2006 r. NIK przekazała rzecznikom dyscypliny finansów publicznych 102 zawiadomienia. Postępowaniami w tych sprawach objęto 148 osób (w 2005 r. NIK przekazała łącznie 145 zawiadomień i wniosków, zaś postępowaniami objęto 204 osoby). Podobnie jak w latach poprzednich, 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 skierowanych w 2006 r. przez Izbę do rzeczników dyscypliny finansów
publicznych – według rodzaju postawionych zarzutów.

Tabela 11.
Struktura zawiadomień w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
przekazanych właściwym organom w 2006 r. (według rodzaju postawionych zarzutów)

Zawiadomienia
Lp.

1

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

2

Osoby
objęte zawiadomieniami

Liczba1/

Struktura
(w %)

Liczba

Struktura
(w %)

3

4

5

6

1

Udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych
(art. 17)

60

36,8

52

35,1

2

Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej (art. 18 pkt 2)

22

13,5

19

12,8

3

Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia7/(art. 11 ust. 1)

14

8,6

16

10,8
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2/

4

Niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa albo pobranie lub
dochodzenie jej w niższej wysokości5/ (art. 5 ust. 1 pkt 2)

14

8,6

14

9,4

5

Nieustalenie należności Skarbu Państwa2/ albo ustalenie jej w niższej wysokości6/
(art. 5 ust. 1 pkt 1)

8

4,9

8

5,4

6

Nieprzekazanie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych
Skarbowi Państwa8/ lub nieterminowe przekazanie tych dochodów (art. 6 pkt 1)

8

4,9

6

4,1

7

Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu
upoważnienia (art. 15)

8

4,9

6

4,1

8

Przekazanie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania (art. 8 pkt 1)

7

4,3

5

3,4

9

Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez
udzielającego dotację (art. 9 pkt 1)

6

3,7

5

3,4

10

Niedokonanie zwrotu dotacji w należnej wysokości lub nieterminowe dokonanie
zwrotu tej dotacji (art. 9 pkt 3)

4

2,5

4

2,7

11

Niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego
skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat (art. 16 ust. 1)

3

1,9

3

2,0

12

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)

2

1,2

2

1,4

13

Niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa2/ albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności (art. 5 ust. 1 pkt 3)

2

1,2

3

2,0

14

Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie
jej lub rozliczenie w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości (art.
18 pkt 1)

2

1,2

3

2,0

15

Dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do
uszczuplenia wpływów należnych Skarbowi Państwa2/ wskutek zaniedbania6/ (art.
5 ust. 2)

1

0,6

1

0,7

1

0,6

1

0,7

1

0,6

—

—

163

100,0

148

100,0

16
17

1/

Nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu
(art. 8 pkt 3)
Przeznaczenie dochodów3/ uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki
ponoszone w tej jednostce (art. 7)
Razem

Dotyczy liczby czynów zabronionych, które były podstawą skierowania zawiadomień w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (jest ona
większa od liczby przekazanych zawiadomień, ponieważ w jednym zawiadomieniu 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. 8/ Lub jednostce samorządu terytorialnego.
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Wyniki rozpatrzenia wniosków i zawiadomień
Większość postępowań prowadzonych w sprawach skierowanych przez NIK w 2006 r. nie zostało jeszcze zakończonych.
Izba dysponuje danymi jedynie o 24 rozstrzygnięciach w sprawach objętych zawiadomieniami (część z nich dotyczy spraw
skierowanych w 2005 r., ale zakończonych w roku sprawozdawczym)20/. Według tych danych, w 11 sprawach właściwa komisja umorzyła postępowanie (najczęściej ze względu na znikomy stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych lub
brak w zarzucanym czynie znamion naruszenia dyscypliny). W 8 sprawach właściwy rzecznik dyscypliny finansów publicznych
odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego (w 6 – ze względu na znikomy stopień szkodliwości czynu i w 2 – z powodu
niepopełnienia czynu). Na postanowienie rzecznika dyscypliny o odmowie wszczęcia postępowania NIK złożyła jedno zażalenie. W jednej sprawie postępowanie wyjaśniające zostało zawieszone do czasu zakończenia postępowania karnego.
W sprawach rozstrzygniętych 4 osoby uznano winnymi naruszenia dyscypliny finansów publicznych: w stosunku do 2 osób
odstąpiono od wymierzenia im kary, natomiast 2 pozostałe ukarano karą upomnienia.
W tabeli nr 12 zamieszczono dane o liczbie osób ukaranych i uniewinnionych w latach 2005-2006.
19/
20/

Z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
Dane na dzień 31 stycznia 2007 r.
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W 2006 r., podobnie jak rok wcześniej, najczęściej stwierdzanym czynem zabronionym było udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych – łącznie 60 (zarzuty postawiono 52 osobom). Spośród wspomnianych 60
czynów większość (41, tj. 68%) zaliczyć należy do czterech podstawowych grup nieprawidłowości, skutkujących skierowaniem zawiadomienia: wybrania wykonawcy z naruszeniem trybu określonego przepisami o zamówieniach publicznych (15,
tj. 25%), naruszenia przepisów określających przesłanki stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia (11, tj.
18%), niezłożenia przez zobowiązane do tego osoby wymaganych oświadczeń (8, tj. 13%) oraz udzielenia zamówienia, którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji (7, tj. 12%). Z pozostałych
19 czynów objętych skierowanymi w 2006 r. zawiadomieniami jeden polegał na dokonaniu, z naruszeniem przepisów, zmiany
umowy w sprawie zamówienia publicznego; pozostałe 18 dotyczyło natomiast innych, niż wskazane wyżej, naruszeń, które
miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
Kolejnymi pod względem liczebności grupami czynów naruszających dyscyplinę były: wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji (22 czyny dotyczące 19 osób), dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia (14 czynów przypisanych 16 osobom), jak
również niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki
sektora finansów publicznych, albo ich pobranie lub dochodzenie w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia (14 czynów dotyczących 14 osób).
W 2006 r. nie odnotowano przypadków uzasadniających skierowanie zawiadomienia w związku z: naruszeniem przepisów
o zamówieniach publicznych dotyczących obowiązku przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), dokonaniem
zmiany w budżecie lub planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem
zakresu upoważnienia (art. 10), dopuszczeniem przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do niewykonania
zobowiązania jednostki, którego termin płatności upłynął, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie
kontroli finansowej (art. 16 ust. 2), zawarciem umowy w sprawie zamówienia na czas dłuższy niż określony w przepisach
o zamówieniach publicznych lub na czas nieoznaczony19/ (art. 17 ust. 2 pkt 2 i ust. 3) oraz unieważnieniem postępowania
o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do
unieważnienia tego postępowania (art. 17).
Dane te potwierdzają zarysowującą się od kilku już lat tendencję zmniejszania się liczby ujawnianych wypadków popełnienia
czynów kwalifikowanych jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jest ona zbieżna z danymi wykazywanymi w corocznych sprawozdaniach organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które wskazują na malejącą liczbę przypadków kierowania wniosków o ukaranie w tych sprawach, a tym samym zmniejszanie się liczby rozstrzygnięć
komisji orzekających o przypisaniu odpowiedzialności za jej naruszenie. Świadczyć to może o zahamowaniu niekorzystnych tendencji w stosowaniu prze-pisów dotyczących sfery finansów publicznych i udzielania zamówień publicznych.

Tabela 12.
Rozstrzygnięcia komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(dotyczące spraw przekazanych przez NIK w latach 2005-2006)
2005 r.
Lp.

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
x

Rozstrzygnięcia komisji orzekających

Liczba osób

2006 r.
Struktura
(w %)

Liczba osób

Struktura
(w %)

2

3

4

5

6

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

26
2
10
14
26
52

50,0
3,9
19,2
26,9
50,0
100,0

4
—
2
2
—
4

100,0
—
50,0
50,0
—
100,0
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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
w jednostkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy o NIK21/. 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 2006 r. NIK zawarła w wystąpieniach oceny w odniesieniu do 7 pracowników (w 2005 r. – wobec 16 pracowników). Na
ich podstawie 5 osób odwołano z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji (w 2005 r. – konsekwencje poniosło 5 osób).
Ponadto, w związku z ustaleniami kontroli, w 2006 r. zostały wyciągnięte różnego rodzaju konsekwencje służbowe w stosunku
do 24 osób (w 2005 r. – wobec 27 osób).

Wnioski w sprawach o uchylanie się od kontroli
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 2006 r. NIK skierowała do właściwych sądów rejonowych – wydziałów grodzkich tylko jeden wniosek o ukaranie za
popełnienie wykroczenia określonego w art. 98 ustawy o NIK, polegającego na uchylaniu się od kontroli lub utrudnianiu jej
przeprowadzenia (w 2005 r. – 4 wnioski). Wnioskiem objęto 2 osoby: prezesa i I wiceprezesa zarządu KGHM Polska Miedź SA
w Lubinie, którym zarzucono, że w okresie od 9 grudnia 2004 r. do dnia zakończenia kontroli (28 stycznia 2005 r.) utrudniali
przeprowadzenie kontroli pn. Wydatki na promocję w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa
w ten sposób, że nie udzielali odpowiedzi oraz nie przekazywali dokumentów niezbędnych kontrolerom NIK do przeprowadzenia kontroli. Sąd grodzki, postanowieniem z 7 marca 2006 r., odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie z powodu
przedawnienia karalności.
Dla porównania – w 2005 r. NIK skierowała 4 takie wnioski (łącznie z wnioskiem zwróconym do NIK w celu uzupełnienia
postępowania i przekazanym ponownie w 2006 r.). W 2006 r. zostały zakończone 2 sprawy. W jednej, dotyczącej Starostwa
Powiatowego w Kielcach, sąd II instancji rozpoznając apelację złożoną przez obwinionego od wyroku sądu grodzkiego z 28
października 2005 r., zmienił ten wyrok – uniewinniając obwinionego od popełnienia zarzuconego mu czynu. W drugiej sprawie, dotyczącej NFI „Octava” SA, sąd grodzki uniewinnił prezesa i członka zarządu spółki od popełnienia zarzuconego im
czynu. Od powyższego wyroku NIK złożyła apelację, która zostanie rozpoznana przez sąd II instancji w 2007 r.
21/

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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Prezes NIK jest zobowiązany przepisami ustawy o NIK 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 upoważnia Prezesa NIK także do przedstawiania
opinii publicznej innych dokumentów, związanych z postępowaniem kontrolnym lub
zawartych w nich ustaleń – z zachowaniem tajemnicy ustawowo chronionej. W tym
zakresie realizacja zaleceń ustawy służy wypełnieniu konstytucyjnego prawa obywateli do informacji o funkcjonowaniu organów administracji państwowej oraz osobach pełniących funkcje publiczne. Jest też działaniem na rzecz większej skuteczności egzekwowania wniosków pokontrolnych.
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Formy udostępniania informacji
o działalności Izby
Podobnie jak w poprzednich latach współpracę NIK
ze środkami masowego przekazu prowadził i koordynował
Wydział Rzecznika Prasowego. Realizował on zadania
z zakresu udostępniania opinii publicznej wyników przeprowadzonych kontroli, upowszechniania ogólnej wiedzy
o NIK, jej kompetencjach i sposobie funkcjonowania. Służyły temu wywiady z Prezesem NIK i członkami kierownictwa
Izby, konferencje prasowe i briefingi, a także indywidualne
udostępnianie dziennikarzom informacji o wynikach kontroli
oraz o działalności i inicjatywach NIK. Ważnym kierunkiem
działania Rzecznika Prasowego była także realizacja zadań związanych z komunikacją wewnętrzną w instytucji
i dostarczaniem kierownictwu i pracownikom Izby informacji
o sposobie przedstawiania przez media wiedzy dotyczącej NIK (sporządzanie dostępnych na stronie internetowej
przeglądów prasy centralnej i terenowej oraz audycji telewizyjnych). Wydział Rzecznika Prasowego dostarczał też
analizy dotyczące tendencji i sposobów przedstawiania NIK
w mediach oraz informował pracowników, za pośrednictwem
wewnętrznego systemu informacji elektronicznej, zarówno
o wydarzeniach z życia NIK, jak i o postrzeganiu przez obywateli działań Izby.

Strona internetowa i Biuletyn Informacji
Publicznej
W 2006 r. systematycznie wzrastała rola Internetu
w prezentowaniu pracy NIK oraz nastąpił dalszy rozwój Biuletynu Informacji Publicznej (na stronach www.nik.gov.pl).
Można tu obecnie znaleźć wszystkie upublicznione informacje o wynikach kontroli. Kontynuowana była także praktyka
transmitowania i retransmitowania posiedzeń seminaryjnych
Kolegium NIK, co umożliwia każdemu bezpośrednie obserwowanie obrad. Umieszczane są także skróty filmowe
z konferencji prasowych. O rosnącym znaczeniu BIP jako
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nośnika informacji o działaniach NIK świadczy 313 tys. wizyt
w 2006 r. – w porównaniu z 159,4 tys. wizytami w 2005 r.
jest to wzrost prawie dwukrotny. Warto podkreślić, że ten
rok był pierwszym, w którym najliczniej i systematycznie
odwiedzanymi stronami były coroczne analizy wykonania
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdania z działalności NIK, a nie jak dotychczas witryna praca
– ogłoszenia. Wśród opublikowanych informacji o wynikach
kontroli najbardziej interesujące dla użytkowników Internetu
były dwie, podane do wiadomości w latach wcześniejszych:
realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie wszczepiania
endoprotez stawu biodrowego (20,9 tys. wywołań dokumentu) oraz kontrola w podmiotach gospodarczych opisanych
w rządowym „Raporcie Otwarcia” z 7 maja 2002 r. (19,7 tys.
wywołań).

Działalność NIK w świetle publikacji
prasowych i przekazów medialnych
W 2006 r. ukazało się ogółem 6068 publikacji i audycji
(4631 prasowych, 737 radiowych i 700 telewizyjnych) mających związek z działalnością NIK. Łączna liczba relacji
prasowych i telewizyjnych wzrosła – w porównaniu z rokiem
poprzednim – o 310 publikacji. Warto też odnotować pierwszą w historii NIK telewizyjną transmisję „na żywo” konferencji prasowej w TVP 3 – odbyła się 17 sierpnia i dotyczyła
kontroli gospodarowania przez Agencję Mienia Wojskowego
składnikami mienia Skarbu Państwa w latach 2002-2005.
W 2006 r. NIK rozpoczęła monitoring stacji radiowych
(PR 1, PR 3, RMF FM, Radio Zet, TOK FM, Radio PIN
– pakiet programów informacyjnych, publicystycznych i ekonomicznych). Pozwoliło to na uzyskanie danych, z których
wynika, że bezpośrednie wypowiedzi przedstawicieli kierownictwa Izby oraz prezentowane wyniki kontroli były inspiracją
737 audycji radiowych.
Na 33 konferencjach prasowych i briefingach oraz za
pośrednictwem stron internetowych podano do wiadomości
publicznej 69 informacji o wynikach kontroli.

publicznych spełnia wymogi Unii Europejskiej. Przypominano, że Izba od dawna prowadzi kontrole, z których wynika,
że polski system komunikacyjny coraz bardziej hamuje ruch
na głównych szlakach Europy. Dla niektórych tytułów impulsem do ponownego przedstawienia wątków tego materiału
było zaprezentowanie przez Ministra Infrastruktury projektu
poprawy sytuacji, a zwłaszcza nowych zasad finansowania
budowy autostrad. Dla NIK jest to satysfakcjonujący przykład pożądanej reakcji na informacje przedstawiane organom państwowym.
Drogi podległe władzom samorządowym, zbadane
podczas kontroli wykorzystania przez samorządy celowych
środków unijnych na poprawę tras komunikacyjnych, opisywali przede wszystkim dziennikarze mediów lokalnych, bo to
one były najbardziej zainteresowane sytuacją na swoim terenie. Najbardziej zaniedbane i zniszczone – pisali; drogowcy
nie radzili sobie z przygotowaniem inwestycji i ich sprawnym
wykonaniem, ponieważ nie potrafili wykorzystać, w odpowiednim czasie, przyznanych wielomilionowych kwot. Podawano, że aż 70 proc. tych dróg jest w złym stanie, najgorszy
przedstawiają drogi powiatowe, które aż roją się od dziur.
Należy odnotować najwyższą liczbę 143 materiałów
prasowych, radiowych i telewizyjnych, poświęconych wynikom jednej kontroli – gospodarowania przez Agencję Mienia
Wojskowego składnikami mienia Skarbu Państwa w latach
2002-2005. Sprzedawali grunty za bezcen – tak w skrócie
można podsumować ton tych relacji. Ich autorzy informowali
o dużych stratach Skarbu Państwa i że podejrzane transakcje bada prokuratura i ABW. Przypominano, że Izba już
w 2002 r. sygnalizowała nieprawidłowości w Agencji, jednak wtedy przeszły one bez echa. Ponadto informowano
o innych nieprawidłowościach: niegospodarności, udzielaniu
dopłat i pożyczek oprocentowanych poniżej poziomu stóp
rynkowych, nielegalnej sprzedaży udziałów w spółkach.
Prasa lokalna śledziła sytuację na swoim terenie – dużo pisano o próbach odzyskania przez władze gminy nielegalnie
sprzedanego lotniska w Rudnikach. Cytowano opinie przedstawicieli NIK o działaniach wskazujących na możliwość
wystąpienia mechanizmów korupcjogennych. Byłe kierownictwa Agencji oraz MON (ich działań dotyczyła kontrola) broniły się w mediach, zaprzeczając ustaleniom i zapewniając,
że wszystkie transakcje były dokładnie kontrolowane. Natomiast obecne kierownictwo MON i Agencji Mienia Wojskowego nie kwestionowało ustaleń NIK, chociaż nie zgodziło
się z tak krytyczną i jednostronną oceną. Satysfakcją dla
kontrolerów był niewątpliwie fakt, że prezes Agencji publicznie zadeklarował zmianę sposobu zarządzania, zaczął
działania naprawcze od zwolnienia osób odpowiedzialnych
za nieprawidłowości i zatrudnił fachowców z zewnątrz.
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Podobnie jak w ubiegłym roku największy oddźwięk medialny uzyskały tematy kontroli dotyczących transportu w Polsce – (230 materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych).
jest to spowodowane fatalnym stanem infrastruktury transportowej w kraju oraz niemocy kolejnych rządów w szybkiej
i skutecznej jej naprawie od wielu lat znajduje wyjątkowo żywy
oddźwięk w prasie, radiu i telewizji, gdyż dotyczy on życia
każdego obywatela. Media skupiły się na ustaleniach kontroli związanych z budową i eksploatacją płatnych autostrad
A1, A2, a szczególnie A4 (178 materiałów). Prasa i media
elektroniczne interesowały się tymi zagadnieniami przez
cały rok, jednak większe natężenie publikacji następowało
po upublicznieniu kolejnych informacji o wynikach kontroli.
W publikacjach i audycjach podkreślano zarówno rażąco niską jakość techniczną i logistyczną oddawanych odcinków
arterii, jak i niekorzystne dla państwa warunki umów, zawieranych na ich eksploatację z prywatnymi koncesjonariuszami.
Autorzy wyliczali również rażące błędy popełnione przez firmy
budowlane, a wykryte przez kontrolerów Izby oraz wymieniali
kwotę 22 mld zł strat, które może ewentualnie ponieść Skarb
Państwa z powodu wypłat odszkodowań koncesjonariuszom.
Od początku roku bowiem w prasie i mediach elektronicznych
pojawiały się sygnały zapowiadające wniosek do Ministra
Transportu o rozważenie odebrania spółce Stalexport koncesji
na eksploatację autostrady A4 z powodu niewystarczających
nakładów i niewywiązywania się z umowy koncesyjnej. Jednak kiedy Izba, po ogłoszeniu wyników kontroli stanu i zarządzania autostradą A4, skierowała taki wniosek, media pisały
o tym w tonie sensacyjnym. Powszechnie pisano jednak też
o niegospodarności, nierzetelności i naruszaniu prawa przez
inwestorów. W kwestii autostrady północ-południe media podkreślały przede wszystkim straty, jakie mogły ponieść porty
w Gdyni i Gdańsku w związku z opóźnieniami w budowie.
Cytowano opinie przedstawicieli Izby, że jest to ekstremalny
przykład nieudolności państwa w budowaniu dróg. Pod koniec
roku poinformowano, że Minister Transportu odebrał prywatnemu koncesjonariuszowi, gdańskiej spółce GTC, prawo budowy autostrady A1.
Wyróżniającą się grupą były także 42 materiały związane z przekrojową informacją o wynikach kontroli funkcjonowania transportu drogowego i kolejowego, będącą syntezą
piętnastoletnich badań Izby nad stanem dróg i szlaków kolejowych, przedstawioną opinii publicznej w grudniu 2005 r.
W styczniu 2006 r. odbyła się debata sejmowa dotycząca
infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce oraz przyszłości
transportu, co podtrzymało zainteresowanie mediów. Relacje
można streścić jednym najczęściej powtarzanym zdaniem:
Stan polskich dróg został druzgocąco skrytykowany przez
NIK. Najczęściej podawano liczbę 1% – taki odsetek dróg
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Tematy dotyczące szkolnictwa pojawiły się w 132 relacjach prasowych i elektronicznych. Największe nagłośnienie
uzyskały dwa – jeden dotyczący szkolnictwa wyższego, drugi – licealnego.
Śmierć liceów profilowanych – decyzja MEN o likwidacji
liceów profilowanych, będąca wypełnieniem zaleceń kontroli
organizacji i finansowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
zdominowała sposób przedstawiania jej ustaleń w mediach.
Początkowo dyskutowano nad celowością tej decyzji, pojawiało się wiele głosów, szczególnie w środowisku nauczycielskim, iż jest to zbyt radykalne rozwiązanie, i że być może
należałoby te szkoły po prostu ulepszyć. Po oficjalnym
przedstawieniu przez Izbę informacji o wynikach kontroli
dyskusje ustały, a wnioski były jednoznaczne: licea profilowane źle przygotowują do egzaminów maturalnych i wykonywania zawodu. Zdanie to powtarzało się we wszystkich 62
relacjach medialnych. Zauważano, że uczniowie tych liceów
najgorzej radzą sobie z egzaminem maturalnym – nie zdało
go aż 38% uczniów. Prasa i media elektroniczne przytaczały
słowa kontrolerów, że ta sytuacja jest skutkiem błędnych założeń, polegających na ograniczeniu w programach nauczania przedmiotów ogólnokształcących na rzecz zawodowych,
których także jest za mało.
Państwowe uczelnie zawyżają czesne dla studentów
zaocznych i wieczorowych. Wykładowcy pracują ponad normę, a studentów na płatnych studiach jest więcej niż na bezpłatnych – to najczęściej cytowane ustalenia w materiałach
dotyczących kontroli odpłatności za studia w państwowych
szkołach wyższych (61 publikacji). Dziennikarze prezentowali głównie punkt widzenia studentów i eksponowali przede
wszystkim wątek ograniczania biednej młodzieży dostępu do
nauki (uczelnie zdzierają!). Rzadziej pisano o zarzutach natury formalnoprawnej – nielegalnych ośrodków zamiejscowych
lub braku uprawnień ministerialnych dla niektórych kierunków.
Władze uczelni tłumaczyły się zwykle obiektywnymi trudnościami (np. finansowymi) lub zapowiadały podjęcie realizacji
zaleceń Izby. Tytuły lokalne potępiały „swoje” uczelnie, jedynie
krakowskie wystąpiły w obronie miejscowej Akademii Pedagogicznej, która zdążyła zastosować się do zaleceń kontrolerów,
przed ogłoszeniem informacji o wynikach kontroli.
Wyniki kontroli prywatyzacji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA nie wzbudziły wśród dziennikarzy
tak dużej jednomyślności (54 informacje medialne). Pisali oni,
że NIK pozytywnie oceniła prywatyzację banku, choć uznała,
że nie osiągnięto założonego celu, polegającego na maksymalizacji przychodów Skarbu Państwa. W mediach elektronicznych i większości prasy najczęściej prezentowano je
pod kątem wyceny akcji. Powtarzało się zdanie: Akcje PKO
BP były zbyt tanie, rząd mógł zarobić na prywatyzacji więcej.
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Jednocześnie dodawano, że Izba nie miała zastrzeżeń do
strony technicznej i prawnej przedsięwzięcia. W niektórych
tytułach branżowych szerszy opis ustaleń równoważono
wypowiedziami b. ministra prywatyzacji, który nie zgadzał
się z tak surową oceną. Wtórowali mu cytowani analitycy
rynkowi, których zdaniem, w czasie gdy ustalano cenę akcji,
wyceny banków nie osiągały tak wysokich wartości.
Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania nadzoru budowlanego została podana do wiadomości publicznej
w maju ub.r., lecz styczniowa katastrofa budowlana w Katowicach sprawiła, iż jej jeszcze nieoficjalne wyniki pojawiły się
w mediach już na początku roku (48 relacji). Media podzielały punkt widzenia NIK i podkreślały, że kontrola obnażyła
słabość nadzoru budowlanego i niedbalstwo urzędników,
którzy nie sprawdzają na miejscu stanu i jakości budynków. Zamiast kontrolować, siedzą za biurkiem, a większość
inspektorów nadzoru nie wykonuje obowiązków nakładanych na nich przez Prawo budowlane – podkreślano. Po
posiedzeniu sejmowej komisji, zarówno prasa, jak i radio
i telewizja informowały o wnioskowanej przez NIK potrzebie
daleko idących zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu
nadzoru i zaleceniu nadania mu uprawnień policji budowlanej. W czerwcu media doniosły o efektach tych zaleceń
– informując o zarzutach prokuratury wysuniętych po postępowaniu z doniesienia NIK oraz o deklaracji wiceministra budownictwa, dotyczącej szybkiej nowelizacji obowiązujących
przepisów prawnych, zgodnie z wnioskiem pokontrolnym
NIK.
Pożyteczne i zgodne z prawem wykorzystanie funduszy
unijnych będzie przez najbliższe lata coraz ważniejszym
zadaniem dla administracji rządowej i samorządowej – dla
NIK zagadnienie to od lat jest przedmiotem kontroli, o czym
pisała prasa w zeszłym roku 57 razy. Na uwagę zasługują tu
dwa tematy kontroli.
Kontrola wykorzystania funduszy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zaistniała
w mediach 27 razy. Podkreślano, że winę za niewystarczające wykorzystanie pomocy unijnej ponosi strona polska. Obowiązujące w tym zakresie procedury są bardziej restrykcyjne
i pracochłonne, aniżeli wynika to z uregulowań unijnych.
Cytowano opinię przedstawicieli NIK: Wystąpił syndrom nazbyt pilnego ucznia… Ministerstwo przyznało się do błędów
i obiecało publicznie zmianę procedur, co daje nadzieję na
zwiększenie poziomu wydatkowania pomocy unijnej.
Wykorzystanie pomocy finansowej w ramach programu
PHARE 2001 Spójność Społeczno-Gospodarcza – Rozwój
Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Izba oceniła pozytywnie, mimo iż prawie 20%
środków nie zostało spożytkowanych i powróciło na rachu-

skie wykorzystanie środków płynących z Unii Europejskiej.
Przytaczano także niektóre ustalenia szczegółowe – m.in.
negatywną ocenę budżetu MON, niedostateczną windykację
przez samorządy należności stanowiących dochody budżetu
państwa, przyrost zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych. Podkreślano, że podczas sejmowej debaty budżetowej Prezes NIK zwrócił uwagę na brak
w ostatnich latach odczuwalnej poprawy sposobu funkcjonowania państwa.

Uwagi końcowe
Ze względu na zainteresowanie opinii publicznej i mediów
(261 relacji) należy wspomnieć o kontroli, którą NIK podjęła
w związku z tragedią w kopalni Halemba, gdzie w wypadku
zginęli górnicy. W ostatnich miesiącach 2006 r. temat ten
zdominował czołówki gazet. Już w pierwszych dniach akcji
ratunkowej autorzy wzmiankowali o potrzebie skontrolowania przez NIK stanu bezpieczeństwa pracy w „Halembie”
i innych kopalniach. Kilka dni później pojawiła się informacja
o wniosku o kontrolę, który skieruje do Izby Prezydent RP. W
ostatnich dniach listopada 2006 r. media informowały o wejściu na teren Halemby kontrolerów NIK, w celu zbadania
przestrzegania przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy i stosowania procedur służących zapewnieniu
bezpieczeństwa w Zakładzie Górniczym Kompania Węglowa
SA KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej.
Media informują nie tylko o działalności kontrolnej NIK,
pojawiają się także artykuły całościowo traktujące instytucję, analizujące jej pracę oraz rolę w państwie i formułujące
wnioski o charakterze ogólnym. W minionym roku impuls do
takiego ujęcia dał Prezes NIK, popularyzując w mediach założenia proponowanych zmian w ustawie o NIK – w wywiadach zapowiedział zmiany pod hasłem: chcę dać większą
szansę obrony kontrolowanym.
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 (44%) ma
dobre zdanie o działalności NIK, osób źle oceniających pracę NIK jest dużo mniej (18%).
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nek Komisji Europejskiej. Tym razem dziennikarze odnotowali odmienną opinię Izby, która winą obarczyła skomplikowane wymagania formalne Komisji Europejskiej.
Duże zainteresowanie prasy i mediów elektronicznych
wzbudziło ogłoszenie przez Izbę wyników kontroli prywatyzacji zakładów wielkiej syntezy chemicznej w Tarnowie, Kędzierzynie-Koźlu i Policach. W 45 publikacjach podano, że
Izba zarzuciła kolejnym ministrom gospodarki brak programu
rozwoju branży chemicznej i błędy przy opracowaniu strategii prywatyzacyjnej. Pisano, że resorty gospodarki i Skarbu
Państwa nie potrafiły opracować spójnego programu przekształceń, jak również zwrócono uwagę na błędy popełnione
przez Naftę Polską, która miała przygotować ów program.
W związku z tym Ministerstwo Skarbu Państwa wstrzymało
sprzedaż dwóch wielkich zakładów azotowych – w Tarnowie
i Kędzierzynie. Kilka tytułów odnotowało protest prezesa niemieckiej firmy PCC przeciwko wstrzymaniu procesu prywatyzacyjnego zakładów.
Ustalenia kontroli sprawowania przez prezesów sądów rejonowych i Ministra Sprawiedliwości nadzoru nad
działalnością komorników w zakresie określonym ustawą
o komornikach sądowych i egzekucji prezentowane były
w mediach 23 razy. Wszystkie relacje w zasadzie zbudowano wokół podobnego schematu: narastających zaległości
w czynnościach egzekucyjnych komorników i konieczności
realizacji wniosków pokontrolnych, polegających na zwiększeniu konkurencyjności, w tym dopuszczeniu do zawodu
nowych osób. Dlatego też media dobrze przyjęły ogłoszony przez resort sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy
o komornikach sądowych i egzekucji, przewidujący otwarcie
korporacji komorników, a kontrolerzy z tym większą satysfakcją odnotowali podjęcie działań w kierunku wskazanym
przez Izbę.
Prezes NIK w lipcu przedstawił w Sejmie coroczne Sprawozdanie z działalności NIK oraz Analizę budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej. O zainteresowaniu opinii publicznej tą tematyką świadczy, oprócz artykułów prasowych,
58,6 tys. wizyt użytkowników na stronach BIP dotyczących
sprawozdania oraz ponad 53 tys. – analizy. Media relacjonowały, że NIK pozytywnie oceniła realizację budżetu państwa,
posłowie – także partii koalicyjnych – byli bardziej krytyczni.
Zwracano uwagę, że w opinii NIK, niepokojące jest m.in. ni-
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postêpowania
z korespondencj¹
skargow¹
i zasadnoœæ skarg
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W 2006 r. do NIK wpłynęło ponad 4,7 tys. skarg, a korespondencja skargowa dotyczyła zarówno podmiotów podlegających kontroli Izby, jak i pozostających poza
sferą jej właściwości kontrolnych. Wskazywano na nieprawidłowości w działalności struktur organizacyjnych dotyczących sfery gospodarczej, administracyjnej
i społecznej państwa. 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 do NIK w latach 2005-2006 oraz ich strukturę, ze względu na autorów korespondencji, ilustrują dane zawarte w tabeli nr 13.

Tabela nr 13.
Korespondencja skargowa, która wpłynęła do NIK w latach 2005-2006 (wg jej autorów)

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

Rodzaj skargi lub wniosku

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

Liczba

2005 r.
Struktura
(w %)

Liczba

2006 r.
Struktura
(w %)

Wskaźnik %
(5:3)

3

4

5

6

7

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

2.853
210
103
6
24
52
45
58
1.123
233
4.707

60,6
4,5
2,2
0,1
0,5
1,1
1,0
1,2
23,9
4,9
100,0

63,0
77,2
66,9
60,0
100,0
73,2
125,0
56,9
84,8
72,4
68,8

Np. kierowane przez organy samorządowe, przedstawicieli zakładów pracy.

Z zaprezentowanych danych wynika, iż w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił spadek liczby korespondencji skargowej o 31,2%. Dający się zaobserwować w ostatnich latach spadek ilości skarg i wniosków napływających do Izby to – jak
należy przypuszczać – efekt rosnącej świadomości prawnej społeczeństwa, które wykorzystując szeroko dostępne w środkach masowego przekazu informacje o zakresie działania innych właściwych organów kontroli, kieruje skargi i wnioski bezpośrednio do tych organów. Powodów wystąpienia tego zjawiska można także upatrywać w dużej liczbie porad i wyjaśnień
udzielanych przez pracowników Izby obywatelom zgłaszającym skargi i wnioski telefonicznie, bądź osobiście – w ramach
przyjęć interesantów. Taka forma załatwiania spraw – mimo iż nie znajduje odzwierciedlenia w statystycznym wzroście ich
liczby – jest uznawana przez skarżących za pomoc cenną i korzystną. Odpowiednio ukierunkowana rozmowa pozwala skrócić
drogę postępowania skargowego, przez wyeliminowanie zbędnych działań, powodując w rezultacie skierowanie sprawy do
organu właściwego do jej rozpatrzenia bądź załatwienia. Skarżący już na wstępnym etapie załatwiania sprawy mają więc
wiedzę, gdzie należy się udać, w jakiej formie przedstawić problem i jakich działań należy oczekiwać. Taki sposób podejścia
do spraw i problemów, sygnalizowanych przez osoby kierujące skargi do NIK, jest formą propagowania przez Izbę idei urzędu
przyjaznego obywatelowi.
Nie zawsze udaje się jednak załatwić sprawy skargowe lub nadać im bieg ściśle według oczekiwań skarżących. Spośród
ogólnej liczby 4,7 tys. pism skargowych, które wpłynęły do NIK w 2006 r., ponad 0,7 tys. (15,8%) stanowiły tzw. skargi ponow-
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ne, 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 celem rozpatrzenia.

Skargi i wnioski w układzie terytorialnym
Wpływ korespondencji skargowej w ostatnich dwóch latach, w układzie terytorialnym, ilustrują dane zamieszczone w tabeli nr 14.

Tabela nr 14.
Korespondencja skargowa, która wpłynęła do NIK w latach 2005-2006 (wg województw)

Lp.

1/

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

2006 r.
Struktura
(w %)

Liczba
skarg

Struktura
(w %)

Wskaźnik
%
(5:3)

3

4

5

6

7

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

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

463
158
197
117
299
264
942
200
178
188
215
376
176
154
246
169
365
4.707

9,8
3,4
4,2
2,5
6,4
5,6
20,1
4,2
3,8
4,0
4,6
7,9
3,7
3,3
5,2
3,6
7,7
100,0

71,6
66,1
74,1
77,5
80,2
53,9
71,9
117,6
49,0
60,3
78,8
64,3
74,9
65,8
57,3
59,1
75,9
68,8

Internet, adres nieokreślony, zagranica.

Z przedstawionych danych wynika, że w 2006 r., w relacji do roku poprzedniego, nieznacznie zwiększył się odsetek korespondencji skargowej nadesłanej jedynie z terenu województwa opolskiego. Liczba skarg z pozostałych województw uległa
znaczącemu zmniejszeniu (w wypadku województwa podkarpackiego o ponad połowę).

Formy przekazywania skarg i wniosków
W 2006 r., oprócz skarg nadesłanych listownie, w Izbie przyjęto skargi złożone osobiście przez ponad tysiąc osób. Osobiste zwrócenie się z prośbą o udzielenie pomocy miało związek – co często podkreślali skarżący – z niewystarczającą wiedzą o obowiązujących przepisach prawa w dziedzinie, której prośba dotyczyła. Daje się zauważyć, iż ta forma kontaktów
z Izbą jest dla skarżących niezwykle istotna. Osoby te – prawdopodobnie w obawie przed relatywnie wysokimi kosztami porad
w kancelariach adwokackich – zwracały się do NIK zarówno o porady prawne w zakresie obowiązujących przepisów, jak
i udzielenie informacji co do możliwości załatwienia przedstawianych spraw, niejednokrotnie skomplikowanych z prawnego
punktu widzenia.
Inną formą osobistego zwracania się do NIK z prośbą o pomoc było zgłaszanie skarg telefonicznie. Pracownicy Izby udzielali telefonującym porad prawnych, wyjaśniając m.in. zakres uprawnień kontrolnych NIK, a także informowali o możliwościach
rozwiązania sygnalizowanych problemów. Efektem porad było wskazanie właściwej drogi postępowania w danej sprawie, co
skutkowało kierowaniem skarg na piśmie bezpośrednio do właściwego organu.
W strukturze skarg i wniosków, ponad 11% stanowiły sprawy nadesłane pocztą elektroniczną (w 2005 r. korespondencja
skargowa wysłana przez internautów stanowiła 7%). Oczekiwano najczęściej udzielenia informacji o: zakresie uprawnień Izby,
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2005 r.
Liczba
skarg

organach i instytucjach właściwych do wyjaśnienia ich sprawy, ustaleniach konkretnych kontroli. Wskazywano także publikacje
świadczące – zdaniem internautów – o występowaniu nieprawidłowości, którymi Izba powinna się zainteresować. Nadsyłanie
korespondencji do NIK drogą elektroniczną znajduje uznanie skarżących ze względu na swoje zalety – prostotę i możliwość
szybkiej komunikacji.
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Skargi i wnioski – według sygnalizowanych problemów
Problematyka podnoszona w korespondencji skargowej ukazuje, przez pryzmat uchybień w pracy organów państwowych
oraz nieprawidłowości w działalności podmiotów gospodarczych, kłopoty i troski życia codziennego obywateli, nieposzanowanie przysługujących im praw. Charakter skarg kierowanych do NIK, ze względu na przynależny Izbie status najwyższego
organu kontroli państwowej podległego Sejmowi RP, różni się znacząco od podobnej korespondencji kierowanej do urzędów
administracji rządowej i samorządowej.
W większości nadesłanych do NIK skarg i wniosków zwracano się z prośbą o przeprowadzenie kontroli we wskazanych jednostkach. Charakterystycznym zjawiskiem jest to, że otrzymywana korespondencja skargowa odmiennie niż w latach poprzednich miała charakter indywidualny i była wyrazem niezadowolenia z załatwiania spraw przez urzędy administracji publicznej, bądź
z działalności podmiotów będących miejscem pracy osób wnoszących skargi. Kontrole, w oczekiwaniu autorów skarg, wyeliminować
miały niekorzystne zjawiska i spowodować pozytywne rozstrzygnięcia w ich sprawach osobistych, będących już często przedmiotem
postępowania administracyjnego. W sytuacji, kiedy wyczerpały się już niemal wszystkie możliwości załatwienia sprawy, zwracano
się z prośbą o pomoc do NIK, podkreślając niejednokrotnie, że jest to „ostatnia deska ratunku”. Zdarzało się też, że autorzy kierowali skargi i wnioski do NIK przed zakończeniem postępowania w danej sprawie, prowadzonego przez właściwy organ, względnie
sprawie w wypadku której postępowanie toczyło się przed sądem, co zdaniem skarżących miało również pomóc w jej załatwieniu
zgodnie z oczekiwaniami. Często przy tym podkreślano, że NIK cieszy się w społeczeństwie wyjątkowym zaufaniem.
Szeroki wachlarz problemów podnoszonych w korespondencji skargowej, po analizie porządkującej sygnalizowane nieprawidłowości ze względu na przedmiot, podmiot i miejsce ich powstania, ukazuje rozmaite – często niedostrzegane przez
właściwe organy administracji publicznej, a negatywnie oceniane przez obywateli i wyzwalające niekiedy silne emocje – aspekty życia społeczno-gospodarczego kraju. Dlatego wyniki analiz korespondencji skargowej są ważnym źródłem informacji dla
jednostek organizacyjnych Izby, zwłaszcza przy określaniu kierunku i tematyki przyszłych kontroli, jak również w typowaniu
podmiotów, które powinny być objęte badaniami kontrolnymi.
Przekrojowa analiza skarg i wniosków, służąca określeniu ryzyka zagrożenia nieprawidłowościami poszczególnych obszarów funkcjonowania państwa, pozwala zatem uwzględnić w przyszłych kontrolach badanie problemów istotnych dla gospodarki i administracji. Podział skarg i wniosków otrzymanych w latach 2005-2006, ze względu na sygnalizowaną w nich
problematykę, ilustruje tabela nr 15.

Tabela 15.
Korespondencja skargowa w latach 2005-2006 (wg sygnalizowanej problematyki)
2005 r.
Lp.

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

Liczba
skarg

Główne grupy problemowe

2
Nadużycia gospodarcze i finansowe, marnotrawstwo mienia
społecznego
Funkcjonowanie organów i urzędów administracji publicznej
Gospodarka lokalami
Emerytury, renty, ochrona zdrowia, pomoc społeczna
Transport, komunikacja i łączność
Sprawy wynikające ze stosunku pracy
Funkcjonowanie systemu finansowego
Gospodarka gruntami
Przekształcenia własnościowe
Pozostałe sprawy 1/
Ogółem

Liczba
skarg

Struktura
(w %)

Wskaźnik %
(5:3)

3

4

5

6

7

1.638

23,9

1.393

29,6

85,0

1.972
387
324
312
292
243
130
238
1.309
6.845

28,8
5,6
4,7
4,6
4,3
3,6
1,9
3,5
19,1
100,0

1.182
303
277
217
214
140
93
92
796
4.707

25,1
6,4
5,9
4,6
4,6
3,0
2,0
1,9
16,9
100,0

59,9
78,3
85,5
69,5
73,3
57,6
71,5
38,7
60,8
68,8

Wypowiedzi o charakterze ogólnym, sprawy cywilnoprawne, prośby o materiały z kontroli itp.
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2006 r.

Struktura
(w %)
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W 2006 r., przy ogólnej tendencji do zmniejszania się liczby skarg, relatywnie najmniejszy spadek (o około 15% w stosunku do roku poprzedniego) odnotowano w grupie korespondencji skargowej podnoszącej kwestie funkcjonowania systemu emerytalno-rentowego, ochrony zdrowia i opieki społecznej, jak również zawierającej zarzuty popełnienia nadużyć
gospodarczych i finansowych oraz marnotrawienia mienia społecznego. Znacznemu zmniejszeniu (o ponad 60%) uległ natomiast odsetek skarg dotyczących procesów przekształceń własnościowych (prywatyzacji, reprywatyzacji, restrukturyzacji
i upadłości). Spadek ten częściowo należy wiązać z kwalifikowaniem spraw powiązanych z problematyką przekształceń
własnościowych także do innych grup problemowych, w których wiodącą – z uwagi na zarzuty – jest grupa skarg zawierających zarzuty nadużyć.
1) Analiza wpływu korespondencji skargowej w 2006 r. pozwala zauważyć, że najliczniejszą grupę – łącznie 1393 sprawy
– stanowiły skargi i wnioski, w których przedstawione zostały zarzuty nadużyć gospodarczych, finansowych i marnotrawstwa mienia społecznego. Skargi zakwalifikowane do tej grupy stanowiły 30% ogólnej ich liczby (w 2005 r. – 1638,
spadek o 15%). Podnoszono w nich m.in. problem nadużyć podczas postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
a obszar zamówień w dalszym ciągu uznawano za szczególnie wrażliwy ze względu 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, zarzucano też wpływanie na wyniki przetargów
przez ustalanie 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 mogły zostać wydatkowane 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. Problematykę nadużyć, niegospodarności i marnotrawstwa
mienia postrzegano także przez pryzmat korupcji i nepotyzmu.
Najbardziej reprezentatywną w tej grupie była korespondencja sygnalizująca występowanie nadużyć i niegospodarności
w placówkach służby zdrowia i pomocy społecznej – łącznie 185 skarg (w 2005 r. – 230, spadek o 20%). Krytyce poddawano m.in. działalność szpitali, a główne zarzuty dotyczyły sposobu prowadzenia zamówień publicznych, z pominięciem
obowiązujących procedur. Sygnalizowano fakty wskazujące na niegospodarne zarządzanie finansami i majątkiem publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz celowe zadłużanie szpitali (zbędne remonty, zlecanie usług firmom zewnętrznym).
Informowano o niegospodarnym wykorzystaniu dotacji, konflikcie interesów, zarzucano łapownictwo i korupcję wśród
pracowników wskazanych jednostek. Zjawisko nadużyć w tych placówkach jest problemem o zauważalnej przez opinię
publiczną szkodliwości, bowiem dotyka nie tylko pacjentów publicznej ochrony zdrowia, ale również rodziny i bliskie im
osoby.
W 168 skargach podniesiono kwestie nadużyć występujących w działalności placówek i zakładów związanych z gospodarką komunalną i przestrzenną (w 2005 r. – 154, wzrost o 9%). Zarzuty kierowano głównie pod adresem osób
należących do kierownictw wymienionych w skargach podmiotów. Wskazywano na korupcję, osiąganie nienależnych korzyści przy zbywaniu mienia komunalnego, łączenie funkcji kierowniczych w placówkach publicznych i prywatnych.
Informacje o nadużyciach występujących w jednostkach związanych z przemysłem zawarto w 149 pismach skargowych (w 2005 r. – 301, spadek o ponad 50%). Krytyce poddawano głównie nadmierną dbałość kierownictw zakładów
o własne interesy, informowano o niegospodarnym wydatkowaniu środków finansowych oraz wskazywano na możliwość
zaistnienia korupcji podczas przetargów.
W skargach dotyczących przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa informowano o niekorzystnym lokowaniu majątku w innych spółkach, jego wyprzedaży zaprzyjaźnionym firmom i osobom, nietrafnych decyzjach
prowadzących do strat finansowych i spadku rentowności, nieprawidłowych przetargach, zawyżaniu kosztów robót remontowych, niecelowych zakupach maszyn i urządzeń, pobieraniu zaniżonego czynszu za wynajmowane pomieszczenia.
W ocenie wielu skarżących wysokie koszty zarządu, zbędne wydatki na remonty pomieszczeń biurowych, nieskuteczna
windykacja należności, zaniechanie działań dla poprawy sytuacji finansowej, zatrudnianie znajomych osób bez kwalifikacji, są przykładami działań mających na celu obniżenie wartości przedsiębiorstwa przed jego prywatyzacją.
Odrębną kwestię stanowiły sygnały o nadużyciach i niegospodarności popełnianych przez zarządców przedsiębiorstw
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znajdujących się w nienajlepszej kondycji finansowej. Zarządcy nie tylko nie wypracowywali skutecznego programu działań na rzecz poprawy sytuacji finansowej, ale podejmując nietrafne decyzje o zakupach inwestycyjnych, powodowali pogorszenie wyników działalności i w rezultacie doprowadzali do stanu zagrożenia upadłością.
Autorzy 143 skarg poinformowali o nadużyciach występujących w placówkach naukowych, oświatowych oraz funkcjonujących w sferze kultury (w 2005 r. – 154, spadek o 7%). Krytykowano niegospodarne dysponowanie środkami
finansowymi, w tym nieprawidłowe wykorzystanie dotacji budżetowych na remonty i modernizację. Osobom zajmującym
stanowiska kierownicze zarzucano nadmierną dbałość o własne interesy, wskazywano też przypadki wydatkowania środków publicznych na działalność, w której znaczący udział miały prywatne firmy.
W 131 skargach podnoszących problematykę nadużyć i niegospodarności w jednostkach związanych z rolnictwem,
leśnictwem i ochroną środowiska (w 2005 r. – 147, spadek o 11%), 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, korupcję przy udzielaniu kredytów preferencyjnych z udziałem dopłat ze Skarbu Państwa. Problematyka nadużyć w jednostkach, których działalność związana jest
z ochroną środowiska podnoszona była także w kontekście nadmiernej bądź niewłaściwej eksploatacji zasobów geologicznych. Sygnalizowano naruszanie równowagi w środowisku naturalnym przez nielegalnie prowadzone eksploatacje
kopalin, wskazując przy tym na długotrwałe i nieskuteczne postępowania prowadzone przez organy koncesyjne i geologiczne.
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.
Opisane w 128 skargach zarzuty nadużyć i niegospodarności w jednostkach związanych z działalnością handlowousługową (w 2005 r. – 151, spadek o 15%) koncentrowały się zazwyczaj wokół spraw mających związek z ustalaniem
kosztów, cen, zysków i podatków, stanowiących źródło nieuzasadnionego bogacenia się. Wskazywano głównie na uchylanie się właścicieli zakładów prywatnych od płacenia należnych podatków. Zaznaczyć należy, iż większość tych skarg miała
charakter anonimowy.
2) Następną co do liczebności grupą były 1182 skargi, w których krytykowano funkcjonowanie organów i urzędów administracji publicznej (w 2005 r. – 1972, spadek o 40%). Tematyka 250 skarg dotyczyła urzędów i organów administracji
rządowej (w 2005 r. – 473, spadek o 47%) i 720 – administracji samorządowej (w 2005 r. – 1253, spadek o 43%). W
pozostałych 212 pismach krytyce poddano działania obu działów administracji publicznej, uznając je za nierzetelne, nieskuteczne i przewlekłe. Wskazywano na niekompetencję urzędników podejmujących decyzje administracyjne, niegospodarne zarządzanie mieniem, marnotrawienie środków publicznych, wykorzystywanie stanowisk do czerpania prywatnych
korzyści, nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, skorumpowanie 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 i nieruchomości po zaniżonych
cenach (np. zabytkowych kompleksów dworskich, działek o lokalizacji korzystnej pod względem realizacji przyszłych inwestycji), niski czynsz dzierżawny dla określonych podmiotów gospodarczych, nierzetelne rozliczanie się z przyznanych
dotacji budżetowych.
Zwraca także uwagę powtarzająca się krytyka organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej
wszystkich szczebli. Przedstawiane zarzuty związane były bezpośrednio bądź pośrednio z naruszaniem przepisów Prawa budowlanego i procedur administracyjnych. Skarżący informowali o nienależytym nadzorze nad realizacją inwestycji
i przestrzeganiem warunków zabudowy, tolerowaniu przypadków samowoli budowlanych, niewykorzystywaniu instrumentów prawnych przysługujących w tych sprawach organom nadzoru, pomijaniu stron w postępowaniu administracyjnym lub
uniemożliwianiu im brania w nich udziału. Pracownikom urzędów zarzucano opieszałość w prowadzeniu spraw skargowych, wnoszonych przez strony postępowania. Informowano ponadto o braku na stronach BIP oświadczeń majątkowych
funkcjonariuszy publicznych zobowiązanych do publikowania takich informacji oraz o utrudnianiu dostępu do informacji
i dokumentów.
W skargach dotyczących administracji rządowej zwracano uwagę na nieskuteczność nadzoru nad działalnością komunalną, zwłaszcza nad realizacją przez organy administracji samorządowej zadań zleconych przez administrację rządową,
jak również nad jednostkami wchodzącymi w skład administracji zespolonej. Wskazywano też na przewlekłość postępo-
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wań administracyjnych, związanych przede wszystkim z procesami inwestycyjnymi, biurokrację odstraszającą inwestorów
zagranicznych i nienależyte wypełnianie obowiązków nadzoru nad przedsiębiorstwami państwowymi.
Zarzuty pod adresem administracji rządowej dotyczyły także występowania niegospodarności w urzędach oraz naruszania prawa, zwłaszcza Prawa zamówień publicznych, jak również wydatkowania środków z naruszeniem przepisów
ustawy o finansach publicznych. W kwestiach dysponowania środkami unijnymi wskazywano na niejasność procedur
i opieszałość w podejmowaniu decyzji o przyznaniu środków beneficjentom. Urzędnikom zarzucano prywatę, niekompetencję, stronniczość w podejmowaniu decyzji i uchybianie ustawowym terminom załatwiania spraw.
W sprawach dotyczących organów administracji samorządowej dominowały zażalenia na gospodarkę finansową gmin.
Dotyczyły one zawyżania lub nieuzasadnionego wzrostu kosztów inwestycji, prowadzenia inwestycji na terenie, co do
którego istnieją roszczenia reprywatyzacyjne oraz zbywania gruntów po zaniżanych cenach i bez brania pod uwagę interesu społecznego. W ocenie autorów skarg, zawyżanie kosztów inwestycji z jednej strony, z drugiej zaś zaniżanie wycen
zbywanych nieruchomości gminnych, a także zbywanie ich w trybie bezprzetargowym – najczęściej na rzecz pracowników
urzędu, członków ich rodzin bądź znajomych – to typowe przykłady niegospodarności i nadmiernej dbałości o korzyści
prywatne, często o podłożu korupcjogennym.
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 szczególnie zagrożona korupcją. Sygnalizowano też nieprawidłowości w wydawaniu decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz pozwoleń na realizację dużych inwestycji, zwłaszcza drogowych
(obwodnic i tras szybkiego ruchu), udzielanych często bez właściwego rozpoznania realnych kosztów i wpływu tychże
inwestycji na środowisko.
Wiele emocji budziła także sfera zamówień publicznych, przy czym najczęściej poruszany był problem wygrywania przetargów przez firmy związane rodzinnie lub towarzysko z władzami gmin, bądź też inne, które gwarantowały, że podwykonawcami lub dostawcami będą firmy „bliskie” władzom. Według skarżących mechanizmem umożliwiającym „ustawienie” przetargu jest najczęściej dobór kryteriów w postępowaniu przetargowym, który – przy przedwczesnym ujawnieniu
warunków oferowanych przez inne podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia – pozwala wygrać przetarg z góry
określonej firmie. Postępowania kontrolne, w wypadku zamówień publicznych, ograniczają się zazwyczaj do zbadania
prawidłowości zastosowanych procedur, pod kątem ich zgodności z przepisami Prawa o zamówieniach publicznych, natomiast racjonalność przyjętych kryteriów zazwyczaj nie jest badana.
Członkowie rad jednostek samorządu terytorialnego i ich komisji informowali o złej współpracy z zarządami miast i gmin,
konfliktach i korupcji. Sygnalizowano też niegospodarne wydatkowanie środków z budżetów gmin, niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji budżetowych, niekompetencję skutkującą podejmowaniem wadliwych decyzji.
Organy samorządu terytorialnego informowały natomiast o nieprawidłowościach występujących podczas kontroli prowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe, zarzucając ich przedstawicielom nierzetelność postępowań, brak obiektywizmu, niepodejmowanie działań w ramach sprawowanego nadzoru i powiązania personalne lub korupcyjne z kontrolowanymi podmiotami.
3) Problemy wynikające z niewłaściwej gospodarki lokalami wskazano w 303 skargach i wnioskach (w 2005 r. – 387, spadek o 22%). 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 do prawidłowości rozliczeń za media. Duża grupa skarg dotyczyła wysokości opłat za energię
cieplną, naliczanych według wskazań urządzeń pomiarowych, tzw. podzielników ciepła. W sytuacji, gdy brak jest przepisów regulujących system dokonywania rozliczeń na podstawie podzielników, jak również przepisów pozwalających
na kontrolę prawidłowości stosowania i działania tych urządzeń, trudno jest polemizować z zarzutami stawianymi przez
skarżących. Krytykowano też wysokość opłat za dostawę wody i trudności w uznawaniu reklamacji dotyczących jej
zużycia.
Złożono 124 zażalenia dotyczące gospodarowania lokalami spółdzielczymi (w 2005 r. – 109, wzrost o niemal 14%).
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 z dotacji budżetowych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
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Gospodarowanie lokalami komunalnymi skrytykowano w 46 skargach (w 2005 r. – 83, spadek o 45%). 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, niezapewnienie
mieszkań lokatorom sprzedanego budynku komunalnego, brak lokali socjalnych, nieopracowanie programów budowy
mieszkań na potrzeby osób o niskich dochodach.
Nieliczne (24 w 2006 r., 21 – 2005 r., wzrost o 14%), ale często słuszne skargi na działalność wspólnot mieszkaniowych, wskazywały na nieumiejętność korzystania przez właścicieli lokali z ustawowych uprawnień do kontrolowania tychże wspólnot. Jednocześnie informowano o utrudnianiu właścicielom lokali realizacji ustawowego prawa do kontrolowania
sposobu zarządzania nieruchomością wspólną oraz ograniczaniu wglądu w dokumentację.
W skargach dotyczących sfery gospodarowania lokalami zakładowymi (9 w 2006 r., w 2005 r. – 16, spadek o 44%)
oprócz zarzutu „trwonienia majątku państwowego” przez sprzedaż lokali po zaniżonej cenie, pojawił się zarzut niezgodności z Konstytucją RP ustawy o lasach, regulującej sprzedaż lokali i przyznającej pierwszeństwo ich nabycia dotychczasowym najemcom – obecnym i byłym pracownikom PGL Lasy Państwowe.
4) Nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu emerytalno-rentowego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej zasygnalizowano w 277 skargach (w 2005 r. – 324, spadek o 15%). Zarzuty kierowano nie tylko wobec konkretnych placówek służby zdrowia, ośrodków pomocy społecznej i organów emerytalno-rentowych, krytykując zwłaszcza system świadczeń emerytalnych i rentowych, który – zdaniem autorów skarg – jest niestabilny i niegospodarny oraz nie uwzględnia
interesu ubezpieczonych.
W 131 skargach z zakresu ochrony zdrowia (w 2005 r. – 275, spadek o 52%) zgłaszano informacje o nieprawidłowościach przy zawieraniu kontraktów na świadczenie usług zdrowotnych (np. w zakresie rehabilitacji), niewywiązywanie się
przez Narodowy Fundusz Zdrowia z zawartych umów. Fundusz – w ocenie skarżących – nie wypełnia należycie obowiązku finansowania świadczeń zdrowotnych i refundacji kosztów zakupu leków, zaś polityka zdrowotna państwa prowadzi do wypaczenia priorytetów w wydatkach na zdrowie i powoduje marnotrawienie środków. Rezultatem braku dbałości
o należyty rozwój sfery ochrony zdrowia są coraz częstsze sytuacje, że ludzie biedni nie podejmują leczenia, ponieważ nie
stać ich na opłaty za usługi zdrowotne, które – ich zdaniem – powinny być bezpłatne.
Niejednokrotnie skarżący wskazywali na obniżanie jakości usług medycznych oraz naruszanie ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej (np. w zakresie prowadzenia konkursów na świadczenia i obsadę stanowisk). Niepokój budzi także rosnące
zadłużenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej i niegospodarne wydatkowanie środków na działalność szpitali, co
skutkuje wszczynaniem egzekucji komorniczych lub likwidacją niektórych oddziałów. W opinii skarżących, zadłużanie
się szpitali spowodowane jest często wysokimi kosztami nieprzemyślanych zakupów i ma niekorzystny wpływ na jakość
i dostępność usług medycznych. Informowano o zakupie kosztownego sprzętu, z którego później nie korzystano, 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.
Liczba 146 skarg dotyczących świadczeń udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego utrzymała się na takim poziomie, jak w 2005 r. (150). Zwracano uwagę na niewłaściwe naliczanie świadczeń, przewlekłość postępowań, nieprawidłowe rozliczanie składek na ubezpieczenia emerytalne oraz opóźnienia w przekazywaniu ich do otwartych funduszy emerytalnych, kwestionowano wymiar emerytur i rent, krytykowano
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 długotrwałym wdrażaniem, z miernymi efektami, kosztownych systemów informatycznych.
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W 120 skargach związanych z pomocą społeczną (w 2005 r. – 119) najczęściej wskazywano na nieprawidłowe działania
miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, w tym na niezadowalającą pomoc w relacji do rzeczywistych potrzeb.
Prezentowano zarzuty złego gospodarowania przez zarządy gmin funduszami na ten cel, informowano o zaniedbaniach
w pracy ośrodków, lekceważeniu osób ubiegających się o pomoc, niekompetencji pracowników socjalnych, przydzielaniu
okresowych zasiłków „po znajomości”, przy równoczesnym odmawianiu ich osobom rzeczywiście potrzebującym pomocy.
Pojawiały się także sygnały wskazujące na potrzebę zapewnienia dochodu, do wysokości poziomu interwencji socjalnej,
osobom i rodzinom wymagającym okresowego wsparcia, jak również zapewnienia profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznych.
Zarzuty kierowane pod adresem ośrodków opiekuńczo-leczniczych najczęściej dotyczyły: niejasnych zasad refundacji
z NFZ, arogancji personelu, nieprzestrzegania praw pacjenta, w tym prawa do prywatności i godności, zawłaszczania
pieniędzy stanowiących własność pensjonariuszy, złych warunków bytowych oraz niewłaściwej opieki pielęgniarsko-medycznej.
5) Nieprawidłowości w transporcie, komunikacji i łączności zasygnalizowano w 217 skargach (w 2005 r. – 312, spadek
o 30%). W korespondencji zakwalifikowanej do grupy łączność (146 skarg, w 2005 r. – 216, spadek o 32%) 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 nieterminowe przekazywanie wnoszonych opłat, niedostarczanie przesyłek ich adresatom, jak również przewlekłe
i niesatysfakcjonujące rozpatrywanie skarg i reklamacji.
W skargach zakwalifikowanych do podgrupy transport (69 spraw, w 2005 r. – 96, spadek o 28%) wskazywano na nieprawidłowości w funkcjonowaniu firm przewozowych, przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, kolejowej i lotniczej.
Skarżono się na niski poziom bezpieczeństwa na drogach publicznych, wymagający nakładów inwestycyjnych w tym
dziale gospodarki. Wskazywano ponadto na potrzebę stosowania zasad uczciwej konkurencji w transporcie drogowym,
poprawy jakości usług oraz ochrony rodzimego rynku transportowego. W opinii skarżących, słaba kondycja krajowej infrastruktury transportowej, która wynika z niskich lub nieefektywnie wykorzystywanych nakładów, jest barierą w rozwoju
gospodarczym kraju, ogranicza konkurencyjność gospodarki i spowalnia tempo jej wzrostu.
6) Sprawy wynikające ze stosunku pracy to przedmiot 214 skarg nadesłanych do NIK (w 2005 r. – 292, spadek o 27%).
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 pracę w godzinach nadliczbowych, nieustalanie zasad ewidencji i rozliczania czasu pracy, niewypłacanie
w terminie należnych wynagrodzeń i zaniżanie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, głównie przez pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. Problem ten łączono z nieskutecznością kontroli
prowadzonych 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 oraz w wysokim poziomie bezrobocia, co sprawia, że pracodawcy, dbając głównie o własne zyski, nie
respektują praw pracowników.
Nadal charakterystycznymi w tej grupie były skargi dotyczące nieprzestrzegania prawa pracy w służbie zdrowia i występowania konfliktu interesów. Wskazywano na przypadki łączenia przez ordynatorów obowiązków szpitalnych z kierowaniem
niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, realizującymi świadczenia na tych samych oddziałach. 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. Sami pracownicy zoz informowali natomiast o stosowaniu
zbyt niskich stawek płacowych i roszczeniach z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, niepłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz nieodprowadzaniu zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.
7) Problemy wynikające z funkcjonowania systemu finansowego i mające związek z podatkami, kredytami, lokatami,
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ubezpieczeniami rzeczowymi i majątkowymi, były przedmiotem 140 skarg (w 2005 r. – 243, spadek o 42%). Krytykowano
m.in. sposób dysponowania przez Agencję Rynku Rolnego i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środkami
publicznymi pozostającymi w ich dyspozycji. Zdaniem skarżących – rolników, środki pochodzące z budżetu państwa nie
trafiają do podmiotów, którym w istocie dopłaty i preferencyjne linie kredytowe są najbardziej potrzebne, lecz do firm
powiązanych rodzinnie bądź towarzysko z władzami agencji. Wskazywano, że agencje te środki lokują w sposób komercyjny, tzn. w bankach, w papiery wartościowe, nastawiając się na zysk. O spełnieniu kryteriów udzielenia dopłat do kredytów decydują banki obsługujące agencje. Zdaniem skarżących, agencje utraciły kontrolę nad sposobem wykorzystania
środków publicznych przez banki, które wykorzystują je na cele niezwiązane z rynkiem rolnym i modernizacją rolnictwa.
Wskazywano ponadto na potrzebę podjęcia inicjatywy legislacyjnej systemowo regulującej sprawę zwrotów dopłat do
preferencyjnych kredytów inwestycyjnych, udzielonych przez banki jednostkom spółdzielczym, w wypadku wykorzystania
kredytów niezgodnie z zawartymi umowami.
System finansowy państwa krytykowany był także za niepełne wykorzystywanie środków unijnych. Wskazywano, że już na
etapie obsługi wniosków o przyznanie środków unijnych widoczna jest niekompetencja urzędników, opieszałość, biurokracja, nieudzielanie pomocy przy wypełnianiu tychże wniosków, jak również nieznajomość zasad przyznawania środków.
Odrębną grupę stanowiły skargi kwestionujące prawidłowość działań Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w zakresie
licencjonowania działalności maklerskiej, a problem ten przedstawiano w kontekście upadłości Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej Dom Maklerski. Komisji zarzucano brak reakcji na niewłaściwe dysponowanie przez WGI powierzonymi przez
inwestorów środkami. Zdaniem skarżących, podjęcie przez Komisję działań w odpowiednim czasie mogłoby uchronić
klientów przed utratą zainwestowanych środków.
W skargach na funkcjonowanie systemu podatkowego eksponowano rozbieżności w interpretowaniu przepisów prawa
podatkowego przez organy podległe Ministrowi Finansów, co skutkowało podejmowaniem przez naczelników urzędów
skarbowych różnych decyzji w takich samych sprawach. Kwestionowano ponadto zasadność wydanych decyzji podatkowych i prawidłowość funkcjonowania organów skarbowych.
Odnośnie systemu ubezpieczeń przedstawiony został zarzut nienależytego nadzoru byłego Urzędu Komisji Nadzoru
Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nad postępowaniem zakładów ubezpieczeniowych w zakresie likwidacji szkód
komunikacyjnych.
W 57 skargach dotyczących bankowości (w 2005 r. – 77, spadek o 26%) kwestionowano, podobnie jak w roku poprzednim, prawidłowość naliczania odsetek od kredytów bankowych i wysokość oprocentowania złożonych depozytów. Niemal
połowa skarg dotyczyła spłat kredytów konsumpcyjnych. Wskazywano na niejasność informacji o oprocentowaniu kredytu
i innych produktach bankowych oraz na zawiłość umów kredytowych.
8) Sprawy związane z gospodarowaniem gruntami były przedmiotem 93 skarg (w 2005 r. – 130, spadek o 28%) i dotyczyły
– w znacznej ich części – działalności Agencji Nieruchomości Rolnych. Zwracano uwagę na nieprawidłowe gospodarowanie nieruchomościami przekazanymi w dzierżawę – niszczenie dzierżawionych składników, przez wykorzystywanie
ich niezgodnie z przeznaczeniem, co było m.in. konsekwencją braku kontroli nad wywiązywaniem się dzierżawców z warunków umów. Krytykowano też nieprawidłowe wycenianie zbywanych nieruchomości, umożliwiające ich zakup przez
określone osoby. Wskazywano też na błędy w dokumentacji zbywanych gruntów. Eksponowano również nieprawidłowości
występujące podczas lokalizacji i realizacji inwestycji drogowych (obwodnice, trasy szybkiego ruchu). Kontrowersje budziło też przeznaczanie pod inwestycje drogowe terenów chronionych, np. stanowiących część parków krajobrazowych.
Sprawy z zakresu geodezji i kartografii zasygnalizowano w 20 pismach skargowych (w 2005 r. – 47, spadek o 57%).
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.
9) Problematyka przekształceń własnościowych obecna była w 92 skargach i wnioskach (w 2005 r. – 238, spadek o 61%).
Waga zarzutów stawianych w skargach dotyczących przekształceń uzasadniała zakwalifikowanie ich przede wszystkim do
grupy problemowej obejmującej zarzuty nadużyć gospodarczych, finansowych i marnotrawienia mienia społecznego.
Zjawiska patologiczne w procesie przekształceń właścicielskich, zwłaszcza podatność na korupcję, stwarzają szczególne
zagrożenia dla interesu publicznego. W skargach informowano o nieprawidłowościach w przebiegu procesów prywatyzacji, reprywatyzacji, restrukturyzacji i upadłości, zaś zarzuty dotyczyły podmiotów z sektorów: farmaceutycznego, naftowego, hutniczego, spirytusowego i energetycznego. Wskazywano na zaniżanie wartości przedsiębiorstw w wycenach
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przedprywatyzacyjnych, niekorzystną dla interesów Skarbu Państwa ich restrukturyzację, nieprawidłowy przebieg postępowań upadłościowych w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Podnoszono, iż
często wynegocjowana cena przedsiębiorstwa była zdecydowanie zbyt niska w stosunku do wartości rynkowej i wartości
kapitału własnego firmy.
Informowano też 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. Wskazywano na potrzebę stosowania procedur
zapobiegających powstawaniu konfliktu interesów. Autorami skarg dotyczących sfery przekształceń własnościowych byli
głównie pracownicy prywatyzowanych przedsiębiorstw, przedstawiciele lokalnych społeczności, osoby wykonujące mandat społeczny, organy samorządu pracowniczego i organizacje związkowe.

W 2006 r. NIK stosowała zróżnicowane formy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków – w zależności od ich charakteru i treści. W toku kontroli oraz w wyniku czynności wyjaśniających Izba zbadała łącznie zasadność 260 skarg (184 z 2006 r.
i 76 z lat poprzednich) a kolejne 132 sprawy zakwalifikowano do zbadania w późniejszym terminie22/. Ponadto, w chwili sporządzania sprawozdania, w 12 sprawach postępowanie kontrolne nie zostało jeszcze zakończone, dlatego też w tych wypadkach nie można odnieść się do zasadności zarzutów.
W wyniku przeprowadzonych postępowań kontrolnych ujawniono m.in. nieprawidłowości w wymiarze finansowym
w wysokości 317,2 mln zł. Wymiernym efektem kontroli przeprowadzonych w sprawach skargowych były korzyści finansowe
w wysokości 8,6 mln zł, głównie z tytułu kwot zaoszczędzonych przez jednostki kontrolowane w wyniku realizacji wniosków
pokontrolnych NIK, a także uzyskanych, w związku z kontrolami NIK, pożytków finansowych w postaci należnych środków
publicznych lub innych składników aktywów.
W tabeli nr 16 przedstawiono dane o nieprawidłowościach w ich wymiarze finansowym oraz uzyskane korzyści finansowe.

Tabela nr 16.
Rezultaty finansowe uzyskane w wyniku kontroli przeprowadzonych w sprawach skargowych w 2006 r.

Lp.

Kwota
(w mln zł)

Wyszczególnienie

1

2

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

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

Struktura
(w %)

5

6

317,2
10,4
11,8
122,1
12,8
101,8
42,6
15,7
8,6
0,3
8,1
0,2

100,0
3,3
3,7
38,5
4,0
32,1
13,4
5,0
100,0
3,7
94,1
2,1

0,004

0,1

W wyniku kontroli będących następstwem badania zasadności zarzutów postawionych w skargach, do organów ścigania
skierowano zawiadomienia w 20 sprawach (w 2005 r. – w 7 sprawach). Podstawą ich skierowania było stwierdzenie faktów
noszących znamiona przestępstw ściganych z urzędu.
22/

W związku z wpływającymi skargami NIK podejmowała głównie kontrole doraźne – por. zał. nr 4 do Sprawozdania.
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Sposób postępowania z korespondencją skargową i zasadność skarg

Skargi, co do których brak było możliwości zbadania zasadności postawionych w nich zarzutów, jak również podlegające
właściwości innych organów, przekazywane były, w celu 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 tym trybie w 2006 r. załatwiono 522
skargi (tj. 11% 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 2006 r. NIK wystosowała 73 takie
monity (14% – w relacji do ogólnej liczby przekazanych spraw).
Gdy zarzuty nie kwalifikowały się do przekazania skargi organowi właściwemu lub zbadania przez NIK, skarżącemu udzielano wyjaśnień oraz wskazywano kierunki dalszych działań, które mogły być pomocne przy załatwianiu przedstawionej sprawy.
W ten sposób postąpiono w 2006 r. z 1885 skargami (40% ogólnej ich liczby). Ponadto 23 skargi przekazano organom ścigania uznając, że opisane w nich fakty wskazują na duże prawdopodobieństwo zaistnienia przestępstwa. Wszystkie informacje
zawarte w korespondencji skargowej poddawane były stosownym analizom. Sprawy, w których przedstawiona problematyka
nie mogła być wykorzystana w bieżących działaniach Izby, a uznana została – choćby w części – za istotną, kwalifikowano
jako przydatne w przyszłej działalności kontrolnej. Taki właśnie sposób rozpatrzenia zastosowano w 65 sprawach.
Skargi są w miarę wiarygodnym źródłem informacji, mimo iż w 2006 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, zmniejszyła
się (o 3 pkt procentowe) „potwierdzalność” zarzutów w nich zasygnalizowanych. Fakt ten ilustrują dane zamieszczone w tabeli
nr 17.

Tabela nr 17.
Zasadność zarzutów zawartych w skargach, którezostały zbadane w toku kontroli i postępowań
przeprowadzonych przez NIK i inne organy kontroli w latach 2005-2006

Lp.

1
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1
2
3

2005 r.
Struktura
Liczba
(w %)

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

2006 r.
Struktura
Liczba
(w %)

3

4

5

6

521

100,0

497

100,0

216

41,5

191

38,4

305

58,5

306

61,6

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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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.

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. Trzeci tryb – to prawo wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. W NIK najczęściej stosowanymi formami
upowszechniania informacji publicznej są publikacje w BIP oraz udostępnianie informacji na wniosek zainteresowanej
osoby.
Od wejścia w życie ustawy o dostępie do informacji publicznej, odnotowywany jest systematyczny wzrost żądań o dostęp
do różnorodnych informacji. Diagram nr 8 przedstawia liczbę wniosków, które wpłynęły do NIK w latach 2003-2006.

Diagram nr 8.
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Wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do NIK w latach 2003-2006

2006 r.

334

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 innych
ustaw. Dotyczy to posłów na Sejm RP, prokuratorów, dziennikarzy, a także kierowników podmiotów kontrolowanych przez NIK
i kierowników jednostek nadrzędnych nad kontrolowanymi.

Ogólna charakterystyka wniosków
W 2006 r. do NIK wpłynęły 344 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. W porównaniu z 2005 r., w którym zarejestrowano 324 takie wnioski, oznacza to wzrost o 6,2%.
Wśród wnioskodawców wyodrębnić można zarówno osoby fizyczne, które skierowały do NIK 112 wniosków (32,6% ogólnej ich liczby), jak też przedstawicieli urzędów, zakładów pracy, organizacji społecznych, związkowych i samorządowych, stowarzyszeń i grup zawodowych (88 wniosków, 25,6%). W trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracali
się także parlamentarzyści (30 wniosków, 8,7%) i dziennikarze, którzy w 2006 r. złożyli 114 wniosków (33,1%).
Wyniki analizy wniosków, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, wskazują, że największe zainteresowanie – podobnie jak w latach ubiegłych – budziły ustalenia kontroli przeprowadzonych w urzędach administracji samorządowej (72 wnioski,
20,9%).
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Dużym zainteresowaniem cieszyły się również materiały z kontroli: publicznych zakładów opieki zdrowotnej (w tym szpitali),
zatrudniania osób niepełnosprawnych, rehabilitacji zawodowej i inspekcji sanitarnej (46 wniosków, 13,4%), różnego rodzaju spółek (36 wniosków, 10,5%), zamówień publicznych (24 wnioski, 7%), prywatyzacji i przekształceń własnościowych (19 wniosków,
5,5%), placówek oświatowych i szkół wyższych (13 wniosków, 3,8%).
Pozostali wnioskujący o udostępnienie informacji publicznej (121 – 35,2% ich liczby), zainteresowani byli materiałami
z kontroli NIK dotyczącymi: transportu, komunikacji miejskiej, budowy i utrzymania dróg, mostów i tuneli (11 wniosków, 3,2%),
struktury organizacyjnej NIK i kryteriów zatrudniania pracowników (10 wniosków, 2,9%), wydawania pozwoleń na budowę,
obrotu nieruchomościami i użytkowania obiektów budowlanych (9 wniosków, 2,6%), udostępniania informacji publicznej przez
administrację publiczną (7 wniosków, 2%), towarzystw budownictwa społecznego (6 wniosków, 1,7%), wykorzystania funduszy strukturalnych (6 wniosków, 1,7%), remontów budynków komunalnych (4 wnioski, 1,2%), działalności domów opieki
społecznej (4 wnioski, 1,2%).
W pojedynczych przypadkach zwracano się do NIK o udostępnienie materiałów z kontroli dotyczących m.in.: strat energii
wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej i ich wpływu na ustalane taryfy, oświadczeń majątkowych składanych przez
sędziów i prokuratorów, gier losowych i inwestycji sportowych, dotacji jednostek samorządu terytorialnego dla klubów sportowych, funkcjonowania służby cywilnej, powiązania budżetu jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa, bezpieczeństwa imprez masowych, przeciwdziałania alkoholizmowi, ochrony środowiska, gospodarki wodnej i wodno-ściekowej,
gospodarowania odpadami komunalnymi, przydziału autobusów szkolnych, Karkonoskiego i Kampinoskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych, terenowych oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Mienia Wojskowego i Krajowego
Rejestru Sądowego.

Ze wspomnianych 344 wniosków, 301 (87,5%) załatwiono pozytywnie. Wnioskodawcom udostępniono interesujące ich
materiały w takiej formie, o jaką prosili we wnioskach (w 7 przypadkach żądana informacja była już zamieszczona na stronach
BIP). Odmownie załatwiono 38 wniosków (11%). Dotyczyły one udostępnienia informacji z kontroli, które nie zostały zakończone (27 wniosków, 7,8%) oraz udostępnienia dokumentacji, która nie występowała w zasobach Izby (3 wnioski, 0,9%).
Z powodu ochrony prywatności nie udostępniono informacji 6 wnioskodawcom (1,7%). W wypadku 2 pozostałych wniosków
(0,6%) odmowa, w odniesieniu do jednego z nich, dotyczyła zmiany formy udostępnionej wcześniej informacji, zaś w drugim
stwierdzono brak istotnych przesłanek szczególnego interesu publicznego. Pięciu wnioskodawców (1,5%) wycofało wnioski
o udostępnienie informacji.

Udostępnianie informacji na podstawie innych ustaw
W 2006 r. załatwiono pozytywnie łącznie 566 wniosków od osób i organów, których prawo do uzyskiwania informacji publicznej wynika z przepisów innych ustaw (w szczególności z Kodeksu postępowania karnego). Najwięcej wniosków wpłynęło
od organów Prokuratury i Policji (odpowiednio 247 i 120, łącznie 64,8% wszystkich wniosków). Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowała 74 wnioski (13,1%), a Centralne Biuro Antykorupcyjne – 6 (1,1%). Sądy uzyskały od NIK informacje w 97
przypadkach (17,1%), a komisje sejmowe w 7 przypadkach (1,2%). 15 pozostałych wniosków, które załatwiono pozytywnie
(2,7%), skierowanych zostało do NIK przez inne organy.
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Sposób załatwienia wniosków
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Postępowanie kontrolne prowadzone przez NIK kończy się upublicznieniem informacji o jego wynikach, zaś wytworzone podczas kontroli akta przekazywane są do
Archiwum NIK. 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. Zasób archiwalny odzwierciedla bowiem nie tylko zmiany w organizacji i działalności Izby, ale także dokumentuje procesy zachodzące w państwie, ma
więc zarówno wartość dowodową, jak i historyczną.

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z archiwizowaniem dokumentów jest ustawa o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach23/. Szczegółowe zasady funkcjonowania Archiwum zawarte są w instrukcji archiwalnej 24/,
która określa organizację i zakres działania archiwów w NIK. Do właściwości Archiwum należy: przyjmowanie dokumentacji
z poszczególnych jednostek organizacyjnych Izby, przechowywanie jej i zabezpieczanie, prowadzenie ewidencji, brakowanie
dokumentacji przeterminowanej oraz udostępnianie akt pracownikom NIK do celów służbowych oraz podmiotom zewnętrznym,
z zachowaniem obowiązujących procedur. Ponadto w Archiwum opracowuje się materiały archiwalne. Są one następnie przekazywane do właściwych archiwów państwowych.
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Zasób archiwalny
W Archiwum przechowywane są akta departamentów i Delegatury w Warszawie. Przejmuje ono dokumentację wytworzoną w jednostkach organizacyjnych Izby, po dwóch latach – licząc od 1 stycznia następnego roku po zakończeniu sprawy.
Dokumentacja przejmowana jest kompletnymi rocznikami.
Według stanu na koniec 2006 r. zasób Archiwum wynosił około 1,4 tys. mb akt. W skład zasobu kategorii „A” wchodzi
m.in. dokumentacja z postępowań kontrolnych przeprowadzonych przez departamenty, wytworzona w latach 1970-2003 oraz
przez Delegaturę w Warszawie – w latach 1980-2001. Około 10% zasobu stanowi dokumentacja niearchiwalna, m.in. akta
osobowe pracowników, dokumentacja płacowa oraz związana z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków, jak również
dokumentacja bieżącej finansowej oraz administracyjno-gospodarczej działalności Izby.
W 2006 r. zasób archiwalny wzbogacił się o 90 mb akt (ponad 2,7 tys. jednostek archiwalnych), w tym o 16 mb akt (0,4 tys.
jednostek archiwalnych) z Delegatury w Warszawie. W tabeli nr 18 zawarto ogólne dane ilustrujące zmiany w zasobie Archiwum w 2006 r.

Tabela nr 18.
Zmiany w zasobie Archiwum NIK w 2006 r. (w jednostkach archiwalnych)

Lp.

1

Liczba jednostek
archiwalnych

Wyszczególnienie

2

1
2
2.1.
2.2.
3
4

Stan na 31 grudnia 2005 r.
Przyjęto w 2006 r., z tego z:
- departamentów
- Delegatury w Warszawie
Przekazana do Archiwum Akt Nowych
Stan na 31 grudnia 2006 r.

Wskaźnik %

3

4

59.735
3.113
2.707
406
2.914
59.934

100,0
5,2
4,5
0,7
4,9
100,3

23/

Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j. t. Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 673).

24/

Wprowadzonej zarządzeniem Prezesa NIK z 29 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów w NIK. Normatywem kancelaryjno-archiwalnym
w NIK jest instrukcja kancelaryjna wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt, wprowadzona zarządzeniem Prezesa NIK z 19 grudnia 1996 r. (wraz z późniejszymi
zmianami), zatwierdzona przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
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Przekazywanie akt do archiwów państwowych
Stosownie do przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, Archiwum jest zobowiązane do przekazywania,
do właściwych archiwów państwowych, dokumentacji kategorii archiwalnej „A”, po 25 latach od jej wytworzenia. Dla akt NIK
właściwe jest Archiwum Akt Nowych, natomiast dla dokumentacji Delegatury w Warszawie – Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. W 2006 r. Archiwum NIK, po opracowaniu, przekazało do Archiwum Akt Nowych ok. 2,5 tys. jednostek archiwalnych
(43 mb akt) z lat 1971-1975.

Brakowanie akt
Brakowaniu i niszczeniu podlega dokumentacja niearchiwalna kategorii „B”, w wypadku której upłynął termin przechowywania, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. W 2006 r., w ramach opracowywania zasobu archiwalnego, przeprowadzono 14 ocen dokumentacji niearchiwalnej kat „B” i „E”. Oceny te przekazano następnie do ekspertyzy i zatwierdzenia przez
nadzór archiwalny. Po otrzymaniu stosownych, pozytywnych decyzji, część dokumentacji przekwalifikowano do kategorii ”A”
i przekazano do Archiwum Akt Nowych, a około 20 mb dokumentacji (w ilości ponad 1,5 tys. jednostek archiwalnych) wybrakowano.

Udostępnianie akt
Dokumentacja przechowywana w archiwum udostępniana jest do celów służbowych. Udostępnianie dokumentacji w innych
celach każdorazowo wymaga zgody Prezesa NIK. W 2006 r. udostępniano akta jednostkom organizacyjnym Izby i podmiotom
zewnętrznym: prokuraturom okręgowym i apelacyjnym, sądom powszechnym, pracownikom naukowym, dziennikarzom oraz komisjom sejmowym i posłom na Sejm RP, z zachowaniem obowiązujących procedur. W 2006 r. Archiwum udostępniło ogółem prawie
1,3 tys. jednostek archiwalnych.
W tabeli nr 19 zawarto ogólne dane o udostępnianiu akt w latach 2005-2006.

Tabela nr 19.

Lp.

Wyszczególnienie

1
1
2
x

2005 r.

2
Jednostki organizacyjne Izby
Podmioty zewnętrzne
Razem

2006 r.

3

4

419
46
465

688
600
1.288

Niezależnie od bieżącej pracy związanej z przyjmowaniem dokumentacji z jednostek organizacyjnych, prowadzeniem ewidencji, brakowaniem dokumentacji, udostępnianiem akt do celów służbowych i podmiotom zewnętrznym oraz opracowywaniem
materiałów archiwalnych i przekazywaniem ich do właściwych archiwów, pracownicy Archiwum udzielali także innym pracownikom
Izby niezbędnej pomocy i doradztwa w zakresie archiwizacji akt.
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Udostępnianie akt przez Archiwum NIK w latach 2005-2006 (w jednostkach archiwalnych)
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Unowocześnianie kontroli państwowej

Unowocześnianie kontroli państwowej jest procesem ciągłego doskonalenia metod pracy najwyższego organu kontroli w państwie. Ma swoje źródło w przemianach związanych
z transformacją ustrojową, przygotowaniach a następnie członkostwie Polski w Unii Europejskiej. Efektem tego procesu stało się przyjęcie Strategii NIK – misji i wizji, która ustaliła
cele, kierunki i program działania w wypełnianiu przez Izbę konstytucyjnych zadań naczelnego organu kontroli państwowej według uznanych standardów międzynarodowych.
Doskonalenie działalności Izby jest stałym wyzwaniem w dążeniu do spełniania najwyższych standardów jakości, a przez to wzmocnienia autorytetu i wiarygodności. NIK, jako
najwyższy organ kontroli państwowej, zobowiązany do kontrolowania i oceniania bardzo
szerokiej sfery spraw publicznych, powinien nie tylko nadążać za tymi zmianami, ale je
wyprzedzać. Sprostanie temu wyzwaniu wymaga nieustannego rozwoju metodyki kontroli. Izba posiada własne tradycje kontroli państwowej i osiągnięcia, które łączy z najlepszymi rozwiązaniami światowymi. Dążenie do unowocześnienia kontroli państwowej
z wykorzystaniem rozwiązań uznanych za granicą jest widoczne zwłaszcza w ostatnich
latach, kiedy to rozwojowi podstaw metodycznych działalności kontrolnej nadano w Izbie
wysoki priorytet.
W minionym roku zakończono ważny etap w unowocześnianiu działalności kontrolnej NIK
– praktyka kontrolna została poddana ocenie zewnętrznego organu kontroli. Decyzja w tej
sprawie podjęta została jeszcze w 2005 r. O przeprowadzenie przeglądu partnerskiego
Prezes NIK zwrócił się do Urzędu Kontroli Państwowej Danii, uzgadniając z Kontrolerem
Generalnym Danii, że zostanie on przeprowadzony przez zespół kontrolerów – ekspertów
z tego Urzędu w 2006 r. Podstawową przesłanką poddania się przeglądowi była potrzeba
dalszego doskonalenia funkcjonowania NIK, czego niezbędnym elementem jest poddawanie się takiej ocenie. Najwyższe organy kontroli nie podlegają zewnętrznej kontroli, ponieważ mogłoby to zagrażać ich niezależności. Przeglądy partnerskie są właściwym rozwiązaniem w takich sytuacjach. Najwyższy organ kontroli poddaje się przeglądowi przez
podobną instytucję z zagranicy, która doskonale zna specyfikę pracy kontrolnej. Praktyka
poddawania się przez organy kontroli przeglądom partnerskim przez najwyższe organy
kontroli z innych państw jest znana w świecie. W NIK pierwszy taki przegląd został przeprowadzony w 2000 r. przez międzynarodowy zespół kontrolerów pod egidą SIGMA, a jego
zalecenia wykorzystano dla unowocześnienia pracy Izby na etapie przygotowań Polski do
członkostwa w Unii Europejskiej.
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Wprowadzenie

Okres, jaki minął od pierwszego przeglądu partnerskiego NIK przeprowadzonego przez ekspertów SIGMA oraz wyniki ubiegłorocznego przeglądu dokonanego przez duńskich
kontrolerów, tworzą cezurę czasową wyznaczającą ramy
postępu, jaki w tym czasie dokonał się na drodze reformowania działalności najwyższego organu kontroli państwowej
w Polsce, zwłaszcza w unowocześnianiu metodyki kontroli.
Wyrazem uznania pozycji NIK na forum europejskich
najwyższych organów kontroli było powierzenie Izbie roli
gospodarza spotkań prezesów tych organów. W grudniu
2006 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli Unii
Europejskiej i ETO, z udziałem przedstawicieli Parlamentu
Europejskiego i Komisji Europejskiej. Jednym z rezultatów
spotkania było przyjęcie uchwały dotyczącej m.in. zacieśnienia wymiany doświadczeń kontrolnych oraz przyjęcia
wspólnych standardów i porównywalnych kryteriów oceny
dla kontroli prowadzonych w obszarze UE. NIK będzie też
gospodarzem VII Kongresu EUROSAI1/, który odbędzie się
w 2008 r. w Krakowie, z udziałem prezesów najwyższych
organów kontroli z krajów europejskich oraz ETO. Kongres
rozpocznie trzyletni okres przewodnictwa NIK w EUROSAI.

Unowocześnianie kontroli państwowej

Uchwała Sejmu RP w sprawie
wzmocnienia kontroli państwowej
Znaczenie odpowiednio funkcjonującej kontroli zewnętrznej zostało podkreślone przez Sejm RP, który
w uchwale podjętej 20 stycznia 2000 r.2/ uznał za konieczne
wzmocnienie i unowocześnienie kontroli państwowej wykonywanej przez NIK. W uchwale stwierdzono, że podstawowym zadaniem kontroli państwowej powinno być ustalanie
przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu państwa. Sejm
uznał, że raporty NIK powinny dawać bardziej pogłębioną
diagnozę obecnego stanu państwa i przedstawiać ocenę
mechanizmów nieprawidłowości występujących w całej administracji. Sejm zwrócił też uwagę na konieczność przyjęcia
całościowej strategii działania Izby i czytelnych kryteriów,
na podstawie których podejmowane są decyzje o wyborze
tematów kontroli, w tym także kontroli doraźnych. W opinii
Sejmu, warunkiem unowocześnienia kontroli państwowej
było ustalenie zasad polityki kadrowej i organizacji Izby,
w szczególności dotyczących zatrudniania, wynagradzania
i awansowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach
kontrolerskich.

Przegląd SIGMA
Punktem zwrotnym w doskonaleniu działalności kontrolnej NIK był przegląd partnerski, przeprowadzony przez międzynarodowy zespół ekspertów3/ w ramach projektu SIGMA4/. Przeglądu dokonano w 2000 r. na prośbę ówczesnego
Prezesa NIK. Jego celem była ocena jakości działalności
kontrolnej NIK, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów
wynikających z przygotowań do członkostwa Polski w Unii
Europejskiej. Jako płaszczyznę odniesienia dla oceny funkcjonowania NIK przyjęto uznane międzynarodowe standardy
kontroli. Dla każdego najwyższego organu kontroli działanie
w zgodzie z tymi standardami jest sprawą o kluczowym znaczeniu dla jego wiarygodności, zarówno na arenie krajowej,
jak i międzynarodowej. Międzynarodowe standardy dotyczące kontroli zewnętrznej zostały określone w Deklaracji
z Limy 5/, Standardach kontroli INTOSAI 6/, Europejskich
wytycznych wdrażania standardów kontroli INTOSAI 7/, Międzynarodowych standardach kontroli Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC 8/ oraz w Zaleceniach dotyczących
funkcjonowania najwyższego organu kontroli w kontekście
integracji europejskiej (Deklaracja Praska)9/.
Przedmiotem oceny były regulacje prawne oraz praktyka działalności kontrolnej NIK. SIGMA wyraziła uznanie
dla osiągnięć NIK we wspieraniu rozliczalności w Polsce.
Przez większość zainteresowanych stron NIK jest postrze3/

Skład zespołu: P. Duncombe (Narodowy Urząd Kontroli, Wielka Brytania),
E. Fennessy (ETO, Luksemburg), J. Landahl (Urząd Kontroli Państwowej
Szwecji), D. Sparberg (Członek Międzynarodowej Rady Audytorów NATO,
oddelegowany przez Trybunał Obrachunkowy Niemiec), B. Sandberg
(SIGMA).

4/

Por. przypis 40 w rozdziale I Sprawozdania.

5/

Por. przypis 11 w rozdziale III Sprawozdania.

6/

Standardy zatwierdził Komitet Zarządzający INTOSAI w październiku
1991 r. Uszczegóławiają ogólne postanowienia Deklaracji z Limy, przede
wszystkim dotyczące metod prowadzenia kontroli.

7/

Opracowane przez grupę roboczą ds. standardów kontroli, utworzoną
przez Komitet Kontaktowy prezesów najwyższych organów kontroli państw
UE i ETO. Wytyczne, przyjęte do stosowania w 1998 r., opisują sposób,
w jaki Standardy kontroli INTOSAI można stosować w kontekście kontroli
działalności Unii Europejskiej.

8/

IFAC (ang. International Federation of Accountants). Organizacja biegłych
rewidentów sektora prywatnego, zrzeszająca organizacje zawodowe rewidentów z ponad stu krajów. Standardy IFAC dotyczą przeprowadzania
kontroli finansowych.

9/

Opracowane przez grupę roboczą złożoną z przedstawicieli najwyższych

1/

Por. przypis 39 w rozdziale I Sprawozdania.

organów krajów kandydujących do UE oraz ETO. Zaakceptowane przez

2/

Por. uchwałę Sejmu RP z 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kon-

prezesów najwyższych organów kontroli państw UE i ETO na spotkaniu

troli państwowej prowadzonej przez NIK (M. P. nr 2, poz. 10).

w Pradze w październiku 1999 r.
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Doskonalenie działalności
kontrolnej
Działania na rzecz doskonalenia działalności kontrolnej realizowane były w trzech płaszczyznach: teoretycznej – opracowanie strategii działania NIK oraz wytycznych
określających unowocześnione podstawy metodyczne
działalności kontrolnej; zarządzania zasobami ludzkimi
– wprowadzenie nowoczesnych zasad rekrutacji, działalności szkoleniowej i oceny pracowników oraz praktycznej
– wdrożenie nowoczesnej metodyki do praktyki kontrolnej.
Działania w płaszczyźnie teoretycznej obejmowały
opracowanie Strategii NIK, Standardów kontroli, Kodeksu
etyki kontrolera i Podręcznika kontrolera.
Strategia NIK – misja i wizja została przyjęta w lipcu
2002 r. Ustaliła cele, kierunki i program działania w wypełnianiu przez Izbę konstytucyjnych zadań naczelnego
organu kontroli państwowej według uznanych standardów
międzynarodowych. Strategia jest wieloletnim programem
rozwoju określającym nadrzędny cel i kierunki działania Izby
oraz oczekiwane efekty. Głównym przesłaniem Strategii
w realizacji celów i zadań kontrolnych jest doprowadzenie
do unowocześnienia kontroli państwowej, z wykorzystaniem
standardów, zarówno własnych, jak i innych państw, w tym
doświadczeń najwyższych organów kontroli państw Unii
10/

Sprawozdanie SIGMA z przeglądu partnerskiego NIK w Polsce, marzec

Europejskiej. Zawarty w dokumencie program rozwoju NIK
stanowi także realizację zobowiązań Izby wobec Sejmu RP.
W Strategii 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.

2001 r.
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gana jako niezależna, godna zaufania i wysoce fachowa
organizacja (…) NIK działa prawidłowo, co roku dostarcza
Sejmowi i rządowi imponującą liczbę wysokiej jakości sprawozdań z kontroli, obejmujących szeroki zakres prac: kontrole legalności i rzetelności, jak również kontrole wykonania
zadań 10/. Dla dalszego doskonalenia pracy Izby SIGMA zaleciła: opracowanie strategii działania NIK oraz podręcznika
kontrolera, nadanie priorytetu kontrolom poświadczającym,
wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania jakością
kontroli, opracowanie przejrzystej polityki kadrowej i naboru
pracowników.
Niektóre zalecenia SIGMA nie mogły być zrealizowane
– wymagałyby bowiem zmian w obowiązujących przepisach prawa (np. zalecenia dotyczące uproszczenia procesu
kontradyktoryjnego oraz połączenia protokołu kontroli i wystąpienia pokontrolnego w jeden dokument). Z niektórymi
zaleceniami NIK się nie zgadzała, np. dotyczącymi rozdzielenia kontroli prawidłowości od kontroli wykonania zadań.
Zdaniem Izby, obecny model prowadzenia kontroli, łączący
oba te elementy, umożliwia bardziej wszechstronną ocenę
kontrolowanej działalności.
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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 założonych 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 – rozwijanie
współpracy z Sejmem i rządem w celu lepszego wykorzystania wyników kontroli.
Równolegle z przygotowaniem Strategii w Izbie trwały prace nad określeniem Standardów kontroli NIK, które
również zostały przyjęte w lipcu 2002 r. Opracowane zostały w oparciu o istniejący stan prawny, z uwzględnieniem
uznanych międzynarodowych standardów kontroli. Regulują
całościowo zagadnienia związane z planowaniem, przygotowaniem i przeprowadzaniem kontroli oraz opracowaniem
sprawozdań pokontrolnych. Określają też wymogi w zakresie dbałości o jakość kontroli, pracy kontrolerów i polityki
kadrowej. Po rocznym okresie obowiązywania Standardów
dokonano ich oceny, wprowadzając niezbędne zmiany i uzupełnienia, zapewniające lepsze ich dostosowanie do praktyki
kontrolnej11/.
Ważnym dokumentem jest również, przyjęty w 2003 r.,
Kodeks etyki kontrolera NIK, zawierający zbiór wartości,
zasad postępowania i norm, którymi powinny kierować się
osoby wykonujące ten zawód. Uwzględniono w nim postanowienia Kodeksu etyki INTOSAI 12/ oraz rozwiązania przyjęte w ustawie o NIK. Podstawowe zasady, którymi powinni
kierować się kontrolerzy NIK, to: rzetelność, uczciwość, niezależność, bezstronność, staranność, przestrzeganie tajemnicy kontrolerskiej i profesjonalne zachowanie.
Opracowanie Standardów kontroli NIK było punktem
11/

Obecnie obowiązująca wersja Standardów kontroli NIK została zatwierdzo-

wyjścia dla prac systematyzujących dorobek w zakresie
metodyki kontroli. Ich rezultatem był Podręcznik kontrolera,
zatwierdzony przez Prezesa NIK w 2003 r. Poszczególne
rozdziały Podręcznika odpowiadają grupom Standardów
i zawierają szczegółowe wytyczne metodyczne umożliwiające stosowanie ich w praktyce kontrolnej, a tym samym
utrzymanie jakości przeprowadzanych przez NIK kontroli na
uznanym poziomie międzynarodowym.
Treści Podręcznika kontrolera, 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 oraz zawiera m.in.
wytyczne wspomagające określanie tematyki i metodyki
kontroli w ważniejszych obszarach będących przedmiotem
badań.
Podręcznik kontrolera jest stale 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 SIGMA, zaś
projekt Standardów kontroli i część wytycznych metodycznych – Narodowy Urząd Kontroli Wielkiej Brytanii.
Działania w płaszczyźnie zarządzania zasobami
ludzkimi obejmowały wprowadzenie przejrzystych zasad
rekrutacji i naboru pracowników oraz unowocześnienie działalności szkoleniowej i systemu ocen pracowników mianowanych.
Unowocześnienie polityki kadrowej było zadaniem
o kluczowym znaczeniu dla podnoszenia jakości działalności kontrolnej. Szczególne w niej miejsce ma proces rekrutacji i naboru pracowników. Kandydaci do pracy w NIK na
stanowiskach związanych z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych powinni wykazywać się ponadprzeciętną wiedzą i zdolnościami oraz mieć odpowiednie
doświadczenie zawodowe13/. Proces rekrutacji odbywa się
na zasadach otwartego, wieloetapowego konkursu, którego
celem jest wyłonienie najlepszych kandydatów.
Uporządkowano i unowocześniono działalność szkoleniową. Głównym jej ogniwem jest aplikacja kontrolerska,
przygotowująca do wypełniania zadań związanych z kontro-

na w czerwcu 2003 r.
12/
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Przyjęty przez Komitet Zarządzający INTOSAI 24 czerwca 1996 r.

13/

Standardy kontroli NIK (standard nr 17.3.).

14/

matycznych w kontroli zostały pozytywnie ocenione podczas
przeglądu, dokonanego we współpracy z Urzędem Kontroli
Państwowej Danii. Wzorem innych europejskich najwyższych organów kontroli, NIK zdecydowała się przeprowadzić
proces samooceny informatycznego wspomagania działalności kontrolnej. Urząd Kontroli Państwowej Danii pełnił rolę
moderatora w tym procesie. W raporcie końcowym z lutego
2006 r. stwierdzono m.in., że NIK jest ze wszech miar nowoczesną i efektywną instytucją, zaś wykorzystanie systemów
jest efektywne, wzorowe i nowoczesne. Oceniając systemy
stwierdzono, że są one stabilne i dostępne, dzięki czemu
pracownicy nie muszą wykonywać wielu bardzo pracochłonnych zadań informatycznych. Awarie i utrata danych należą
do rzadkości. Wskazano też, że NIK podejmuje skuteczne
działania w celu efektywnego korzystania z możliwości, jakie niosą nowe technologie informatyczne. Wyniki przeglądu
wskazały równocześnie na potrzebę polepszenia zarządzania projektowaniem i tworzeniem oprogramowania, wykorzystania systemów informatycznych w delegaturach, standaryzacji środowiska informatycznego i powiązanych z nim
procesów pracy, określenia ram czasowych realizowanych
projektów informatycznych.
Podstawą systemu służącego zapewnieniu odpowiedniej
jakości kontroli jest Podręcznik kontrolera. Określone w nim
wymagania są punktem odniesienia dla oceny jakości prac
związanych z przygotowywaniem, przeprowadzaniem i realizacją wyników kontroli. Wprowadza system dbałości o jakość kontroli, oparty o normę ISO 9000 Systemy zarządzania jakością15/. Określa nie tylko wymogi dotyczące bieżącej
kontroli jakości w procesie kontroli, realizowanej w ramach
wypełniania obowiązków na poszczególnych szczeblach
nadzoru, ale również rozwiązania metodyczne z zakresu
przeprowadzania przeglądów jakości kontroli zakończonych. Ich celem jest uzyskanie pewności, że zostały one
przygotowane i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi
wymogami, w sposób gwarantujący uzyskanie najwyższej
jakości pracy oraz umożliwiający zidentyfikowanie słabszych
ogniw w procesie kontroli oraz zaproponowanie ulepszeń.
Przeprowadzane są na zasadzie wewnętrznych przeglądów
partnerskich: kontrolerzy z jednej jednostki organizacyjnej
dokonują przeglądu pracy innej jednostki. Umożliwia to zachowanie niezbędnego obiektywizmu i zapoznawanie się
z lepszymi rozwiązaniami. Pierwszy przegląd przeprowadzono w 2006 r., a jego wyniki posłużą do zaproponowania
kolejnych ulepszeń.

Zarządzenie Prezesa NIK z 30 grudnia 2005 zmieniające zarządzenie
w sprawie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych
NIK.

15/

Norma ISO 9000 od września 2001 r. ma status normy krajowej (PN-EN
ISO 9000).
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lą. Wspierane jest systematyczne podnoszenie kwalifikacji
pracowników przez udział w szkoleniach specjalistycznych,
co wyraża się w znaczącym rozszerzeniu katalogu oferowanych szkoleń.
W 2005 r. unowocześniono również sposób przeprowadzania corocznych ocen kwalifikacyjnych pracowników
mianowanych 14/. Są one dokonywane według ujednoliconego wzoru: pod uwagę bierze się nie tylko wykonywanie
obowiązków służbowych i postawę kontrolerów, ale także
kwalifikacje i udział w szkoleniach.
Najtrudniejsze do wprowadzenia były działania
w płaszczyźnie praktycznej, ponieważ wymagały przeniesienia nowych rozwiązań metodycznych na wszystkie etapy
postępowania kontrolnego. Przede wszystkim udoskonalono
proces planowania działalności kontrolnej Izby. W celu koncentracji badań na najważniejszych sferach funkcjonowania
państwa określa się – na podstawie analizy ryzyka – priorytetowe kierunki kontroli na okresy trzyletnie w taki sposób,
aby wyniki badań w tych sferach umożliwiały identyfikację
przyczyn i mechanizmów występujących nieprawidłowości.
Corocznie określa się też główne obszary badań kontrolnych, wynikające z analizy aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju. Dzięki temu działalność kontrolna Izby
może koncentrować się na sprawach uznawanych za najważniejsze dla państwa.
Na podkreślenie zasługują działania, które zrewolucjonizowały podejście do corocznie przeprowadzanej kontroli
wykonania budżetu państwa, która jest jednym z priorytetów
w działalności Izby. Przeprowadzenie tej kontroli jest obowiązkiem ustawowym NIK, a jej wyniki są podstawą dla
wydania przez NIK opinii w przedmiocie absolutorium dla
Rady Ministrów. Zastosowano w niej międzynarodowe standardy prowadzenia audytu finansowego, w tym dotyczące
wydawania opinii w sprawie prawidłowości sporządzania
sprawozdań budżetowych i poświadczania prawidłowości
zamknięcia rachunków. Wymagało to przyjęcia metod statystycznych, z wykorzystaniem opracowanego w NIK narzędzia informatycznego pn. Pomocnik kontrolera.
Wprowadzanie nowoczesnych metod kontroli wspierało stosowanie technik informatycznych. W 2004 r. przyjęto
Strategię informatyzacji NIK. Uwzględnia ona m.in. kierunki rozwoju systemów informatycznych w najwyższych
organach kontroli innych państw oraz doświadczenia
w dotychczasowym wdrażaniu i użytkowaniu narzędzi informatycznych. Osiągnięcia NIK w stosowaniu technik infor-

W kontekście prac nad doskonaleniem działalności kontrolnej NIK warto podkreślić rolę współpracy z Narodowym Urzędem Kontroli Wielkiej Brytanii. Program współpracy bliźniaczej
obejmował zarówno szkolenia w zakresie nowoczesnych metod kontroli, przeprowadzenie kontroli pilotażowych, jak i konsultacje szczególnie ważnych rozdziałów Podręcznika.
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NIK w procesie przygotowań
Polski do członkostwa w Unii
Europejskiej
Działania podejmowane przez NIK dla doskonalenia
swojej działalności były oceniane przez organy i instytucje
europejskie w procesie przygotowań Polski do członkostwa
w Unii Europejskiej. W 2000 r. Komisja Europejska stwierdziła16/, że elementem dalszego rozwoju NIK powinno być opracowanie metodyki (wzorowanej na najlepszych przykładach
odpowiedników NIK w Unii Europejskiej), przy wykorzystaniu
i wprowadzeniu nowoczesnych metod kontrolnych. Raporty
pokontrolne powinny być sporządzane zgodnie ze światowymi
standardami. Podkreślono również konieczność ustanowienia
procedur określających sposób postępowania rządu i Parlamentu po otrzymaniu raportu pokontrolnego NIK. Następnie,
w decyzji Rady Unii Europejskiej z 28 stycznia 2002 r. w sprawie zasad, priorytetów i celów pośrednich oraz warunków zawartych w Partnerstwie dla Członkostwa dla Polski17/, zawarto
zalecenie: Doprowadzić działalność NIK do zgodności ze
standardami międzynarodowymi i europejskimi.
W końcu 2003 r. działania podjęte przez NIK w celu wypełnienia ww. zaleceń zostały pozytywnie ocenione przez
Komisję Europejską: Najwyższa Izba Kontroli jest niezależną
i profesjonalną instytucją, a zakres przeprowadzonych przez
nią kontroli zadowalająco obejmuje wszystkie fundusze publiczne i unijne18/.

Przegląd partnerski NIK
przeprowadzony przez Urząd
Kontroli Państwowej Danii
Pięć lat po przeglądzie SIGMA Kierownictwo Izby zwróciło
się do Urzędu Kontroli Państwowej Danii o przeprowadzenie
przeglądu partnerskiego NIK. Jego głównym celem było dostar16/

Wspólne stanowisko negocjacyjne przyjęte w Brukseli 7 czerwca 2000 r.
(CONF-PL 32/00).

17/

Council Decision od 28 January 2002 on the principles, priorities, intermediate objectives and conditions contained in the Accession Partnership with

czenie Sejmowi RP i opinii publicznej informacji, czy kontrole
NIK są wysokiej jakości, a informacje o ich wynikach zawierają
obiektywne i użyteczne informacje o funkcjonowaniu państwa.
Badaniami objęto zgodność praktyki kontrolnej NIK, zwłaszcza
w zakresie kontroli wykonania budżetu państwa, z zaleceniami
zawartymi w Podręczniku kontrolera. Oceniono też funkcjonowanie systemów naboru pracowników do NIK i szkoleń,
z punktu widzenia ich wpływu na podnoszenie jakości działalności kontrolnej. Ważnym elementem przeglądu była także
analiza kontroli prowadzonych przez audytora wewnętrznego
NIK, pod kątem rzetelności sprawozdawczości oraz zgodności
z krajowymi i międzynarodowymi standardami.
Duńscy kontrolerzy19/ przeprowadzili rozmowy z kierownictwem Izby, członkami Kolegium NIK, dyrektorami i pracownikami wybranych jednostek organizacyjnych oraz z przedstawicielami instytucji zewnętrznych – Ministerstw: Finansów,
Zdrowia, Skarbu Państwa, Transportu oraz Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Spotkali się również z posłami – członkami sejmowych Komisji Budżetu i Finansów oraz ds. Kontroli Państwowej, a także z pracownikami Biura Analiz Sejmowych. Projekt
raportu końcowego został omówiony z kierownictwem NIK.
Najważniejszym ustaleniem przeglądu była ocena, że
kontrole NIK są wysokiej jakości. Ocenę tę uzasadniały następujące ustalenia: NIK opracowuje roczne plany pracy w oparciu o analizę istotności i ryzyka, przyjęła standardy kontroli
i wydała je w Podręczniku kontrolera, korzysta ze skutecznych
metod kontroli, efektywnie nadzoruje prace kontrolne, wdrożyła koncepcję jakości kontroli, przeprowadza kontrole zgodnie
z zapisami ustawy o NIK oraz Podręcznikiem kontrolera, podjęła działania dla udoskonalenia swojej sprawozdawczości,
sprawdza wykonanie wniosków pokontrolnych. Wysoko oceniono też działalność audytora wewnętrznego NIK, a także
zarządzanie zasobami ludzkimi, zwłaszcza procedury zapewniające otwarty i przejrzysty nabór kandydatów na stanowiska związane z wykonywaniem i nadzorowaniem czynności
kontrolnych. Zauważono też dbałość o szkolenia pracowników. W odniesieniu do poprzedniego przeglądu dokonanego
przez SIGMA stwierdzono postęp – zdecydowana większość
zaleceń została wdrożona, a NIK podniosła standardy swojej
praktyki kontrolnej do poziomu międzynarodowego.
Niemniej jednak, w celu dalszego podnoszenia jakości
kontroli, usprawnienia zarządzania personelem oraz doskonalenia audytu wewnętrznego, w raporcie z przeglądu
przedstawiono 13 zaleceń. Ich treść, w powiązaniu z odpowiednimi obszarami i podobszarami, których zalecenia dotyczą, ilustruje schemat nr 1.

Poland (2002/91/EC) OJ L 85, 20.3.1998, L 44/72.
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Kompleksowy Raport Monitorujący Komisji Europejskiej w sprawie przygotowań Polski do członkostwa w UE, listopad 2003 r.
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Zespół w składzie: N. de Bang (kierownik zespołu), L. Herlev, B. Lindberg,
J. Petersen i R. Śmigielski.

Schemat 1.
Wykaz zaleceń wynikających z przeglądu partnerskiego NIK, przeprowadzonego przez zespół kontrolerów z Urzędu Kontroli
Państwowej Danii w 2006 r.
Obszar

Podobszar
Plan pracy

Treść zaleceń
Nie sformułowano zaleceń

Opracować wytyczne kontroli systemów informatycznych
Standardy kontroli,
narzędzia, koordynacja
oraz kontrola jakości

Jakość
kontroli

Zgodność kontroli
z zapisami ustawy
o NIK oraz
z Podręcznikiem
kontrolera

Rozszerzyć szkolenie w zakresie stosowania programu Pomocnik kontrolera oraz
podnieść poziom wiedzy o jego możliwościach
W dalszym ciągu usprawniać koordynację działań kontrolnych prowadzonych przez
różne zespoły kontrolerów poprzez wykorzystanie ESOD

Uzupełnić Podręcznik kontrolera o instrukcje dotyczące poszczególnych etapów
kontroli

Sposób prezentowania
wniosków
w dokumentacji
pokontrolnej

Kontynuować działania zmierzające do tego, aby informacje o wynikach kontroli
były opracowywane w sposób zwięzły i zwarty, z jednoczesnym utrzymaniem
dobrego dialogu z jednostkami kontrolowanymi

Skuteczność
wykonania wniosków
pokontrolnych

Rozważyć możliwe sposoby poprawy wdrażania wniosków pokontrolnych przez
jednostki kontrolowane

Procedura naboru
wykwalifikowanej
kadry

Określić wymagane kwalifikacje zawodowe oraz cechy osobowe pracowników
w oparciu o cele ogólne i strategie; określić cechy doskonałego pracownika
oraz kwalifikacje potrzebne w przyszłości; rozważyć, w jaki sposób bezpośredni
przełożony mógłby zostać zaangażowany w podejmowanie ostatecznej decyzji
o zatrudnieniu – najlepszego spośród wyłonionych kandydatów; rozważyć
specjalizację w zakresie kwalifikacji kontrolnych
Określić wytyczne dla opiekunów w kwestii wdrażania i nadzoru oraz dokonać
oceny realizacji wytycznych; zwiększyć nacisk na zarządzanie i systematyczny
dialog w procesie rozwoju kadry

Zarządzanie
zasobami
ludzkimi

Dokonać oceny realizacji celów aplikacji kontrolerskiej
Oferta szkoleniowa

Organizacja audytu
Audyt
wewnętrzny
Wiarygodność audytu

Ściślej dopasować ofertę szkoleniową do celów i strategii Izby, skoncentrować się
na zarządzaniu, w związku z rozwojem pracowników

Rozważyć potrzebę zwiększenia zasobów w komórce audytu wewnętrznego
Bardziej precyzyjnie określić mandat audytora wewnętrznego; powinien zawierać
pełny zakres kontroli wykonania zadań dla głównych działań NIK; rozważyć
potrzebę zamieszczania opinii audytora wewnętrznego w rocznym sprawozdaniu z
działalności NIK

Raport z przeglądu został przedstawiony przez duńskich kontrolerów Komisji ds. Kontroli Państwowej Sejmu RP i Kolegium NIK na wspólnym posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2007 r.
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Ocenić różne elementy procesu naboru, tak aby realizował on wyznaczone cele

Unowocześnianie kontroli państwowej

Nawiązując do ustaleń przeglądu i zaleceń, Prezes NIK
stwierdził, że Podręcznik kontrolera ma charakter otwarty
i jest stale doskonalony. Uzupełnienie go o instrukcję opisującą poszczególne czynności podczas kontroli usprawni
korzystanie z niego, zwłaszcza początkującym kontrolerom.
Opracowanie wytycznych dla kontroli systemów informatycznych przyczyni się natomiast do dalszego udoskonalenia
metodyki kontroli. Pokreślił też potrzebę rozwinięcia szkoleń
poświęconych narzędziom informatycznym wspierającym
proces kontroli, zwłaszcza własnemu oprogramowaniu pn.
Pomocnik kontrolera.
NIK przywiązuje dużą wagę do właściwej koordynacji
kontroli. Planowe kontrole najczęściej przeprowadzane są
w wielu podmiotach. Niektóre urzędy administracji rządowej,
ze względu na szeroki zakres uprawnień i odpowiedzialności, mogą być częściej kontrolowane i to jednocześnie
w kilku różnych obszarach. NIK będzie zatem czynić dalsze
wysiłki w celu polepszenia koordynacji kontroli.
Koncentrując się na problemie jakości sprawozdań
z kontroli, Prezes NIK stwierdził, że protokoły i wystąpienia mogą być trudne w odbiorze. Niedawno podjął kroki,
aby były one opracowywane w sposób bardziej przyjazny
dla odbiorców, w krótkiej i zwartej formie. Podjął również
decyzję o zamieszczaniu tych dokumentów w BIP (do tej
pory w Biuletynie zamieszczano informacje o wynikach
kontroli).
Odnośnie realizacji wniosków pokontrolnych zaznaczył,
że ich wdrażanie znajduje się wyłącznie w gestii kierownictw kontrolowanych podmiotów. Nie mają one bowiem
obligatoryjnego charakteru. Są jednak możliwości lepszego
ich wykorzystania przez wzmocnienie dialogu kontrolerów
z kontrolowanymi oraz przez mechanizmy na płaszczyźnie
parlament – rząd.
Odnosząc się do zaleceń w sferze zarządzania zasobami ludzkimi stwierdził, że w NIK funkcjonują przejrzyste
procedury naboru pracowników. Rozpoczęto publikowanie
ogłoszeń o wolnych miejscach pracy i wprowadzono system
konkursowy. Procedury te będą doskonalone. Wspominając
o postulacie zwiększenia roli zarówno opiekunów nowych
kontrolerów, jak i dyrektorów jednostek organizacyjnych
stwierdził, że należałoby temu nadać bardziej systemowy
charakter.
Kierownictwo Izby przywiązuje dużą wagę do aplikacji
kontrolerskiej. Każdy kandydat na kontrolera musi ukończyć
to szkolenie i zdać końcowy egzamin. Za interesującą propozycję Prezes NIK uznał zróżnicowanie oferty aplikacyjnej
w zależności od profilu wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Wspominając o zaleceniu ściślejszego powiązania
oferty szkoleniowej z celami i strategią Izby stwierdził, że co-
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raz lepiej odpowiada ona potrzebom pracowników. Ważne
jest również podnoszenie wiedzy o nowoczesnych metodach
zarządzania – w minionym roku przeprowadzono szkolenia
z tego zakresu dla kadry kierowniczej.
Odnosząc się do opinii o jakości pracy audytu wewnętrznego w NIK stwierdził, że gwarantuje on kontrolowanie budżetu Izby z taką samą dokładnością, z jaką kontroluje się
pozostałe części budżetu państwa. Sugerowane wzmocnienie kadrowe komórki audytu oraz poszerzenie zakresu jej
działania Prezes NIK uznał za warte rozważenia. Ponadto za
właściwy uznał postulat włączenie opinii audytora do sprawozdania rocznego NIK.
Prezes NIK, nawiązując do zaleceń przeglądu partnerskiego SIGMA z 2000 r., stwierdził, że ich realizacja
umożliwiła podniesienie jakości pracy NIK. Najważniejsze
zalecenia zostały zrealizowane. Nadano wysoki priorytet
kontrolom typu poświadczającego, unowocześniając metodykę kontroli wykonania budżetu państwa. Wprowadzono
system zarządzania jakością, oparty na normie ISO 9000.
Opracowano też strategiczny plan, określający cele działań na rzecz dalszego unowocześniania Izby. Wdrożenie
większości zaleceń było możliwe bez zmian legislacyjnych.
Część z nich nie została jednak wdrożona, ponieważ Izba
nie zgodziła się z nimi, np. z postulującymi rozdzielenie kontroli finansowych i wykonania zadań. Podział ten
w innych krajach wynikał z uwarunkowań historycznych,
początkowo działalność kontroli zewnętrznej dotyczyła
tylko kontroli finansowej. Badanie wykonania zadań wprowadzono później i powierzono wyodrębnionym organizacyjnie jednostkom. Badały one te same instytucje rządowe
z różnych punktów widzenia, praktycznie nie komunikując
się ze sobą. Tymczasem w NIK proces ten przebiegał odmiennie – od początku łączono zagadnienia prawidłowości
i wykonania zadań, dzięki czemu kontrole mają kompleksowy charakter: bada się nie tylko, czy środki wydatkowano zgodnie z prawem, ale również czy w sposób gospodarny. Za utrzymaniem w Izbie dotychczasowego modelu
przemawiają światowe tendencje w zarządzaniu finansami
publicznymi, m.in. coraz powszechniejsze stosowanie
budżetowania zadaniowego. Model stosowany w NIK dobrze pasuje do tych właśnie tendencji i nie ma potrzeby go
zmieniać.
SIGMA zaleciła też zwiększenie wewnętrznej mobilności pracowników. Postulat ten jest trudny do uwzględnienia
przede wszystkim ze względu na specjalizowanie się pracowników w kontroli konkretnych obszarów działalności
państwa. Pewien postęp się jednak dokonał – dzięki wprowadzeniu procedury naboru wewnętrznego i konkursów na
stanowiska.

Na zakończenie Prezes NIK stwierdził, że wdrożenie
zaleceń SIGMA przyczyniło się w znaczący sposób do
podniesienia poziomu działalności kontrolnej NIK do uznanych standardów międzynarodowych. Realizacja zaleceń
obecnego przeglądu niewątpliwie przyniesie dalszy postęp
w doskonaleniu pracy Izby.

Dalsze doskonalenie działalności
kontrolnej NIK

Unowocześnianie kontroli państwowej

Dokonany w niniejszym rozdziale przegląd dokonań
na drodze unowocześniania kontroli państwowej wskazuje,
że dzięki działaniom podjętym w ostatnich latach wiele już
osiągnięto. Nie oznacza to, że proces ten nie powinien być
kontynuowany. Kierunki dalszych działań w zakresie doskonalenia działalności kontrolnej powinny wynikać zarówno
z wewnętrznej dyskusji nad możliwościami ulepszeń, jak
i z monitorowania rozwoju dokonującego się w kontroli zewnętrznej na świecie.
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V.

Ważniejsze
nieprawidłowości
w wybranych
obszarach
działalności
państwa
n
n
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n
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Uwagi ogólne
Państwo przyjazne obywatelowi
Państwo oszczędne
Państwo gospodarne
Dzia³ania antykorupcyjne
Wybrane efekty kontroli
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Uwagi ogólne
W minionym roku działalność kontrolna Izby prowadzona była według nowych priorytetowych
kierunków kontroli ustalonych na lata 2006-2008. Kładą one nacisk na badanie sposobu
funkcjonowania państwa i ocenę podejmowanych przez nie działań. Skorelowane zostały z trzema
nieodłącznymi cechami nowoczesnego państwa, ogólnie zdefiniowanymi jako państwo przyjazne
obywatelowi, państwo oszczędne i państwo gospodarne. Pojęcia te mają w dużym stopniu sens
symboliczny, wyrażają przede wszystkim ideę służby społeczeństwu i pożądany sposób wywiązywania
się państwa z jego powinności.
Obowiązkiem administracji jest organizowanie życia publicznego i nadawanie mu ram prawnych
zgodnych z jego duchem. W takim rozumieniu państwo przyjazne obywatelowi oznacza państwo
bezpieczne, dokładające starań o stworzenie mu godnych warunków pracy i życia, dbające
o zapewnienie każdemu spokojnego bytu, w miarę możności wolnego od zagrożeń zewnętrznych
i wewnętrznych. Państwo przyjazne ma nie tylko obowiązek służyć społeczeństwu, umożliwić
obywatelowi korzystanie z pełni przysługujących mu praw, ale powinno rozumieć jego problemy
i pomagać w trudnych sytuacjach życiowych.
Za oszczędne uznać można państwo dbające o to, by do jego budżetu wpływały wszystkie należne
mu dochody, a następnie rozdysponowujące środki w sposób przemyślany, celowy, bez rozrzutności
i marnotrawstwa. Oszczędne państwo na własne funkcjonowanie zużywa tylko niezbędną ilość
środków, a działająca w jego imieniu administracja i służby publiczne umiejętnie wyznaczają cele
i sposoby ich realizacji, przestrzegają przepisów i procedur, unikają niepotrzebnych wydatków,
a przede wszystkim są kompetentne, odpowiedzialne i sprawne.
Państwo gospodarne, to państwo, w którym zarządzanie publicznym majątkiem odbywa się w sposób
efektywny, z zachowaniem zasad gospodarności i rzetelności, a wypracowane zyski wykorzystywane
są na realizację ważnych społecznie celów, ku pożytkowi publicznemu.
W ramach tych priorytetowych kierunków, działalność kontrolna NIK w 2006 r. koncentrowała się na
kwestiach budżetowych oraz najważniejszych zadaniach państwa związanych z bezpieczeństwem
zewnętrznym i wewnętrznym, gospodarką, oświatą, nauką, rozwiązywaniem problemów społecznych,
ekologią oraz członkostwem Polski w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania
różnorodnych form pomocy finansowej oraz wywiązywania się z międzynarodowych zobowiązań.
Poza priorytetami kierunkowymi, odnoszącymi się do sytuacji społeczno-gospodarczej i zagadnień
o strategicznym znaczeniu dla państwa, priorytetami w działalności NIK w ub.r. były również badania
obszarów zagrożonych korupcją oraz analiza funkcjonowania kontroli wewnętrznej.
Wynikające z tych badań uwagi i wnioski składają się na obraz funkcjonowania państwa we wszystkich
obszarach jego aktywności. Pozwalają wskazać zachodzące w nich procesy, a także zaobserwować
dopiero ujawniające się tendencje. Izba zwraca szczególną uwagę na te spośród nich, które z punktu
widzenia interesu publicznego są niekorzystne, utrudniają urzeczywistnianie się idei praworządności,
przeszkadzają publicznym organom i instytucjom w wypełnianiu ich funkcji, wpływają hamująco na
gospodarkę i rozwój kraju lub stanowią zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.
Jeśli chodzi o ogólną ocenę funkcjonowania państwa i działalności administracji, to uwagi i wnioski
wynikające z badań Izby dokonanych w 2006 r., nie różnią się w sposób istotny od formułowanych
rok wcześniej i w latach poprzednich. Izba nie zaobserwowała zdecydowanej poprawy w takich
istotnych dziedzinach, jak infrastruktura komunikacyjna i transportowa, pozyskiwanie dochodów
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dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, gospodarowanie środkami publicznymi,
finansowanie ważnych potrzeb społecznych, projektów i programów rozwojowych, restrukturyzacja
i prywatyzacja, a także zarządzanie majątkiem publicznym.
Poprawy w sposobie funkcjonowania administracji i państwa trudno jednak było oczekiwać
w relatywnie krótkim horyzoncie czasu. Nadal istnieją luki i sprzeczności w przepisach, nie zwiększyło
się poszanowanie dla prawa, nie poprawiły się sposób i efekty zarządzania publicznym majątkiem,
nie zmniejszyły zagrożenia dla naturalnego środowiska oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa
obywateli. Równocześnie nie zmienił się też model zachowań społecznych, nie upowszechniła się
w wystarczającym stopniu idea dobrej pracy, zaś dbałość o interes ogółu i poczucie obywatelskiego
obowiązku nierzadko ma wyłącznie charakter deklaratywny.
Przyczyny takiego stanu są z pewnością złożone i tylko niektóre z nich dadzą się zidentyfikować przy
pomocy narzędzi dostępnych NIK. Podstawowe wynikają głównie z niedostatków w funkcjonowaniu
państwa i administracji publicznej, które Izba określiła jako brak wizji rozwoju najważniejszych sfer
gospodarki oraz spójnej, konsekwentnej strategii działania. Rezultatem tego są projekty i programy
nie do końca przemyślane, sprawiające wrażenie prowizorycznych, oparte na niepewnych założeniach,
tworzone i realizowane bez przekonania.
Jednym z nagminnie popełnianych błędów jest nieskoordynowanie działań między organami
i instytucjami współodpowiedzialnymi za określone przedsięwzięcia. Prowadziło to do sporów
kompetencyjnych, w wyniku których potencjalni partnerzy zamiast wspierać się i uzupełniać,
przeszkadzali sobie nawzajem. Kontrole zakończone w 2006 r. dostarczyły wielu przykładów braku
porozumienia i współpracy.
Brzemienny w skutkach był brak skutecznej koordynacji działań w kwestiach związanych z procesami
restrukturyzacji i prywatyzacji, za które – w różnych aspektach – odpowiedzialne były resorty
gospodarki i skarbu państwa. Na skutek niedostatecznej współpracy lub jej braku m.in. nie zostały
właściwie przygotowane do prywatyzacji Polskie Huty Stali, co niekorzystnie wpłynęło na ich wycenę
i wynegocjowane warunki transakcji. Prace nad zmianą struktury własnościowej podmiotów sektora
chemii ciężkiej trwały 12 lat, zaś program rozwoju tej ważnej gałęzi gospodarki narodowej powstał
ze znacznym opóźnieniem. Zakłócona została realizacja niektórych przedsięwzięć prowadzonych
w ramach restrukturyzacji górnictwa i przetwórstwa siarki. Okazało się też, że minister właściwy ds.
gospodarki nie miał wpływu na – pozostające w kompetencji Ministra Skarbu Państwa – działania
prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne w sektorze elektroenergetycznym, mimo iż przedsięwzięcia
te stanowiły istotną część polityki energetycznej państwa, za której realizację odpowiadał resort
gospodarki.
O niepowodzeniu zaplanowanej przez rząd akcji mającej promować polską gospodarkę za granicą
w znacznym stopniu przesądziły spory kompetencyjne między resortami gospodarki i spraw
zagranicznych, związane z koordynacją działań i niejasną podległością wydziałów ekonomicznohadlowych polskich placówek dyplomatycznych. Niezharmonizowanie działań Ministerstwa
Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad było jedną
z przyczyn niezadowalających rezultatów w budowie autostrad. Podobne powody nie pozwoliły
spełnić oczekiwań wiązanych z Programem dla Odry 2006, stworzonym w celu ograniczenia strat
w wypadku ewentualnej powodzi w zlewni tej rzeki, a także przyczyniły się do powstania opóźnień
w realizacji programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych i wpłynęły ujemnie
na stopień wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel.
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Na rozwój niemal wszystkich dziedzin gospodarki negatywnie wpływał stan krajowej infrastruktury
technicznej – przede wszystkim drogowej i informatycznej. Problem ten Izba sygnalizowała
wielokrotnie, przestrzegając przed konsekwencjami utrzymywania się takiego stanu. Obecnie, ze
względu na konieczność wybudowania w ciągu najbliższych kilku lat podstawowej sieci krajowych
autostrad, jest on tym bardziej aktualny. Tym większą wagę mają wnioski płynące z zakończonych
w 2006 r. 5 kontroli poświęconych budowie i finansowaniu dróg. Analiza popełnionych wówczas
błędów pomoże uniknąć podobnych uchybień w przyszłości. Z kolei zapóźnienia w informatyce,
stanowiącej obecnie czynnik, bez którego nie może sprawnie funkcjonować administracja
publiczna, przedsiębiorstwa, ani inne podmioty, nie pozwalają na upowszechnienie jej jako
uniwersalnego narzędzia zarządzania, umożliwiającego tworzenie i udostępnianie baz danych oraz
przyspieszającego obieg informacji. Wpływają one negatywnie m.in. na wdrażanie i monitorowanie
różnego rodzaju programów, sposób przyjmowania wniosków od beneficjentów i ich ocenę,
wydawanie decyzji, kontrolę finansową itp.
Mimo pewnej poprawy, nadal wykorzystanie funduszy strukturalnych nie jest w pełni zadowalające.
Wiele do życzenia pozostawia zdolność administracji do zapewnienia pełnego wykorzystania
i rozliczenia środków przeznaczonych na różnego rodzaju programy operacyjne, a także mechanizmy
jej działania. Najlepszy tego dowód stanowi niepełne, a najczęściej niewielkie wykorzystane owych
funduszy. Faktem jest, że wspomniane struktury nabierają doświadczenia i zdają się funkcjonować
coraz lepiej, została też zidentyfikowana część przeszkód natury prawnej, organizacyjnej czy
proceduralnej, utrudniających beneficjentom dostęp do środków pochodzących z funduszy
strukturalnych, rozdysponowywanych w ramach programów operacyjnych. Dodatkową przeszkodę
stanowi przy tym słabe przygotowanie beneficjentów. Niejednokrotnie nie potrafią oni spełnić
warunków ubiegania się o unijną pomoc, część z nich ma problemy z prawidłowym przygotowaniem
wniosków o dofinansowanie, dotację, refundację lub płatność.
Nadal obszarem, w którym stwierdza się wiele nieprawidłowości, jest udzielanie zamówień
publicznych. Z jednej strony przestrzeganie procedur krępuje jednostki udzielające takich zamówień,
spowalnia procesy inwestycyjne i realizację projektów, choćby ze względu na czasochłonne
procedury odwoławcze, z drugiej zaś przepisy dotyczące zamówień publicznych należą do najczęściej
nierespektowanych. Nierzadko kryje się za tym nie tylko chęć uniknięcia zwłoki, ale także czyjś
prywatny interes.
Dziedziną, której NIK poświęca wiele uwagi, jest stanowienie prawa. Badając konkretne zagadnienia,
Izba wielokrotnie wskazywała, iż do powstania nieprawidłowości przyczyniły się luki w przepisach,
brak rozporządzeń wykonawczych, uregulowania niejasne, dopuszczające odmienne interpretacje,
niespójne, a nawet sprzeczne z innymi aktami prawnymi. Efektem takich konstatacji są liczne wnioski
de lege ferenda, w których Izba sugeruje potrzebę szybkiego naprawienia błędów, wpływających
negatywnie na kontrolowaną działalność, a jednocześnie podważających zaufanie obywateli do
państwa. Należy stwierdzić, że wnioski takie nieczęsto spotykają się z odpowiednim odzewem
organów, do których są skierowane.
Podobnie było z innymi wnioskami pokontrolnymi, formułowanymi przez Izbę. Niejednokrotnie
kontrole sprawdzające, czy też ponowne badania poświęcone podobnej lub zbliżonej tematyce
wykazywały, iż wnioski NIK zostały zignorowane, sytuacja nie uległa poprawie, a działalność
oceniona negatywnie trwała w niezmienionym kształcie. Nie zostały np. zrealizowane w znacznej
części wnioski dotyczące m.in. organizacji studiów w państwowych szkołach wyższych, zachowania
wymaganych standardów nauczania, niepreferowania odpłatnych form studiów, zaprzestania
163

pobierania przez wyższe uczelnie zawyżonych opłat za studia. Nie została również wykonana przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji większość wniosków sformułowanych po kontroli
przygotowania i produkcji dowodów osobistych.
Jedną z głównych przyczyn ujawnionych przez NIK nieprawidłowości w funkcjonowaniu państwa jest
niedostatek nadzoru i kontroli. Wydawać się może, iż zarzut taki łatwo postawić każdemu, ponieważ
rzadko się zdarza, aby w działalności dużej instytucji, lub przy realizacji jakiegoś celu nie można było
wskazać uchybień. Jednak NIK nie szuka nieprawidłowości, ale natrafia na nie, badając działalność
wybranych podmiotów, przyczyny niezadowalającego stanu realizacji programów i projektów, czy
naruszeń zasad obowiązujących przy wydatkowaniu środków publicznych. Z tego punktu widzenia
braków w systemie nadzoru i kontroli spodziewać się należy wówczas, gdy organy administracji,
jednostki i służby publiczne nie realizują nałożonych na nie zadań, robią to niedbale, bądź nie
przestrzegają przepisów lub podejmują działania sprzeczne z prawem. Stanowi to sygnał, że ich
poczynania nie spotkały się z odpowiednią reakcją przełożonych, komórek kontroli wewnętrznej,
a przede wszystkim instytucji nadrzędnych, które nie podjęły w ramach swoich kompetencji
skutecznych środków zaradczych, a więc nie wywiązały się należycie ze swoich obowiązków
kontrolnych.
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Przyjazne nastawienie państwa wobec obywatela oznacza, iż pełni ono wobec niego rolę służebną i jest gotowe zaspokajać jego słuszne potrzeby. Analizując funkcjonowanie organów władzy
publicznej, NIK badała, czy państwo dokłada starań niezbędnych dla realizacji konstytucyjnych praw
obywateli w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego, pomocy socjalnej, przeciwdziałania bezrobociu, dostępności edukacji, funkcjonowania organów
ścigania i wymiaru sprawiedliwości, prawa do własności, a także dostępu do informacji publicznej.
Rozpatrując wymienione zagadnienia, a także kwestie przestrzegania zasad jawności i przejrzystości w dziedzinie finansów publicznych, prawidłowości rozwiązań prawnych oraz organizacji administracji
publicznej i działań poszczególnych urzędów i służb publicznych, Izba szczególną uwagę skoncentrowała na tych działaniach i rozwiązaniach legislacyjnych, które nie służą obywatelowi, są mu nieprzyjazne,
stanowią utrudnienie w życiu i załatwianiu jego spraw.
Kontrole podejmujące powyższą problematykę zgrupowane zostały w 5 głównych obszarach badań
kontrolnych. Były to: realizacja przez organy władzy publicznej konstytucyjnych praw obywateli, bezpieczeństwo państwa (zewnętrzne, wewnętrzne, energetyczne, ekologiczne, funkcjonowanie organów
inspekcji i nadzoru), obsługa obywatela przez urzędy administracji publicznej i służby publiczne, przeciwdziałanie i likwidacja skutków zdarzeń nadzwyczajnych oraz stosowanie prawa i standardów Unii
Europejskiej.
W 2006 r., podobnie jak w latach poprzednich, jedną z ważniejszych była problematyka organizacji
i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej; wiele uwagi poświęcono także różnym formom działań opiekuńczych. Wynika to zarówno z podstawowego jej znaczenia dla społecznego poczucia bezpieczeństwa,
jak i z faktu, iż dziedzina ta w ostatnich latach była kilkakrotnie poddawana reformie, przy czym efekty
tych działań na ogół nie były satysfakcjonujące. Dokonane przeobrażenia nie doprowadziły do oczekiwanych zmian jakościowych: zapewnienia pacjentom równego, nieutrudnionego dostępu do lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów, możliwości wykonania w rozsądnym terminie koniecznych badań,
analiz i zabiegów, czy nieskrępowanego prawa wyboru dowolnej placówki służby zdrowia.
W poprzednim sprawozdaniu NIK zwróciła uwagę na pojawienie się nowych, niekorzystnych zjawisk,
takich jak: pogarszanie się sytuacji finansowej świadczeniodawców, szybkie wyczerpywanie się limitów
zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych, wydłużenie okresu oczekiwania na niektóre świadczenia,
planowanie kontraktów przez NFZ bez pełnego rozeznania zapotrzebowania na poszczególne rodzaje
świadczeń. Zakończone w 2006 r. kontrole pozwoliły skonstatować, iż zawieranie i wykonywanie kontraktów na świadczenia zdrowotne przebiegało nieco sprawniej, choć nie poprawiło się rozpoznanie potrzeb,
a składający oferty niekiedy znacznie przeceniali swoje możliwości, potem zaś nie byli w stanie wywiązać
się z przyjętych zobowiązań. Poważne zastrzeżenia wzbudził natomiast sposób wprowadzania do obrotu
produktów leczniczych, ustalania cen urzędowych na medykamenty stosowane w lecznictwie zamkniętym, a także finansowania zakupu leków używanych w specjalistycznych programach terapeutycznych.
Wśród zjawisk ostatnio dokładniej przez Izbę rozpoznanych należy wymienić widoczny spadek zainteresowania pacjentów leczeniem rehabilitacyjnym, czego ZUS zdawał się nie zauważać, co roku pla-
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nując na ten cel kwoty, których nie był w stanie spożytkować. Jeszcze wyraźniej zmalała liczba osób
oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej, co należy wiązać ze zmianą zasady finansowania
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pobytu pensjonariuszy w tych placówkach i obciążeniem jego kosztami samych zainteresowanych, ich
rodzin oraz gmin. Badania Izby udokumentowały ponadto powtarzające się wypadki naruszania prawa
do nietykalności i wolności osobistej osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, doprowadzanych do
izb wytrzeźwień – specyficznych placówek udzielających w razie potrzeby również świadczeń zdrowotnych – w okolicznościach nieprzewidzianych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.
Rzeczywisty, a nie tylko deklaratywny stosunek państwa do obywatela określa w znacznej mierze
sposób, w jaki informuje ono o swojej działalności. Z kontroli zakończonych w 2006 r. wynika, iż trudno
mówić o powszechnym przestrzeganiu konstytucyjnej zasady jawności życia publicznego. Organy władzy często postrzegały ten obowiązek jako swoisty przymus, a nie naturalną powinność. Gromadzonymi
przez siebie informacjami dzieliły się niechętnie, m.in. z powodu braku odpowiedniej infrastruktury informatycznej. Instytucje i urzędy pod różnymi pretekstami blokowały informacje, powołując się na ustawowe
ograniczenia lub wewnętrzny charakter dokumentów. Takie stanowisko jest, w ocenie NIK, pozostałością
panujących w Polsce przez dziesięciolecia stosunków władza – obywatel, kiedy to prawo dostępu do informacji publicznej miało w praktyce znaczenie jedynie propagandowe. Mimo iż w 1997 r. weszła w życie
Konstytucja RP gwarantująca obywatelom prawo do wszechstronnej informacji, urzędy nadal z oporami
udostępniają swoje zasoby. NIK zwraca również uwagę, że władza, jeżeli nawet udziela informacji, to
tylko wówczas, gdy ktoś się do niej o nią zwróci, podczas gdy powinna to robić z własnej inicjatywy.
NIK nie wyraziła większych zastrzeżeń do sposobu i efektów finansowania instytucji kultury prowadzonych przez Ministra Kultury, finansowania ze środków publicznych sportu wyczynowego oraz szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Wspomniane środki na ogół były planowane i wydatkowane prawidłowo,
w przewidywanej wysokości i na ustalone cele. Taka pozytywna ocena nie obejmuje natomiast finansowania państwowych szkół wyższych, a szczególnie pozyskiwania przez nie tej części wpływów, która
pochodziła z opłat wnoszonych przez studentów. Szkoły te zwiększały limity przyjęć na odpłatne studia
zaoczne i wieczorowe kosztem ograniczania liczby studentów na bezpłatnych studiach dziennych, minimalizowały wymagania wobec osób wnoszących opłaty, oferowały im mocno okrojone programy nauczania, niespełniające nawet minimalnych wymogów ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów,
żądając za swą niepełnowartościwą usługę edukacyjną kwot nawet trzykrotnie wyższych, niż pozwalały
obowiązujące przepisy. W tej sytuacji Izba podtrzymała swą opinię, iż system organizacji i finansowania
studiów wyższych wymaga gruntownej przebudowy, ponieważ ewoluuje w niepożądanym kierunku, niegwarantując jednocześnie utrzymania odpowiedniego poziomu nauczania.
W badaniach związanych z oświatą Izba zwróciła uwagę na niezadowalające efekty pracy dydaktycznej liceów profilowanych i zasadniczych szkół zawodowych, co znalazło swój wyraz, w pierwszym
przypadku, w wynikach egzaminów maturalnych, w drugim zaś – egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zdaniem NIK, powinno to skłonić Ministra Edukacji Narodowej do rozważenia, czy obecny system szkół ponadgimnazjalnych nie wymaga korekty. Na pewno potrzebna jest natomiast zmiana
stosunku szkół i administracji oświatowej do uczniów szczególnie uzdolnionych. Poświęcona temu zagadnieniu kontrola wykazała, iż postanowienia ustawy o systemie oświaty, stwarzające młodzieży możliwości uczenia się według indywidualnych programów i szybszego ukończenia szkoły, pozostały na papierze. Dla większości szkół posiadanie uczniów o ponadprzeciętnych predyspozycjach intelektualnych
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stanowi raczej kłopot niż powód do satysfakcji. Także resort edukacji nie stworzył uzdolnionym uczniom
warunków do szybszego rozwoju, zaś podejmowane w tej dziedzinie inicjatywy były sporadyczne.
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Jeśli chodzi o kwestie związane z obsługą obywateli przez urzędy administracji publicznej i służby
publiczne, NIK nie stwierdziła w tej mierze rażących uchybień, aczkolwiek wiele szczegółowych rozwiązań wymaga dopracowania. Niezbędne jest też bardziej precyzyjne przewidywanie skutków, jakie
niosą dla obywateli podejmowane działania, a także dla samych urzędów i biegu spraw, za które odpowiadają.
Wskutek zaniedbań resortu spraw wewnętrznych i administracji, system centralnej personalizacji dokumentów osobistych (dowodów i paszportów) nie gwarantował prawidłowej i bezpiecznej produkcji tych
dokumentów. Nie zapewniał też możliwości drukowania ich w niezbędnych ilościach, co mogło znacząco
utrudnić wymianę wszystkich dowodów osobistych tracących ważność z końcem 2007 r. Inne niebezpieczeństwo, wynikające zarówno z opieszałości jak i braku wykrystalizowanej koncepcji, ujawniła kontrola
rozliczania składek przekazywanych przez ZUS do otwartych funduszy emerytalnych. Mimo iż zbliża się
2009 r. – termin wypłacenia pierwszych emerytur z II filaru ubezpieczeń – do tej pory nie zostały jeszcze
powołane, mające wykonywać tę czynność, zakłady emerytalne, nie ustalono też zasad dokonywania
wypłat ani reguł współpracy z ZUS, odpowiedzialnym za wypłatę pierwszej części świadczeń. Dalsze
zwlekanie z podjęciem niezbędnych decyzji przysporzyć może emerytom w niedalekiej już przyszłości
wiele problemów.
Nie mniej kłopotów sprawiło polskim obywatelom przebywającym w krajach Unii Europejskiej, które
otworzyły dla Polaków swoje rynki pracy, nieprzygotowanie konsulatów RP do obsługi szybko powiększającej się liczby interesantów. Nadmierne obciążenie czynnościami zbyt szczupłej liczby urzędników, nieodpowiednie warunki lokalowe, uniemożliwiające urzędom sprawne funkcjonowanie, zmuszały petentów
do długiego oczekiwania na kontakt z pracownikiem konsulatu i na załatwienie swoich spraw. Wprawdzie,
jak wykazały badania, nie utrudniło to ani nie spowolniło działań podejmowanych przez skontrolowane
jednostki w obronie praw i interesów polskich obywateli, nie zmienia to jednak faktu, iż zjawisko emigracji
zarobkowej i związane z tym zagadnienia, takie jak np. możliwość utrzymywania więzi z krajem, kontaktu
z polską kulturą czy oświatą, nie zostało odpowiednio rozpoznane, mimo że nie pojawiło się ono nagle.
W kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego państwa zaniepokojenie NIK wzbudziła dezorganizacja
pionu szkoleniowego Policji. Nieprzemyślane przekształcenia organizacyjne rozregulowały istniejący
system szkolenia policjantów i zakłóciły związek między poszczególnymi jego ogniwami – szkoleniem
podstawowym, specjalistycznym i wyższym. Mimo wycofania się Komendy Głównej Policji z niektórych
decyzji, reaktywacja zlikwidowanych ośrodków szkolenia Policji była utrudniona, choćby z tego względu, że kadra naukowo-dydaktyczna i instruktorska przeszła na inne stanowiska, niemające związku ze
szkoleniem. Kontrola wykazała ponadto, że baza szkoleniowa Policji była zbyt szczupła w stosunku do
potrzeb, wskutek czego część zajęć odbywała się w wynajmowanych obiektach, programy szkolenia
ulegały częstym zmianom, a najnowszy program podstawowego szkolenia zawodowego policjantów,
według opinii biegłych, miał liczne wady. Stwierdzono jednocześnie, iż doskonalenie zawodowe zostało
zaniedbane – brało w nim udział niespełna dwie trzecie zobowiązanych do tego policjantów. Małą popularnością cieszyły się nawet, szczególnie ważne dla funkcjonariuszy Policji, zajęcia z wyszkolenia fizycznego i strzeleckiego, mimo iż absencja na zajęciach doskonalenia zawodowego stanowiła naruszenie
dyscypliny służbowej.
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Spośród wniosków wynikających z kontroli poświęconych bezpieczeństwu sanitarnemu i ekologicznemu najważniejsza wydaje się refleksja, iż zbyt wiele podejmowanych w tej mierze działań nie przynosi
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oczekiwanych rezultatów, a pierwotne założenia zbyt często nie przystają do rzeczywistości. Okazało
się, iż system identyfikacji i rejestracji zwierząt, który miał pozwolić na szybkie odnalezienie i odizolowanie chorych sztuk, nie zapewnia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego, ponieważ nie sprawdza się
w przypadku stad liczących po kilka sztuk, zaś rolnictwo ekologiczne, nie mogąc się doczekać realnego
wsparcia ze strony państwa, mimo sprzyjających warunków klimatycznych nadal stanowi tylko niewielki margines. Z kolei dotychczasowa współpraca resortu środowiska z odpowiednimi organami Ukrainy
i Białorusi nie doprowadziła do poprawy stanu czystości wód w zlewni Bugu, które na granicznym odcinku tej rzeki oraz na terytorium Polski zaliczone zostały do IV, niezadowalającej klasy, a zainteresowane
strony głównie wymieniają się mało istotnymi informacjami.
NIK przywiązuje też dużą wagę do ograniczenia uciążliwości dla środowiska związanych z odpadami.
Kontrola w gminach wykazała, że segregowany i odzyskiwany jest jedynie niewielki ich odsetek, podczas
gdy większość trafia na składowiska. Także odpady w postaci zużytych opakowań nie są przetwarzane
w stopniu wymaganym przepisami. Nieskuteczny okazał się system opłat karnych, tzw. produktowych.
Nie skłonił on podmiotów gospodarczych do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów, ani nie zachęcił samorządów gmin do rozwijania selektywnego ich zbierania. Być może sytuację
zmieni dopiero pełne dostosowanie gospodarki odpadami w Polsce do wymogów unijnych.
Jeśli chodzi o przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i radzenie sobie ze skutkami zdarzeń nadzwyczajnych, to administracja w dwu różnych sytuacjach pokazała dwa odmienne oblicza. Kompleksowy
plan modernizacji gospodarki wodnej w dorzeczu Odry, opracowany po katastrofalnej powodzi w 1997,
okazał się źle przygotowany, realizowany był w sposób bezładny, bez szczegółowych planów i harmonogramów, bez zapewnienia niezbędnych środków finansowych. Mimo rządowego patronatu, wykonywane
zadania praktycznie nie były koordynowane ani nadzorowane – nie miał nad nimi odpowiedniej kontroli
pełnomocnik rządu, Minister Środowiska ani wojewodowie. NIK zakwestionowała połowę przedsięwzięć
przedstawionych w sprawozdaniach jako efekty finansowo-rzeczowe programu, ponieważ w sposób
oczywisty wykraczały poza jego założenia. Dla kontrastu, organy administracji publicznej bez zarzutu
wywiązały się z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy „Przystanek Woodstock”
w Kostrzynie nad Odrą, organizowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo
iż było to spotkanie podwyższonego ryzyka, z uwagi na zgromadzenie w jednym czasie na niewielkiej
przestrzeni bardzo dużej liczby osób, często należących do wrogo nastawionych wobec siebie młodzieżowych subkultur, dzięki przemyślanym, precyzyjnie zaplanowanym działaniom w czasie trwania koncertów nie zdarzyły się istotne przypadki zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Obydwa te
różne przykłady działań skutecznych i nieudolnych powinny skłaniać do postawienia pytań o przyczyny
tak jaskrawych różnic. Częściowo wyjaśnić je mogą szczegółowe ustalenia kontroli NIK, na inne pytania
powinny odpowiedzieć osoby i jednostki zobowiązane do nadzoru i kontroli.
Państwo przyjazne obywatelowi powinno stosować prawo i standardy Unii Europejskiej. Jak bowiem
wykazały przeprowadzone kontrole, podczas których badane było funkcjonowanie w Polsce unijnych
uregulowań, przepisy te akcentowały prawa obywateli, były zorientowane na obronę ich interesów,
poprawę warunków pracy i życia. Tak było choćby w wypadku gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku, funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, czy zasad gospodarowa169

nia odpadami. Badania te udowodniły również, że unijne dyrektywy z trudem adaptują się w polskiej
rzeczywistości. Jaskrawym tego przykładem była kontrola poświęcona ocenie prac nad tworzeniem

1.

Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, do którego budowy (i stworzenia w ślad za tym
katastru nieruchomości) rząd zobowiązał się w 1998 r., a Komisja Europejska uznała za warunek niezbędny
do spełnienia gospodarczego kryterium członkostwa Polski w UE. Tymczasem do tej pory nie stworzono
nawet podstaw prawnych do budowy ZSIN, co wymagało uchwalenia jednej ustawy i znowelizowania
innej. Warto zauważyć, iż od opracowania i przyjęcia odpowiednich przepisów niejednokrotnie znacznie
trudniejsze bywa wprowadzenie ich w życie, a jeszcze większy problem stanowi przyswojenie ducha tych
aktów prawnych.
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Omówienie wyników ważniejszych
kontroli

1. Lepiej niż w latach poprzednich przebiegał w 2005 r.
proces zawierania i realizacji kontraktów na świadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczenia w NFZ [por.
zał. nr 3, str. 52], mimo że nadal obarczony był on licznymi
wadami. Fundusz po raz pierwszy od jego utworzenia zanotował dodatni wynik finansowy, na co złożyły się korzystne
rezultaty osiągnięte zarówno przez centralę, jak i oddziały
wojewódzkie.
W celu ujednolicenia wartości świadczeń, opracowano
ich punktową ocenę. Jednak wartość punktu ustalali dyrektorzy oddziałów w sposób uznaniowy, nie analizując
rzeczywistych kosztów świadczenia. W rezultacie wycena
punktu poszczególnych rodzajów świadczeń oraz ich liczba
były wynikiem negocjacji. Powodowało to duże zróżnicowanie cen takich samych świadczeń zdrowotnych między
różnymi oddziałami Funduszu. Oddziały Funduszu nie rozpoznały również wielkości zapotrzebowania na poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych, a także możliwości
ich wykonania przez składających oferty. Świadczyły o tym
kolejki pacjentów i przekroczenia ustalonych limitów finansowych, z drugiej zaś strony – niewykonanie kontraktów
przez część świadczeniodawców, najczęściej z powodu
niewystarczającej liczby łóżek szpitalnych, sal operacyjnych, sprzętu i materiałów do wykonywania zabiegów,
a także obsady lekarskiej. Okazało się, iż część świadczeniodawców umieściła w ofertach niezgodne ze stanem
faktycznym dane o wyposażeniu w sprzęt i aparaturę oraz
kwalifikacji personelu medycznego. Mimo to oddziały Funduszu nie zagwarantowały sobie w takiej sytuacji prawa do
zmiany kontraktu, co znacznie utrudniało zakup świadczeń
u innego wykonawcy.
Oddziały Funduszu nie dysponowały rzetelnymi informacjami o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenia
świadczenia. Świadczeniodawcy zobowiązani byli do prowadzenia takich list i przekazywania co miesiąc odpowiednich informacji oddziałom wojewódzkim Funduszu, ale tylko
czwarta część placówek z obowiązku tego wywiązywała się
właściwie. W rezultacie wiarygodność centralnego rejestru
oczekujących na udzielenie świadczeń była wątpliwa.
Niektórzy świadczeniodawcy nierzetelnie wywiązywali się
z umów lub naruszali ich postanowienia, m.in. nieprawidłowo
kwalifikowali procedury, wykazywali fikcyjne świadczenia lub
rozliczali jedno świadczenie kilkakrotnie, nieprawidłowo naliczali należności, posługiwali się niekompletną dokumentacją, nie podawali pełnej informacji o zaordynowanych lekach

i zasadności ich podawania. Zazwyczaj przestrzegane były
natomiast prawa pacjenta do swobodnego wyboru placówki,
choć zdarzały się przypadki odmowy udzielenia świadczenia
ubezpieczonym zameldowanym poza terenem objętym działaniem danego oddziału wojewódzkiego NFZ.

2. Oszczędnemu i celowemu wydatkowaniu środków
publicznych nie sprzyjał fakt, iż system wprowadzania do
obrotu produktów leczniczych oraz finansowania leków
niepodlegających refundacji na podstawie przepisów
dotyczących powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego [por. zał. nr 3, str. 53] był niespójny i nieprzejrzysty.
Minister właściwy ds. zdrowia bez podstawy prawnej
dopuścił do obrotu leki nieposiadające pełnej dokumentacji,
a niektóre z nich umieścił w wykazach leków refundowanych.
Było to rezultatem zastosowania, ze względu na zaległości
w rejestracji produktów leczniczych, uproszczonej procedury
polegającej na wydawaniu decyzji z tzw. zaleceniami, które
winny być dopełnione zanim leki trafią do obrotu. W praktyce, przygotowując projekty takich decyzji, Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych niejednokrotnie nie dysponował kompletem niezbędnych informacji. W konsekwencji w 18 decyzjach Ministra Zdrowia zabrakło podstawowych danych, takich jak nazwa i adres wytwórcy, miejsce wytwarzania, okres ważności
produktu leczniczego, sposób przechowywania i transportu.
W ramach tej procedury, na 1317 pozwoleń udzielonych
między styczniem a kwietniem 2004 r., Minister Zdrowia wydał 867 pozwoleń z zaleceniami.
W latach 2002-2005 Ministerstwo Zdrowia ponosiło
znaczne koszty zakupu leków na tzw. „lekowe programy polityki zdrowotnej”, takie jak zaopatrzenie chorych na hemofilię w czynniki krzepnięcia, czy leczenie niedoboru wzrostu
hormonem wzrostu – mimo braku ustawowej definicji takiego
programu. W ocenie NIK były to wydatki nielegalne, bowiem
koszty tych leków powinny być opłacone ze środków ubezpieczenia zdrowotnego.
W 2004 r. wprowadzono tzw. programy terapeutyczne
(lekowe), w ramach których finansowano koszty innowacyjnych i drogich leków. Zarząd Funduszu nie potrafił uzasadnić doboru przyjętych programów, ponieważ nie opracował
trybu ich wyboru i zatwierdzania oraz sposobu ustalania cen
leków, stanowiących podstawę wyceny procedur medycznych. W wypadku sześciu programów zastosowano kryteria wiekowe, ograniczające leczenie innowacyjnymi lekami
pacjentów, którzy przekroczyli – w zależności od programu
– 50-75 lat życia. Zdaniem NIK, zapisy te były sprzeczne
z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, a także
z Kodeksem etyki lekarskiej.
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Nie były aktualizowane, stosownie do zmian wprowadzanych kolejnymi ustawami o ubezpieczeniach zdrowotnych, przepisy dotyczące sprowadzania z zagranicy,
w ramach tzw. importu docelowego, produktów leczniczych
nieposiadających pozwolenia dopuszczenia do obrotu,
a niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.
Ustalono także, że dopiero po czterech latach od wejścia
w życie ustawy o cenach, Minister Zdrowia wykonał delegację zobowiązującą go do ustalenia cen urzędowych na
produkty lecznicze stosowane w lecznictwie zamkniętym.
Zdaniem NIK, na sposób finansowania leków ze środków
publicznych niekorzystnie wpływał również brak właściwego
nadzoru prezesa Funduszu nad wojewódzkimi oddziałami
NFZ, tych zaś – nad świadczeniodawcami realizującymi programy terapeutyczne.

3. NIK pozytywnie oceniła wykonywanie zadań z zakresu rehabilitacji leczniczej realizowanej w ramach
prewencji rentowej przez ZUS i KRUS oraz wydatkowanie środków publicznych na ten cel [por. zał. nr 3, str.
51], choć – zdaniem Izby – prowadzone przez ZUS działania
powinny być precyzyjniej zaplanowane, a system finansowania centrów i ośrodków rehabilitacyjnych KRUS – bardziej
przejrzysty.
Prewencja rentowa, prowadzona przez ZUS w ośrodkach własnych lub zewnętrznych, obejmuje m.in. rehabilitację leczniczą ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub
częściową niezdolnością do pracy. Nie wnosząc uwag do
efektów działalności rehabilitacyjnej, Izba wyraziła zastrzeżenia do sposobu i rzetelności planowania corocznych wydatków na ten cel. Mimo że w 2003 r. z ustalonej kwoty 115
mln zł wydatkowano niespełna 100 mln zł, a w następnym
roku z 95 mln zł niecałe 80 mln zł. Na 2005 r. ponownie zaplanowano 115 mln zł, z czego ZUS wykorzystał 77,3 mln
zł (67,2% – był to najniższy wskaźnik wykorzystania tych
środków w ostatnich trzech latach). Niewykonanie planów
finansowych spowodowane było głównie mniejszą od przewidywanej liczbą osób poddanych leczeniu rehabilitacyjnemu, na co zasadniczy wpływ miał spadek liczby wniosków
o rehabilitację wydanych przez lekarzy, zmniejszająca się
liczba orzeczeń o niezdolności do pracy dla celów rentowych, a także niepodjęcie rehabilitacji przez osoby na nią
skierowane. Zdaniem Zakładu, nie ma podstaw do wyegzekwowania od ubezpieczonych stawiennictwa na turnusie
rehabilitacyjnym, rehabilitacja lecznicza jest świadczeniem
zdrowotnym, a te udzielane są po wyrażeniu zgody przez
pacjenta. NIK nie podziela tego stanowiska, gdyż ubezpieczony z wnioskiem o przyznanie świadczenia występuje do
organu rentowego dobrowolnie. Tymczasem art. 80 pkt 5

172

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zobowiązuje
ubezpieczonego do poddania się – w celu ustalenia prawa
do świadczeń i ich wysokości – leczeniu lub rehabilitacji. Należy podkreślić, że o możliwości rehabilitacji lub o jej braku
decyduje lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym.
Rehabilitacja rolników prowadzona była głównie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej należących do KRUS. W ocenie NIK, centra i ośrodki rehabilitacji
nie mogą jednocześnie funkcjonować jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki organizacyjne
Kasy. Samodzielny zoz winien pokrywać koszty działalności
i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów. W wypadku centrów i ośrodków KRUS warunek
ów nie został spełniony, gdyż Kasa udzielała tym jednostkom wsparcia finansowego. Zdaniem Izby, mogą one nadal
funkcjonować jako samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej przestając być jednocześnie, zgodnie z ustawą
o zoz, jednostkami organizacyjnymi Kasy, lub pozostać nimi,
jeśli zostaną przekształcone w jednostki lub zakłady budżetowe.
W latach 2003-2005 Kasa dokonywała zakupu świadczeń po cenach niższych od stawek osobodnia planowanych
przez centra i ośrodki KRUS. Powstałe niedobory miały być
pokrywane z dochodów z działalności komercyjnej. W rzeczywistości, gdy uzyskane wpływy nie gwarantowały osiągnięcia zaplanowanego wyniku finansowego, zawierane były
aneksy do umów, w których z mocą wsteczną podwyższano
stawki osobodnia leczenia. W ocenie NIK, rekompensowanie niedoborów drogą zwiększania stawek świadczeń rehabilitacyjnych stanowiło de facto formę dotacji organu założycielskiego dla ośrodków i centrów Kasy.

4.

Z ustaleń kontroli prawidłowości świadczenia
usług przez domy pomocy społecznej [por. zał. nr 3,
str. 50] wynika, że placówki te nie zapewniały podopiecznym należytych warunków pobytu, ani usług opiekuńczych
na odpowiednim poziomie. Obowiązujących standardów
nie był w stanie zapewnić w pełnym zakresie ani jeden z 38
skontrolowanych domów, głównie z powodu zbytniego zagęszczenia pokoi mieszkalnych, barier architektonicznych,
szczupłości personelu, nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także złego stanu sanitarnego.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, placówki nieosiągające wymaganego standardu były zobowiązane do
opracowania i zrealizowania do końca 2006 r. programu
naprawczego. Wprawdzie wszystkie domy posiadały takie
programy, jednak w zdecydowanej większości stopień ich
zaawansowania wykluczał możliwość dotrzymania ustalonego terminu. Opracowanie programów było więc działa-

niem pozornym, podjętym jedynie w celu uzyskania warunkowego zezwolenia na dalsze funkcjonowanie, ponieważ
powiaty nie przewidziały na ten cel w swoich budżetach
niezbędnych środków.
Realizacja programów naprawczych przebiegała opieszale również dlatego, że wojewodowie nie wywiązywali
się z obowiązku sprawowania nadzoru nad domami opieki
społecznej. Nie znali także liczby podmiotów gospodarczych prowadzących na ich terenie komercyjną działalność
opiekuńczą, funkcjonujących na dodatek bez zezwolenia,
bowiem jego wydanie uniemożliwiał wojewodom brak przepisów wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej.
Z początkiem 2004 r., kiedy zmieniły się zasady finansowania pobytu i do ponoszenia jego kosztów zobowiązany
został sam pensjonariusz, jego rodzina oraz gmina, zainteresowanie tą formą pomocy radykalnie zmalało, a średni
okres oczekiwania na miejsce w krótkim czasie zmniejszył
się z 15 miesięcy do jednego kwartału. Opiekę nad osobami,
które zrezygnowały z pobytu w domach pomocy, najczęściej
przejęła rodzina, lub gminy świadczyły im usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania, natomiast wymagający całodobowej opieki kierowani byli do zakładów opiekuńczo-leczniczych, gdzie koszty pobytu finansuje NFZ i pacjent, nie zaś
gmina.
Ustalenia kontroli nie wyjaśniają przyczyny spadku liczby osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy
społecznej. Nie wiadomo, czy uprzednio zbyt pochopnie kierowano je do wspomnianych placówek, w których koszty pobytu praktycznie finansowane były z budżetu państwa, czy
też zmiany poszły zbyt daleko i skutecznie zniechęciły gminy oraz potrzebujących do korzystania z tej formy pomocy.
Zdaniem NIK, poznanie obiektywnej przyczyny takiego stanu
wymaga analizy, którą powinien przeprowadzić niezależny
ośrodek naukowo-badawczy. Jej wyniki mogłyby stanowić
punkt wyjścia do opracowania nowej strategii funkcjonowania domów pomocy społecznej i ewentualnego rozważenia
partnerstwa prywatno-publicznego.

5. Oceniając prawidłowość funkcjonowania izb wytrzeźwień, ze szczególnym uwzględnieniem warunków
przyjmowania i przetrzymywania osób zatrzymanych
oraz poszanowania ich praw [por. zał. nr 3, str. 89], NIK
za właściwy uznała sposób realizacji przez nie ich podstawowych zadań. Skontrolowane jednostki zapewniały osobom
nietrzeźwym doraźną opiekę, udzielając świadczeń higieniczno-sanitarnych, a w razie potrzeby również medycznych, czas zatrzymania nie przekraczał ustalonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 24 godzin, zaś zdarzenia
nadzwyczajne w postaci urazów, samookaleczeń czy bójek

występowały sporadycznie, a ich przyczyną – poza jednym
wypadkiem – nie były zaniedbania personelu. Odnotowano
również przypadki włączania izb w struktury miejskich ośrodków lub zespołów rozwiązywania problemów alkoholowych
i terapii uzależnień. Pozytywnie oceniono zwłaszcza rozwiązania funkcjonujące w Łodzi, gdzie opiekę nad nietrzeźwymi
sprawuje specjalistyczny zakład opieki zdrowotnej.
Jednocześnie NIK negatywnie oceniła sposób postępowania z osobami nietrzeźwymi, ze względu na naruszanie
ich prawa do nietykalności i wolności osobistej w przypadkach doprowadzania do izb wytrzeźwień i stosowanie wobec
nich środków przymusu bezpośredniego w okolicznościach
nieprzewidzianych w ustawie. Powodem skierowania do izby
wytrzeźwień i ewentualnego zatrzymania nie może być tylko
stan nietrzeźwości, ale muszą zostać spełnione również inne
przesłanki. W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości, doprowadzane do izby wytrzeźwień mogą być wyłącznie takie
osoby nietrzeźwe, które swoim zachowaniem dają powód do
zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy albo
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub
zdrowiu bądź życiu lub zdrowiu innych osób. Tymczasem
okoliczności te oceniane były przez funkcjonariuszy Policji
lub straży gminnych niekiedy w sposób dowolny. Świadczą
o tym przypadki doprowadzenia osób niezdradzających
oznak nietrzeźwości, a nawet takich, u których badania alkomatem nie wykazały obecności alkoholu w organizmie.
Większość skontrolowanych izb posiadała warunki lokalowe nieodpowiadające ustalonym standardom. W części z nich
nie było odpowiednich ambulatoriów, ani jedna nie dysponowała wymaganym zastawem leków i sprzętu medycznego do
udzielania pierwszej pomocy, w kilku odnotowano powtarzające się przypadki braku lekarza lub choćby felczera.
Izby wytrzeźwień są specyficznymi jednostkami, w których dochodzi do okresowego pozbawienia wolności osób
doprowadzonych, stosuje się środki przymusu bezpośredniego i w których jednocześnie udzielane są świadczenia
zdrowotne. Mimo to ani ustawa o wychowaniu w trzeźwości
ani inne akty prawne nie przewidują żadnej szczególnej formy nadzoru nad ich działalnością ze strony organów administracji rządowej. W praktyce jednostki te podlegały jedynie
nadzorowi ze strony jednostek samorządu terytorialnego,
które je utworzyły. W ocenie NIK, nadzór ten nie był skuteczny, a sprawujące go jednostki samorządowe w sposób
niezadowalający wykorzystywały posiadane uprawnienia
kontrolne.

6. Nie zostały stworzone warunki prawne i organizacyjnych umożliwiające pełne urzeczywistnienie konstytucyjnej
zasady jawności życia publicznego. Jak wykazała kontrola
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wywiązywania się wojewodów i jednostek samorządu
terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji
publicznej [por. zał. nr 3, str. 65], postanowienia ustawy
o dostępie do informacji publicznej realizowane były opieszale lub w sposób niepełny.
Realizację prawa do uzyskania informacji o działalności
organów władzy publicznej, samorządu gospodarczego i zawodowego oraz osób pełniących funkcje publiczne umożliwia przede wszystkim powszechny dostęp do Biuletynu
Informacji Publicznej, który winien pozwolić zainteresowanym na samodzielne, bez pośrednictwa urzędu, wyszukanie
i zapoznanie się z pożądana informacją. Z badań NIK wynika jednak, że ten urzędowy publikator teleinformatyczny nie
funkcjonuje należycie. Treści, które powinny być w nim publikowane, nie zostały określone wystarczająco precyzyjnie,
a przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej okazały się niespójne i rozproszone po wielu ustawach. Strona
główna BIP, wykonana na zlecenie MSWiA, nie zawierała
menu przedmiotowego, a menu podmiotowe nie zapewniało
połączenia ze stronami znacznej części podmiotów zarejestrowanych na stronie głównej.
Kontrola przeprowadzona w 75 jednostkach – urzędach
wojewódzkich i marszałkowskich, starostwach powiatowych
oraz urzędach miejskich i gminnych – ujawniła, że zakres
i szczegółowość informacji publicznych prezentowanych
na stronach podmiotowych BIP były zróżnicowane, głównie
z powodu niejednolitej interpretacji przez jednostki nieprecyzyjnych przepisów określających zakres informacji podlegających upublicznieniu. Ani jedna ze skontrolowanych jednostek
nie zamieściła całości wymaganych danych; większość nie
opublikowała oświadczeń o działalności gospodarczej i informacji o zatrudnieniu w podmiotach samorządowych członków
najbliższej rodziny funkcjonariuszy samorządowych, znaczna
część – nie prowadziła publicznie dostępnego wykazu informacji o stanie i ochronie środowiska, a internetowe bazy danych z takimi informacjami miały tylko nieliczne, uważając ów
obowiązek za zbędny i zbyt pracochłonny.
W ocenie NIK, aktualne uwarunkowania prawne i rozwiązania organizacyjne nie gwarantują pełnego dostępu do
informacji publicznej i należytego funkcjonowania systemu
stron BIP. Nie można określić liczby podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron podmiotowych BIP, brakuje
również środków umożliwiających wyegzekwowanie tej
powinności. Rozporządzenie w sprawie BIP nie normuje
standaryzacji adresów stron podmiotowych i trybu ich wyszukiwania, nie określa również szczegółowych wymagań
dotyczących układu stron Biuletynu, standardów wizualnej
prezentacji zawartych tam treści, ani technicznych standardów dostępności serwisów internetowych.
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7. Mimo upływu 5 lat od nałożenia na organy administracji publicznej obowiązku gromadzenia i udostępniania
informacji o środowisku [por. zał. nr 3, str. 59], nadal
znaczna ich część nie uwzględniała związanych z tym zadań
w swoich regulaminach, nie wyznaczyła też komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie wspomnianych
spraw. Kontrola przeprowadzona w 14 organach administracji publicznej oraz informacje pobrane w 20 urzędach gmin
dowodzą, iż międzynarodowe zobowiązania, wynikające
z ratyfikacji Konwencji z Aarchus, a regulowane w sposób
szczegółowy w ustawie – Prawo ochrony środowiska, wypełniane są niedbale i opieszale.
Każdy obywatel ma prawo żądać informacji o środowisku i jego ochronie, a wszystkie organy administracji
będące w ich posiadaniu mają obowiązek je udostępniać.
W kraju brakowało jednolitego, spójnego systemu gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku. Z obowiązku prowadzenia przez organy administracji publicznej
wykazu danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie nie wywiązywała się co piąta spośród 34 objętych badaniami jednostek. Utworzone
przez nie wykazy często były nieaktualne i niepełne, a połowa z nich – prowadzona niezgodnie z ustalonym wzorem.
Nie wszystkie informowały też na stronach internetowych
nawet o samym fakcie prowadzenia takiego wykazu, jego
dostępności w urzędzie, sposobie i zakresie udostępniania
danych, opłatach, terminach itd.
Konwencja z Aarchus kładzie nacisk na dostępność
informacji o środowisku w elektronicznych bazach danych. Również i ten obowiązek nie był w pełni realizowany.
W wielu urzędach w ogóle nie wiedziano o uruchomionym
we wrześniu 2005 r., kosztem 1,5 mln euro, portalu internetowym www.ekoportal.pl. Sytuację powinna poprawić
uchwalona przez Sejm RP w lutym 2006 r. ustawa o zmianie
ustawy – Prawo ochrony środowiska, która zobowiązuje do
znacznie szerszego niż dotychczas upowszechniania informacji o środowisku za pomocą publicznych sieci teleinformatycznych. Należy jednak zauważyć, że wejście w życie
przepisów tej ustawy pod koniec grudnia 2006 r. oznacza
blisko dwuletnie opóźnienie w stosunku do terminu wyznaczonego unijną dyrektywą.
Dotychczasowe obserwacje mogłyby świadczyć o stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniu na informacje o środowisku. Część kontrolowanych jednostek uznała, że zwalnia je
to z obowiązku prowadzenia publicznie dostępnego wykazu
takich danych. Zdaniem NIK, powodem owego pozornego
braku zainteresowania były właśnie trudności z ich uzyskaniem. Tymczasem organy władzy powinny przekazywać in-

formacje z własnej inicjatywy, a do tego zachęcać obywateli
by się zapoznali z ich treścią, ponieważ jedynie szerokie ich
upowszechnienie umożliwi obywatelom uzyskanie wiedzy
pozwalającej na świadomy i aktywny udział w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska.

8.

Jeśli chodzi o realizację przez organy władzy
publicznej innych praw obywateli, NIK zajęła krytyczne stanowisko wobec przebiegu procesu rekonwersji
zawodowej 1/ żołnierzy zawodowych odchodzących
z Sił Zbrojnych RP [por. zał. nr 3, str. 45]. W tym istotnym dla powodzenia działań restrukturyzacyjnych procesie doszło do licznych nieprawidłowości, które poważnie
zakłóciły jego tok i spowodowały, że nie przebiegał zgodnie z oczekiwaniami.
W projektach przepisów mających regulować pomoc rekonwersyjną widoczny był brak staranności. Minister Obrony
Narodowej zobowiązał do pośredniczenia w uzyskaniu pracy
przez żołnierzy zawodowych organy, które nie posiadały do
tego upoważnienia, co naruszało przepisy ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i podlegało karze
grzywny. W wydanym rozporządzeniu nie uwzględnił, naruszając ustawę o służbie zawodowej żołnierzy zawodowych,
szczególnego statusu żołnierzy zwolnionych z zawodowej
służby wojskowej ze względu na zmiany organizacyjne. Nie
podjął też działań zmierzających do uregulowania warunków
i trybu kierowania byłych żołnierzy zawodowych na stanowiska pracy związane z obronnością kraju, do czego zobowiązany został minister właściwy ds. pracy, w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej.
W resorcie obrony narodowej nie wypracowano całościowej koncepcji świadczenia pomocy rekonwersyjnej
ani mechanizmów pozwalających oceniać efekty podejmowanych przedsięwzięć. Wojskowe komendy uzupełnień
nie poczyniły kroków dla pozyskania informacji o wolnych
stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju w organach administracji rządowej oraz innych instytucjach
i podmiotach. Nie została nawet szerzej wykorzystana
możliwość zatrudnienia zwalnianych żołnierzy na takich
stanowiskach w resorcie obrony narodowej. Na dodatek
przyjęty w 2004 r. skomplikowany system finansowania
wydłużył czas przekazywania środków na przekwalifikowanie, co mogło powodować zakłócenia w ich wykorzystaniu.
1/

Pod tym pojęciem MON rozumie ogół przedsięwzięć mających ułatwić zawodowym żołnierzom, zbędnym w Siłach Zbrojnych w związku z ich restruktury-

Odnotowano również pozytywne efekty prowadzonych
działań. Udział Ministra Obrony Narodowej w tworzeniu i wydawaniu aktów prawnych obejmujących proces rekonwersji
zawodowej żołnierzy, mimo popełnianych błędów, pozwolił
kompleksowo uregulować związane z tym problemy. System
rekonwersji kadr ułatwił dostęp do informacji o świadczeniach
przysługujących zwalnianym żołnierzom. Zadowalające rezultaty przyniosło organizowanie doradztwa zawodowego,
kursów, giełd i targów pracy. Nie usprawiedliwia to jednak
niewłaściwej współpracy z cywilnymi organami administracji
rządowej, braku właściwego nadzoru, ani takiego choćby
faktu, iż MON nie skorzystało z możliwości uczestniczenia
w specjalnych programach aktywizacji zawodowej żołnierzy
zawodowych, finansowanych ze środków unijnych.

9.

Pozytywnie, choć nie bez istotnych zastrzeżeń
w kwestii planowania i spożytkowania otrzymanych do dyspozycji zasobów finansowych, NIK oceniła wykorzystanie
środków publicznych na funkcjonowanie instytucji
kultury prowadzonych przez Ministra Kultury 2/ [por. zał.
nr 3, str. 39] – muzeów, teatrów, centrów kultury i sztuki, domów pracy twórczej itp.
Okolicznością korzystną dla działalności 35 instytucji
kultury, pozostających w gestii wspomnianego ministra, był
znaczny wzrost nakładów na ich funkcjonowanie (w latach
2003-2005 zwiększyły się one o 47%), a także wspieranie
niektórych z nich ze środków pochodzących z dopłat do
stawek w grach stanowiących monopol państwa. Mimo to
znaczna część placówek notowała pokaźne straty. Poza
brakiem działań dyscyplinujących i organizacyjnych służb
ministerstwa przyczyną było przede wszystkim niedostosowanie kosztów działalności instytucji do ich możliwości
finansowych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
zwiększenie wydatków może nastąpić w wypadku osiągnięcia przychodów wyższych niż prognozowane i powinno się
wiązać ze zmianą planu finansowego. Kontrola przeprowadzona w 17 instytucjach kultury wykazała, że w części z nich,
m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Teatrze Wielkim
– Operze Narodowej w Warszawie, Zamku Królewskim na
Wawelu, powyższe zasady nie były stosowane.
Do zachwiania równowagi między przychodami a wydatkami przyczyniło się samo Ministerstwo Kultury, ponieważ nie opracowało kryteriów, według których ustalana byłaby wysokość dotacji na finansowanie bieżącej działalności
podległych instytucji, uwzględniających m.in. ich sytuację
finansową i zakres planowanej na dany rok działalności.
Utrudniało to przestrzeganie zasad zawartych w ustawie

zacją, zmniejszeniem liczebności i dostosowywaniem do standardów NATO,
przekwalifikowanie się i podjęcie nowego zatrudnienia.

2/

Od 31 października 2005 r. – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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o finansach publicznych, według których wydatki publiczne
powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny,
z intencją uzyskania możliwie najlepszych efektów z danych
nakładów. Niezgodnie z obowiązującymi przepisami przyznawane były również dotacje celowe. Środki przekazywano
bez sprawdzenia, czy beneficjent będzie w stanie je wykorzystać. Powodowało to, że jedne instytucje lokowały nadwyżki na rachunkach bankowych, inne zaś miały wysokie
niedobory, z kolei środki na inwestycje budowlane rozdzielano bez znajomości dokumentacji.
W wielu skontrolowanych placówkach nie była przestrzegana ustawa o finansach publicznych i przepisy o zamówieniach publicznych. W sposób właściwy nie funkcjonowały również procedury kontroli finansowej, czego skutkiem
były nieprawidłowości w prowadzeniu sprawozdawczości
i ewidencji księgowej. Połowa skontrolowanych instytucji
nie wykorzystała istniejących możliwości powiększenia dochodów własnych, pochodzących głównie z opłat za bilety
wstępu oraz wynajmu pomieszczeń, z kolei trzy jednostki
uzyskały nienależne przychody, pobierając opłaty za zwiedzanie wystaw w dniach bezpłatnego wstępu do muzeów.
Nadzór byłego Ministra Kultury nad wykorzystaniem
środków publicznych przez podległe mu instytucje był mało
skuteczny. Okresowe oceny placówek nie obejmowały kwestii gospodarowania środkami finansowymi, co było niezgodne z zarządzeniem tegoż ministra w sprawie trybu przeprowadzania okresowych ocen całości gospodarki finansowej
jednostek. Nie analizowano też zobowiązań instytucji kultury
prowadzących inwestycje oraz nie sporządzano merytorycznych opinii o przedkładanych rocznych sprawozdaniach finansowych.

10.

Jak wykazała kontrola finansowania ze środków
publicznych sportu wyczynowego [por. zał. nr 3, str. 37],
przeprowadzona m.in. w polskich związkach sportowych,
publicznych szkołach mistrzostwa sportowego, wojewódzkich interdyscyplinarnych stowarzyszeniach kultury fizycznej
oraz ośrodkach przygotowań olimpijskich, środki te na ogół
wydawane były prawidłowo i z pożytkiem dla szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo.
W latach 2003-2005 (I półr.), środki publiczne na sport
kwalifikowany zwiększyły się z 587 mln zł do 705 mln. Polskie związki sportowe sygnalizowały wprawdzie, iż kwoty
te były niewystarczające, jednak swoją działalność finansowały głównie ze środków publicznych, ponieważ dochody własne większości z nich nie pokrywały nawet kosztów
funkcjonowania zarządu związku oraz biura. W ocenie
NIK, główną tego przyczyną była słabość organizacyjna
i kadrowa związków, a także brak umiejętności prowadze-
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nia skutecznego marketingu oraz pozyskiwania wsparcia
ze źródeł niepublicznych.
Należy zauważyć, iż nawet te pozostające do dyspozycji
środki nie zawsze były wykorzystywane prawidłowo, a ustawowe lub zlecone zadania realizowane w całości, jak to było
w 6 spośród 19 skontrolowanych związków. Z kolei w szkołach mistrzostwa sportowego nie przestrzegano zasad rekrutacji, połowa programów szkoleń nie spełniała ustalonych
wymogów, część trenerów i instruktorów nie posiadała przygotowania pedagogicznego, nie analizowano i nie oceniano
efektywności szkolenia sportowego. Wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej wywiązywały
się wprawdzie z obowiązku szkolenia młodzieży, jednak
wątpliwości budziły zasady naboru do kadry wojewódzkiej,
brak wieloletnich planów szkoleniowych, formalny jedynie
charakter współpracy ze związkami sportowymi.
W Polsce, w odróżnieniu od innych krajów europejskich,
udział dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w najszerzej
rozumianej aktywności ruchowej o charakterze sportowym
jest stosunkowo niewielki. Według Strategii rozwoju sportu
w Polsce do roku 2012 kształtuje się on w granicach 1530%, podczas gdy średni wskaźnik dla krajów UE wynosi 5070%. Jednocześnie osiągnięcia polskich juniorów w Europie
i na świecie nie zawsze przekładają się na wyniki sportowe
w wieku seniora. Wiąże się to m.in. z kwestią prawidłowości
i efektywności szkolenia sportowego młodzieży i osób dorosłych. W ocenie NIK, osiągnięciom zamierzonych celów
w sporcie wyczynowym nie sprzyjał zwłaszcza wielotorowy
system zarządzania sportem i częste zmiany organizacyjne.
Wprowadzona od 1 września 2005 r. reforma, polegająca na
utworzeniu jednego ośrodka obejmującego swym działaniem
cały sport wyczynowy, stworzyła, zdaniem Izby, warunki do
zmiany opisanego stanu rzeczy i szansę bardziej efektywnego wykorzystania przeznaczonych na wspomniany cel
środków publicznych.

11. Przeprowadzona w 47 jednostkach samorządu
terytorialnego kontrola organizacji i finansowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego [por. zał. nr 3, str. 38] pozwoliła stwierdzić, iż ukształtowana sieć tego typu placówek,
stanowiąca element reformy oświaty, na ogół dobrze wypełnia swoje zadanie, umożliwiając absolwentom gimnazjów
wywiązanie się z obowiązku nauki, a absolwentom zasadniczych szkół zawodowych i liceów – kontynuowanie edukacji w technikach i liceach uzupełniających oraz w szkołach
policealnych dla młodzieży lub dorosłych. Skontrolowane
powiaty i miasta na prawach powiatu w terminie utworzyły
sieci szkół ponadgimnazjalnych, sfinansowały też obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów, choć niektóre z braku

wystarczających środków czyniły naciski na łączenie mało
licznych klas, starały się też ograniczać wydatki na zakup
pomocy naukowo-dydaktycznych i książek.
Obiektywny sprawdzian w postaci zewnętrznych egzaminów świadczy jednak o niezadowalających efektach
pracy dydaktycznej części szkół ponadgimnazjalnych,
zwłaszcza liceów profilowanych i zasadniczych szkół zawodowych. W roku szkolnym 2004/2005 egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących nie zdało 7,2%
absolwentów, ale w liceach profilowanych – 28,8%, zaś egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe –32,1%
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Zdaniem
NIK, Minister Edukacji Narodowej powinien rozważyć celowość dalszego funkcjonowania liceum profilowanego
w obecnym kształcie organizacyjnym.
Nie wszystkie placówki cieszyły się wśród młodzieży
popularnością. Część z nich, głównie zasadniczych szkół
zawodowych i liceów profilowanych, z braku chętnych rozpoczęła działalność dydaktyczną z opóźnieniem lub nie podjęła jej wcale. Kłopoty z rekrutacją odnotowano zwłaszcza
w uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach
uzupełniających, a ich powodem był brak zainteresowania
potencjalnych kandydatów, którzy chętniej kontynuowali naukę w szkołach dla dorosłych.
Wiele do życzenia pozostawiał nadzór nad szkolnictwem
ponadgimnazjalnym. Organy prowadzące interesowały głównie zagadnienia finansowe, kuratorzy oświaty koncentrowali
się na opiniowaniu arkuszy organizacyjnych szkół. Gminy
zaś z wątpliwym skutkiem kontrolowały spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat, czego nie ułatwiał im brak odpowiedniego zapisu w ustawie o systemie
oświaty. Swoich powinności nie wypełniał w sposób zadowalający również minister właściwy ds. oświaty i wychowania, który nie wydał rozporządzenia określającego podstawy
programowe dla większości zawodów ujętych w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego, do czego zobowiązywała go ustawa o systemie oświaty. Z kolei zawinione przez
wspomniany resort opóźnienie w wykorzystaniu środków
rezerw celowych spowodowało, iż nie zdołano wyposażyć
wszystkich liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz
średnich szkół zawodowych w pracownie komputerowe
przed końcem 2004 r., jak to zakładał Program działań Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w latach 2002-2010.

12.

Nie zostały wykorzystane możliwości wynikające z tych zapisów w ustawie o systemie oświaty, które zapowiadały roztoczenie opieki nad uczniami szczególnie
uzdolnionymi [por. zał. nr 3, str. 42] i miały zapewnić im
możliwość zdobywania wiedzy według indywidualnych pro-

gramów nauczania oraz ukończenia każdego z typów szkół
w skróconym czasie.
Z badań przeprowadzonych w 74 szkołach publicznych
wynika, iż edukację uczniów szczególnie uzdolnionych
traktowano w sposób marginalny. Liczba młodzieży kształcącej się według indywidualnych programów lub toków nauki była niewielka i miała – w badanych latach 2004/2005
i 2005/2006 – tendencję malejącą. W drugim z tych okresów, z takich form nauki korzystało, w zależności od województwa i rodzaju szkoły, od 0,02% do 0,54% uczniów, co
stanowiło tylko 10% młodzieży szkolnej posiadającej zdolności w stopniu ponadprzeciętnym. Skontrolowane szkoły
w zdecydowanej większości nie starały się wyselekcjonować z ogółu uczniów osób szczególnie uzdolnionych. Nie
badały ich predyspozycji, nie próbowały konsultować się
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu ustalenia możliwości intelektualnych i potrzeb edukacyjnych.
W wielu placówkach zagadnienia te w ogóle nie znajdowały
odzwierciedlenia w dokumentacji edukacyjnej, nie były też
przedmiotem zainteresowania rad pedagogicznych.
Niezbędnego bodźca w tym względzie nie stanowiły
z pewnością działania podejmowane przez MEN. Ograniczały się do podziału środków przeznaczonych na organizację konkursów i olimpiad przedmiotowych, dofinansowywania takich przedsięwzięć jak Krajowy Fundusz na rzecz
Dzieci, kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów
Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego ds.
oświaty i wychowania. Były to działania promujące wiedzę
i zachęcające do osiągania dobrych wyników w nauce, nie
tworzyły natomiast do tego sprzyjających warunków i nie
stanowiły spójnego systemu opieki i pomocy w rozwijaniu
posiadanych zdolności.
Minister Edukacji Narodowej wśród corocznie wyznaczanych kuratorom oświaty priorytetowych zadań z dziedziny nadzoru pedagogicznego nie uwzględniał tematyki
związanej z kształceniem dzieci i młodzieży szczególnie
uzdolnionej, co utrudniało, zdaniem NIK, programowanie
i koordynowanie działań w skali ogólnokrajowej. Nie były dokonywane całościowe analizy i oceny realizacji przez szkoły
i placówki oświatowe tego rodzaju zadań. Nie zostały też
wykorzystane, a nawet podsumowane, wyniki obiecującego
eksperymentu pedagogicznego przeprowadzonego w Toruniu z udziałem kadry naukowej miejscowego uniwersytetu,
gdzie w doświadczalnej szkole w latach 1999-2004 kształciła się młodzież szczególnie uzdolniona, m.in. pochodząca
ze wsi i małych miasteczek oraz środowisk społecznie zaniedbanych.
W tym kontekście na podkreślenie zasługują przedsięwzięcia podejmowane przez Krajowy Fundusz na rzecz
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Dzieci. Stowarzyszenie to od 23 lat udziela pomocy uczniom
szczególnie uzdolnionym, przyznaje stypendia, umożliwia
kontakty z naukowcami, dostęp do fachowej literatury oraz
udział w specjalnie organizowanych spotkaniach i zajęciach,
konkursach, seminariach, warsztatach, stażach badawczych
i obozach naukowych, wypełniając tym samym częściowo
lukę w systemie edukacyjnym.

13.

Kontrola organizacji egzaminów eksternistycznych w systemie oświaty [por. zał. nr 3, str. 36], do
których przystępują osoby pełnoletnie niebędące uczniami
szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, pragnące jednak uzyskać świadectwo jej ukończenia3
ujawniła, że w ani jednym spośród skontrolowanych kuratoriów oświaty nie został zachowany tryb powoływania państwowych komisji egzaminacyjnych. W centrach kształcenia
ustawicznego i zespołach szkół dla dorosłych naruszano
przepisy określające organizację i przebieg egzaminów.
Prace komisji i zespołów egzaminacyjnych często były dokumentowane w sposób niepełny lub niedbały, co było m.in.
skutkiem niezapewnienia skutecznego nadzoru ze strony
kuratoriów oświaty. Wpisów do protokołów egzaminacyjnych
i indeksów zdających dokonywały osoby nieuprawnione.
Niezgodnie z przepisami o rachunkowości prowadzono dokumentację finansowo-księgową, nie zostały też określone
zasady wydatkowania środków z opłat za egzaminy.
Jednocześnie ujawniono fakty świadczące o możliwości
zaistnienia korupcji. Z pewnością należy do nich zaliczyć
prowadzenie przez członków zespołów egzaminacyjnych
odpłatnych zajęć przygotowujących do egzaminu, czy uzależnienie przez dyrektorów szkół dopuszczenia zdających
do egzaminów od uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w oparciu o kadrę i bazę lokalową tych placówek. Do
czynników korupcjogennych należy także zaliczyć zaniedbania w dokumentowaniu przeprowadzonych czynności, brak
harmonogramu egzaminów, dopuszczanie do nich osób
niepełnoletnich, czy niesporządzenie po zakończonej sesji
sprawozdań z ich przebiegu. Ponadto Izba krytycznie oceniła dowolność w ustalaniu opłat za egzaminy i brak kontroli
wewnętrznej w centrach kształcenia i zespołach szkół.
NIK podkreśliła potrzebę pilnego wyeliminowania
stwierdzonych nieprawidłowości, ponieważ egzaminy eksternistyczne są ważnym elementem systemu kształcenia
ustawicznego, obejmującego każdego roku liczną grupę
osób dorosłych, pragnących zdobyć kwalifikacje zawodowe
bądź uzupełnić wykształcenie ogólne. Jest to zagadnienie
o dużym znaczeniu, co potwierdza przyjęcie przez Radę Mi3/ Z wyjątkiem szkół kształcących w zawodach medycznych.
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nistrów w 2003 r. Strategii rozwoju kształcenia ustawicznego
do 2010 r. wyznaczającej kierunki działań i zadania mające
na celu lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego do
potrzeb gospodarki i zwiększenia szans na europejskim rynku pracy.

14. Utrzymywanie się w szkolnictwie akademickim
niekorzystnych zjawisk, będących już kilkakrotnie przedmiotem krytycznych ocen NIK, potwierdziła kontrola doraźna
odpłatności za studia w państwowych szkołach wyższych [por. zał. nr 3, str. 35], podjęta w celu sprawdzenia,
w jakim stopniu zrealizowane zostały wnioski oraz wykorzystane oceny i uwagi wynikające z badań przeprowadzonych
w 2002 r. W 7 spośród 25 poprzednio badanych państwowych szkół wyższych stwierdzono, że większość z nich nie
wykonała wniosków pokontrolnych. W rezultacie ponad
połowa wniosków, wynikających z ustaleń kolejnej kontroli,
dotyczyła tych samych nieprawidłowości i adresowana była
do tych samych uczelni, co poprzednio.
Ustalono, iż państwowe szkoły wyższe, wykorzystując niesłabnące zainteresowanie młodzieży uzyskaniem wyższego
wykształcenia, nadal ograniczały dostęp na I rok bezpłatnych
studiów dziennych, zwiększając jednocześnie limity przyjęć na
odpłatne studia zaoczne i wieczorowe. Aby pozyskać możliwie
największą liczbę studentów wnoszących opłaty, stawiano im
wymagania niższe niż kandydatom na studia dzienne, a nawet rezygnowano w ogóle z jakichkolwiek form sprawdzania
ich wiedzy i predyspozycji. W 5 uczelniach kształcono studentów na kierunkach studiów lub w zamiejscowych jednostkach
organizacyjnych nie mając do tego uprawnień. Dwie uczelnie,
którym w zamiejscowych ośrodkach wolno było kształcić studentów jedynie w ramach programu studiów wyższych zawodowych, prowadziły je na poziomie magisterskim. Na nielegalność takiej praktyki zwracała uwagę zarówno NIK, jak i Zespół
Oceniający Państwowej Komisji Akredytacyjnej, dokonujący
w 2004 r. oceny jakości kształcenia.
W większości skontrolowanych uczelni nie realizowano
w pełni planów i programów określonych w standardach
nauczania, zaś programy studiów zaocznych, przewidujące
mniejsze obciążenie zajęciami niż na studiach dziennych,
nie spełniały minimalnych wymogów określonych dla poszczególnych kierunków. Nagminnie nie były również przestrzegane wymagania dotyczące stanu kadry nauczycieli
akademickich ani jej proporcji do liczby studentów na danym
kierunku studiów. Chociaż czesne pobierane od studentów
studiów płatnych w myśl wyroku Trybunału Konstytucyjnego
nie może przekroczyć kosztów ponoszonych przez uczelnie
na ich uruchomienie i prowadzenie, wysokość opłat ustalano
na poziomie nawet trzykrotnie wyższym.

Utrzymywanie się opisanych nieprawidłowości, mimo
iż były Minister Edukacji Narodowej i Sportu zwracał się do
rektorów nadzorowanych uczelni z prośbą o ich usunięcie,
dowodzi trafności oceny wiążącej występowanie uchybień
ze słabością nadzoru nad państwowymi szkołami wyższymi.
Aktualna pozostaje także opinia, iż istnieje pilna potrzeba
kompleksowej przebudowy systemu organizacji i finansowania studiów wyższych w Polsce, ponieważ rozwiązania
preferujące rozwój ilościowy oparty na odpłatnych formach
studiów zaocznych i wieczorowych nie zapewniają utrzymania wymaganego poziomu kształcenia.

15.

Wyniki kontroli osiągania przez Siły Powietrzne
zdolności obronnych wynikających z procesu planowania obronnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego [por. zał. nr 3, str. 48], dotyczącej ważnej sfery
funkcjonowania państwa, uzasadniały krytyczną ocenę efektów podejmowanych działań oraz stopnia przygotowania Sił
Powietrznych do wypełniania zadań przypisanych im w ramach planowania obronnego NATO. Fakt, iż zakładany na
lata 2003-2004 poziom zdolności obronnych nie został przez
ten rodzaj Sił Zbrojnych osiągnięty, wynikał z opóźnień,
a także z nieprawidłowości przy planowaniu i realizacji podejmowanych przedsięwzięć. Badania wykazały również, że
podejmując zobowiązania sojusznicze niejednokrotnie zbyt
optymistycznie oceniano możliwości wywiązania się z ich realizacji, nie zostały też realistycznie oszacowane niezbędne
do poniesienia koszty.

16.

Kontrola realizacji zadań ustawowych przez
Biuro Ochrony Rządu [por. zał. nr 3, str. 47] pokazała, że
formacja ta należycie wypełnia swe powinności, do których
należy m.in. ochrona osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu, a także ochrona delegacji państw obcych przebywających na terytorium RP oraz polskich przedstawicielstw
dyplomatycznych i konsularnych poza granicami kraju.
Zastrzeżenia budził natomiast brak w ochranianych
obiektach urządzeń zapewniających funkcjonariuszom bezpieczeństwo w czasie ładowania i rozładowywania broni,
a podczas wykonywania przez BOR zadań za granicą – niedostateczna sprawność urządzeń technicznych służących
zapewnieniu ochrony obiektom, niewystarczająca szczelność stref bezpieczeństwa, a także uchybienia w koordynacji działań służb krajowych i zagranicznych. Nieprawidłowości te, które mogły mieć wpływ na skuteczność działań
ochronnych, wynikały z błędów popełnionych w czasie przygotowywania wizyt zagranicznych, przede wszystkim przez
pracowników MSZ.

NIK krytycznie oceniła przypadki nieprzestrzegania prawa przy udzielaniu zamówień publicznych. Kontrola 17 takich
postępowań z lat 2002-2004 wykazała, że prawie połowę
z nich udzielono z naruszeniem przepisów o zamówieniach
publicznych bądź ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Przeprowadzenie 5 postępowań na zasadach szczególnych
uzasadniano istotnymi interesami bezpieczeństwa państwa, mimo iż zakup miał służyć zapewnieniu bezpieczeństwa ochranianych osób. W 4 postępowaniach naruszono
zasadę, że przedmiot zamówienia określa się za pomocą
obiektywnych cech technicznych i jakościowych. Udzielając
zamówień na zasadach szczególnych lub z pominięciem
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych z uwagi
na tajemnicę państwową lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, nie stosowano procedur wynikających z ustawy
o ochronie informacji niejawnych.
Kontrola ujawniła również zaniedbania legislacyjne. Wraz
z wejściem w życie 30 marca 2001 r. ustawy o BOR, Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wydał wszystkich
związanych z nią aktów wykonawczych. Ukazywały się one
sukcesywnie w 2002 r., zaś jeden z nich nie został wydany
do czasu zakończenia kontroli. Minister nie wypełnił również
dyspozycji zawartej w ustawie – Prawo budowlane, obligującej go do wydania rozporządzenia określającego warunki
techniczne, jakim winny odpowiadać strzelnice resortu spraw
wewnętrznych, którego brak może stwarzać zagrożenie dla
życia i zdrowia ich użytkowników oraz osób postronnych.
Stwierdzono, że Minister bez podstawy prawnej podejmował decyzje o ochronie osób innych niż wymienione
w ustawie. Wydanie dwóch takich decyzji, o objęciu ochroną
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z powodu braku
prywatnego samochodu oraz członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ze względu na zagrożenie napadami było,
w ocenie NIK, działaniem nielegalnym, gdyż nie dało się ono
uzasadnić, jak tego wymagał przepis, dobrem państwa.

17. Jednym z powodów podjęcia kontroli organizacji
i realizacji procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji [por. zał. nr 3, str. 46] były zmiany w tym
systemie: zamknięcie wszystkich ośrodków szkolenia Policji i następnie ich częściowa reaktywacja, nieudane próby
przekształceń organizacyjnych w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie i utworzenia Akademii Policyjnej, a także likwidacja Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji – komórki, która miała istotny wpływ na organizację i realizację
szkolenia oraz doskonalenia zawodowego policjantów. Działania te podejmowano często w oparciu o doraźne, nie do
końca przemyślane koncepcje, a przeprowadzone zmiany
destabilizowały system szkolenia policjantów.
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Likwidacja ośrodków szkolenia Policji zakłóciła dotychczasowy tok zawodowej edukacji policjantów. Poprzednio szkolenie podstawowe odbywało się w szkołach Policji i ośrodkach
szkolenia zlokalizowanych przy 14 komendach wojewódzkich
Policji, zaś szkolenie specjalistyczne w szkołach Policji oraz –
szkolenie oficerskie – w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Po
zlikwidowaniu wspomnianych ośrodków całość szkolenia podstawowego przejęły szkoły Policji, w tym także Wyższa Szkoła
Policji. Jednakże zbytnio obciążony system szkolenia stał się
mało wydolny – np. w październiku 2002 r. szkoły mogły przyjąć
2.192 osób, podczas gdy szkoleniem specjalistycznym należało
objąć 5.699 słuchaczy. Skutkiem ubocznym likwidacji ośrodków
szkolenia Policji było odejście z nich 354 policjantów, z których
część przeszła na stanowiska niezwiązane ze szkoleniem, część
zaś na emeryturę. Wprowadzone zmiany nie przyniosły również
spodziewanych korzyści finansowych. Ograniczenie działalności ośrodków miało pozwolić zaoszczędzić 3,3 mln zł, jednakże
koszty związane z likwidacją tylko trzech ośrodków w Lublinie,
Brzegu i Toruniu przekroczyły 1,2 mln zł, zaś koszty reaktywacji
w latach 2004-2005 ośrodków w Sieradzu, Poznaniu i Gdańsku
pochłonęły 2,9 mln zł – blisko 90% spodziewanych oszczędności z likwidacji wszystkich 14 ośrodków.
Kontrola, obejmująca okres od lipca 2003 r. do czerwca
2005 r., ujawniła też wiele innych nieprawidłowości. W doskonaleniu zawodowym uczestniczyło tylko 64% zobowiązanych do tego policjantów, kadra naukowo-dydaktyczna szkół
Policji odbyła zbyt małą liczbę praktyk w komendach i komisariatach Policji, zaś opracowany w I półr. 2005 r. program
szkolenia podstawowego policjantów charakteryzował się
m.in. nadmiarem teorii, przy niedostatku ćwiczeń praktycznych i metod aktywizujących. Ocenę rezultatów działalności
szkoleniowej utrudniał z kolei brak systemu badania efektywności szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów.
Istotne zastrzeżenia wzbudziła też niewystarczająca liczba
i zły stan części strzelnic policyjnych, mogący stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.
Na powstanie takiej sytuacji wpłynął z pewnością niezadowalający nadzór Komendanta Głównego Policji nad szkoleniem zawodowym policjantów. Ograniczał się do ustalenia
systemu sprawozdań z przebiegu szkolenia i doskonalenia
zawodowego funkcjonariuszy w jednostkach Policji, a zagadnienia, o których mowa, nie stały się również przedmiotem zainteresowania służb KGP, właściwych w sprawach
kadr i szkolenia oraz kontroli i inspekcji.

18.

Jak wynika z ustaleń kontroli funkcjonowania
systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt na terenie
województwa małopolskiego dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego [por. zał. nr 3, str.
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77], system ten nie sprawdził się w roli narzędzia umożliwiającego osiągnięcie wspomnianego celu. Wbrew założeniom
nie stanowił on skutecznej bariery zabezpieczającej konsumentów przed nabyciem produktów pochodzących od sztuk
zarażonych lub chorych, nie ułatwiał też szybkiego dotarcia
do źródła ewentualnych zakażeń.
Zgodnie z rozporządzeniem unijnym, zwierzęta gospodarskie muszą być identyfikowalne i rejestrowane w taki
sposób, by w razie potrzeby można było odtworzyć ich historię od momentu urodzenia aż po ubój lub padnięcie. System
obowiązujący w Polsce początkowo miał służyć jedynie do
obsługi dopłat dla rolników, dopiero później został dostosowany do potrzeb identyfikacji i rejestracji zwierząt. A przynajmniej taka była intencja, w praktyce uzyskane za jego
pomocą dane nie zawsze były zgodne z rzeczywistością,
a stan faktyczny niejednokrotnie znacznie różnił się od stanu
ewidencyjnego.
Wspomniany system okazał się mało użyteczny w sytuacji dużego rozdrobnienia gospodarstw i znacznej liczby niewielkich stad. Ponadto wymagał pracochłonnego wprowadzania i analizowania danych, nie posiadał natomiast wielu
funkcji usprawniających jego obsługę i umożliwiających odpowiednie filtrowanie danych. Generował też wiele błędnych
informacji, m.in. na temat płci zwierzęcia, przemieszczania,
daty przybycia do stada, co powodowało, że niektóre miejsca gromadzenia bydła zostały zarejestrowane jako gospodarstwa, a handlowcy jako przewoźnicy. W konsekwencji informacje o niemal dwóch trzecich zwierząt objętych kontrolą
NIK były niekompletne. Utrudniało to w znacznym stopniu
ustalenie wszystkich miejsc ich pobytu i zidentyfikowanie zagrożonych stad w wypadku stwierdzenia choroby zakaźnej.
Poza słabościami samego systemu, jedną z przyczyn
jego niewłaściwego funkcjonowania był brak odpowiednich
uregulowań prawnych oraz niejasności w przepisach. Nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad rejestracją i identyfikacją
zwierząt ograniczał się do kontroli na miejscu w siedzibach
stad oraz egzekwowania od posiadaczy bydła zgłaszania do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zdarzeń
i danych dotyczących zwierząt, ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt nie regulowała natomiast sposobu
i zakresu nadzoru nad działaniami Agencji. Brakowało również właściwej współpracy między obydwiema wymienionymi instytucjami.
Zdaniem NIK, ujawnione nieprawidłowości w dużej
mierze wynikały z faktu, iż zobowiązana do nadzorowania
systemu Inspekcja Weterynaryjna nie posiadała ku temu
odpowiednich możliwości kadrowych ani finansowych. O jej
nad wyraz skromnym potencjale świadczy okoliczność, iż
była w stanie skontrolować na miejscu zaledwie 2% ogólnej

liczby siedzib stad z terenu województwa małopolskiego,
podczas gdy w myśl rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich, kontrole takie winny obejmować minimum 10%
siedzib stad.

19.

Badania prawidłowości wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu [por. zał. nr 3, str. 85],
przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, pozwoliły ocenić pozytywnie, mimo
stwierdzonych uchybień, realizację tych projektów. Zadania
objęte kontrolą – 14 inwestycyjnych i 2 nieinwestycyjne – wybrano zgodnie z kryteriami określonymi przez radę nadzorczą Funduszu. Skontrolowane zadania inwestycyjne zostały
prawidłowo przygotowane. Beneficjenci dysponowali kompletną dokumentacją projektową, harmonogramami rzeczowo-finansowymi i zabezpieczonymi w planach finansowych
środkami własnymi lub pomocowymi. Realizacja wszystkich
skontrolowanych przedsięwzięć przebiegała terminowo,
a dokumenty rozliczeniowe i finansowe zostały sporządzone
poprawnie. Nie wywiązali się natomiast w terminie ze swych
zobowiązań dwaj beneficjenci, którzy podjęli się przygotowania bazy danych wykorzystywanych przy podejmowaniu
działań związanych z ochroną środowiska w województwie
opolskim oraz opracowania i wdrożenia do produkcji preparatu do bioutylizacji odpadów organicznych.
Kontrola podjęta w celu sprawdzenia wykorzystania
uwag i wniosków wynikających z poprzednich badań wykazała, iż nadal do dofinansowania kwalifikowano zadania
nieprzygotowane należycie, rzetelność wniosków o pomoc
finansową i przedkładanych rozliczeń nie zawsze była wnikliwie sprawdzana, miały też miejsce przypadki wydatkowania
przez beneficjentów środków Funduszu z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych. Niepokoić może ponadto
nieuzasadniony wzrost wydatków na funkcjonowania zarządu i biura Funduszu. Jego koszty administracyjne w 2004 r.
zwiększyły się o 14,5% w stosunku do roku poprzedniego,
a na następny rok zaplanowano kolejny wzrost, o niemal
24%, m.in. ze względu na poszerzenie składu zarządu i zatrudnienie kolejnego, trzeciego wiceprezesa, co Izba uznała
za działania niegospodarne.

20.

Kontrola funkcjonowania parków narodowych
w zakresie zachowania zrównoważonego użytkowania
oraz odnawiania zasobów przyrody [por. zał. nr 3, str. 76]
pozwoliła ocenić pozytywnie służące temu celowi działania
wspomnianych jednostek. Równocześnie jednak NIK wskazała na szereg okoliczności natury prawnej i organizacyjnej,
utrudniających parkom wykonywanie przypisanych im zadań.

Podstawą działań ochronnych parku narodowego jest
dwudziestoletni plan ochrony przyrody. Dokument ten winien m.in. wskazywać obszary udostępniane do celów naukowych, turystycznych, rekreacyjnych, a także miejsca,
w których może być prowadzona działalność wytwórcza,
handlowa i rolnicza oraz określać sposoby ich udostępniania. Jednakże z dniem 2 lutego 2002 r., w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z 1991 r., istniejące plany
utraciły moc obowiązującą. W ocenie NIK, brak uregulowań
prawnych uniemożliwił dyrektorom parków właściwą ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego: nie mogli oni
skutecznie chronić parków przed zabudową korytarzy ekologicznych i przeciwdziałać powstawaniu zwartej zabudowy
w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych.
Stabilizacji systemu ochrony przyrody nie służyły również zmiany koncepcji zarządzania ochroną przyrody w parkach, jakie wprowadzali kolejni główni konserwatorzy przyrody, a także nieskoordynowanie podejmowanych działań.
Ministerstwo Środowiska, mimo ustawowego obowiązku, nie
koordynowało działalności naukowej parków, a koordynację
działalności edukacyjnej Izba oceniła jako niewystarczającą.
Aktualny stan rozpoznania zasobów przyrodniczych
w poszczególnych parkach pochodzi z lat 90. W większości
z nich nie prowadzono usystematyzowanego monitoringu
zmian zachodzących w podlegających ochronie ekosystemach, ani skuteczności działań ochronnych. W praktyce monitoring ograniczał się do wybranych elementów ekosystemów lub użytkowania turystycznego obszaru parków, mimo
że Polska, będąca sygnatariuszem Konwencji o różnorodności biologicznej, zobowiązała się do identyfikacji i monitorowania zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym.
Uwagę zwracał brak spójności w uregulowaniach dotyczących ochrony przyrody w nadmorskich parkach narodowych, gdzie w pasie technicznym i w pasie ochronnym oraz
na wodach morskich nakładają się kompetencje administracyjne kilku podmiotów. Aktualnie obowiązujący stan prawny
powoduje, iż dyrektor takiego parku jest zobowiązany do
ochrony dziedzictwa przyrodniczego na tym terenie, ale jego
kompetencje nie zostały szczegółowo określone w ustawie
o ochronie przyrody. Z kolei urząd morski nie zajmuje się
ochroną przyrody, ale zarządza obszarem wchodzącym
w skład parku. Zarządzanie obszarami chronionymi utrudniała również niejednoznaczność przepisów dotyczących
sieci obszarów Natura 2000 znajdujących się na terenie
parków narodowych, szczególnie wówczas, gdy wykraczały
poza ich obręb.
Jednym z efektów kontroli jest sporządzona z inicjatywy
NIK, przy udziale ekspertów, lista dobrych praktyk w dzie-
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dzinie ochrony przyrody w parkach narodowych. Zasady te,
opracowane na podstawie najlepszych doświadczeń krajowych i zagranicznych, stanowią zbiór reguł postępowania,
a jednocześnie zawierają wskazówki metodyczne przydatne
dla celów kontroli oraz oceny działalności parków narodowych.

21.

Optymizmem nie napawają wyniki kontroli funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce [por.
zał. nr 3, str. 58]. Podjęto nią m.in. wskutek mnożących się
w ostatnim czasie sygnałów o braku wystarczającej pomocy
państwa dla tego typu rolnictwa, a także wobec zagrożenia
wypłat dla gospodarstw ekologicznych ze środków unijnych.
Ze statystyk wynika, że w latach 2003-2005 liczba takich gospodarstw potroiła się, a powierzchnia upraw wzrosła czterokrotnie. Nie zmienia to jednak faktu, że rolnictwo
ekologiczne, na które przestawiło się niespełna 0,5% gospodarstw, ciągle stanowi niewielki margines, a Polska, mimo
sprzyjających warunków klimatycznych, pozostaje w tyle za
krajami „starej Unii”, gdzie wskaźnik ten sięga 9%.
Tak znaczne opóźnienia spowodowane zostały czynnikami zarówno ekonomicznej, jak i organizacyjnej natury.
Wytwarzanie żywności metodami ekologicznymi, bez użycia nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, wymaga większego nakładu pracy. Niezbędne jest wsparcie
finansowe ze strony państwa ze względu na wyższe nakłady, a także konieczność posiadania certyfikatu potwierdzającego ekologiczny charakter produkcji i poddania jej
odpłatnej kontroli jednostek certyfikujących. Tymczasem
system wsparcia finansowego dla tego typu działalności
praktycznie nie istniał aż do 1998 r., kiedy to wprowadzono dotację do kosztów kontroli gospodarstw ekologicznych
udzielaną jednostkom kontrolnym. W rok później ustanowiono dopłaty do powierzchni upraw ekologicznych. Dopiero od tego czasu notuje się stały wzrost liczby gospodarstw
ekologicznych, nadal jednak, mimo wydatnego wspomożenia po 2004 r. środków publicznych przeznaczonych na
dofinansowanie rolnictwa ekologicznego środkami unijnymi, nie jest to wzrost, jakiego należałoby oczekiwać. Część
winy za taki stan rzeczy ponoszą, zdaniem NIK, organy
administracji rządowej.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie
była przygotowana do dokonania w czasie wyznaczonym
rozporządzeniem Rady Ministrów wypłat z tytułu płatności
rolnośrodowiskowych – pakiet „rolnictwo ekologiczne”, gdyż
nie posiadała jeszcze akredytacji jako agencja płatnicza. Na
dodatek stosowane przez nią procedury w początkowym
okresie były niespójne ze wspomnianym rozporządzeniem,
co utrudniało naliczanie płatności.
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Ujawniono też nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu certyfikacji, nadzoru i kontroli rolnictwa ekologicznego. Jednostki certyfikujące nie dość że wydawały certyfikaty
z opóźnieniem, to na początku 2005 r. nie miały wymaganego upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W rezultacie dokumenty te, a także zaświadczenia o objęciu gospodarstw planem kontroli, zostały unieważnione. Z drugiej
strony kontrolowane gospodarstwa i przetwórnie nagminnie
nie przestrzegały zasad prowadzenia produkcji ekologicznej.
Wśród 624 badanych partii zdrowej żywności ponad połowa była nieodpowiednio oznakowana, opatrzona etykietami
sugerującymi, że są produktami rolnictwa ekologicznego,
mimo iż faktycznie pochodziły z upraw prowadzonych metodami konwencjonalnymi, lub posiadała wady jakościowe.

22.

Nie przyniosły, jak dotąd, odczuwalnych efektów
międzynarodowe działania związane z ochroną wód zlewni
rzeki Bug [por. zał. nr 3, str. 81]. Kontrola równoległa przeprowadzona przez NIK oraz najwyższe organy kontroli Ukrainy
i Białorusi wykazała, iż dotychczasowa współpraca resortu środowiska z odpowiednimi organami obu wspomnianych krajów
nie doprowadziła do poprawy stanu czystości wód w zlewni tej
transgranicznej rzeki.
Od wielu lat wody Bugu, począwszy od miejsca,
w którym staje się on naturalną polsko-ukraińską granicą państwową, aż po ujście do Zalewu Zegrzyńskiego, ze
względu na skalę zanieczyszczeń zaliczane są do IV klasy
jakości. Spowodowane to jest przede wszystkim zrzutami
nieoczyszczonych ścieków w ukraińskiej części zlewni rzeki. Jak dotąd, międzynarodowe współdziałanie w ochronie
dorzecza Bugu przed zanieczyszczeniami sprowadzało się
do rutynowej wymiany informacji o planowanym monitoringu
oraz wyników analiz wybranych prób pomiarowych czystości
rzeki, których porównywalność utrudniały odmienne systemy
monitorowania, inne zestawy badanych parametrów, różne
sposoby oceny i standardy jakości wód.
Jedną z przyczyn takiego stanu był fakt, iż nie weszły
w życie główne ustalenia opracowanego w latach 19982003 Projektu pilotowego monitoringu i oceny jakości wód
w zlewni rzeki Bug, mające umożliwić prawidłową gospodarkę wodną w jej dorzeczu. Nie doszło również do utworzenia
polsko-ukraińsko-białoruskiej grupy roboczej ds. wdrażania
projektu pilotowego ani do powstania komisji użytkowania
i ochrony zasobów wodnych zlewni Bugu, zaś w 2006 r.,
ze względu na trudności z finansowaniem projektu, w ogóle
odstąpiono od jego realizacji. W ocenie NIK, uniemożliwiało to stworzenie jednolitego, rzetelnego źródła informacji
o sytuacji w całej zlewni rzeki, niezbędnego do wspólnego,
efektywnego zarządzania jej wodami.

Nie zostało również właściwie przygotowane istotne
przedsięwzięcie realizowane przez Polskę samodzielnie
– Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych.
Brak dostatecznego rozpoznania problemów gospodarki
ściekowej gmin w zlewni Bugu spowodował, iż w pierwotnym jego wariancie z 2003 r. pominięto wiele planowanych
przez gminy zadań inwestycyjnych. Przeoczenie to naprawiono dopiero w zaktualizowanej w 2005 r. wersji programu,
obejmującej 42, zamiast, jak poprzednio, 18 aglomeracji
gminnych z terenów województw lubelskiego, podlaskiego
i mazowieckiego. Ułatwiło im to dostęp do środków publicznych i umożliwiło rozpoczęcie bądź kontynuację działań
mających na celu wyposażenie tych aglomeracji do 2015 r.,
zgodnie z wymogami unijnymi, w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków.
Krytycznie oceniono też sposób dokumentowania realizacji programu. Ministerstwo Środowiska corocznie zmieniało zakres żądanych informacji, przesyłając wojewodom wzory sprawozdań w terminach uniemożliwiających rzetelne ich
przygotowanie. W rezultacie powstałe zbiorcze sprawozdania z postępu zadań inwestycyjnych w gminach były niespójne, zawierały wiele błędów formalnych i merytorycznych.

23. Ważnym czynnikiem wpływającym na stan środowiska naturalnego jest zdolność do skutecznego rozwiązania problemu rosnącej ilości odpadów. Kontrola segregacji,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
biodegradowalnych [por. zał. nr 3, str. 71] wykazała, działania idą wprawdzie we właściwym kierunku, jednak dzieje
się to zdecydowanie zbyt wolno.
Z badań przeprowadzonych w 12 gminach wynika m.in.,
iż w latach 2002-2004 liczba ich mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów komunalnych zwiększyła się nieznacznie, z 60% do 65%, a udział odpadów komunalnych
zbieranych selektywnie z 2,3% do 2,7%. Jest to i tak odsetek
wyższy od średniej krajowej, która w końcu wspomnianego
okresu wyniosła 2%. W 2003 r. na składowiskach znalazło
się 96,7% z 9,9 mln ton zebranych odpadów komunalnych.
Dla porównania – rok wcześniej w Hiszpanii, Francji i Niemczech na składowiska wywożono 50-80% takich odpadów,
a w Danii, Szwajcarii i Szwecji 20-40%.
Kontrola ujawniła małe zaangażowanie części skontrolowanych gmin w organizację selektywnej zbiórki odpadów.
Do 30 czerwca 2004 r., w terminie ustalonym ustawą o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, gminne plany
gospodarki odpadami zostały uchwalone tylko w 5 gminach.
W 5 kolejnych nastąpiło to w 3 do 13 miesięcy po wspomnia-

nej dacie, w 2 ostatnich plany owe nie zostały uchwalone do
dnia zakończenia kontroli. Tylko w 3 gminach kontrolowano
gospodarujących odpadami komunalnymi przedsiębiorców,
którzy w wielu wypadkach nie przestrzegali zasad przerobu
odpadów. Selektywną ich zbiórkę wprowadzono wprawdzie
we wszystkich skontrolowanych gminach, jednakże tylko
w dwóch objęto nią wszystkich mieszkańców.
Posiadane przez kontrolowane jednostki instalacje służące do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym 8 kompostowni i 9 sortowni, wykorzystane były
w 2004 r. w 77%. W okresie objętym kontrolą praktycznie nie
pracowały 3 instalacje, a dalszych 7 nie było wykorzystywanych nawet w połowie, m.in. z powodu zbyt małego dopływu wyselekcjonowanego surowca. Wytwarzany z odpadów
kompost nie spełniał zaostrzonych w czerwcu 2001 r. oraz
w listopadzie 2004 r. wymogów określających zawartość
zanieczyszczeń i pożądanych składników, a zatem zgodnie z zapisami ustawy o odpadach stanowił nadal odpad,
który nie mógł być wprowadzany do obrotu handlowego.
Nie zachęcało to podmiotów prowadzących przerób odpadów biodegradowalnych do zintensyfikowania działalności,
ponieważ oprócz poniesionych kosztów przerobu, musiałyby również sfinansować składowanie takiego kompostu na
składowiskach.
Należy zauważyć, iż 12 badanych gmin należało do nielicznej, 3% grupy takich jednostek, w których w minionych latach w ogóle podjęto działania w celu ograniczenia ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska – na 2478
gmin w kraju, w końcu 2000 r. tylko w 74 istniały urządzenia
i instalacje do prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunalnych. Dostosowanie gospodarki odpadami do wymagań unijnych wiązać się będzie z koniecznością
ograniczania w 2010 r. ilości odpadów biodegradowalnych
wywożonych na składowiska o 3,1 mln ton, czyli 17,5%
wytworzonych wówczas odpadów. Mając na względzie sposób doboru jednostek do kontroli oraz skalę stwierdzonych
nieprawidłowości Izba wyraziła obawę, że zbyt wolne tempo
zmian w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w kraju
może uniemożliwić realizację tego zadania.

24.

W wyniku kontroli gospodarowania odpadami
opakowaniowymi i poużytkowymi [por. zał. nr 3, str. 60],
NIK uznała za niezadowalające przestrzeganie przepisów
prawa w tym zakresie. Winę za tę sytuację ponoszą zarówno
organy administracji samorządowej, jak i podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z wprowadzaniem
na rynek opakowań i produktów w opakowaniach, wytwarzaniem odpadów opakowaniowych, ich zbieraniem, transportem, odzyskiem i recyklingiem.
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Badania w urzędach marszałkowskich, urzędach miast,
starostwach powiatowych i podmiotach gospodarczych wykazały, iż zdecydowana większość wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami uchwalono
z opóźnieniem sięgającym nawet roku, a 5 gminnych planów
nie uchwalono do dnia zakończenia kontroli. Skontrolowane
organy administracji samorządowej oraz podmioty gospodarcze nie przestrzegały przepisów dotyczących prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Spośród 19 skontrolowanych gmin,
tylko w 6 systemem tym objęto wszystkich mieszkańców,
jednak w latach 2002-2004 z terenu tych 19 gmin do odzysku
i recyklingu przekazano zaledwie 6% wytworzonych odpadów.
Skontrolowane podmioty gospodarcze wprowadzające
na rynek produkty objęte opłatą produktową nie zapewniły
odzysku ani recyklingu żadnego z odpadów poużytkowych
z tych produktów. Część podmiotów opóźniała się z wpłaceniem opłat produktowych należnych w przypadku nieosiągnięcia wymaganych rocznych poziomów odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych i poużytkowych, a marszałkowie
województw zaległe opłaty egzekwowali opieszale.
W latach 2002-2004, około 30% kontrolowanych podmiotów gospodarczych oraz blisko 70% prezydentów i burmistrzów miast objętych kontrolą nie przekazała w terminie
marszałkom województw oraz wojewódzkim funduszom
ochrony środowiska i gospodarki wodnej rocznych sprawozdań dotyczących gospodarowania opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi. Co więcej, 4 podmioty gospodarcze i 6 prezydentów miast sprawozdań nie
złożyło w ogóle. Ponadto prawie 40% rocznych raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami i ponad
połowa sprawozdań trafiła do Ministerstwa Środowiska oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z opóźnieniem sięgającym nawet 2 lat.
NIK krytycznie oceniła też skuteczność działań Ministra
Środowiska podjętych w celu wdrożenia systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi, a także nadzoru nad organami administracji publicznej, odpowiedzialnymi za opracowanie planów gospodarki odpadami,
funkcjonowanie systemu sprawozdawczości i selektywnego
zbierania odpadów w gminach. Dopiero w kwietniu 2003 r.
wydane zostało rozporządzenie, szczegółowo określające
zakres i formę wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
co było jedną z przyczyn opóźnień w przygotowaniu planów,
a w konsekwencji również planów powiatowych i gminnych.
Zdaniem NIK, system opłat produktowych był mało skuteczny. Nie dyscyplinował podmiotów gospodarczych do
osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu
odpadów poużytkowych, nie zachęcił też samorządów gmin
do rozwijania selektywnego ich zbierania.
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25. Szczególną formę dbałości państwa o zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom stanowiło przeciwdziałanie
i likwidacja skutków zdarzeń nadzwyczajnych. W tej dziedzinie nie przyniosły spodziewanych efektów działania prowadzone w czasie czterech lat realizacji programu wieloletniego Program dla Odry 2006, szczególnie w obszarze
zabezpieczenia przeciwpowodziowego [por. zał. nr 3, str.
100]. Plan modernizacji Odrzańskiego Systemu Wodnego
powstał po katastrofalnej powodzi w 1997 r. Realizowany
był przez Radę Ministrów za pośrednictwem Pełnomocnika
Rządu ds. Programu dla Odry 2006, na którą to funkcję powołany został Wojewoda Dolnośląski. Celem projektu było
zbudowanie w latach 2002-2016 systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzględniającej m.in. wymogi zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ochronę czystości wód i środowiska przyrodniczego, a także potrzeby
transportowe i ogólnogospodarcze. Wprowadzaniu w życie
jego zapisów sprzyjał klimat związany z akcesją, a następnie członkostwem Polski w UE. Znalazło to odzwierciedlenie
w optymistycznych założeniach co do możliwości ubiegania
się o unijne środki pomocowe.
Urzeczywistnienie tak szeroko zakrojonych zamierzeń wymagało sprawnego planowania i energicznego zarządzania.
Tymczasem realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych
nie została należycie przygotowana. W ocenie NIK, Pełnomocnik Rządu nie sprostał obowiązkom związanym z koordynacją
programu. Nie zostały sporządzone plany finansowo-rzeczowe ani harmonogramy, a poszczególne przedsięwzięcia były
kwalifikowane do programu w sposób dowolny. W rezultacie
wartość wykonanych w latach 2002-2005 prac, określona
w sprawozdaniach na 3 mld zł, została oszacowana przez NIK
na około 1,4 mld, co oznaczało wykorzystanie 15,5% nakładów przy upływie niemal 27% ustalonego czasu.
Opóźnienia w realizacji programu spowodowała częściowo roczna zwłoka w rozpoczęciu jego finansowanie
przez budżet państwa. Co więcej, wyasygnowane z budżetu
kwoty, które w założeniu miały stanowić wkład potrzebny
do uruchomienia środków pozabudżetowych, niejednokrotnie stanowiły jedyne źródło finansowania. Dotkliwie dał się
odczuć brak ściślejszej współpracy Pełnomocnika Rządu
z innymi podmiotami realizującymi program, a szczególnie
z Ministrem Środowiska, w celu pozyskania środków unijnych i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z powodu nieprawidłowości w dokumentacji, z 15 zadań zgłoszonych przez Pełnomocnika Rządu do
dofinansowania w latach 2004-2006 ze środków Funduszu
Spójności, Ministerstwo Środowiska pozytywnie zweryfikowało tylko jedno.

Do głównych przyczyn zaistnienia przedstawionego
stanu zaliczyć należy brak skutecznego nadzoru i kontroli.
Rada Ministrów przekazywała Sejmowi RP coroczne informacje o realizacji Programu dla Odry 2006 ze znacznym
opóźnieniem, co powodowało, że zawarte w nich dane,
uwagi i wnioski traciły na aktualności. Pełnomocnik Rządu
w niewielkim stopniu korzystał z uprawnienia do zlecania
kontroli podmiotów spożytkowujących środki budżetowe,
Minister Środowiska nie kontrolował w terenie realizacji
zadań związanych z gospodarką wodną i ochroną przeciwpowodziową, a 8 wojewodów przeprowadziło w urzędach
marszałkowskich i w wojewódzkich zarządach melioracji
i urządzeń wodnych łącznie 15 kontroli. W tej sytuacji nadzór nad wykorzystaniem dotacji, ograniczający się głównie
do analizy informacji przedkładanych przez beneficjentów,
trudno uznać za adekwatny do wagi problemów wymagających rozwiązania i wielkości zaangażowanych środków
publicznych.

26.

Celem kontroli realizacji przez organy administracji publicznej obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy „Przystanek Woodstock”
w Kostrzynie nad Odrą [por. zał. nr 3, str. 102], organizowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy działania organów państwowych związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem tej imprezy masowej były odpowiednie
do jej skali i zwiększonego ryzyka wystąpienia zagrożeń dla
porządku publicznego i bezpieczeństwa zgromadzonej tam
młodzieży.
Kontrola obejmująca imprezy zorganizowane w latach
2004-2005 wykazała duże zaangażowanie organów administracji publicznej w działania służące bezpieczeństwu ich
uczestników. Z wyprzedzeniem dokonały one rozpoznania
ewentualnych zagrożeń, sporządziły plany działania, wyznaczyły osoby lub zespoły odpowiedzialne za poszczególne
elementy zabezpieczenia oraz zapewniły odpowiednie siły
i środki. W rezultacie tych działań, a także współpracy organów administracji publicznej i organizatora imprezy, nie zdarzyły się żadne istotne przypadki zakłóceń bezpieczeństwa
i porządku publicznego w miejscu koncertów, w mieście oraz
na trasach dojazdowych, utrzymana została także drożność
szlaków komunikacyjnych.
Ujawnione nieprawidłowości miały w większości charakter formalny i nie wpływały bezpośrednio na poziom
bezpieczeństwa. Tym niemniej nie można uznać za zgodne z prawem wydania przez burmistrza miasta Kostrzyn
nad Odrą zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej,
mimo iż organizator nie przedłożył wraz z odnośnymi wnio-

skami niektórych wymaganych dokumentów, m.in. informacji o liczbie uczestników, a także wydawania jednorazowych
zezwoleń na sprzedaż piwa na terenie imprezy i w czasie jej
trwania. NIK przypomniała o ustawowym zakazie sprzedaży alkoholu w miejscu i czasie masowych zgromadzeń, nie
uznając za przekonywający argumentu, iż chodziło o uniknięcie niekontrolowanego i nielegalnego obrotu alkoholem.
Ponadto wspomniany burmistrz w czasie trwania imprez nie
sprawdzał, czy organizator dotrzymuje warunków określonych w zezwoleniach, do czego zobowiązywała go ustawa
o bezpieczeństwie imprez masowych.
Niektóre regulacje wspomnianej ustawy nie odpowiadają
w pełni skali problemów, jakie wiążą się z organizacją tak dużej imprezy. Chodzi przede wszystkim o przyznanie uprawnień do opiniowania i zabezpieczania imprez komendantom
powiatowym Policji i Państwowej Straży Pożarnej, mimo iż
nie dysponują oni siłami i środkami adekwatnymi do rozmiarów przedsięwzięcia. Organy administracji wyprzedziły jednak w tej materii postulowaną przez NIK zmianę przepisów
– w zabezpieczeniu „Przystanków Woodstock” uczestniczyli
i dowodzili akcjami komendanci wojewódzcy Policji i PSP,
a ich plany operacyjne zabezpieczenia imprezy były aprobowane przez komendantów głównych obydwu służb. Istotne
znaczenie miały również obowiązujące w Policji wewnętrzne
regulacje, szczegółowo określające procedury obowiązujące
podczas zabezpieczania imprez masowych.
W ocenie NIK, „Przystanki Woodstock” zorganizowane
w latach 2004-2005 były imprezami bezpiecznymi. W czasie ich trwania nie wystąpiły istotne naruszenia porządku
publicznego, ani zaniedbania sanitarne zagrażające życiu
lub zdrowiu uczestników. Z uwagi na zgromadzenie na niewielkiej przestrzeni kilkuset tysięcy osób, będą one zawsze
niosły ryzyko zaistnienia zdarzeń niebezpiecznych. Dotychczasowa postawa uczestników imprezy, sprawność działań
organizatora i skuteczność przedsięwzięć podejmowanych
przez organy administracji publicznej pozwoliły jednak uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić spotkaniom spokojny przebieg.

27.

Jeśli chodzi o funkcjonowanie organów inspekcji
i nadzoru, NIK krytycznie oceniła funkcjonowanie organów nadzoru budowlanego [por. zał. nr 3, str. 56]. Organy
te – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz inspektorzy wojewódzcy i powiatowi – nie wywiązywały się w sposób
zadowalający z obowiązków nałożonych ustawą – Prawo
budowlane. Nowelizacja ustawy z lipca 2003 r. rozszerzyła
kompetencje tych organów, zwłaszcza powiatowych inspektorów, co pociągnęło za sobą zintensyfikowanie działalności orzeczniczej i wzrost liczby wykonywanych czynności
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administracyjno-biurowych. Do wypełniania nowych zadań
nie została jednak dostosowana struktura organizacyjna
wspomnianych organów. Spowodowało to ich narastającą
niewydolność, przejawiającą się przede wszystkim w osłabieniu funkcji kontrolnych, a także wzroście liczby skarg na
legalność i rzetelność podejmowanych przez nie działań.
Nałożenie na organy nadzoru budowlanego nowych
powinności spowodowało ograniczenie liczby kontroli planowych w terenie. Spośród 31,5 tys. kontroli wznoszonych
i użytkowanych obiektów budowlanych oraz wyrobów budowlanych, przeprowadzonych w okresie od połowy 2003 r.
do końca I półrocza 2005 r. przez 16 wojewódzkich i 48
powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, jedynie 9,2 tys. były kontrolami planowymi – pozostałe podjęto
w wyniku skarg oraz na skutek zgłoszeń od organów i urzędów. Zdaniem NIK, zbyt mała liczba kontroli planowych
nie mogła znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa
robót budowlanych ani wyeliminować uchybień związanych
z użytkowaniem obiektów.
Mimo zwiększenia zatrudnienia średnio o połowę,
powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego nie funkcjonowały sprawniej niż poprzednio. Nadal co czwarta
sprawa czekała na załatwienie dłużej niż 2 miesiące, choć
był to ostateczny termin, zarezerwowany dla przypadków
szczególnie skomplikowanych. Główne powody zwłoki, to
bezczynność organu nadzoru budowlanego, niedobór pracowników merytorycznych oraz problemy z interpretacją
przepisów Prawa budowlanego. Podczas postępowań
naruszano przepisy prawa, nie egzekwowano wykonania
obowiązków wnikających z wydanych decyzji i postanowień, nieprawidłowo prowadzono ewidencję rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów. Na naruszających przepisy inwestorów i właścicieli niejednokrotnie nie
nakładano grzywien w drodze mandatu karnego. Z ustaleń
kontroli wynika ponadto, że 41 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego przyjmowało pomoc finansową i rzeczową od organów samorządu terytorialnego, co
– zdaniem NIK – może nie sprzyjać zachowaniu przez nie
bezstronności i niezależności.
Nieprawidłowości w funkcjonowaniu nadzoru budowlanego, a także słaba znajomość przepisów Prawa budowlanego wśród pracowników inspektoratów, wskazują na pilną
potrzebę podjęcia działań prowadzących do zmiany tego
stanu. W ocenie NIK, należy przede wszystkim dokonać takiej reorganizacji struktury organów nadzoru budowlanego,
która zapewni im niezależność, bezstronność i skuteczność
w realizacji ustawowych zadań. Wyniki kontroli wskazują
również na konieczność wzmocnienia nadzoru i kontroli nad
działaniami tych organów.
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28. Podjęta w związku ze zmianami przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze kontrola przestrzegania
wymagań związanych z opłatami dotyczącymi koncesji na wydobywanie wybranych kopalin 4/ pospolitych
i podstawowych w latach 2002-2004 [por. zał. nr 3, str.
57] wykazała, że zarówno organy koncesyjne, jak i beneficjenci oraz przedsiębiorcy nie wywiązywali się ze swoich
obowiązków w sposób rzetelny.
Do końca 2001 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie koncesji uiszczali opłatę eksploatacyjną
za wydobytą kopalinę w wysokości ustalonej decyzją właściwego organu koncesyjnego. Po tej dacie przedsiębiorcy
zobowiązani zostali do samodzielnego naliczania należnych
opłat i przekazywania ich na bankowe rachunki właściwych
gmin oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, będących wierzycielami. Ponadto
na przedsiębiorców nałożony został obowiązek przesyłania organowi koncesyjnego i beneficjentom kopii dowodów
wpłat oraz informacji o naliczonej opłacie. Jednak organy
koncesyjne – właściwi wojewodowie i starostowie – niejednokrotnie nie egzekwowały od przedsiębiorców wypełniania
ich ustawowych powinności, nie analizowały napływających
danych, zaś w wypadku powstania zaległości nie wydawały
decyzji ustalających wysokość należnych opłat. Brak takich
decyzji uniemożliwiał z kolei Narodowemu Funduszowi i zainteresowanym gminom prowadzenie egzekucji należności.
W badanym okresie organy koncesyjne kontrolowały
przedsiębiorców sporadycznie. Pracownicy Ministerstwa
Środowiska nie dostrzegali potrzeby prowadzenia terenowych kontroli, urzędy wojewódzkie badały co trzecią czynną
w tym okresie koncesję, spośród 17 starostw, kontrole przestrzegania przez przedsiębiorców warunków koncesji prowadzono zaledwie w 8. Mimo stwierdzanych nieprawidłowości
nie zawsze wydawane były stosowne decyzje administracyjne. W rezultacie wielu przedsiębiorców nie respektowało
limitów wydobycia, przekraczało granice obszaru górniczego, działało niezgodnie z planem zagospodarowania złoża,
a także planem ruchu zakładu górniczego, nieprawidłowo
ewidencjonowało ilości wydobytych kopalin i naliczało opłaty
eksploatacyjne. Tylko w jednej spośród 32 skontrolowanych
gmin przedsiębiorcy terminowo przesyłali informacje o wydobyciu kopalin i kopie dowodów wniesienia opłaty.
Również wierzyciele, czyli NFOŚiGW oraz gminy, na terenie których wydobywano kopaliny, nie ściągali skutecznie
od przedsiębiorców należnych opłat. Narodowy Fundusz,
w związku z wprowadzaniem zintegrowanego systemu in4/ Dotyczy kopalin chemicznych, metalicznych i skalnych.

formatycznego SAP, okresowo zaniechał działań egzekucyjnych, w kontrolowanych gminach nie sprawdzano terminów
wpływu dokumentów przekazywanych przez przedsiębiorców, nie egzekwowano od nich informacji o wydobyciu kopalin i kopii dowodów wpłat. Tylko w 11 urzędach gmin wysyłano do dłużników upomnienia, zaś w 6 wystawiano tytuły
wykonawcze.
W 2004 r. opracowano w Ministerstwie Środowiska (po
raz pierwszy) ocenę funkcjonowania systemu opłat eksploatacyjnych. W dokumencie tym zwrócono uwagę m.in. na
przewlekłość postępowań wojewodów i starostów w sprawie
ustalenia opłaty oraz niedostateczną komunikację między
wierzycielami a organami koncesyjnymi. Minister Środowiska wcześniej nie przeprowadził podobnej analizy, ponieważ nie otrzymał od Narodowego Funduszu niezbędnych
informacji. Zdaniem NIK, spośród działań podejmowanych
w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości za jedno
z ważniejszych należy uznać uregulowanie zasad współpracy między Prezesem NFOŚiGW a Ministrem Środowiska.

29.

Zróżnicowany był zakres zagadnień będących
przedmiotem badań związanych z kolejną powinnością państwa – zapewnieniem obywatelom sprawnej obsługi przez
urzędy administracji publicznej i służby publiczne. NIK podjęła kontrolę doraźną funkcjonowania placówek konsularnych MSZ, ze szczególnym uwzględnieniem opieki
nad obywatelami polskimi za granicą [por. zał. nr 3, str.
8], w związku z sygnałami o niewystarczającej opiece nad
Polakami wyjeżdżającymi z kraju w poszukiwaniu pracy ze
strony polskich placówek konsularnych. Badania przeprowadzone w Konsulacie Generalnym RP w Londynie oraz
ambasadach w Dublinie, Madrycie i Oslo nie potwierdziły
większości tych opinii.
Pozytywnie oceniono działania na rzecz obrony praw
i interesów polskich obywateli przebywających w okręgach
konsularnych wszystkich skontrolowanych jednostek. Pomoc udzielana była najczęściej osobom zatrzymanym przez
policję, znajdującym się w więzieniach i aresztach, ofiarom
przestępstw, poszkodowanym w wypadkach, rodzinom
zmarłych i zaginionych, osobom nieposiadającym środków
na powrót do kraju. Interwencje podejmowano na ogół bez
zbędnej zwłoki, a przedłużanie się czasu załatwiania niektórych spraw powodowane było m.in. koniecznością zasięgania pisemnych informacji w miejscowych i polskich urzędach
i instytucjach.
Pozostaje jednak faktem, iż wzmożony napływ Polaków
do państw, które otworzyły swoje rynki pracy dla obywateli
nowych krajów członkowskich UE, spowodował szybkie po-

większanie się rzeszy interesantów oczekujących informacji
konsularnej, a także opieki i ochrony prawnej, do czego polskie placówki konsularne nie były przygotowane kadrowo ani
lokalowo. O ile w ambasadach RP w Madrycie i Oslo osoby
zgłaszające się osobiście obsługiwane były sprawnie i na bieżąco, to sytuacja w ambasadzie w Dublinie oraz Konsulacie
Generalnym w Londynie przedstawiała się zgoła odmiennie.
Przyjęcie interesanta w Wydziale Konsularnym Ambasady
RP w Dublinie było możliwe dopiero po 6-8 tygodniach od
zgłoszenia. W Konsulacie Generalnym w Londynie sprawy
prawne i wizowe zgłaszających się osobiście były załatwiane tego samego dnia, ale już złożenie wniosku o paszport
wymagało umówienia się z wielotygodniowym wyprzedzeniem. Istniały również poważne trudności z uzyskaniem połączenia telefonicznego z konsulatem, a po godzinach pracy
urzędu – ze skontaktowaniem się z dyżurującym konsulem.
Skontrolowane jednostki niewłaściwie dokumentowały
czynności konsularne. W większości nie prowadzono rejestru podjętych przez konsula interwencji. Jego działania rejestrowane były w sposób uniemożliwiający ustalenie ich liczby, a niekiedy również określenie stanu i terminu załatwienia
konkretnej sprawy. Przekazywane do MSZ sprawozdania
opierały się więc na danych szacunkowych. Wyjaśniano to
szczupłością obsady kadrowej konsulatów i konieczności
wyboru między możliwie szybkim udzieleniem pomocy
a kompletnością dokumentacji.
Wobec utrzymywania się zjawiska emigracji zarobkowej
i powstawania związanych z tym nowych obszarów wymagających zainteresowania ze strony organów państwa (dotyczy to np. problemu kształcenia dzieci emigrantów), NIK
uważa za konieczne dokładniejsze rozpoznanie zachodzących procesów i lepsze przygotowanie polskich placówek
konsularnych do działania w sposób odpowiadający aktualnym potrzebom.

30.

Ocena efektów badań z 2003 r. była jednym z celów doraźnej kontroli realizacji wniosków sformułowanych
po kontroli przygotowania i produkcji dowodów osobistych oraz prawidłowości działań administracji rządowej
w zakresie modernizacji i rozbudowy systemu personalizacji 5/ dokumentów osobistych [por. zał. nr 3, str. 6]. NIK
stwierdziła wówczas, iż w umowie na Utworzenie systemu
centralnej personalizacji dokumentów osobistych i ich wydawanie, zawartej w 2000 r. między MSWiA i konsorcjum złożonym z Drukarni Skarbowej SA oraz węgierskiej firmy Multipolaris Kft., nie zostały dostatecznie zabezpieczone interesy
Skarbu Państwa. Ponadto kontrahent nie wykonał wielu za5/ Personalizacja oznacza nanoszenie danych osobowych na czyste dokumenty.
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dań lub zrealizował je w sposób niezgodny z umową. Miało to,
w ocenie NIK, negatywny wpływ na przebieg procesu personalizacji dokumentów od strony technologicznej, technicznej
oraz organizacyjnej i stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, a tym samym dla pełnego
bezpieczeństwa danych osobowych obywateli, przetwarzanych w związku z wydawaniem dokumentów osobistych.
Powtórna kontrola wykazała, że większość wniosków
Izby nie została zrealizowana. Minister SWiA nie wyegzekwował wykonania w całości zadań określonych w umowie,
mimo że upłynęły ponad cztery lata od ostatecznego terminu ich realizacji. Spowodowało to zagrożenie prawidłowej
i bezpiecznej eksploatacji systemu i poniesienie przez CPD
dodatkowych kosztów w wysokości 581,3 tys. zł. Wykonawca nie przekazał również MSWiA sprzętu komputerowego
oraz innych urządzeń o wartości ponad 12 mln zł. Ponadto
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także kolejni
dyrektorzy CPD, nie naliczyli i nie wyegzekwowali od wykonawcy kar umownych w wysokości ponad 11 mln zł za niewykonanie w całości przedmiotu zamówienia, a także z tytułu niewywiązywania się wykonawcy z obowiązku wymiany
wadliwych blankietów dowodów osobistych i książeczek
paszportowych w ciągu 7 dni od daty reklamacji oraz przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika reklamacji z tytułu
wad w dostarczanych dokumentach. Nie został też przeprowadzony audyt całości systemu teleinformatycznego. Ustalono również, że minister nie wywiązał się z obowiązku prowadzenia Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Utraconych
Dowodów Osobistych.
Założona w umowie wydajność systemu personalizacji
(łącznie 20 tys. dowodów i 7 tys. paszportów dziennie) nie
została osiągnięta, ponieważ wykonawca nie dostarczył części niezbędnego sprzętu. Mimo że CPD zakupiło brakujący
sprzęt za 6,7 mln zł ze środków budżetowych, zdolność produkcyjna systemu w dalszym ciągu okazała się niewystarczająca, a dodatkowe koszty związane ze zmianą organizacji pracy przekroczyły 1 mln zł. Izba zwróciła uwagę, że zbyt
mała wydajność systemu może spowodować niezrealizowanie ustawowego obowiązku wymiany – do 31 grudnia 2007 r.
– dowodów osobistych tracących ważność po tej dacie.
Dla prawidłowego funkcjonowania systemu wydawania
dokumentów osobistych niezbędna jest pełna realizacja
umowy z 2000 r. Ustalenia poprzedniej oraz obecnej kontroli
wskazują na istnienie poważnych nieprawidłowości, zawinionych zarówno przez MSWiA oraz CPD, jak i wykonawcę
umowy. W ocenie NIK nadal zagrażają one bezpieczeństwu
procesu personalizacji dokumentów osobistych i narażają
Skarb Państwa na dodatkowe koszty.

31. Nie uległo poprawie funkcjonowanie

komunikacji miejskiej [por. zał. nr 3, str. 33]. Wprawdzie we
wszystkich 16 miastach 6/, w których odbyły się kontrolę,
wprowadzono zmiany organizacyjne, polegające m.in. na
przekształceniu przedsiębiorstw komunalnych i zakładów
budżetowych w spółki prawa handlowego i utworzeniu komunalnych spółek przewozowych, jednak nie wpłynęło to ani
na poprawę funkcjonowania komunikacji w wymienionych
aglomeracjach, ani na zmianę sposobu gospodarowania
środkami publicznymi przeznaczonymi na ten cel.
Przekształcenia nie tylko nie doprowadziły do powstania
konkurencji na rynku przewozów komunikacji miejskiej, ale
faktycznie utrwaliły monopol przewoźników komunalnych.
Spośród pięciu miast, w których funkcjonowali przewoźnicy
prywatni, tylko w jednym przejęli oni w całości obsługę linii
autobusowych, natomiast władze trzech innych miast zawarły ze spółkami komunalnymi porozumienia gwarantujące
im znaczący udział w rynku komunikacji miejskiej, zaś przetargi na wykonywanie przewozów organizowano w sposób
dający przewoźnikom komunalnym znaczące preferencje.
Mimo dofinansowanie komunikacji miejskiej przez samorządy, w większości wypadków nie kontrolowały one sposobu
jego spożytkowania. Nie analizowano osiągniętych tą drogą
efektów, ani racjonalności istniejących rozwiązań komunikacyjnych.
Zmiany nie spowodowały również poprawy bezpieczeństwa podróżowania środkami komunikacji miejskiej. Niezadowalająca sytuacja była przede wszystkim rezultatem złego
stan technicznego większości taboru, eksploatowanego po
kilkanaście, a nawet – w wypadku tramwajów – ponad 30 lat.
Przeprowadzone na zlecenie NIK badania stanu technicznego ujawniły usterki w niemal połowie kontrolowanych pojazdów, w tym również takie, które zagrażały bezpieczeństwu
podróżnych lub bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Znacznie przekraczany był dozwolony czas pracy przez
kierowców autobusów miejskich. Obchodząc stosowny
przepis ustawy o czasie pracy kierowców, obejmującej tylko kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,
po godzinach pracy etatowej kierowali oni autobusami jako
podmioty prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, bądź jako kierowcy zatrudnieni przez przedsiębiorców
świadczących usługi przewozowe. Zdaniem NIK, przepracowanie kierowców stwarzało znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6/ W Białymstoku, Bochni, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gnieźnie, Gorzo-

wie Wlkp., Kędzierzynie-Koźlu, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Starachowicach,
Szczecinie, Tychach, Wałbrzychu i Warszawie.
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Komunikacja miejska jest alternatywą dla podróżowania
środkami transportu indywidualnego jedynie pod warunkiem
zmian jakościowych i ilościowych. Wymaga to jednak od
władz samorządowych opracowania strategii rozwoju komunikacji zbiorowej i zapewnienia na ten cel niezbędnych
środków.

32.

Poprawiło się, m.in. w związku z usprawnieniem
narzędzi informatycznych, rozliczanie składek na ubezpieczenia emerytalne przekazywanych przez ZUS do
otwartych funduszy emerytalnych w latach 2001-2005
[por. zał. nr 3, str. 99]. Wydatnie zmniejszyła się również liczba błędów w dokumentach ubezpieczeniowych, powodujących opóźnienia w przekazywaniu składek. W rezultacie bieżące składki odprowadzane były terminowo i w odpowiedniej
wysokości, zaś zadłużenie ZUS wobec OFE zmniejszyło się
z 7,1 mld zł do 2,3 mld zł.
Pozytywne zmiany nie oznaczały jednak rozwiązania
wszystkich problemów. ZUS nadal nie przekazał otwartym
funduszom emerytalnym wszystkich składek, które otrzymał w latach 1999-2002, ponieważ nie zakończył procesu
ich identyfikacji. Biorąc pod uwagę fakt, iż w początkowym
okresie zarówno ZUS, jak i płatnicy, banki oraz ubezpieczeni nie byli przygotowani do spełnienia wymogów wprowadzonej w 1999 r. reformy ubezpieczeń społecznych, zobowiązania z tytułu składek wpłaconych do ZUS do końca
2002 r., a nieprzekazanych do OFE, przejął na siebie Skarb
Państwa. Jednak warunkiem uregulowania zaległości była
identyfikacja i przypisanie przez ZUS wpłaconych składek
do odpowiednich kont ubezpieczonych do 25 grudnia 2006 r.
Z obowiązku tego ZUS do czasu zakończenia kontroli wywiązał się jedynie częściowo.
Zakłóceniom w przekazywaniu składek winien był zarówno ZUS, jak i płatnicy. Ci ostatni z powodu wielu błędów
w dokumentach zgłoszeniowych, rozliczeniowych i płatniczych, wskutek czego tylko 23 skontrolowane oddziały ZUS
dokonały (w badanym okresie) ponad milion korekt deklaracji rozliczeniowych płatników na kwotę 15,2 mld zł, poprzedzając je postępowaniem wyjaśniającym. Z kolei ZUS nie był
przygotowany do przetworzenia w krótkim czasie wszystkich
wpływających dokumentów, zbyt wolno reagował też na sygnały o popełnionych błędach.
Wyłącznie ZUS obciążało natomiast opieszałe i mało
efektywne egzekwowanie zaległości z tytuły składek oraz
zaprzestanie po 2003 r. wymierzania płatnikom dodatkowej opłaty w wypadku, gdy składka nie została przekazana
w terminie do OFE z powodu braku dokumentów ubezpieczeniowych, bądź zaistnienia w nich błędów. Główną tego
przyczyną było nieprzygotowanie przez Centralę ZUS od-

powiedniego oprogramowania, co utrudniało terenowym
jednostkom organizacyjnym naliczanie opłat. Ponadto ZUS
zdecydowanie zbyt rzadko kontrolował płatników – 4,2%-5%
rocznie. Oznacza to, iż mogli się oni spodziewać kontroli
przeciętnie raz na 20 lat, podczas gdy należności z tytuły
składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat.
NIK zwróciła jednocześnie uwagę na niepowołanie
zakładów emerytalnych, które zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawą o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych będą wypłacały
począwszy od 2009 r. świadczenia osobom ubezpieczonym
w OFE. Zwlekanie z ich ustanowieniem może opóźnić podjęcie przez ZUS współpracy z tymi podmiotami, niezbędnej
do przyznawania świadczeń jednocześnie z obydwu filarów
ubezpieczeń oraz przygotowanie odpowiedniego oprogramowania informatycznego.

33.

Kontrola poświęcona wyłączaniu gruntów
z produkcji rolnej i jego wpływowi na aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz skutkom podatkowym
tych czynności [por. zał. nr 3, str. 79] ujawniła liczne nieprawidłowości, zawinione w głównej mierze przez skontrolowane organy administracji – starostów i prezydentów miast
na prawach powiatu. Wiązały się one z wydawaniem decyzji
zezwalających na wyłączanie gruntu z produkcji rolniczej,
zgłaszaniem rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowania
gruntu, a także sposobem prowadzenia ewidencji oraz sprawozdawczości.
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów odbywało się głównie w oparciu o decyzje o warunkach
zabudowy, ponieważ w większości skontrolowanych przypadków dotyczyły one powierzchni mniejszych, niż określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, nieprzekraczających, w zależności od klasy gruntu, 0,5 lub 1 ha.
Analiza przypadków wyłączeń większych obszarów wskazuje jednak, iż przepis ten obchodzono, dzieląc inwestycje na
części. Wątpliwości wzbudziła również wykładnia, zgodnie
z którą przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określonych obszarów na cele
nierolnicze i nieleśne stanowiło wystarczającą przesłankę
do uznania, że spełniony został warunek uzyskania zgody
odpowiedniego organu na wyłączenie.
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie
precyzuje, jakie dokumenty należy załączyć do wniosku
o zezwolenie na wyłączenie gruntu. Wykazy takie ustalały
starostwa, co prowadziło do znacznego zróżnicowania wymagań. Szczególna dowolność panowała w procedurach
ujawniania zmian sposobu użytkowania gruntu w ewidencji
gruntów i budynków. Za podstawę wprowadzenia zmian
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uznawano decyzje zawalające na wyłączenie gruntów, zgłoszenie zmian do ewidencji przez inwestorów, dokumentację
z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, bądź aktualizację operatu ewidencyjnego. Powodowało to ujawnianie
zmian w ewidencji na różnych etapach procesu inwestycyjnego – przed, w trakcie lub po jego zakończeniu, a zatem
w różnych momentach tego procesu następowała zmiana
sposobu opodatkowania nieruchomości gruntowej i wprowadzenie, w miejsce podatku rolnego, wyższego podatku od
nieruchomości.
Znaczący wpływ na kontrolowaną działalność miała
także niejasność uregulowań prawnych, m.in. niepozwalająca na precyzyjne wskazanie momentu wyłączenia gruntu
z produkcji rolniczej, a także brak spójności między ustawą
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawem geodezyjnym
i kartograficznym oraz przepisami wykonawczymi. Z tych
powodów ewidencja gruntów i budynków nie odzwierciedlała
aktualnego stanu. Tymczasem są to informacje o podstawowym znaczeniu, gdyż zapisy w bazach danych ewidencyjnych stanowią podstawę planowania gospodarczego, przestrzennego, wymiaru podatków, oznaczania nieruchomości
w księgach wieczystych, statystyki, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych.
Ponieważ zagmatwane lub sprzeczne przepisy stanowiły przeszkodę w prawidłowym stosowaniu procedur związanych z wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej, NIK zgłosiła
do Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Budownictwa
wnioski o charakterze legislacyjnym.

34.

W kwestii stosowania prawa i standardów Unii
Europejskiej, kontrola budowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego [por. zał. nr 3, str. 55], obejmująca lata
2000-2005 (I półr.) wykazała, że Polska nie wywiązała się
ze swych zobowiązań. Rozpoczęcie budowy ZSK, noszącego od czerwca 2001 r. nazwę Zintegrowanego Systemu
Informacji o Nieruchomościach, było rezultatem przyjęcia
dokumentu Unii Europejskiej Partnerstwo dla Członkostwa
z Polską, w którym rząd RP zobowiązał się do wprowadzenia katastru nieruchomości, zaś Komisja Europejska uznała
ten priorytet za jedną z podstawowych kwestii dostosowawczych, konieczną do spełnienia kryterium gospodarczego
członkostwa Polski w UE. W ślad za tymi zapisami, w Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa w Unii
Europejskiej, przyjętym przez Radę Ministrów w kwietniu
2000 r. stwierdzono, że ZSK ma doprowadzić do integracji
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ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości),
podmiotów i przedmiotów opodatkowania (rejestr fiskalny)
oraz ksiąg wieczystych (rejestr prawny). W tym celu do
końca III kwartału 2000 r. miała zostać opracowana ustawa o systemie katastralnym, a inne przepisy dostosowane
do niej lub znowelizowane w części dotyczącej zakładania
i prowadzenia katastru nieruchomości.
Termin ten nie został dotrzymany. Mimo braku podstawowych aktów normatywnych, w czerwcu 2001 r. rozpoczęto jednak pilotażową budowę ZSIN w 6 jednostkach,
na podstawie porozumienia zawartego przez Głównego
Geodetę Kraju z jednym starostą i 5 prezydentami miast
na prawach powiatu. W porozumieniach tych nie określono
terminów wykonania poszczególnych zadań, ani nakładów
finansowych niezbędnych do realizacji projektu. Jeszcze
przez uzyskaniem wyniku owych prac rozpoczęto wdrażanie ZSIN w kolejnych jednostkach, nie zważając na brak
pełnych danych ewidencyjnych oraz niedostateczne zaawansowanie prac nad zakładaniem rejestrów towarzyszących (ortofotomapa, rejestr cen i wartości nieruchomości,
geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu). Dodatkowo
budowę ZSIN utrudniała niespójność systemów informatycznych. Założenia programowe zawierał dopiero przyjęty
21 kwietnia 2004 r. przez Radę Ministrów Rządowy Program Rozwoju ZSIN – Plan wieloletni i realizacja w latach
2004 i 2005 i Plan rzeczowo-finansowy budowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego, ale i te dokumenty nie
określały docelowego modelu ZSIN, ani szczegółowych
zasad jego finansowania.
Ustawy o systemie katastralnym nie opracowano do
czasu zakończenia kontroli. Nie znowelizowano także
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W połączeniu
z nikłym zaawansowaniem tworzenia niezbędnych ewidencji i rejestrów, nie wydaje się realne dotrzymanie terminu
wprowadzenia jednolitego systemu informatycznego zapewniającego łączność między rejestrami wchodzącymi
w skład systemu katastralnego, opracowania geodezyjnej
sieci uzbrojenia terenu, a nawet określonego na 31 grudnia
2010 r. terminu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
na terenach wiejskich. Zdaniem Izby, nieprawidłowości związane z wdrożeniem systemu świadczą o niewłaściwym przygotowaniu oraz prowadzeniu prac związanych z budową
ZSIN, a także o błędach w nadzorze nad jego realizacją.
W ocenie NIK, brak ustawowych regulacji prawnych stanowi
istotne zagrożenie dla dalszej budowy ZSIN.

Państwo
oszczędne
2.

Wprowadzenie
Omówienie
wyników
wa¿niejszych
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Aby państwo mogło zasłużyć na miano oszczędnego, powinno w taki sposób wypełniać przyjęte na siebie obowiązki
i organizować własną działalność, aby na swoje funkcjonowanie zużywać środki publiczne jedynie w niezbędnej ilości,
unikać niepotrzebnych lub nadmiernych wydatków, nie trwonić posiadanych zasobów, a raczej w miarę możności je
powiększać. Jednocześnie należy pamiętać, że racjonalna oszczędność ma swoją granicę, poza którą z braku wystarczających środków państwo nie będzie w stanie wywiązać się z wszystkich przypisanych sobie funkcji. Tak więc za
oszczędne może być uznane państwo, które szuka rozwiązań nie najtańszych lecz optymalnych, dzięki czemu efekty
jego działań pozostają w rozsądnych proporcjach do nakładów.
W ramach tego priorytetowego kierunku kontroli, poza kwestią przestrzegania prawa przez urzędy administracji
publicznej i służby publiczne, przedmiotem zainteresowania Izby było pozyskiwanie publicznych środków finansowych
i gospodarowanie nimi, a także skuteczność i sprawność działania owych instytucji. Głównymi obszarami badań kontrolnych były: stan finansów publicznych, pozyskiwanie dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
koszty funkcjonowania administracji publicznej, udzielanie pomocy publicznej, realizacja inwestycji finansowanych ze
środków publicznych, pozyskiwanie środków Unii Europejskiej i zarządzanie nimi, oraz tworzenie warunków do wzrostu
gospodarczego.
Z ustaleń kontroli wykonania budżetu państwa w 2006 r. wynika, że dochody budżetu państwa były o 2,4 mld zł
wyższe niż zaplanowano w ustawie budżetowej i wyniosły 197,6 mld zł. Wydatki, które zrealizowano w wysokości
222,7 mld zł, były o 3,1 mld zł niższe od limitu ustawowego. Wyższe niż zaplanowano dochody i niższe wydatki spowodowały, że deficyt budżetu państwa, planowany na 30,5 mld zł, wyniósł tylko 25,1 mld zł, co należy ocenić pozytywnie.
Deficyt budżetu państwa na koniec 2006 r. był o 11,6% niższy niż na koniec poprzedniego roku, a więc drugi rok
z rzędu uległ zmniejszeniu.
W porównaniu z 2005 r. dochody budżetu państwa wzrosły o 9,9% a wydatki o 7%. Wyższy wzrost dochodów niż
wydatków sprawił, że poprawiła się relacja dochodów do wydatków. Dochody budżetu państwa wystarczyły w 2006 r. na
zrealizowanie 88,7% wydatków, podczas gdy w 2005 r. relacja ta wyniosła 86,4%.
Należy zaznaczyć, że dobra realizacja budżetu państwa w 2006 r. jest przede wszystkim odbiciem sprzyjającej
koniunktury gospodarczej. Wzrost PKB wyniósł 6,1%, podczas gdy w uzasadnieniu do ustawy budżetowej zakładano
4,3%. Wskaźnik wzrostu był najwyższy od 1997 r. Wysokiemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszyła niska inflacja.
Przy tak dynamicznym wzroście gospodarczym inflacja w 2006 r. wyniosła 1%. Wzrost gospodarczy okazał się wyższy
od zakładanego (o 1,8 punktu procentowego), a inflacja niższa od przyjętej przy konstrukcji budżetu (o 0,5 punktu procentowego). Spośród składowych PKB, realna stopa wzrostu popytu krajowego wyniosła w 2006 r. 6,6%, tj. o 2,3 punktu
procentowego więcej niż przyjęto na etapie opracowywania ustawy budżetowej, a stopa wzrostu spożycia była wyższa
o 1,5 punktu procentowego i wyniosła 4,8%. Wyższe od zakładanego było również tempo wzrostu inwestycji. Nakłady
brutto na środki trwałe wzrosły w 2006 r. aż o 16,5%, tj. o 7,8 punktu procentowego więcej niż zapisano w uzasadnieniu
do ustawy budżetowej. Tym samym wzrost inwestycji w 2006 r. przyczynił się w największym stopniu do tak dynamicznego wzrostu popytu krajowego i wzrostu PKB. W 2006 r. nastąpiło również poważne ożywienie na rynku pracy. Skala
tego ożywienia wyraźnie przewyższyła oczekiwania sformułowane w prognozach budżetowych – przeciętne zatrudnienie w gospodarce wyniosło w 2006 r. około 9 mln osób, tj. o ponad 250 tysięcy więcej niż w roku poprzednim, a stopa
bezrobocia spadła poniżej 15%.
Pozytywną ocenę wykonania budżetu państwa w 2006 r. obniża wyższe niż planowano ujemne saldo rozliczenia
przychodów z prywatyzacji, które tak samo jak deficyt budżetu państwa musiało zostać sfinansowane emisją skarbowych papierów wartościowych. Wynikało to z bardzo niskiego wykonania przychodów z prywatyzacji oraz wyższego niż
planowano finansowania składek do otwartych funduszy emerytalnych. Przychody z prywatyzacji wyniosły 0,6 mld zł,
tj. zaledwie 11,3% kwoty określonej w ustawie budżetowej (5,5 mld zł). Rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji
zamknęło się kwotą 15,1 mld zł, która była wyższa o 7% od kwoty określonej w ustawie budżetowej. W rezultacie ujemne
saldo przychodów z prywatyzacji w 2006 r. wyniosło 14,5 mld zł, a więc było o 5,9 mld zł większe od kwoty zaplano192

wanej w ustawie budżetowej. Wyższe ujemne saldo z prywatyzacji zwiększyło potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa
o 5,9 mld zł i przewyższyło kwotę 5,5 mld zł uzyskaną z obniżenia planowanego deficytu.
Konieczność finansowania wyższych od zakładanych potrzeb pożyczkowych budżetu państwa spowodowała
w 2006 r. większy niż planowano przyrost długu publicznego. Należy przy tym podkreślić, że ujemne saldo rozliczenia
przychodów z prywatyzacji ma taki sam sens ekonomiczny jak deficyt budżetu państwa i tylko łączna analiza tych dwóch
wielkości daje rzeczywisty obraz budżetu państwa.
Realizacji dochodów w 2006 r. sprzyjały czynniki makroekonomiczne. Dochody budżetu państwa, które wyniosły
197,6 mld zł, były wyższe o 1,2% w stosunku do ustawy budżetowej, zaś w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły
o 9,9%. Dominującą pozycję w dochodach budżetu państwa stanowiły dochody podatkowe, które wykonano zgodnie
z planem. Przekroczenie planu dochodów w 2006 r. było, podobnie jak w roku poprzednim, efektem większych niż planowano dochodów niepodatkowych, w tym wyższych od planowanych wpływów z dywidend i wpłat z zysku. Rekordowo
wysokie wpływy z tego tytułu przekroczyły poziom 4 mld zł (126% planu). W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpiły
zmiany w strukturze dochodów budżetu państwa. Udział dochodów podatkowych wzrósł z 86,7% w 2005 r. do 88,5%
w 2006 r. Było to efektem dynamicznego wzrostu dochodów z CIT (o 22,7%), PIT (o 15,2%) oraz VAT (o 12%). Bieżąca
ściągalność podatków znajdowała się na poziomie zbliżonym do zakładanego. Wynik taki, uzyskany w znacznie lepszych
niż planowano warunkach makroekonomicznych, nie może być jednak uznany za sukces administracji podatkowej.
Zaległości z tytułu podatków i innych należności budżetowych wyniosły na koniec 2006 r. 24 mld zł i w stosunku do
2005 r. wzrosły o 8,3%. Przyrost zaległości w 2006 r. odnotowano w pozycjach: wpływy z różnych dochodów (o 330,9%),
odsetki od nieterminowych wpłat podatników (o 208,2%), podatek akcyzowy (o 30,7%). Na podobnym jak w 2005 r.
poziomie, ukształtował się udział w zaległościach podatku od towarów i usług (38,3%), podatku akcyzowego (13,8%)
i podatku dochodowego od osób fizycznych (12,3%). W 2006 r. po raz kolejny obniżeniu uległ wskaźnik efektywności egzekucji zaległości podatkowych. Na przestrzeni ostatnich czterech lat wskaźnik ten obniżył się o prawie 22 punkty procentowe.
Wpływ na to zjawisko miała niska skuteczność egzekwowania zaległości przez komórki egzekucyjne izb celnych. Należności
podatkowe, których termin płatności upłynął (zaległości podatkowe) według stanu na koniec grudnia 2006 r. wyniosły
16,7 mld zł i wzrosły w porównaniu z 2005 r. o 9,2%.
Niska inflacja nie powodowała presji na wzrost wydatków budżetu państwa. W 2006 r. wyniosły one 222,7 mld zł
i były niższe o 3,1 mld zł, tj. o 1,4%, od kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej. Wpłynęło na to przede wszystkim
niezrealizowanie w planowanej wysokości dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatków bieżących jednostek budżetowych i wydatków majątkowych. Wydatki na dotacje i subwencje, podobnie jak w roku ubiegłym, były wyższe od zaplanowanych. W kwocie wydatków ujęto 2,4 mld zł, które Rada Ministrów przeniosła do wykorzystania w 2007
r. Kwota ta była o około 45% niższa niż rok wcześniej. W porównaniu z 2005 r. wydatki budżetu państwa w 2006 r. były
wyższe o 14,6 mld zł, tj. o 7%. W największym stopniu wzrosły wydatki na obsługę długu publicznego (o 11,9%) oraz
wydatki na dotacje i subwencje (o 11%). Wydatki majątkowe wzrosły o 8,8%, a wydatki bieżące jednostek budżetowych
o 5,1%. Zmniejszeniu o 12,6% uległy wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, co wynikało z przejęcia realizacji świadczeń rodzinnych przez gminy.
W porównaniu z 2005 r., w budżecie państwa na 2006 r. zwiększona została liczba tytułów i wysokość kwot ujętych w rezerwach celowych. Rezerwy celowe, w planie po zmianach osiągnęły kwotę 15,7 mld zł (wobec 14,9 mld
zł w 2005 r.), z czego rozdysponowano 15,2 mld zł, tj. 97%. W ustawie budżetowej na 2006 r. wzrosła do 98 liczba
tytułów rezerw celowych (w ustawie na rok 2005 – 75 tytułów), z czego 36 tytułów wprowadzono w trakcie prac parlamentarnych. Większość z rezerw wprowadzonych do ustawy budżetowej na tym etapie przeznaczona była na wydatki,
które – w ocenie NIK – powinny być zaplanowane w odpowiednich częściach budżetowych. Zwiększanie liczby tytułów
i wysokości kwot ujętych w rezerwach celowych, a także zmiany przeznaczenia rezerw wprowadzane w ciągu roku,
spowodowały zmniejszenie przejrzystości ustawy budżetowej.
Dobre warunki realizacji budżetu spowodowały, że zarówno zobowiązania ogółem, jak i zobowiązania wymagalne
państwowych jednostek budżetowych były niższe niż na koniec 2005 r. Tendencja do zmniejszania stanu zobowiązań
wymagalnych występuje już od czterech lat. Zjawisko to ma pozytywny wpływ na sytuację finansową tych podmiotów.
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Na koniec 2006 r. zobowiązania wymagalne stanowiły 1,1% ogółu zobowiązań i w odniesieniu do 2005 r. zmniejszyły
się o 27,4 mln zł, tj. o 51,6 %.

2.

Liczba zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej (w warunkach porównywalnych) w stosunku do 2005 r.
zwiększyła się o 3,9 tys. osób. W 2006 r. w sferze tej ponownie wystąpiły rozbieżności między wielkościami planistycznymi zatrudnienia a rzeczywistym jego wykonaniem. Chociaż odchylenia w porównaniu z latami poprzednimi zmniejszyły
się, to w 2006 r. różnica między limitem zatrudnienia a jego rzeczywistym wykonaniem wyniosła 35,9 tys. osób i utrzymywała się nadal na wysokim poziomie. Wynagrodzenia ogółem w państwowej sferze budżetowej wzrosły w porównaniu z 2005 r. o 5%, zaś przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.050 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim
zwiększyło się o 4,2%.
Wydatki majątkowe w 2006 r. wyniosły 11,1 mld zł i w porównaniu z 2005 r. zwiększyły się o 8,8%. Nieznacznie zwiększył się też udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetu państwa ogółem (z 4,9% w 2005 r. do 5%
w 2006 r.). W siedmiu częściach budżetu państwa stwierdzono bardzo niski (poniżej 30%) poziom wykorzystania zaplanowanych środków. Nie nastąpiła poprawa w realizacji inwestycji finansowanych z budżetu państwa. Wystąpiły przypadki wydatków niecelowych i niegospodarnych. Negatywnie została oceniona przez NIK realizacja kontrolowanych
inwestycji z zakresu infrastruktury kolejowej i drogowej oraz budowy obiektów sportowych.
Wydatki budżetu państwa na obsługę długu publicznego w 2006 r. wyniosły 27,8 mld zł i były o 2,9 mld zł (tj. o 11,5%)
wyższe niż w roku poprzednim. Wzrost ten nastąpił w wyniku wzrostu kosztów obsługi długu krajowego i długu zagranicznego, co było rezultatem wzrostu zadłużenia, jaki miał miejsce w 2006 r. i w latach poprzednich. Wskutek tego, mimo
spadku stóp procentowych na rynku krajowym oraz umocnienia złotego w stosunku do walut obcych, udział wydatków
z tytułu obsługi zadłużenia Skarbu Państwa w wydatkach ogółem budżetu państwa drugi rok z rzędu wzrósł o 0,5 punktu
procentowego. W 2006 r. kształtował się on na poziomie 12,5%, tj. o 0,2 punktu procentowego wyższym niż średnia
z poprzednich pięciu lat (2001-2005).
Deficyt budżetu państwa, który w 2006 r. wyniósł 25,1 mld zł, był niższy od limitu określonego ustawą budżetową
o 5,5 mld zł. Było to wynikiem wyższych o 2,4 mld zł dochodów budżetu państwa oraz niższych o 3,1 mld zł wydatków budżetowych. W 2006 r. utrzymana została tendencja do obniżania się relacji deficytu budżetu państwa do PKB.
W 2004 r. relacja ta wyniosła 4,5%, w 2005 – 2,9%, a w 2006 – 2,4%. Od 2004 r. w deficycie budżetu państwa nie
uwzględnia się środków przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych (OFE). W 2006 r. wyniosły one 14,9 mld zł,
co stanowiło 59% rocznego deficytu. Deficyt budżetu państwa z uwzględnieniem środków przekazanych do OFE wyniósłby 40 mld zł, tj. 3,8% w relacji do PKB. Zrealizowana struktura finansowania potrzeb pożyczkowych była odmienna
od zakładanej w ustawie budżetowej, a o jej zmianie zadecydowała sytuacja na rynku krajowym i zagranicznym.
Państwowy dług publiczny na koniec 2006 r. wyniósł 505,1 mld zł i w relacji do PKB stanowił 47,7%, co oznacza
wzrost kwoty długu w stosunku do 2005 r. o 38,5 mld zł oraz o 0,2 punktu procentowego w relacji do PKB. Niewielki
wzrost tej relacji wynikał z większego niż zakładano wzrostu PKB. O wzroście państwowego długu publicznego zadecydował przyrost zadłużenia Skarbu Państwa o 38,3 mld zł i jednostek samorządu terytorialnego o 2,8 mld zł. Największy
spadek zadłużenia wystąpił w zarządzanych przez ZUS funduszach – o 3,3 mld zł.
Podobnie jak w wypadku deficytu budżetu państwa, wynik 27 państwowych funduszy celowych w 2006 r. był lepszy niż zaplanowano w ustawie budżetowej. Przychody w łącznej kwocie 154,5 mld zł były o 3,7% wyższe od kwoty
planowanej w ustawie budżetowej, a wydatki w kwocie 147,7 mld zł – niższe o 2,1%. Dotacje dla państwowych funduszy celowych wyniosły prawie 40 mld zł, w tym na fundusze finansujące świadczenia z ubezpieczenia społecznego
(Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Emerytalno-Rentowy) przypadło 98,9% wszystkich dotacji budżetowych
dla funduszy celowych. Na koniec 2006 r. stan środków funduszy celowych zwiększył się w stosunku do 2005 r. ponad
dwukrotnie. Przyczyniły się do tego w znacznym stopniu wyniki działalności funduszy dotowanych z budżetu państwa.
Zwiększenie kwoty przekazanej FUS z budżetu państwa nie zlikwidowało ujemnego stanu środków na koniec 2006 r., co
dowodzi, że dotacje zostały zaniżone o ponad 4 mld zł. Wśród funduszy niedotowanych najwyższy stan środków na koniec roku posiadał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Istotnie zredukowane zostało zadłużenie Funduszu Pracy, do czego przyczyniła się poprawa sytuacji na rynku pracy. Wynik finansowy agencji rządowych
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był ujemny, lecz korzystniejszy od założonego w ustawie budżetowej i lepszy od uzyskanego w 2005 r. Osiągnięcie
tego stanu było możliwe dzięki zaangażowaniu w 2006 r. wyższych kwot z budżetu państwa. Na osiem agencji, siedem
uzyskało dodatni wynik finansowy. Ujemny wynik finansowy wystąpił w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Saldo bieżących rozliczeń Polski z Unią Europejską na 31 grudnia 2006 r. było dodatnie i wyniosło 10,6 mld zł.
W 2006 r. wpłynęły do Polski środki w kwocie 20,5 mld zł, które w porównaniu z rokiem poprzednim były wyższe
o 27,3%. W 2006 r. nastąpiła poprawa w wykorzystaniu środków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z pomocy przedakcesyjnej, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE oraz środków przejściowych.
Wykorzystano 98,4% środków z kwoty 12,1 mld zł zaplanowanej na te cele w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na
rok 2006. Znacznej poprawie uległ proces wdrażania funduszy strukturalnych. W dużej mierze było to efektem realizacji Programu naprawczego zwiększającego absorpcję funduszy strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju
2004-2006.
Mimo spadku relacji deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB z 4,3% w 2005 r. do 3,9%,
w 2006 r., relacja długu tego sektora do PKB wzrosła z 47,1% do 47,8%7/. Wzrost ten nastąpił mimo wysokiego tempa
wzrostu gospodarczego i był rezultatem zwiększonej emisji długu, spowodowanej niskimi wpływami z prywatyzacji.
Ponadto deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych nadal przekracza granice wyznaczone wymaganiami
Programu Konwergencji i Polsce zagrażają w dalszym ciągu sankcje związane z wszczęciem przez Komisję Europejską
tzw. procedury nadmiernego deficytu.
Jeśli chodzi o pozyskiwanie dochodów dla budżetu państwa i jednostek samorządowych, to z zakończonych
w 2006 r. kontroli wynika, iż ciągle w stopniu niedostatecznym są wykorzystywane wszystkie istniejące w tej mierze
możliwości. Opieszałość i brak zdecydowania w egzekwowaniu różnego rodzaju należności były najbardziej widoczne
przy poborze podatku od towarów i usług, gdzie nastąpił wyraźny wzrost zaległości podatkowych, pogorszyła się i tak
już niska sprawność egzekucji, obniżeniu uległ wskaźnik ściągalności, a czynności windykacyjne w wielu wypadkach
zostały zaniechane lub ich nie podejmowano. Uwagę zwraca ponadto wyrozumiałość komorników wobec dłużników
alimentacyjnych, których obowiązki wobec własnego potomstwa, przy biernej postawie organów gmin, przejmuje na
siebie budżet państwa. Także zarządy dróg publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, mimo
niedostatku środków na utrzymanie i remonty, nie przejawiały zdecydowanej woli wyegzekwowania od użytkowników
dróg wszystkich należnych opłat bądź kar pieniężnych. Z kolei spowolnienie procesu prywatyzacji sprawiło, iż dopływ
środków z tego tytułu, wspierających również potrzeby budżetowe, był bardzo nierównomierny, niższy od zaplanowanego, a do tego wykazywał wyraźną tendencję spadkową.
W wypadku środków z funduszy strukturalnych a przeznaczonych na różnego rodzaju programy operacyjne, o możliwości ich pozyskania przez beneficjentów w ramach kwot pozostawionych do dyspozycji stronie polskiej decydowały
w znacznej mierze warunki stworzone przez organy administracji publicznej, pełniące funkcje instytucji zarządzających,
płatniczych, pośredniczących, względnie finansujących. Organy te i instytucje wywiązywały się ze swoich obowiązków
w sposób zróżnicowany. Negatywnym przykładem może być brak odpowiedniego przygotowania instytucji państwowych do wprowadzenia i zarządzania Sektorowym Programem Operacyjnym Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, którego
głównym celem była odnowa i modernizacja floty rybackiej. Korzystanie z przeznaczonych na to zadanie środków publicznych znacznie utrudniły opóźnienia w wydaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi niezbędnych rozporządzeń
wykonawczych, zwlekanie przez Ministra Finansów z uruchomieniem Systemu Informatycznego Monitorowania i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych, a także brak odpowiedniej kontroli nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mającą wcielać w życie założenia programu. Natomiast bez zakłóceń przebiegała realizacja płatności bezpośrednich dla rolników. NIK podkreśliła fakt terminowego wydania odpowiednich aktów wykonawczych przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz właściwe przygotowanie i dostosowanie struktury organizacyjnej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa do pełnienia funkcji agencji płatniczej.
Kontrole poświęcone wykorzystaniu funduszy unijnych oraz funkcjonowaniu systemu kontroli finansowej owych
środków pozwoliły stwierdzić, że część z nich, niekiedy znaczna, pozostaje niezagospodarowana wskutek licznych prze7/ Wskaźniki według ESA 95.
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szkód, piętrzonych m.in. przez podmioty zaangażowane w proces wdrażania programów operacyjnych. Zaliczyć do nich
należy przede wszystkim opóźnienia z przygotowaniu podstawowych aktów prawnych i wytycznych realizacji programów, powodujące niemożność zmieszczenia się beneficjentów w ustalonych ramach czasowych, a także niestabilność
przepisów i wytycznych. Następną barierę stanowiły zbyt złożone procedury oraz niejasne, często zbędne wymagania,
które bardzo utrudniały beneficjentom przebrnięcie przez skomplikowany proces przygotowania i wyboru projektu, jego
realizacji i refundacji wydatków. Do tego dodać należy czasochłonną ocenę wniosków, opóźnienia w zawieraniu umów
o dofinansowanie projektów, dublowanie tych samych czynności podczas wielokrotnej weryfikacji wniosków, brak koordynacji działań między uczestnikami postępowania i rozproszenie ich odpowiedzialności za realizację programów.
Warto zauważyć, że część wymagań stawianych beneficjentom przez instytucje uczestniczące w procesie rozdziału
środków unijnych nie jest przewidziana przepisami wspólnotowymi.
Kolejna część środków pomocowych nie została wykorzystana z innych przyczyn. Tylko połowa kontrolowanych
jednostek samorządowych zarządzających drogami publicznymi poczyniła kroki zmierzające do pozyskania na sfinansowanie zadań drogowych funduszy objętych Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego bądź
Sektorowym Programem Operacyjnym – Transport. Na pracownie komputerowe dla szkół oraz wyposażenie bibliotek
szkolnych w ustalonym terminie wydano zaledwie ułamek kwoty przewidzianej na ten cel w ramach współfinansowania
projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś MON nie skorzystało z możliwości uczestniczenia w dziewięciu
programach aktywizacji zawodowej żołnierzy zawodowych odchodzących z Sił Zbrojnych RP, finansowanych ze środków unijnych.
Kontrola poświęcona kosztom funkcjonowania administracji samorządowej dostarczyła dowodów, że wydatki na
obsługę i funkcjonowanie urzędu można było ograniczyć, środkami publicznymi gospodarować oszczędniej i bardziej
racjonalnie. Udało się to tym jednostkom, w których dokonano analizy kosztów, usprawniono organizację pracy i zracjonalizowano zatrudnienie. Nie można natomiast uznać za oszczędne gospodarowanie przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa środkami na pozyskiwanie i utrzymanie jej siedzib. Kontrola wykazała, że Agencja wydatkowała
znaczne środki na wynajem oraz dostosowanie do swoich potrzeb pomieszczeń wynajmowanych najczęściej na krótkie
okresy. Trwające od wielu lat starania o pozyskanie stałej siedziby dla centrali ARiMR nadal nie zakończyły się sukcesem, a pozyskanie kolejnej tymczasowej siedziby wiązało się z dodatkowymi, kosztownymi pracami adaptacyjnymi.
Kontrole związane z udzielaniem pomocy publicznej skłaniają do refleksji, że o ile sama idea udzielania takiej pomocy nie podlega dyskusji, to konkretne przypadki budzą niejednokrotnie poważne wątpliwości. Udzielanie poręczeń
i gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Funduszu
Poręczeń Unijnych małym i średnim przedsiębiorstwom, głównie na zabezpieczenie spłaty kredytów i pożyczek bankowych, przebiegało sprawnie, odbywało się w zgodzie z przepisami i celami istnienia obu funduszy. Kontrola wykorzystania środków publicznych w sektorze stoczniowym wykazała natomiast, że mimo wydatnej pomocy publicznej
skontrolowane przedsiębiorstwa nie uzyskały efektów założonych w planach restrukturyzacyjnych, osiągnięte rezultaty
okazały się znikome w porównaniu do poniesionych nakładów, a jedynym racjonalnym usprawiedliwieniem poniesienia
owych wydatków był fakt, iż pozostawienie stoczni bez pomocy oznaczałoby ich upadłość i pozbawienie pracy wielu
tysięcy osób. Takiego uzasadnienia nie sposób się było doszukać w przypadku poręczenia ze środków budżetu państwa
spłaty kredytu na budowę przez Laboratorium Frakcjonowania Osocza Sp. z o.o. w Mielcu nigdy nie powstałej wytwórni
preparatów osoczopochodnych. Z tytułu tego poręczenia, udzielonego w niejasnych okolicznościach prywatnemu podmiotowi, bez realnego zabezpieczenia, na działalność obarczoną znacznym ryzykiem gospodarczym, Skarb Państwa
obciążony został kwotą 60,9 mln zł.
Również realizacja inwestycji finansowanych ze środków publicznych nie zawsze przebiegała w sposób właściwy.
Przykładem niekonsekwentnych działań, prowadzonych bez przemyślanego planu i ustalonej koncepcji, są inwestycje
drogowe, a szczególnie budowa autostrad. Zakończona rok temu retrospektywna kontrola funkcjonowania transportu
drogowego i kolejowego w latach 1999-2004 upoważniła Izbę do sformułowania tezy, iż pogarszający się stan infrastruktury transportowej stanowi jedną z barier hamujących rozwój gospodarczy kraju, a podstawową tego przyczyną jest brak
systemowych rozwiązań. W ocenie NIK, prowadzona w latach 1990-2004 przez kolejne rządy polityka transportowa była
wysoce niestabilna. Opracowane w tym okresie założenia, strategie, programy rozwoju poszczególnych elementów
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systemu krajowego transportu nigdy nie zostały zrealizowane. Regres pogłębiały częste zmiany koncepcji i planów oraz
utrudnienia wynikające z nieprzejrzystości reguł organizacyjno-prawnych. Zakończone w 2006 r. kontrole poświęcone
różnym aspektom procesu budowy wznoszonych obecnie autostrad ujawniły bezradność administracji rządowej wobec
narosłych w ciągu wielu lat problemów. W sytuacji fiaska dotychczasowego koncesyjnego modelu budowy i eksploatacji
autostrad płatnych oraz uwikłania w niekorzystne dla Skarbu Państwa umowy z prywatnymi podmiotami, nie potrafiła
ona wypracować realnej koncepcji finansowania i organizacji procesu inwestycyjnego. Również Ministerstwo Edukacji
Narodowej, naruszając przepisy i obowiązujące procedury, dokonywało centralnych zakupów sprzętu komputerowego
dla szkół i placówek oświatowych, a transakcje o dużej wartości były niewłaściwie zorganizowane i praktycznie pozostawione bez nadzoru.
Do refleksji skłaniają kontrole podejmujące kwestie tworzenia warunków do wzrostu gospodarczego i niwelowania
dystansu dzielącego w różnych dziedzinach nasz kraj od państw wyżej rozwiniętych. Wieloletnie opóźnienia w rozbudowie infrastruktury transportowej spowalniają rozwój gospodarki, tworzą negatywny obraz Polski w oczach potencjalnych
inwestorów i zmniejszają szanse na przyciągnięcie zagranicznego kapitału. Kolejną przeszkodę stanowi zbyt wolno
rozwijająca się informatyzacja kraju. Zakłóca to funkcjonowanie wielu instytucji publicznych, spowalnia realizację przedsięwzięć i programów mających zreformować różne dziedziny życia gospodarczego i społecznego, utrudnia nadzór
i kontrolę, wpływa negatywnie na wykorzystanie środków budżetowych i funduszy unijnych. Nawet rządowa Strategia
informatyzacji RP – ePolska na lata 2004-2006 była realizowana opieszale i niekonsekwentnie, a administracja publiczna okazała się nieprzygotowana do wcielania jej w życie. Nadal w sferze projektu pozostawała m.in. budowa platformy
Wrota Polski, mającej umożliwić urzędom obsługę interesantów drogą elektroniczną; nie spełnia swojego zadania internetowa strona główna Biuletynu Informacji Publicznej, ciągle nowością jest podpis elektroniczny.
Na rozwój polskiej gospodarki z pewnością nie miały odczuwalnego wpływu mało wyraziste działania marketingowe.
Rządowy Program promocji gospodarczej Polski, mający stworzyć pozytywny wizerunek naszego kraju za granicą,
promować polskie towary i Polskę jako miejsce korzystnych inwestycji, został zrealizowany jedynie częściowo. Większości przedsięwzięć, rozproszonych, nieskoordynowanych, nie doprowadzono nigdy do końca, do czego przyczyniły
się w niemałej mierze spory kompetencyjne między resortami spraw zagranicznych i gospodarki.
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Omówienie wyników ważniejszych
kontroli
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Przeprowadzona w obszarze stanu finansów, deficytu budżetowego i długu publicznego, kontrola organizacji
i wdrażanie informatycznego systemu obsługi budżetu
państwa [por. zał. nr 3, str. 14], zwanego też systemem
Trezor, pozwoliła stwierdzić, iż wprawdzie Ministerstwo Finansów system ten opracowało i uruchomiło, ale nie został
on wdrożony u wszystkich użytkowników w stopniu umożliwiającym osiągnięcie podstawowego celu, jakim było wprowadzenie nowych zasad bankowej obsługi budżetu państwa
i usprawnienie zarządzania środkami budżetowymi.
Wprowadzenie systemu miało poprawić zarządzanie
płynnością budżetu państwa, co pozwoliłoby ograniczyć stan
środków utrzymywanych na nieoprocentowanych rachunkach bankowych. Nowe zasady obsługi budżetu przewidywały m.in. przeksięgowywanie na koniec dnia sald bieżących
rachunków bankowych dochodów i wydatków państwowych
jednostek budżetowych na centralny rachunek bieżący budżetu państwa. Termin uruchomienia systemu, planowany
początkowo na 2002 r., a następnie na koniec 2004 r., nie
został jednak dotrzymany.
Do przyczyn opóźnień i ogólnie niezadowalającego
stanu prac nad budową i uruchomieniem systemu zaliczyć
należy przede wszystkim niewłaściwe planowanie, organizację i zarządzenie przedsięwzięciem. Ministerstwo Finansów nie powołało struktury zarządzającej całym projektem,
nie przygotowało na czas infrastruktury informatycznej niezbędnej dla funkcjonowania systemu, w okresie wdrożenia
pilotażowego nie zagwarantowało bezpieczeństwa gromadzonych danych, niewłaściwie też oceniło ryzyko związane
z realizacją projektu.
Wprowadzenie nowych zasad obsługi budżetu państwa
wymagało wdrożenia systemu Trezor przez wszystkich
dysponentów budżetu, których liczba przekraczała 3 tys.
Zdaniem NIK, przy takiej skali przedsięwzięcia należało się
liczyć z trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, związanymi z przygotowaniem użytkowników, wyposażeniem
w sprzęt, transmisją danych, ale przede wszystkim z trudnościami o charakterze merytorycznym, wynikającymi ze
zmiany sposobu zarządzania środkami własnymi i środkami
podległych dysponentów oraz zwiększonej liczby operacji
dokonywanych na rachunkach bankowych i zapisywanych
w księgach rachunkowych jednostek. Dlatego, w opinii Izby,
proces wdrażania systemu powinien być objęty ciągłym monitoringiem. Powinien uwzględniać wszystkie podmioty i być
prowadzony w sposób kompleksowy. Tymczasem Minister-
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stwo Finansów swe obserwacje ograniczyło tylko do dysponentów głównych.
Biorąc pod uwagę fakt, że nie został osiągnięty główny
cel budowy systemu, NIK nie znalazła podstaw do sformułowania ostatecznej oceny skuteczności i efektywności jego
wdrożenia oraz wpływu na poprawę jakości zarządzania finansami publicznymi.

2. Z ustaleń kontroli poświęconej tworzeniu i działalności fundacji, których fundatorami są Skarb Państwa
lub jednostki sektora finansów publicznych [por. zał. nr
3, str. 27] – Minister Skarbu Państwa, Minister Gospodarki
oraz wojewodowie – wynika, iż fundacje te realizowały cele
społecznie lub gospodarczo użyteczne zapisane w ich statutach, jednak efektywność podejmowanych działań w sposób
istotny obniżały stwierdzone nieprawidłowości. Wystąpiły
one w takich dziedzinach, jak gospodarowanie majątkiem,
przeprowadzanie zbiórek publicznych, udzielanie pomocy
beneficjentom, wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rejestracja działalności czy aktualizacja danych rejestrowych.
Środki publiczne, otrzymywane przez badane fundacje,
były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, zdarzały się natomiast uchybienia w sposobie dokumentowania
i rozliczaniu dotacji. Nieprawidłowo wydatkowane kwoty
stanowiły ułamek procenta środków pozyskanych ze źródeł
budżetowych, niepokoić może jednak fakt, iż uchybienia wystąpiły w co trzeciej z kontrolowanych jednostek.
Fundacje były nadmiernie uzależnione od dopływu środków publicznych, które stanowiły 93% ich przychodów oraz
mało aktywne w pozyskiwaniu środków z innych źródeł. W
niewielkim stopniu wykorzystywały np. możliwość uzyskania
statusu organizacji pożytku publicznego, a nieliczne były beneficjentami wpłat, przekazywanych przez osoby fizyczne.
Brak zabezpieczenia materialnego spowodował załamanie
lub znaczne ograniczenie działalności kilku fundacji.
Krytyczne uwagi wzbudził tryb wynagradzania członków organów fundacji. Kwestię tę powinny rozstrzygać regulacje wewnętrzne, jednak w wielu przypadkach zasady
wypłacania gratyfikacji nie zostały określone w statutach ani
regulaminach, wskutek czego decyzje takie podejmowano
w sposób uznaniowy i mało przejrzysty. Jednym z rezultatów
braku wspomnianych uregulowań był widoczny w ostatnich
latach wzrost wynagrodzeń wypłacanych członkom organów
fundacji, niewspółmiernie wysoki w relacji do wzrostu wynagrodzeń pracowników. Podkreślając ten fakt, Izba przypomniała, że fundacje nie powinny stanowić źródła dochodów
dla osób wchodzących w skład ich organów, lecz realizować
cele społecznie i gospodarczo użyteczne.

NIK krytycznie oceniła funkcjonowanie nadzoru nad
fundacjami, mając na względzie przede wszystkim sposób
egzekwowania przez Ministra Gospodarki obowiązków
sprawozdawczych oraz analizowania rocznych sprawozdań
z działalności fundacji ustanowionych przez Skarb Państwa.
Kontrola ujawniła, iż część fundacji w ogóle nie przekazywała sprawozdań lub nie zawierały one wielu istotnych danych,
a mimo to Minister Gospodarki nie podejmował wobec nich
skutecznych działań dyscyplinujących. Z kolei spośród dwunastu wojewodów, których działania były przedmiotem kontroli NIK, aż dziesięciu nie posiadało pełnej wiedzy o liczbie
fundacji podlegających ich nadzorowi, zaś trzech nie podjęło
nawet starań o ustalenie fundacji, nad których działalnością
winni wykonywać ustawowy nadzór.

3.

W przeciwieństwie do poprzednich badań, przeprowadzonych w 2003 r., kontrola działalności Funduszu
Promocji Mleczarstwa w latach 2004-2006 (I kw.) [por.
zał. nr 3, str. 62] pozwoliła ocenić pozytywnie gospodarowanie środkami FPM, jako zgodne z celami określonymi
w ustawach. Prezes Agencji Rynku Rolnego dysponował
nimi zgodnie ze Szczegółowymi zasadami gospodarowania
Funduszem Promocji Mleczarstwa, ustalonymi przez Komisję Porozumiewawczą ds. Mleka i Przetworów Mlecznych.
Środki te zostały przeznaczone na promocję i dofinansowanie spożycia mleka, głównie przez dzieci i młodzież, dofinansowanie wystaw i targów związanych z hodowlą bydła
mlecznego, produkcją i przetwórstwem mleka oraz udziału
w tych przedsięwzięciach, a także na wspieranie prac badawczo-rozwojowych oraz finansowanie szkoleń dostawców
i podmiotów skupujących mleko.
NIK pozytywnie oceniła przedsięwzięcia promocyjnoreklamowe, m.in. przeprowadzoną w 2005 r. kampanię
promującą spożycie mleka i artykułów mleczarskich, której
celem było uświadomienie potencjalnym nabywcom zalet
tych produktów i zwiększenie ich spożycia. Podejmowane
inicjatywy nie zawsze jednak przybierały racjonalny kształt.
Świadczy o tym skomplikowana procedura ubiegania się
o przyznanie i wypłatę środków z Funduszu na dopłaty do
spożycia mleka w placówkach oświatowych, mogąca zniechęcić szkoły do ubiegania się o tego rodzaju pomoc. Podmiot występujący o dopłaty był zobowiązany do składania
dwóch odrębnych wniosków – o przyznanie środków oraz
o ich wypłatę. Było to tym bardziej niezrozumiałe, że w wypadku analogicznych dopłat ze środków unijnych wymagany był tylko jeden wniosek, a dofinansowania – wprawdzie
na podstawie dwóch odrębnych procedur i przez dwie różne jednostki organizacyjne – dokonywała ta sama Agencja
Rynku Rolnego.

4. Ogólnie pozytywną ocenę otrzymały podmioty badane w ramach kontroli udzielania zamówień publicznych
przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
z terenu województwa pomorskiego [por. zał. nr 3, str.
70], obejmującej szpitale w Gdańsku, Słupsku oraz Wejherowie, wybrane spośród 15 samodzielnych publicznych zoz
podległych samorządowi Województwa Pomorskiego.
NIK nie stwierdziła większych nieprawidłowości
w stosowaniu Prawa zamówień publicznych przy zakupie
leków, sprzętu i aparatury medycznej oraz w sposobie realizacji przez wymienione jednostki umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań. Trudności w ustalaniu
asortymentu oraz ilości zamawianych produktów i wycenie
przedmiotu zamówienia wynikały głównie z braku możliwości precyzyjnego przewidzenia liczby udzielanych świadczeń
zdrowotnych, zwłaszcza ratujących życie. Z tego względu
zapotrzebowanie określane było zazwyczaj na podstawie
danych pochodzących z poprzednich analogicznych okresów.
Izba krytycznie oceniła sposób wykonywania nadzoru
przez kierownictwo szpitala w Gdańsku nad realizacją zamówienia publicznego na usługi księgowe, obsługę kadr i płac
oraz dzierżawę sprzętu komputerowego. Dyrektor szpitala
nie dość że zlecił wykonywanie zadań głównego księgowego
firmie zewnętrznej (szpital, jako jednostka sektora finansów
publicznych, powinien zatrudniać głównego księgowego na
etacie), to dopuścił do wystąpienia korupcjogennego konfliktu interesów, gdyż w czynnościach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia uczestniczyła z ramienia szpitala osoba będąca
pracownikiem wykonawcy zamówienia.
We wszystkich trzech jednostkach niewłaściwie funkcjonował system kontroli finansowej. Nie uwzględniał on w pełnym zakresie wymogów wynikających z ustawy o finansach
publicznych oraz standardów kontroli finansowej. Dyrektorzy
szpitali nie opracowali procedur kontroli finansowej, a podstawową formą sprawowania kontroli był nadzór kierowniczy. Wewnętrzne standardy w tym względzie przygotował
jedynie szpital w Słupsku, on też jako jedyny wywiązał się
z obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego.

5.

Jeśli chodzi o pozyskiwanie dochodów budżetu
państwa i jednostek samorządu terytorialnego, w miarę prawidłowo przebiegał pobór podatku VAT, zwłaszcza gdy za
kryterium oceny realizacji przez urzędy skarbowe dochodów budżetu państwa z podatku od towarów i usług
w latach 2004-2005 [por. zał. nr 3, str. 12] przyjąć wzrost
wysokości kwot odprowadzonych do budżetu. Dochody
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z VAT, które wyniosły w 2004 r. 62,3 mld zł, były wyższe
o 3,5% od dochodów w 2003 r. i stanowiły 39,8% wpływów
budżetu państwa. W 2005 r. dochody z podatku od towarów
i usług ponownie wzrosły, i to bardzo znacząco, przekraczając 75 mld zł, co odpowiadało 42% procentom dochodów
budżetowych. Nie była to jednak wyłączna zasługa aparatu
skarbowego, lecz w znacznej mierze wynik podwyższenia
wysokości stawek podatkowych na wiele towarów i usług,
wypłacenia w 2005 r. zwrotów podatku z dochodów 2004 r.,
a także akcesji Polski do Unii Europejskiej i związanej z tym
zmiany w systemie jego poboru. Do tego czasu VAT od importu z krajów UE płacony był, zgodnie z przepisami prawa
celnego, przy okazji wypełniania dokumentu SAD, od momentu akcesji import towarów z krajów UE traktowany jest
natomiast jako nabycie wewnątrzwspólnotowe i VAT z tego
tytułu pobierają urzędy skarbowe. To właśnie przeniesienie
rozliczeń między służbami celnymi i skarbowymi przyczyniło
się w I półr. 2005 r., w porównaniu z analogicznym okresem
roku poprzedniego, do wysokiego, bo ponad 21-procentowego wzrostu kwoty podatku pobieranego przez urzędy
skarbowe.
O sprawności samych urzędów skarbowych niezbyt dobrze świadczy jednak wzrost zaległości w ściąganiu podatku. W 2004 r. zadłużenie płatników powiększyło się o ponad
1 mld zł, zaś w 2005 r. o kolejne 802 mln zł, osiągając kwotę
7,2 mld zł. W ocenie NIK, wzrost zaległości podatkowych,
poza przyczynami obiektywnymi, takimi jak przypisy należności na podstawie decyzji pokontrolnych, w znacznej mierze wynikał z nieprawidłowego działania urzędów skarbowych, które opieszale egzekwowały podatkowe należności
budżetu państwa, nie wykorzystując wszystkich prawnych
możliwości ich odzyskania. Dowodzi tego chociażby fakt, że
w połowie spośród 48 skontrolowanych urzędów bez żadnego powodu zaniechano części czynności windykacyjnych lub
w ogóle ich nie podjęto. W rezultacie znaczny upływ czasu
między powstaniem zaległości a rozpoczęciem pierwszych
czynności egzekucyjnych w niektórych przypadkach umożliwiał dłużnikom uchylenie się od egzekucji, a nawet powodował przedawnienie należności.
W badanym okresie nastąpiło również pogorszenie
sprawności egzekucji należności. Wprawdzie kwoty zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym rosły, systematycznie jednak pogarszała się ich relacja do zaległości netto
– z 78,8% w 2003 r. i 77,4% w roku następnym, do 69,4%
na koniec 2005 r. Podobnie przedstawiał się wskaźnik ściągalności – stosunek kwoty wyegzekwowanych zaległości do
kwoty objętej tytułami wykonawczymi – który w tym samym
czasie obniżył się z 28,3% do 25,8% i 24,2%. W skontrolowanych urzędach skarbowych wskaźnik ten był wyraźnie
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lepszy, na koniec 2004 r. wyniósł średnio 35,5%, zastanawiająca jest wszakże jego znaczna rozpiętość: od 5,3%
w Urzędzie Skarbowym w Krośnie Odrzańskim oraz 7,1%
w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew, do 92,6% w Urzędzie
Skarbowym w Żaganiu.
Nie wiadomo, jaki wpływ na pobór podatku od towarów
i usług miały kontrole prowadzone przez służby podległe
Ministrowi Finansów, ponieważ Izba nie była w stanie jednoznacznie ocenić ich efektywności. Resort finansów nie
dysponował takimi danymi.

6.

Badania wykorzystania przychodów i akcji
z prywatyzacji [por. zał. nr 3, str. 18] uprawniały do uwag
zarówno w kwestii związanej z pozyskiwaniem owych przychodów, jak i sposobu ich rozdysponowywania.
Przychody z tego źródła osiągnęły w latach 1991-2004
niemal 88 mld zł, jednak kwota ta nie narastała w sposób równomierny. Początkowo powiększała się systematycznie – ze
170 mln zł w 1991 r. do 27,3 mld zł w 2000 r. – by w następnych
latach zmniejszyć się do 6,8 mld i 2,9 mld zł. Jedną z przyczyn
zahamowania dopływu środków było spowolnienie procesów
prywatyzacyjnych, co spowodowało, że w latach 2001-2003
planowane przychody nie zostały osiągnięte – w okresie tym
wykonano odpowiednio 62,4%, 29,9% i 40% planu.
Kolejną przyczyną rozbieżności między wielkościami zaplanowanymi a rzeczywistymi przychodami był niewłaściwy
system planowania przychodów przez Ministerstwo Skarbu
Państwa. Np. w 2002 r. ponad połowę przychodów uzyskano z prywatyzacji Zakładu Energetycznego STOEN SA, który
nie był wymieniany wśród spółek przewidzianych do prywatyzacji, zaś w następnym roku założenia planistyczne zawarte w dokumentach MSP, wymieniających źródła przychodów
z prywatyzacji, nie pokrywały się z danymi w uzasadnieniu
do ustawy budżetowej na 2003 r. Ponadto Izba stwierdziła,
iż dane MSP o prywatyzacji bezpośredniej w drodze sprzedaży przedsiębiorstw w latach 1999-2004 były niekompletne
i częściowo błędne, szczególnie jeśli chodzi o wartość przeprowadzonych transakcji, a pośrednictwo Nafty Polskiej SA
w prywatyzacji sektora naftowego utrudniło określenie faktycznych przychodów.
Na pełną ocenę wykorzystania przychodów z prywatyzacji rzutuje fakt, iż w latach 2000-2004 przepisy dotyczące
tworzenia rezerw prywatyzacyjnych oraz bezpośredniego
i pośredniego wykorzystania wspomnianych przychodów
zmieniały się ośmiokrotnie. Jednak na sposobie ich spożytkowania w głównej mierze zaważył brak przemyślanej, długofalowej, konsekwentnie realizowanej polityki.
Do końca 1997 r. przychody z prywatyzacji stanowiły
dochody budżetu. Również w latach 1998-2004 w więk-

szości (54,5% z prawie 66 mld zł) przeznaczone zostały na
pokrycie deficytu i potrzeb pożyczkowych państwa. W okresie tym blisko trzecia część uzyskanej kwoty – 20,9 mld zł
– wsparła reformę systemu ubezpieczeń społecznych, zaś
9,1 mld zł przeznaczono na wypłatę rekompensat w związku
z zamrożeniem płac dla pracowników sfery budżetowej oraz
świadczeń dla emerytów i rencistów. Tylko drobna część
przychodów z prywatyzacji wydatkowana została na cele,
które można bezpośrednio wiązać z rozwojem państwa: na
restrukturyzację i pomoc dla przedsiębiorstw przekazano
2 mld zł, po kilkaset milionów na restrukturyzację przedsiębiorstw przemysłu obronnego i modernizację sił zbrojnych,
rozwój nauki i technologii polskiej oraz na aktywizację zawodową. Ponadto 1,6 mld zł zasiliło Fundusz Reprywatyzacji.
Zdaniem NIK konieczne jest wypracowanie przez Radę
Ministrów koncepcji wykorzystania całości przyszłych przychodów z prywatyzacji na cele związane z rozwojem państwa oraz zaspokojenie roszczeń i odszkodowań za utracone
mienie. Szczególnie istotne wydaje się opracowanie przez
rząd sposobu pokrycia tych ostatnich wydatków, bowiem
środki zgromadzone w ramach Funduszu Reprywatyzacji
oraz przyszłe przychody Funduszu Izba ocenia jako dalece
niewystarczające w stosunku do zgłoszonych roszczeń, szacowanych na 32-40 mld zł.

7.

Nie zostały w pełni wykorzystane możliwości wsparcia Krajowego Funduszu Drogowego opłatami i karami pobieranymi przez Służbę Celną za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, przekraczających granicę państwową. Kontrola
wypełniania przez wojewodów obowiązku utrzymania na
drogowych przejściach granicznych sprawności technicznej wag do ważenia samochodów ciężarowych [por.
zał. nr 3, str. 83] ujawniła, iż sprawność ta, wpływająca nie
tylko na wysokość należnych dochodów, ale również na stan
polskich dróg, niejednokrotnie była niezadowalająca.
Badania na 7 drogowych przejściach granicznych na
północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej, obejmujące 2005 r. i I kw. 2006 r., wykazały prawidłowe
funkcjonowanie 25 spośród 29 zainstalowanych wag. Wadliwie i z przestojami pracowały 3 takie urządzenia znajdujące
się w Medyce, co było spowodowane częstymi awariami
i koniecznością długotrwałych napraw, oraz jedna z wag
w Bezledach, nieczynna przez cały okres objęty kontrolą.
W stopniu niemal maksymalnym wykorzystywano wagi
na przejściach w Korczowej, Kukurykach, Kuźnicy Białostockiej i Dorohusku, gdzie kontroli wagowej poddawano
85-99% samochodów, ponieważ system kontroli i ruchu
pojazdów wymuszał ważenie praktycznie każdego samochodu ciężarowego. Dla odmiany, analogiczne wskaźniki

na przejściach w Bobrownikach i Bezledach, wyposażonych
w wysłużony sprzęt, w których do kontroli kierowano tylko
pojazdy mogące według wstępnej oceny przekroczyć dozwolone normy, wyniosły odpowiednio 2% i 7%.
Rezultatem kontroli prowadzonych przez Służbę Celną
było pobranie 3,2 mln zł z tytułu opłat i kar za przekroczenie dopuszczalnych norm nacisków osi, masy całkowitej
i wymiarów gabarytowych przez 5,3 tys. samochodów przeciążonych i 1,4 tys. ponadwymiarowych. Z kolei przestoje 3
wag na przejściu w Medyce spowodowały straty szacowane
na 0,4 mln zł, a wywołane usterkami technicznymi przerwy
w pracy tychże urządzeń na kontrolowanych przejściach
– 0,5 mln zł.
Koszty konserwacji, legalizacji i naprawy wag w okresie,
o którym mowa, nie przekroczyły 5% wpływów z opłat i kar
pobranych w związku z kontrolą graniczną pojazdów ciężarowych, zaś nieuzyskane dochody stanowiły równowartość
kosztów budowy 6-8 nowych wag. Relacje te wskazują na
opłacalność tego rodzaju inwestycji, a także na potrzebę instalowania podczas budowy lub modernizacji granicznych przejść
drogowych przynajmniej dwóch wag na pasach drogowych
przewidzianych dla każdego kierunku ruchu, co umożliwiłoby
utrzymanie ciągłości ważenia pojazdów w wypadku awarii jednej z nich lub konieczności zamknięcia któregoś z pasów.

8.

W wyniku kontroli wykonywania przez gminy
zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
[por. zał. nr 3, str. 7] stwierdzono, że o ile respektowane były
interesy beneficjentów, a przy przyznawaniu i wypłacaniu
zaliczek osobom uprawnionym zasadniczo zachowane zostały wszelkie ustawowe wymogi, to skuteczność egzekwowania od dłużników zwrotu należności okazała się praktycznie zerowa.
Do końca kwietnia 2004 r. funkcjonował Fundusz Alimentacyjny, z którego wypłacane były zasądzone świadczenia pieniężne w sytuacji, gdy ich egzekucja od dłużnika,
prowadzona przez komornika, była nieskuteczna. Ciągłe
obniżanie się ściągalności należności od dłużników powodowało jednak, że świadczenia alimentacyjne w coraz większym stopniu finansowane były z budżetu państwa, przybierając formę świadczeń socjalnych. Wprowadzony w 2005 r.
system zaliczek alimentacyjnych nie doprowadził jednak do
zmiany sytuacji. Podobnie jak poprzednio, wydatki te nadal
finansowane są niemal w całości ze środków budżetowych,
stając się dla uprawnionych do alimentacji stałym elementem pomocy społecznej.
Powodem takiego stanu jest nikła w dalszym ciągu skuteczność egzekucji należności z tytułu wypłaconych zaliczek
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od dłużników alimentacyjnych. W objętych kontrolą 10 gminach zdołano odzyskać zaledwie 0,49% wypłaconych kwot,
zaś w skali całego kraju skuteczność egzekucji komorniczej
wynosiła średnio 0,83%. W pewnej mierze wynika to z faktu,
że kwoty ściągnięte przez komornika od dłużnika zaliczane
są najpierw na poczet zaległych i bieżących wypłat świadczeń alimentacyjnych, a dopiero w ostatniej kolejności
przekazywane organowi gminy, który wypłacił zaliczkę, jako
zwrot należności z tego tytułu. Istotną przyczynę stanowi
jednak niewywiązywanie się komorników z nałożonych na
nich obowiązków, a także brak odpowiedniej reakcji kontrolowanych jednostek na ich opieszałość.
Część komorników nie informowała właściwego organu
o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności. Z kolei
działania organów gmin mające zdyscyplinować dłużników
– m.in. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u dłużnika, zwrócenie się do urzędu pracy lub starosty o jego aktywizację zawodową, wystąpienie do starosty z wnioskiem
o zatrzymanie mu prawa jazdy – nie były podejmowane
przez kierowników kontrolowanych jednostek lub miały ograniczony zakres.
NIK widzi potrzebę zmobilizowania administracji samorządowej w gminach i komorników do wykorzystania wszystkich istniejących możliwości ściągania należności alimentacyjnych. Ponieważ wskazane nieprawidłowości występowały
w każdej spośród skontrolowanych jednostkach, zdaniem
Izby niezbędne jest wszechstronne przeanalizowanie obecnego systemu zaliczek alimentacyjnych i wypracowanie
skuteczniejszych metod zabezpieczenia społecznego osób
uprawnionych do alimentacji, a także sposobów postępowania wobec dłużników.

9.

Badając koszty funkcjonowania administracji samorządowej [por. zał. nr 3, str. 3], NIK nie stwierdziła większych nieprawidłowości, ale też i nie odnotowała bardziej
zdecydowanej woli skrupulatnego analizowania wydatków,
szukania oszczędności i możliwości obniżenia wspomnianych kosztów.
Przeprowadzona w 84 jednostkach samorządu terytorialnego8/ kontrola wykazała duże zróżnicowanie wydatków
na funkcjonowanie poszczególnych urzędów gmin i starostw
powiatowych oraz obsługę organu stanowiącego. Wahały się
one między 4,4% a 30,1% ich wydatków ogółem. Czynnikiem
decydującym były możliwości finansowe skontrolowanych
jednostek. Z reguły w podmiotach o mniejszym potencjale
finansowym zaspokajane były tylko niezbędne potrzeby, zaś
8/ W 15 miastach na prawach powiatu, 17 powiatach, 17 gminach miejskich, 18

miejsko-wiejskich i 17 wiejskich.
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jednostki dysponujące pokaźniejszymi zasobami nie dość że
oferowały wyższe wynagrodzenia i dysponowały większym
funduszem nagród, to mogły zapewnić pracownikom dodatkowe świadczenia: dofinansowanie studiów, szkolenia,
podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Także wysokość
wynagrodzeń członków zarządów nie była uzależniona, jak
to postulowała Izba w 2000 r., od stopnia trudności wykonywanych zadań, przede wszystkim od liczby mieszkańców,
ale pozostawała w bezpośrednim związku z zamożnością
danej gminy czy powiatu. Ponadto dała się zaobserwować
tendencja, iż wraz ze wzrostem dochodów rosły również
wydatki na administrację samorządową, często w sposób
niekontrolowany, a oszczędności wymuszało pogorszenie
sytuacji finansowej jednostki lub interwencja organów stanowiących.
Część kontrolowanych jednostek w celu poprawy obsługi interesantów zorganizowała biura obsługi mieszkańców
oraz punkty informacyjne. Większość utworzyła własne
strony internetowe, w 15 uruchomiono System Zarządzania
Jakością. Poczynania takie pociągały za sobą dodatkowe
koszty, jednak nie udało się zaobserwować bezpośredniego związku pomiędzy wysokością wydatków na administrację samorządową a poziomem satysfakcji interesantów
z obsługi w urzędzie gminy lub starostwie. Jak wynikało
z przeprowadzonej ankiety, w ocenie urzędu największą
role odgrywała szybkość załatwiania spraw, a także stopień
zainteresowania urzędników problemami mieszkańców.
Obiecujące efekty przyniosły podejmowane przez niektóre podmioty działania, mające na celu oszczędniejsze
i bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.
W części z nich w 2004 r. wydatki na obsługę i funkcjonowanie urzędu były niższe niż w roku poprzednim. Jak wykazały
badania, zmniejszenie kosztów administracji samorządowej
nastąpiło w tych jednostkach, w których dokonano rzetelnej
analizy kosztów, a w ich wyniku usprawniono organizację
pracy i zracjonalizowano zatrudnienia. Należy jednak zauważyć, że tylko w nielicznych przypadkach wydatki na
administrację analizowano kompleksowo i działania takie
zostały udokumentowane. W pozostałych albo w ogóle nie
rozpatrywano stanu zatrudniania i kosztów administracji,
ograniczając się co najwyżej do szukania oszczędności na
opłatach pocztowych czy telefonicznych, albo też kwestiom
tym przypatrywano się okazjonalne, najczęściej przy sporządzaniu budżetów lub sprawozdań z ich wykonania. Znaczącej roli w dyscyplinowaniu wydatków na administrację samorządową nie odegrały również komisje rewizyjne.
W ocenie NIK, w większości badanych jednostek nie
istniały skuteczne mechanizmy kontroli finansowej. Ich brak
przyczynił się do powstania licznych nieprawidłowości w do-

kumentacji finansowej oraz błędów w klasyfikowaniu wydatków, co utrudniło ustalenie pełnych kosztów funkcjonowania
administracji samorządowej. Jednocześnie znaczna różnorodność struktur organizacyjnych skontrolowanych urzędów
gmin i starostw powiatowych powodowała, że ich wydatki na
cel, o którym mowa, nie były w pełni porównywalne.

10.

Nie zyskały aprobaty NIK działania związane
z pozyskaniem i utrzymaniem siedzib Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [por. zał. nr 3, str. 63].
Dotychczasowe poczynania w tej mierze świadczyły o braku
jednolitej koncepcji co do sposobu pozyskania i wyboru
docelowej lokalizacji siedziby centrali ARiMR, a środki publiczne przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń Agencji i jej jednostek terenowych nie zawsze
wydawane były oszczędnie i efektywnie.
Powierzenie ARiMR po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej funkcji agencji płatniczej wiązało się ze wzrostem zatrudnienia i koniecznością pozyskania dodatkowej
powierzchni biurowej. Agencja, w której ramach funkcjonuje
centrala, 16 oddziałów regionalnych i 314 biur powiatowych,
według stanu na 31 marca 2006 r. użytkowała pomieszczenia o powierzchni 162 tys. m2, z tego trzy czwarte na podstawie umów najmu. Również centrala Agencji urzędowała
głównie w wynajętych pomieszczeniach, zlokalizowanych
w Warszawie w trzech różnych miejscach. Sytuacja taka
utrudniała łączność, zwiększała koszty, a ponadto miała
charakter tymczasowy.
Trwały wprawdzie od dłuższego czasu starania o pozyskanie stałej siedziby dla centrali Agencji, ale nie były
one dokładnie przemyślane ani przygotowane. Rozważano
możliwość budowy własnego obiektu, wieloletniego najmu
z opcją zakupu po wygaśnięciu umowy, a także budowy
wspólnej siedziby dla agencji związanych z obsługą sektora
rolnego. Żadna z tych koncepcji nie doczekała się realizacji.
W latach 2002-2003 prowadzono pięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na najem lub kupno lokali biurowych na potrzeby centrali Agencji. Podpisaniem umowy
najmu zakończyło się dopiero ostatnie z nich. W ocenie NIK,
również to postępowanie zostało niewłaściwie przygotowane
i nieprawidłowo przeprowadzone. Agencja przejęła obiekty
z opóźnieniem, w stanie surowym, co pociągało za sobą
konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac dostosowawczych, a ponadto transakcja ta jedynie przedłużała stan
tymczasowości. W kwestii pozyskiwania siedziby dla centrali
ARiMR bezowocne okazały się także działania nadzorcze
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Brakowało ponadto skutecznego nadzoru nad procesem pozyskiwania lokali dla oddziałów regionalnych i biur

powiatowych oraz ich przystosowaniem do potrzeb Agencji.
W latach 2002-2005 wydatki z tytułu najmu i eksploatacji powierzchni użytkowanej przez ARiMR wzrosły blisko pięciokrotnie, na co zasadniczy wpływ miała nie tylko konieczność
pozyskania dodatkowych pomieszczeń, ale przede wszystkim wysokie koszty dokonywanych w nich prac remontowych
i adaptacyjnych, przekraczanie zaplanowanych na ten cel
wydatków oraz pozyskiwanie lokali o większym metrażu niż
przyjęty w założeniach. Umowy najmu lokali zawierane były
głównie na okres od roku do trzech lat. W ocenie NIK, wynajmowanie pomieszczeń na tak krótki czas, pomimo przeprowadzenia w nich kosztownych adaptacji i modernizacji, nie
może być uznane za działanie gospodarne.

11.

W wyniku kontroli wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego [por. zał. nr 3, str. 68], dokonanej przez
NIK i Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku, pozytywnie oceniono sposób gospodarowania przez kontrolowane
jednostki środkami publicznymi przeznaczonymi na wspomniany cel. Wprawdzie ujawnione zostały też różnego rodzaju uchybienia i nieprawidłowości, ale nie miały one negatywnych skutków dla budżetów większości kontrolowanych
podmiotów, mimo iż ich skala w niektórych przypadkach była
znaczna.
Skontrolowane przez NIK jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo zaplanowały środki na 2004 i 2005 r.,
a zmiany w planach wydatków majątkowych na ogół zgodnie
były z obowiązującymi przepisami. W 2004 r. plan owych wydatków, przewidzianych łącznie na około 390 mln zł, zrealizowany został w 86%. W następnym roku kontrolowane jednostki zamierzały wydać prawie 574 mln zł, jednak w ciągu
trzech kwartałów udało im się wykorzystać tylko nieco ponad
30% przewidzianej kwoty. Wpłynęły na to przede wszystkim
czasochłonne procedury związane z przyznaniem środków
unijnych na dofinansowanie planowanych inwestycji oraz
obowiązująca procedura odwoławcza przy zamówieniach
publicznych, która znacznie wydłużyła postępowania przetargowe i spowodowała konieczność przesunięcia wielu
płatności na ostatni kwartał 2005 r. W rezultacie organy samorządu terytorialnego, zmuszone do dokonywania licznych
zmian w planach wydatków, nie miały pewności, czy zamierzone przedsięwzięcia zrealizują w przewidywanym czasie.
Kontrolowane jednostki dokonywały również wydatków majątkowych z naruszeniem obowiązującego prawa,
a szczególnie przepisów dotyczących udzielania zamówień
publicznych. Nieprawidłowo przygotowywano dokumentację przetargową, budził wątpliwości dobór wykonawców,
zawierane umowy nie zgadzały się z ofertami, zamiast do-
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chodzenia kar z powodu opóźnień w realizacji inwestycji
sankcjonowano opieszałość kontrahentów za pomocą aneksów, inwestycje rozliczane były przed ich zakończeniem,
nie prowadzono niezbędnej dokumentacji. Sprzyjało to powstawaniu nieformalnych związków z oferentami, znacznie
zwiększających prawdopodobieństwo zaistnienia korupcji.
Zmiana tego stanu wymaga, zdaniem Izby, poza skuteczniejszym egzekwowaniem kar od opieszałych wykonawców,
przestrzeganiem regulacji związanych z zamówieniami publicznymi i obowiązujących procedur kontroli finansowej, także rozszerzenia grona potencjalnych oferentów. Jest to tym
bardziej konieczne, iż w latach 2003-2005 w kontrolowanych
jednostkach wydatki majątkowe wzrosły prawie dwukrotnie.
W interesie wspólnot lokalnych leży więc jak najefektywniejsze wykorzystanie przez organy samorządu terytorialnego
zwiększonych środków budżetowych na wydatki majątkowe,
a zwłaszcza na wydatki i zakupy inwestycyjne.

12.

W sposób właściwy przebiegało udzielanie
poręczeń i gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń
Kredytowych i Funduszu Poręczeń Unijnych w latach
2003-2006 (I półr.) [por. zał. nr 3, str. 13]. Utworzony w BGK
system poręczeń i gwarancji służyć miał wspieraniu małych
i średnich przedsiębiorstw, a środki funduszy przeznaczane
były głównie na zabezpieczenie spłaty kredytów i pożyczek
bankowych, należnych odsetek oraz pokrycie związanych
z tym kosztów. Skontrolowane poręczenia i gwarancje
udzielone zostały na cele zgodne z przepisami ustawowymi
oraz wewnętrznymi regulacjami, a składane wnioski analizowane były według jednolitych kryteriów, na podstawie
obowiązujących w BGK procedur, które umożliwiały rzetelne
i bezpieczne gospodarowanie środkami funduszy.
W trakcie kontroli wysłano do 36 podmiotów korzystających z poręczeń lub gwarancji ze środków FPU ankietę
z prośbą o ocenę dostępności i przydatności tych instrumentów finansowych. Kredytobiorcy pozytywnie ocenili
możliwość uzyskania niezbędnych informacji, a także funkcjonowanie funduszu i sposób zarządzania nim przez BGK.
Ich zdaniem, bank stosował jasne i zrozumiałe procedury,
udzielał poręczeń i gwarancji bez zbędnej zwłoki, formalności załatwiał w możliwych do przyjęcia terminach, nie stwarzając utrudnień. Stosowane przez BGK zabezpieczenia
uważali za uzasadnione, a koszty uzyskania poręczenia lub
gwarancji ze środków FPU nie stanowiły dla nich istotnego
obciążenia finansowego, wpływającego na efektywność
przedsięwzięcia wspieranego ze środków UE. Wszyscy ankietowani uznali, że otrzymane poręczenia ze środków FPU
umożliwiły rozwój ich firmy.
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W latach 2003-2005 BGK nie wykorzystywał w pełni limitu poręczeń i gwarancji z KFPK, ustalanego corocznie przez
Ministra Finansów. Bank rozdysponowywał od 34% do nieco
ponad 50% pozostających do dyspozycji kwot. Natomiast
z Funduszu Poręczeń Unijnych w latach 2004-2006 (I półr.)
wykorzystano zaledwie 9,84% środków. Dokonywane na
bieżąco przez BGK analizy wskazują, że główną przyczyną niskiego wykorzystania środków FPU były ograniczenia
ustawowe dotyczące zakresu udzielanych poręczeń, polityka kredytowa banków współpracujących, ostre kryteria
klasyfikowania wniosków przez banki, a także złożoność
procesu pozyskiwania środków z programów unijnych. Obowiązująca od 7 października 2006 r. znowelizowana ustawa
o Funduszu Poręczeń Unijnych poszerzyła zakres poręczeń
FPU o nowe instrumenty: gwarancję realizacji przedsięwzięcia, regwarancję 9/, gwarancję dobrego wykonania kontraktu. Zwiększony został limit dla pojedynczego poręczenia lub
gwarancji ze 100 tys. euro do 500 tys. oraz do 5 mln euro
w przypadku jednostek samorządu terytorialnego. Rozszerzono też możliwość korzystania ze środków Funduszu na
projekty, które nie uzyskały unijnego dofinansowania.

13.

Kontrola wykorzystania środków publicznych
w sektorze stoczniowym w latach 2001-2005 [por. zał.
nr 3, str. 69] dostarczyła licznych dowodów na utrzymywanie
się negatywnych zjawisk w tej gałęzi przemysłu, a także na
niewystarczającą skuteczność działań zaradczych podejmowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, sprawującą
nadzór właścicielski nad wspomnianą branżą z ramienia
Skarbu Państwa oraz pełniącą funkcję organu administracji
publicznej właściwego w sprawach restrukturyzacji.
Mimo znaczącego wsparcia środkami publicznymi, które
w okresie objętym kontrolą przekroczyło 4.250 mln zł, beneficjenci nie uzyskali efektów założonych w planach restrukturyzacyjnych, przede wszystkim zdolności do konkurowania
w warunkach gospodarki rynkowej. Stocznia Gdańska nie odzyskała rentowności i płynności finansowej, nie dokonała planowanej redukcji kosztów, ani restrukturyzacji zatrudnienia,
a osiągnięty na koniec 2005 r. zysk w wysokości niespełna
233 tys. zł wyraźnie odbiegał od przewidywanych 6,2 mln zł.
Również Stocznia Gdynia nie osiągnęła żadnego w głównych
celów restrukturyzacji w sferze finansowej, organizacyjnej
i produkcyjnej. Znacznie korzystniej na tym tle, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, wypadła Stocznia Szczecińska
Nowa, która odnotowała dodatni wynik finansowy oraz odpo9/ Gwarancja udzielana przez BGK innym podmiotom (instytucjom finansowym,

funduszom poręczeniowym lub bankom) na zlecenie banków udzielających
gwarancji.

wiedni poziom kapitałów własnych, a także Grupa H Cegielski
SA z Poznania, która odzyskała płynność finansową, a 2005 r.
zakończyła zyskiem zbliżonym do prognozowanego.
Jednym z powodów niepowodzenia działań podejmowanych w sektorze stoczniowym było niewłaściwe wywiązywanie się prezesa ARP z jego powinności wynikających
z ustawy o restrukturyzacji. Podjął on decyzje o zakończeniu
prowadzonych przez Stocznię Gdynia oraz Stocznię Gdańską postępowań restrukturyzacyjnych, mimo iż zamierzone
efekty nie zostały osiągnięte. W ocenie NIK, w stopniu niedostatecznym nadzorował on przebieg restrukturyzacji zobowiązań cywilnoprawnych i należności publicznoprawnych,
a także restrukturyzacji zatrudnienia, produkcji oraz majątku.
Zdaniem Izby, udzielenie kontrolowanym jednostkom pomocy publicznej było konieczne, bowiem niepodjęcie takich
działań oznaczałoby upadłość stoczni i utratę pracy przez
tysiące pracowników, tym niemniej część pomocy udzielona została nielegalnie – bez uprzedniego uzyskania opinii
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a po
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – bez uzyskania
stanowiska Komisji Europejskiej.
Okoliczność ta może mieć bardzo poważne następstwa.
Wprawdzie do Komisji Europejskiej przekazane zostały zmodyfikowane plany restrukturyzacji Stoczni Gdynia, Stoczni Gdańskiej oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa, jednak wątpliwości co
do zgodności części udzielonej pomocy publicznej z regułami
wspólnego rynku, a także brak stanowiska KE w sprawie zmodyfikowanych planów restrukturyzacyjnych stwarzają ryzyko
utraty osiągniętych efektów restrukturyzacji. Jednocześnie
Izba zwraca uwagę, iż wobec zakończenia postępowania
restrukturyzacyjnego kontrolowane jednostki utraciły ochronę wynikającą z ustawy restrukturyzacyjnej stanowiącej, że
w czasie trwania tego postępowania nie może być ogłoszona
upadłość przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją.

14.

Działania nielegalne, niegospodarne, nierzetelne
ujawniła kontrola zasadności udzielenia i realizacji poręczenia ze środków budżetu państwa spłaty kredytu
na budowę wytwórni preparatów osoczopochodnych
przez Laboratorium Frakcjonowania Osocza Sp. z o.o.
w Mielcu [por. zał. nr 3, str. 91].
Badania wykazały, iż Minister Zdrowia i Opieki Społecznej dokonał wyboru wykonawcy zakładu przetwarzania plazmy oraz wyraził zgodę na budowę laboratorium, a następnie
produkcję, dystrybucję i odbiór wytworzonych preparatów nie
mając do tego uprawnień. Również rekomendacja wydana
w tej mierze przez Komisję Międzyresortową dla firmy Nedepol była, w ocenie NIK, rażąco nierzetelna, gdyż opierała się
w dużej części na deklaracji zainteresowanego podmiotu, któ-

ry nie miał doświadczenia, technologii i kapitału niezbędnego
do wybudowania i uruchomienia takiego zakładu.
Wniosek LFO – spółki-córki Nedepolu – o udzielenie poręczenia spłaty kredytu na budowę zakładu został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
oraz Ministra Gospodarki, a następnie przez Ministra Finansów, mimo dużego ryzyka wynikającego z zabezpieczenia
kredytu głównie na przyszłym majątku spółki, nieposiadania
przez wnioskodawcę wiarygodności kredytowej i znacznego
ryzyka gospodarczego samego przedsięwzięcia. Udzielając
poręczenia, Minister Finansów przekroczył upoważnienie
udzielone mu przez Radę Ministrów, bowiem za wymagane odpowiednie zabezpieczenie spłaty zobowiązania trudno
uznać 15 weksli in blanco wystawionych przez LFO.
Ponieważ zakład frakcjonowania osocza nie powstał
a LFO nie spłaciło zaciągniętego kredytu, w 2006 r. banki wyegzekwowały od Skarbu Państwa kwotę 60,9 mln zł
z tytułu udzielonego poręczenia. Zdaniem Izby, stanowi to
szkodę majątkową w mieniu Skarbu Państwa w wielkich rozmiarach, za której wyrządzenie odpowiedzialność ponoszą
ówczesny Minister Finansów, który zawarł umowy poręczenia oraz inni wysocy urzędnicy owego resortu, którzy przygotowali i parafowali te dokumenty.
W ocenie NIK, zakres i charakter stwierdzonych nieprawidłowości wskazują na protekcyjne traktowanie przez wysokich funkcjonariuszy państwowych sprawy budowy przez
Nedepol, a następnie LFO zakładu frakcjonowania osocza.
Na skutek tej nagannej przychylności wspomniani urzędnicy
zbagatelizowali duże ryzyko przedsięwzięcia i brak zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa. Te rażące zaniedbania wskazują na możliwość powstania sytuacji korupcyjnych
na styku sfery publicznej i prywatnej.
Biorąc pod uwagę fakt, iż osocze pochodzące od krajowych dawców przerabiane jest za granicą, skąd sprowadzane są niezbędne służbie zdrowia preparaty osoczopochodne, Izba jest zdania, iż nadal należy dążyć do zwiększenia
samowystarczalności kraju w tej dziedzinie, pamiętając jednak, że ewentualna budowa zakładu frakcjonowania osocza
w kraju przez prywatne podmioty nie może odbywać się na
ryzyko Skarbu Państwa.

15. W dziedzinie inwestycji finansowych ze środków
publicznych, NIK krytycznie oceniła zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w umowach koncesyjnych na
budowę i eksploatację autostrad A2 i A4 [por. zał. nr 3,
str. 30]. Podpisanie przez ministra właściwego ds. transportu oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
aneksu nr 6 oraz załącznika nr 6 do aneksu nr 5 do wspomnianych umów ze spółkami „Autostrada Wielkopolska”
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SA i Stalexport Autostrada Małopolska SA zminimalizowało
ryzyko gospodarcze koncesjonariuszy związane z budową
i eksploatacją autostrad, przenosząc je w znacznej mierze
na Skarb Państwa.
Zmiany w umowach koncesyjnych wprowadzone zostały
w związku z nowelizacją przepisów o autostradach płatnych,
mającą dostosować je do prawa wspólnotowego i rozwiązać
kwestię podwójnych opłat pobieranych od ciężarówek, zarówno za przejazd autostradami, jak i w postaci tzw. „opłat
winietowych” – za korzystanie z dróg krajowych. Przyjęty
wariant zakładał utrzymanie winiet, rezygnację z opłat za
przejazd autostradami i zrekompensowanie koncesjonariuszom utraconych z tego tytułu przychodów środkami pochodzącymi z Krajowego Funduszu Drogowego.
W resorcie infrastruktury projektowane zmiany traktowane były jako działania doraźne, mające obowiązywać jedynie
przez kilka lat. Przyjmując takie prowizoryczne rozwiązanie,
nie zbadano gruntownie jego skutków prawnych i ekonomicznych, nie opracowano również docelowej koncepcji
jednolitego poboru opłat za korzystanie z sieci drogowej,
zgodnej z przepisami UE. Tymczasem skutki te okazały się
poważne i bardzo dolegliwe dla Skarbu Państwa. Postanowienia zawarte w obydwu dokumentach spowodowały, iż
wszelkie zmiany w zasadach rekompensowania bezpłatnych przejazdów autostradami płatnymi pojazdów samochodowych o masie powyżej 3,5 tony, które poprzednio były
przedmiotem negocjacji miedzy Skarbem Państwa a koncesjonariuszami, obecnie stanowią bezpośrednią podstawę do
wystąpienia przez tych ostatnich o odszkodowanie, obejmujące poniesione przez nich nakłady finansowe, a także spodziewane zyski. Łączna kwota rekompensat w całym okresie
obowiązywania koncesji szacowana jest na 22 mld zł.
Wskutek podpisania wspomnianego aneksu i załącznika, a także w wyniku dopuszczenia przez GDDKiA do
wzrostu stawek za przejazd autostradą, rekompensowanych przez Skarb Państwa, oraz niewłaściwego ustalenia
wysokości „opłat winietowych”, kształtujących się średnio na
poziomie ok. 40% maksymalnych stawek w UE, rekompensaty dla koncesjonariuszy eksploatujących 1,1% dróg krajowych pochłonęły 86% środków finansowych uzyskiwanych
przez KFD z „opłat winietowych”. Spowodowało to znaczne
uszczuplenie środków na budowę i utrzymanie całej infrastruktury drogowej w kraju.
Dotychczasowe doświadczenia związane z budową
autostrad w systemie koncesyjnym wskazują, iż rozwiązania mające przynieść przełom w tej dziedzinie nie
angażując jednocześnie środków publicznych, poniosły
fiasko. Jednocześnie ujawnił się brak kompetencji i skuteczności administracji rządowej w realizacji zadań pub-
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licznych na podstawie umów zawieranych z prywatnymi
partnerami, czego dowodem jest m.in. brak umiejętności
chronienia interesu państwa, brak właściwego nadzoru
nad realizacją umów koncesyjnych oraz dopuszczenie do
niekorzystnych dla interesu publicznego zmian w owych
umowach. NIK widzi konieczność uniezależnienia przygotowywanych przez administrację rządową rozwiązań
prawnych od stanowiska koncesjonariuszy i przeanalizowania możliwości rozwiązania bądź renegocjacji umów
koncesyjnych w celu zrównoważenia pozycji Skarbu Państwa i koncesjonariuszy.

16.

Znaczące zaniedbania, zawinione zarówno przez
firmę Stalexport i jej następczynię Stalexport Autostrada Małopolska, jak i kolejnych ministrów właściwych ds. transportu
oraz generalnych dyrektorów Dróg Krajowych i Autostrad,
ujawniła kontrola wykonywania postanowień umowy
koncesyjnej na budowę przez przystosowanie autostrady A4 na odcinku Katowice-Kraków do wymogów
autostrady płatnej i jej eksploatację [por. zał. nr 3, str.
31]. Koncesjonariusz nie wywiązał się z zawartych w niej zobowiązań dotyczących finansowania, budowy i eksploatacji
wymienionej trasy komunikacyjnej, autostrada mimo trwających od 8 lat prac adaptacyjnych ciągle nie spełniała standardów drogi tej kategorii, zwłaszcza związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu, jednak kompetentne organy
nie podjęły wobec koncesjonariusza skutecznych działań
dyscyplinujących.
Koncesjonariusz nie zapewnił sobie środków niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Wobec trudności z ich
uzyskaniem, zakres robót remontowych i adaptacyjnych dostosowywał do swoich aktualnych możliwości finansowych.
W konsekwencji nie wykonał znacznej części planowanych
prac, droga nie była też prawidłowo utrzymywana i eksploatowana. Długa lista stwierdzonych zaniechań i zaniedbań
nie przeszkodziła mu jednak pobierać stosownych opłat.
Zdaniem NIK, sytuacja taka była rezultatem słabości
organów administracji, a przedsięwzięcie koncesyjne zostało źle przygotowane i zrealizowane. Umowa zawarta we
wrześniu 1997 r., w której nieprecyzyjnie określono zakres
rzeczowy, obowiązki stron, warunki finansowania prac oraz
wzajemnych rozliczeń, nie zabezpieczała w wystarczającym
stopniu interesów Skarbu Państwa. Co więcej była ona
w latach 1996-2005 pięciokrotnie zmieniana, a aneksy, akceptowane przez kolejnych ministrów właściwych ds. transportu, wzmacniały pozycję koncesjonariusza, sankcjonując
odłożenie szeregu istotnych prac budowlanych, zwiększając
natomiast finansową odpowiedzialność Skarbu Państwa za
realizację przedsięwzięcia.

Wspomniany minister wyraził również zgodę na przeniesienie koncesji na spółkę zależną, utworzoną przez dotychczasowego koncesjonariusza w celu łatwiejszego pozyskania kredytodawców. Ta czysto formalna zmiana dokonana
została bez przeprowadzenia szczegółowej analizy ekonomicznej oraz rzetelnego rozliczenia dotychczas wykonanych
prac, co umożliwiło Stalexportowi wystąpienie wobec swego
następcy z wygórowanymi roszczeniami finansowymi. W tej
sprawie generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad nie
dopełnił obowiązku zebrania i wyczerpującego rozpatrzenia
całego materiału dowodowego, wskutek czego zgromadzone dane i przeprowadzone analizy, w opinii NIK, nie były
wystarczające do wydania decyzji o przeniesieniu koncesji.
Generalny dyrektor DKiA nie egzekwował ponadto od koncesjonariusza właściwego prowadzenia rozliczeń finansowych,
kontrole prac remontowo-budowlanych prowadził w sposób
powierzchowny, nie wypełniał też należycie obowiązków organu zarządzającego ruchem na autostradzie.
Realizacja przedsięwzięcia, o którym mowa, w ocenie
NIK stanowi przykład nieefektywności koncesyjnego modelu
budowy i eksploatacji autostrad płatnych. Zamiast przynieść
Skarbowi Państwa pożytki w postaci udziału w zyskach oraz
pełnego dostosowania koncesjonowanego odcinka drogi
do warunków autostrady płatnej, przysporzyła jedynie nieuzasadnionych korzyści koncesjonariuszowi. W konkluzji
Izba wnioskowała do Ministra Transportu o kompleksowe
rozliczenie przedsięwzięcia koncesyjnego ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony interesów Skarbu Państwa oraz
o rozważenie możliwości cofnięcia koncesji, z uwagi na
długotrwałe naruszanie przez koncesjonariusza jego obowiązków. W wypadku gdyby dokonana analiza wykazała,
iż koszty ekonomiczne i społeczne cofnięcia koncesji mogą
przewyższać płynące z tego korzyści – NIK zasugerowała
renegocjowanie warunków umowy koncesyjnej.

17.

Bardzo krytycznie oceniła również NIK wykonywanie zadań przez administrację publiczną w zakresie
budowy autostrady A1 północ – południe [por. zał. nr
3, str. 28]. W ciągu kilkunastu lat, jakie upłynęły od podjęcia przez Radę Ministrów decyzji w tej sprawie, nie został
zrealizowany ani jeden z przyjętych programów, nie udało
się też dotrzymać żadnego z terminów rozpoczęcia owej
inwestycji.
W ocenie NIK, zawiodła zarówno koncepcja, jak i organizacja procesu inwestycyjnego. Dokumenty programowe
i planistyczne nie rozstrzygały kwestii zasadniczej – czy autostrada budowana będzie w systemie koncesyjnym, czy też
ze środków budżetu państwa. Nie określono także kosztów
budowy poszczególnych odcinków autostrady, ani źródeł

pokrycia wydatków. Podjęte prace przygotowawcze przebiegały opieszale, co powodowało opóźnienia w pozyskiwaniu
wskazań i decyzji lokalizacyjnych niezbędnych do ustalenia
przebiegu autostrady, a także zwłokę w wykupie gruntów
oraz prowadzeniu badań archeologicznych. Ze względu na
brak realnego zamknięcia finansowego inwestycji, przeprowadzony w 1997 r. przetarg na wyłonienie koncesjonariusza
budowy i eksploatacji odcinka Gdańsk – Toruń wzbudził nikłe zainteresowanie, a jedyny chętny, firma GTC SA, przez
7 lat zwlekał z zawarciem umowy koncesyjnej.
Kilkakrotne przerywanie i wznawianie pertraktacji doprowadziło do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej koncesjonariusza kosztem strony rządowej. Zdaniem Izby, umowa
koncesyjna na budowę odcinka autostrady Gdańsk – Nowe
Marzy, zawarta w 2004 r. między Ministrem Infrastruktury
i GTC, nie zabezpiecza dostatecznie interesów ekonomicznych i prawnych Skarbu Państwa. Cena budowy 1 km drogi,
ustalona na 5,6 mln euro, w opinii zespołu negocjacyjnego
i niezależnych ekspertów jest mocno wygórowana. Koncesjonariusz wynegocjował ponadto wydłużenie okresu koncesji z 35 do 42 lat oraz rozłożenie inwestycji na 2 etapy.
Inne postanowienia umowy, dotyczące wynagrodzeń i odszkodowań należnych GTC SA oraz wzajemnych roszczeń
stron w przypadku rozwiązania umowy, ryzykiem związanym
z realizacją kontraktu w sposób nadmierny obciążają stronę
rządową. Jednak, mimo przyjętych przez Skarb Państwa
zobowiązań, koncesjonariusz wciąż nie jest w stanie zapewnić środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia całej
inwestycji.
W zaistniałej sytuacji NIK widzi potrzebę zbadania możliwości renegocjacji umowy koncesyjnej z GTC SA oraz dokonania kompleksowej analizy udzielonej koncesji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony interesu Skarbu Państwa
i rozważenia decyzji o jej cofnięciu, z uwagi na niezawarcie
w ustawowym terminie umowy koncesyjnej oraz niezgromadzenie środków finansowych niezbędnych do realizacji
przedsięwzięcia.
W ocenie Izby, losy magistrali północ – południe są
ekstremalnym przykładem braku skuteczności administracji
rządowej w dziedzinie budownictwa autostradowego. Uwidoczniły też brak niezbędnej koordynacji działań w trójkącie
Ministerstwo Finansów – Ministerstwo Infrastruktury – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prawie dziesięcioletnie opóźnienie w rozpoczęciu inwestycji przyczyniło się
nie tylko do powstania w gospodarce nieodwracalnych strat,
szacowanych na 250 mln dolarów amerykańskich rocznie,
ale podważyło wiarygodność Polski wobec zagranicznych
inwestorów, którzy rządowe zamierzenia w dziedzinie infrastruktury uwzględnili w swych biznesplanach. Niespełnienie
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tych zapowiedzi spowodowało również, że wiele atrakcyjnych inwestycji zagranicznych zlokalizowanych zostało
w krajach ościennych.

18.

2.

Wyniki kontroli finansowania dróg publicznych
zarządzanych przez samorządy wojewódzkie i powiatowe [por. zał. nr 3, str. 29] wskazują, że większość spośród
36 skontrolowanych zarządów dróg nie wykonała zaplanowanych zadań rzeczowych, nie wykorzystała też wszystkich
możliwości pozyskania pozabudżetowych środków na finansowanie drogownictwa. Tymczasem w okresie objętym kontrolą 10/ nakłady na utrzymanie dróg zaspokajały jedynie 20%
potrzeb, a tylko niespełna trzecia część dróg pozostających
w zarządach skontrolowanych podmiotów nie wymagała zabiegów remontowych. W najgorszym stanie znajdowały się
drogi niższych kategorii, powiatowe i gminne, co stanowiło
skutek nie tylko niewłaściwego wypełniania obowiązków
kontrolnych przez zarządy dróg, ale również zbyt szczupłych
nakładów na drogownictwo, niedbalstwa wykonawców robót
oraz zwiększonego ruchu ciężkich pojazdów.
Niewykonanie przez badane jednostki w pełnym zakresie prac związanych z utrzymaniem, remontami i budową
dróg spowodowało, iż nie wykorzystały one znacznej części – niektóre nawet 40% – przeznaczonych nas ten cel
środków finansowych. W ocenie Izby spowodowane to było
niewłaściwym przygotowaniem niektórych zarządów dróg
do wypełniania przypisanych im zadań, co przejawiało się
głównie w wadliwym prowadzeniu postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego oraz w opóźnieniach w przygotowaniu dokumentacji projektowej. Istotną rolę odegrały również takie czynniki, jak trudności w wyborze wykonawców,
czasochłonne procedury uzyskiwania pozwoleń budowlanych i pozyskiwania nieruchomości gruntowych, a także
zbyt sztywne przepisy dotyczące postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Pomimo znacznych potrzeb i niewystarczających środków, nie wszystkie kontrolowane samorządy wykazały
dostateczną aktywność w pozyskiwaniu na finansowanie
drogownictwa środków pomocowych. Tylko połowa z nich
podpisała umowy o sfinansowanie zadań drogowych z funduszy objętych Zintegrowanym Programem Operacyjnym
Rozwoju Regionalnego i Sektorowym Programem Operacyjnym – Transport. Pozostałe samorządy w ogóle nie podjęły
takich starań, bądź ich wnioski zostały źle przygotowane.
Ponadto prawie połowa zarządów dróg nie zadbała o wyegzekwowanie wszystkich należnych opłat bądź kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego.
10/ Od 1 stycznia 2003 r. do 30 czerwca 2005 r.
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Powiatowe zarządy dróg w większości były słabe kadrowo, szczególnie brakowało im wystarczającej liczby pracowników z uprawnieniami budowlanymi o specjalności drogowej i mostowej. Słabością organizacyjną tych jednostek
należy tłumaczyć m.in. ich małą aktywność w pozyskiwaniu
pozabudżetowych źródeł finansowania prac drogowych.
Zmienione 1 stycznia 2004 r. rozwiązania prawne dotyczące finansowania dróg zarządzanych przez samorządy
wojewódzkie i powiatowe, mające doprowadzić do zwiększenia udziału ich dochodów własnych w dysponowaniu środkami publicznymi, nie wpłynęły w istotny sposób na poprawę
finansowania dróg samorządowych. Na 2004 r. samorządy
zaplanowały na ten cel wydatki wyższe tylko o 1,3% niż
w 2003 r. W planach finansowych na 2005 r. przewidywano
wprawdzie dwukrotny w stosunku do lat poprzednich wzrost
nakładów na drogownictwo, ale tylko dlatego, że założono
pozyskanie środków pomocowych w ramach programu operacyjnego ZPORR.

19.

Opieszale, bez właściwego nadzoru, niezgodnie
z zasadami gospodarki finansowej przebiegała realizacja
centralnych zakupów sprzętu komputerowego dla szkół
i placówek oświatowych [por. zał. nr 3, str. 41] przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Spośród czterech projektów objętych Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwoju Zasobów Ludzkich, w ramach których w latach 2004-2006 zamierzano wydatkować
na wspomniany wyżej cel kwotę niemal 1,6 mld zł, do połowy
września 2006 r. zrealizowano tylko dwa. Jednak wyposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie centrów
kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia praktycznego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych pozwoliło
spożytkować zaledwie 3,1% ogólnej kwoty. W niewystarczającym stopniu były natomiast zaawansowane pozostałe projekty – „Pracownie komputerowe dla szkół” i „Wyposażenie
bibliotek szkolnych i pedagogicznych w internetowe centra
informacji multimedialnej” – a szczególnie pierwszy nich,
o wartości ponad 1,3 mld zł, na który wydano tylko 32,1%
zaplanowanych środków. Stawiało to pod dużym znakiem
zapytania prawdopodobieństwo wykorzystania w ustalonym
w terminie pozostałej kwoty, sięgającej 1 mld zł, w tym
744 mln zł przewidzianych w ramach współfinansowania
projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wątpliwości budził również sposób rozdysponowania
już wydatkowanych kwot. Ministerstwo nie miało pełnego
rozeznania w potrzebach beneficjentów, w rezultacie kilka
szkół otrzymało po dwie pracownie, dostawały je też placówki liczące po 2-3 oddziały, co było sprzeczne z założeniem,
iż w pierwszej kolejności wyposażone zostaną szkoły niepo-

siadające w ogóle pracowni komputerowych, a dopiero potem
dysponujące przestarzałym sprzętem oraz szkoły z dużą liczbą
uczniów, których potrzeb nie jest w stanie zaspokoić jedna pracownia.
Do istotnych nieprawidłowości doszło w trakcie realizacji dostaw. Winę za to ponoszą wszystkie zainteresowane
strony: dostawcy, resort edukacji oraz dyrekcje obdarowanych placówek. Kontrola wykazała, że dostawcy często nie
dotrzymywali ustalonych terminów, dostarczane przez nich
wyposażenie okazywało się niekompletne, a usługi instalacyjne wykonane niewłaściwie. Z kolei MEN płaciło dostawcom nie sprawdzając czy wywiązali się z zawartej umowy,
nie weryfikowało dokumentacji odbioru, w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania zamówienia nie
egzekwowało kar umownych. Także dyrektorzy szkół i placówek oświatowych nie wywiązywali się należycie ze swoich
obowiązków, podpisując bez uwag protokoły odbioru mimo
opóźnień, niekompletności dostaw, a także braku pewności
co do prawidłowego funkcjonowania otrzymanego sprzętu
i oprogramowania.
W ocenie NIK, centralne zakupy sprzętu komputerowego były niewłaściwie zorganizowane i niedostatecznie
nadzorowane przez zamawiającego. W szczególności nie
sprawdziło się rozwiązanie, zgodnie z którym w pierwszej
kolejności wydatkowano środki publiczne, a dopiero potem sprawdzano dokumentację dostaw i występowano do
dostawców o jej poprawienie lub uzupełnienie. Ponadto
stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości stwarzały zagrożenie korupcją, ze względu na skupienie w Biurze
Administracyjnym ministerstwa zbyt wielu kompetencji, zaniedbania w dokumentowaniu odbioru dostaw, dowolność
w ocenie dokumentacji, naruszanie przepisów dotyczących
rachunkowości i udzielania zamówień publicznych, a także
brak kontroli wewnętrznej.

20.

Powodem podjęcia przez NIK kontroli realizacji
inwestycji i remontów w szkołach i placówkach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w latach 2004-2006 [por. zał. nr 3, str.
82] były wyniki przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku
lat badań, wskazujące na nagminne naruszanie przepisów
regulujących udzielanie zamówień publicznych, a także obowiązków inwestora lub użytkownika obiektów oświatowych,
co mogło prowadzić do wystąpienia przypadków korupcji.
Ostatnio zakończona kontrola pozwoliła wyrazić Izbie
na ogół pozytywną opinię o przebiegu procesu planowania
i sposobie realizacji przez 6 spośród 7 skontrolowanych
jednostek samorządu terytorialnego zadań własnych, związanych z inwestycjami i remontami obiektów szkolnych

i placówek oświatowych oraz utrzymaniem ich w należytym
stanie techniczno-użytkowym. Organy wykonawcze jednostek samorządowych obiekty takie najczęściej przekazywały
w zarząd ich dyrektorom, nie zapewniając jednak środków
finansowych na realizację związanych z tym zarządem obowiązków.
NIK zwraca również uwagę, że roczny system planowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz
ustalania wysokości dotacji z budżetu państwa ograniczał
możliwość optymalnej organizacji procesów inwestycyjnych
oraz sprzyjał wzrostowi kosztów. W wielu przypadkach decyzje o przyznaniu dotacji zapadały w ostatnim kwartale
roku, co utrudniało wybranie wykonawców w trybie zgodnym
z przepisami o zamówieniach publicznych oraz zakłócało
przebieg robót budowlanych zależnych od warunków atmosferycznych.
Z doświadczeń zebranych przez Izbę wynika ponadto, iż jednostki samorządu terytorialnego największą wagę
przykładały do przygotowania i obsługi inwestycji od strony
finansowej. W niewielkim stopniu dbały natomiast o wypełnianie takich obowiązków inwestorów, określonych w Prawie
budowlanym, jak zapewnienie fachowego kierownictwa nad
robotami i nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych specjalnościach, prowadzenie robót zgodnie z projektem budowlanym, właściwy ich odbiór oraz dokumentowanie
w dzienniku budowy.

21.

Sprawnie przebiegał proces realizacji finansowanej ze środków publicznych inwestycji pn. „Gdańskie
Centrum Muzyczno-Kongresowe na wyspie Ołowiance
w Gdańsku” [por. zał. nr 3, str. 67], polegającej na przebudowie byłej miejskiej elektrociepłowni i stworzeniu z niej
obiektu pełniącego rolę filharmonii oraz centrum kongresowego. Izba stwierdziła, iż większość zadań związanych z organizacją i prowadzeniem rozpoczętej w 1999 r. inwestycji
jest wykonywana poprawnie. Prawidłowo przygotowano
realizację inwestycji, otrzymane środki finansowe wykorzystuje się w sposób gospodarny i na ustalone cele, roboty budowlane prowadzone były terminowo, a osiągnięte do końca
2005 r. efekty są zgodne z zaplanowanymi. W wyniku tych
działań w centrum Gdańska powstaje, a częściowo już oddany został do użytku, nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt.
Pozytywne rezultaty prowadzonych działań nie mogą
jednak usprawiedliwiać popełnionych w ich trakcie uchybień i nieprawidłowości, polegających przede wszystkim na
niesprawdzeniu przez pracowników Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego przed przekazaniem dotacji budżetowej
zgodności wykonanych robót z dokumentacją inwestycji,
rozpoczęciu użytkowania obiektu bez wymaganego po-
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zwolenia upoważnionych organów, m.in. straży pożarnej,
inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego, oraz sprawowaniu nadzoru inwestorskiego przez osobę nieposiadającą
odpowiednich uprawnień.

22.

2.

Osiągnięto założone efekty rzeczowe w trakcie
realizacji inwestycji w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Balicach [por. zał. nr 3, str. 78]. W latach 19952005 w ramach sześciu zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych została m.in. zmodernizowana
nawierzchnia lotniska Kraków – Balice, wydłużona droga
startowa, unowocześniona infrastruktura, powiększona płyta postojowa dla samolotów, terminal pasażerski rozbudowany i dostosowany do unijnych wymogów wynikających
z postanowień traktatu z Schengen. W efekcie wykonanych
prac znacznie zwiększyła się przepustowość obiektów lotniskowych, a w ślad za tym nastąpiło zwielokrotnienie liczby
obsługiwanych pasażerów oraz zysków z tytułu usług lotniskowych, osiąganych przez spółkę Międzynarodowy Port
Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice.
Badania wykazały, że środki budżetowe wydatkowano
w przewidzianej wysokości i zgodnie z przeznaczeniem,
a roboty zostały właściwie zaplanowane, przygotowane
i zrealizowane. NIK nie stwierdziła również nieprawidłowości w wyborze wykonawców oraz dostawców sprzętu
i urządzeń, nie wniosła też uwag do terminowości realizacji
zawartych umów.
Pozytywną ocenę przedsięwzięcia w znacznym stopniu
obniżają jednak niewyjaśnione kwestie natury formalnej.
Mianowicie w latach 1995-1996, w okresie przygotowywania wniosku o dotację, nie została definitywnie uregulowana
sprawa własności i użytkowania planowanej infrastruktury,
mającej powstać na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących
się jednak w trwałym zarządzie MON. W rezultacie do części infrastruktury, usytuowanej na terenie wojskowym, prawo rości sobie również MON. Po zrealizowaniu przez MPL
inwestycji, zmodernizowane obiekty pozostają w dyspozycji
resortu obrony, a spółka korzysta z nich na podstawie porozumienia ze stroną wojskową, wnosząc opłaty na rzecz
MON.
Kierownictwo przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”, będącego większościowym udziałowcem krakowskiego MPL, czyniło w latach 1999-2005 starania o wyjaśnienie
zaistniałej sytuacji, nie przyniosły one jednak rezultatu. Aby
uregulować zasady współużytkowania lotniska Kraków – Balice dla celów wojskowych i dla potrzeb lotnictwa cywilnego,
zawarto w 2005 r. umowę z wojskowym użytkownikiem lotniska, jednostką wojskową 1155, oraz umowę dzierżawy
z Agencją Mienia Wojskowego. W ocenie NIK, zapisy za-
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warte w tych umowach są jednak niekorzystne dla MPL i nie
zabezpieczają w pełni ich interesów prawno-ekonomicznych. Zdaniem Izby, zarówno zakres odpowiedzialności, jak
i obciążenia finansowe nałożone na tę spółkę są niewspółmierne do obciążeń i kosztów ponoszonych przez pozostałych sygnatariuszy; umowa dzierżawy nie gwarantuje nawet
zwrotu przez stronę wojskową części kosztów utrzymania
infrastruktury lotniskowej.

23.

Wiele problemów, zresztą nadal nie do końca
rozwiązanych, stwarzało wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego [por. zał. nr 3, str. 4].
W realizacji tego programu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego
Funduszu Społecznego, nastąpiły znaczne opóźnienia. Z
przewidzianej na lata 2004-2006 kwoty 3 mld euro, do 31
grudnia 2005 r. wypłacono beneficjentom, przede wszystkim samorządom terytorialnym i ich jednostkom organizacyjnym, niespełna 1 mld złotych (9,1%). W ocenie Izby
stwarzało to ryzyko, iż fundusze unijne mogą nie zostać
w pełni wykorzystane. Na taki stan rzeczy złożyły się m.in.
opóźnienia w przygotowaniu podstawowych dokumentów
programowych, częste zmiany w przepisach i wytycznych,
brak koordynacji działań podejmowanych przez urzędy
marszałkowskie i wojewódzkie, zbyt skomplikowane procedury oceny i weryfikacji wniosków, opóźnienia w zawieraniu
umów o dofinansowanie projektów, opieszałość i popełniane
przez beneficjentów błędy, przewlekłość procesu udzielania
zamówień publicznych, niewdrożenie informatycznego systemu nadzoru i kontroli SIMIK. Zdecydowane przyspieszenie tempa wykorzystania funduszy strukturalnych wymaga
zintensyfikowania działań wszystkich zainteresowanych
podmiotów, a także zwiększenia wydolności instytucji zaangażowanych w realizację programów współfinansowanych
ze środków UE, szczególnie zatrudnienia adekwatnej do
rozmiaru zadań liczby pracowników.
Wykorzystanie wspomnianych środków ułatwić miały
działania zapisane w rządowym Programie naprawczym
zwiększającym absorpcję funduszy strukturalnych w ramach
Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, m.in. nowelizacja
ustawy o Narodowym Planie Rozwoju i ustawy – Prawo zamówień publicznych, wyeliminowanie procedur powodujących
dublowanie na różnych etapach tych samych czynności, zmiana wzoru umów o dofinansowanie, jednak opóźnienia nastąpiły również w realizacji Programu naprawczego. Zdaniem NIK
Opóźnienie w wykorzystaniu środków przyznanych
na lata 2004-2006 oznacza znaczne spiętrzenie płatności
w 2007 r. i 2008 r., co może spowodować, że przy niewy-

starczającej liczbie pracowników instytucje zaangażowane
w realizację ZPORR nie będą w stanie terminowo i należycie
wykonywać powierzonych im zadań, np. weryfikować otrzymanych od beneficjentów wniosków o płatności. A konsekwencją zrefundowania wydatków niekwalifikujących się do
wsparcia z funduszy strukturalnych – w przypadku wykrycia
takich uchybień przez Komisję Europejską lub Europejski
Trybunał Obrachunkowy – jest zwrot środków do unijnego
budżetu.
W świetle Nowej Perspektywy Finansowej na lata 20072013 istnieje konieczność decentralizacji systemu zarządzania programami rozwoju regionalnego finansowanymi
z funduszy strukturalnych. Centralizacja tego systemu, mająca w pierwszych latach członkostwa Polski w UE zapewnić
sprawną koordynację i pełne wykorzystanie wspomnianych
funduszy, nie przyniosła zakładanych efektów. Obciążając
nadmiernie ministra ds. rozwoju regionalnego różnorodnymi
zadaniami, wręcz wydłużyła proces absorpcji funduszy strukturalnych, ponadto cele programu rozwoju regionalnego na
lata 2004-2006 zostały określone przez administrację centralną, a realizacja wspólnego dla 16 województw programu
nie w pełni uwzględniała specyfikę i inicjatywy regionów.
Z tego powodu – uważa NIK – celowym jest opracowanie
na lata 2007-2013 odrębnych 16 wojewódzkich programów
operacyjnych rozwoju regionalnego, zgodnie z założeniami
Narodowej Strategii Spójności oraz przekazanie samorządom terytorialnym większych kompetencji w kształtowaniu
priorytetów i działań realizowanych z funduszy strukturalnych.
NIK zwracała uwagę, iż niezbędny warunek sprawnej realizacji programów regionalnych stanowi również decentralizacja finansów publicznych, przede wszystkim zapewnienie
samorządowi terytorialnemu możliwości pozyskiwania i gromadzenia środków finansowych na realizację programów,
a także przekazanie samorządom województw większości
dotychczasowych zadań wojewodów, m.in. zawierania
umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacji wniosków o płatność oraz zarządzania środkami programu.

24.

Badania poświęcone funkcjonowaniu systemu
wewnętrznej kontroli finansowej funduszy strukturalnych [por. zał. nr 3, str. 5], obejmujące trzy sektorowe
programy operacyjne: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Rozwój zasobów ludzkich oraz Transport, wykazały, iż system zarządzania i kontroli funduszy strukturalnych
w Polsce spełnia wymogi określone przez Komisję Europejską i na ogół pozwala wykryć nieprawidłowości w wykorzystaniu wspomnianych środków, w mniejszym natomiast
stopniu stymuluje możliwie jak najpełniejsze ich spożytko-

wanie. Wydatki, o których refundację wnioskowały instytucje
zarządzające, do końca 2005 r. wyniosły łącznie 75,8 mln
euro, co stanowiło 8,3% alokacji 11/ na 2004 r. i 2% alokacji
na lata 2004-2006. Zdaniem NIK, niski stopień wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach programów operacyjnych, zwłaszcza przekraczającej 1,16 mld euro kwoty
przeznaczonej na SPO Transport, w którego przypadku
do końca grudnia 2005 r. instytucje zarządzające wystąpiły o zrefundowanie zaledwie 0,2 mln euro, stwarzał ryzyko
utraty części środków.
Tempo wydatkowania środków spowalniały w znacznej mierze przeszkody natury formalno-organizacyjnej.
Opóźnienia w przygotowaniu aktów prawnych, wytycznych
i procedur oraz konieczność ich wielokrotnego poprawiania
utrudniały terminowe sporządzanie, a następnie weryfikowanie wniosków o płatność lub refundację. Przyjęcie w ramach
programów zbyt skomplikowanych procedur powodowało
rozproszenie odpowiedzialności, wydłużenie i dublowanie
poszczególnych czynności. Sytuacja taka nie sprzyjała
prawidłowemu przygotowaniu i rozliczaniu projektów przez
beneficjentów. Znaczna część popełnianych przez nich błędów wynikała właśnie z niejasności procedur i wytycznych,
trudno się zatem dziwić, że ponad 70% złożonych wniosków
wymagało uzupełnienia. Do powstawania opóźnień w wykorzystaniu funduszy strukturalnych przyczyniła się również
niemożność korzystania z ciągle niedziałającego systemu
informatycznego monitoringu i kontroli finansowej SIMIK,
a także nieprawidłowa organizacja pracy w instytucjach biorących udział we wdrażaniu funduszy strukturalnych, duża
rotacja kadr, niewielkie doświadczenie pracowników, niedostosowanie poziomu zatrudnienia do faktycznych potrzeb.
W ocenie Izby, zwłoka w realizacji programów operacyjnych spowoduje znaczne spiętrzenie płatności w kolejnych
latach. Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom takiego
stanu rzeczy wymagać będzie usprawnienia zarządzania
i koordynacji działań prowadzonych przez podmioty zaangażowane w proces wdrażania programów operacyjnych.
Konieczne jest przede wszystkim dokonanie niezbędnych
zmian systemowych, eliminujących powstawanie nieuzasadnionych opóźnień w dokonywaniu płatności, szczególnie
uproszczenie obowiązujących procedur i dokładniejsze sprecyzowanie niejasnych często wymagań. NIK zaobserwowała
również niekorzystną tendencję do nakładania na instytucje
zaangażowane w proces wdrażania funduszy strukturalnych
dodatkowych obowiązków, niewymaganych przepisami
wspólnotowymi.
11/

Zasób funduszy strukturalnych przyznany przez KE na realizację programów
operacyjnych w okresie programowania.
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2.

Rząd zgodził się z wynikami kontroli NIK i w ramach
„programu naprawczego” dokonał w 2006 r. uproszczenia
procedur i podjął działania w celu ograniczenia dodatkowych
obowiązków niewynikających z prawa wspólnotowego.

25.

2.

Na pozytywną ocenę, mimo stwierdzonych uchybień, zasłużyły działania związane z realizacją płatności
bezpośrednich dla rolników po wejściu Polski do UE
w latach 2004-2005 (I półr.) [por. zał. nr 3, str. 61]. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał we właściwym czasie
niezbędne akty wykonawcze, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na ogół w sposób zadowalający
wywiązywała się z roli agencji płatniczej, a przyjęty system
płatności bezpośrednich do gruntów rolnych umożliwiał wypłatę pomocy wszystkim ubiegającym się o nią producentom
rolnym, którzy w wymaganym terminie złożyli prawidłowo
wypełnione wnioski.
NIK stwierdziła jednak, iż w części skontrolowanych biur
powiatowych ARiMR załatwianie spraw związanych z płatnościami bezpośrednimi w kampanii 2004 r. przebiegało
zbyt wolno, wskutek czego decyzje o przyznaniu płatności
wydawano nawet z ponad półrocznym opóźnieniem, a treść
decyzji administracyjnych dotyczących obniżenia kwoty płatności lub odmowy przyznania płatności bezpośrednich nie
zawsze zawierała wymagane przepisami uzasadnienia faktyczne i prawne. Z kolei oddziały regionalne Agencji nie najlepiej wywiązywały się z obowiązków organu odwoławczego
od decyzji kierowników biur powiatowych. Na 887 zbadanych
odwołań dotyczących płatności bezpośrednich, co trzecie
zostało rozpatrzonych po upływie miesięcznego terminu wynikającego z Kpa. Zwłoki tej, zdaniem NIK, w żadnej mierze
nie usprawiedliwiają takie przyczyny jak spiętrzenie kontroli
w I półroczu 2005 r., konieczność uzyskania interpretacji
prawnej z centrali Agencji, czy ograniczenia techniczne systemu informatycznego.
Faktem jest jednak, iż w początkowym okresie realizacji płatności bezpośrednich niestabilny i mało wydajny
Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli sprawiał poważne kłopoty. W kampanii 2004 r. system wygenerował
ponad 35 tys. błędnych decyzji administracyjnych dotyczących płatności obszarowych, co pociągnęło za sobą konieczność ponownego zbadania spraw i wydłużyło okres
oczekiwania na wypłaty. Trudności wynikające z niewłaściwej pracy ZSZiK były m.in. przyczyną znacznego
opóźnienia przeprowadzonej w 2004 r. kontroli wniosków
o płatności obszarowe, a zablokowanie systemu w czerwcu 2005 r. spowodowało zwłokę w typowaniu wniosków
obszarowych do kontroli na miejscu oraz przeprowadzeniu
samych kontroli.
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Stwierdzono, że od 1 stycznia 2005 r., w terminie określonym przepisami UE, nie zaczęły funkcjonować pełne
bazy danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych, stanowiącego podstawowy element ZSZiK. W połowie tegoż roku
znajdująca się w centralnej bazie danych cyfrowa ortofotomapa obejmowała 60% powierzchni kraju, ale tzw. dane
wektorowe – współrzędne pozwalające prowadzić pomiary
– jedynie 21%. W rezultacie ARiMR w 2005 r. dostarczyła
wraz z wnioskami spersonalizowanymi materiały graficzne
wskazujące położenie powierzchni gruntów jedynie niespełna 38,5 tys. beneficjentom, co stanowiło 2,75% wysłanych
wniosków spersonalizowanych, mimo iż zgodnie z przepisami unijnymi miała obowiązek dostarczenia materiałów graficznych wszystkim ubiegającym się o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych.
Nieprawidłowości, o których mowa, nie miały wprawdzie
zasadniczego wpływu na funkcjonowanie systemu płatności
bezpośrednich, jednak szybkie ich wyeliminowanie powinno
usprawnić system, zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu
środków i przeszkodzić w wystąpieniu ewentualnych uchybień w latach następnych.

26.

Z reguły poprawnie przebiegało wykorzystanie
przez małe i średnie przedsiębiorstwa pomocy finansowej uzyskanej w ramach programu: „PHARE 2001
Spójność Społeczno-Gospodarcza – Rozwój Małych
i Średnich Przedsiębiorstw” z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych [por. zał. nr 3, str. 95]. Zarówno Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na poziomie krajowym,
jak i regionalne instytucje finansujące (RIF), którym PARP
przekazała zarządzanie środkami z Unii Europejskiej oraz
środkami na współfinansowanie programu pochodzącymi
z budżetu państwa, rzetelnie wywiązywały się ze swoich
obowiązków. Obiecujące okazały się również rezultaty
prowadzonych działań. Zdecydowana większość spośród
zbadanych 29 małych i średnich przedsiębiorstw osiągnęła
założone efekty, a inwestycje zaowocowały wzrostem przychodów ze sprzedaży towarów lub usług oraz zwiększeniem
zatrudnienia.
Poważny mankament programu stanowiło natomiast
niewykorzystanie prawie 20% limitu krajowego budżetu FDI.
Generalną tego przyczyną były niższe od planowanych koszty
inwestycji oraz wycofywanie się z zawartych umów części beneficjentów, którzy woleli uczestniczyć w nowo uruchomionym
programie FDI w ramach PHARE 2002, oferującym znacznie
korzystniejsze warunki – wysokość dotacji mogła sięgnąć
50% planowanej wartości inwestycji, podczas gdy FDI 2001
przewidywał dofinansowanie tylko do 25%. Uwalnianie niewykorzystanych środków następowało jednak zwykle po upływie

ostatecznego terminu przewidzianego na zawieranie umów,
nie było więc możliwości ponownego ich rozdysponowania.
Tu właśnie należy upatrywać przyczyn paradoksalnej, wydawałoby się, sytuacji – wielu przedsiębiorców, którzy złożyli w terminie prawidłowe wnioski i zostali zakwalifikowani
do otrzymania pomocy, nie dostało dotacji z powodu braku
środków, tymczasem niewykorzystana część owych środków
powróciła do budżetu państwa, bądź – w kwocie 9,2 mln euro
– na rachunek Komisji Europejskiej.
Inne przeszkody w pełnym spożytkowaniu pomocy publicznej przez małe i średnie przedsiębiorstwa ujawniła ankieta
przeprowadzona w toku kontroli wśród pracowników RIF oraz
beneficjentów. Ci pierwsi wśród głównych barier wymienili
dużą liczbę wniosków, sformalizowane i niejasne procedury powodujące odrzucanie znacznej liczby wniosków, zbyt
krótkie terminy na ich ocenę i sporządzenie umowy kredytowej. Przedsiębiorcy skarżyli się również na zbiurokratyzowanie procedur, zbyt długie oczekiwanie na ocenę wniosku
i zawarcie umowy dotacji, a także na brak pomocy ze strony
RIF i konieczność korzystania przy sporządzaniu wniosków
z usług drogich firm doradczych. Taki tryb postępowania narzucały jednak obowiązujące przepisy. Zgodnie z nimi punkty
konsultacyjne RIF udzielały wnioskodawcom jedynie informacji o ogólnych zasadach sporządzania wniosków, nie mogły
natomiast orzekać o ich prawidłowości, ponieważ wnioski,
składane w zamkniętych kopertach, były opiniowane dopiero
przez komisję oceniającą. W konsekwencji, z powodu usterek
formalnych – braku podpisu na kopii dokumentu, parafy na
każdej stronie wniosku braku wymaganych załączników itp.
– odrzuconych zostało w poszczególnych skontrolowanych
RIF-ach 25-50% złożonych wniosków.
Wyniki kontroli wskazują na pilną konieczność podjęcia
działań zmierzających do lepszego wykorzystania środków
skierowanych do małych i średnich przedsiębiorców, jako
pomoc służąca podnoszeniu stanu gospodarki w Polsce do
poziomu innych krajów Unii Europejskiej. Zdaniem Izby, Minister Gospodarki oraz PARP powinni poszukać możliwości
zagospodarowanie środków pochodzących z oszczędności
powstałych na etapie rozliczeń oraz z rozwiązanych umów.
Temu celowi powinno służyć również likwidowanie przeszkód proceduralnych, utrudniających przedsiębiorcom dostęp do tego rodzaju pomocy publicznej.

27. Wiele krytycznych uwag sformułowała NIK po
zakończeniu kontroli wykorzystania środków wspólnotowych z Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa (FIWR) na restrukturyzację rybołówstwa
morskiego [por. zał. nr 3, str. 92]. Wprawdzie osiągnięty
został podstawowy cel realizacji Sektorowego Programu

Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006,
którym była redukcja bałtyckiej floty rybackiej i dostosowanie
jej potencjału do wielkości zasobów morskich, tym niemniej
nie zostały w pełni wykorzystane wszystkie istniejące możliwości poprawy konkurencyjności polskiego rybołówstwa
morskiego.
Do końca I kw. 2006 r. flota kutrów została zmniejszona
o 40%, jednak wybierając statki do złomowania nie zadbano
o wycofanie z eksploatacji w pierwszej kolejności jednostek
najstarszych i najbardziej wysłużonych. Zgodnie z założeniami, przy typowaniu statków rybackich do złomowania
podstawowym kryterium miał być wiek statku i okres posiadania przez jego właściciela tytułu własności. W praktyce nie
przestrzegano tej zasady. O wypłacie środków decydowała
kolejność złożenia wniosków, co przy ustaleniu wysokiego
pułapu wypłacanych rekompensat spowodowało szybkie
osiągnięcie przyjętego wskaźnika redukcji floty i wyczerpanie przeznaczonych na nią środków. Zastrzeżenia budziło
także przyznawanie pomocy finansowej za złomowanie statków beneficjentom, którzy nie wykazali, że spełniają kryteria
dotyczące wymaganych okresów wykonywania rybołówstwa
morskiego przed złożeniem wniosku. Również procedury udzielania pomocy rybakom tracącym zatrudnienie na
skutek restrukturyzacji floty rybackiej w niedostatecznym
stopniu zabezpieczały przed wypłatą świadczeń osobom
nieuprawnionym.
Stwierdzono, że Polska nie skorzystała z szansy odnowienia przestarzałej floty rybackiej przy pomocy środków
FIWR, przeznaczonych zgodnie z jednym z priorytetów na
budowę nowych statków oraz modernizację już istniejących.
Wsparcia na budowę nowych jednostek w ogóle nie udało
się wykorzystać, m.in. z powodu opóźnienia w wydaniu
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia
określającego wzór umowy na dofinansowanie projektu
– został on opublikowany w styczniu 2005 r., podczas gdy
możliwość skorzystania z tego rodzaju pomocy wygasła
z końcem 2004 r. Z kolei środkami pomocowymi na modernizację istniejących jednostek rybackich ich właściciele zainteresowani byli w nikłym stopniu. Do końca I kwartału 2006 r.
rozdysponowana została niespełna 0,1% kwoty przyznanej
na cały okres obowiązywania programu. Zdaniem NIK, pojawiło się realne zagrożenie, że ta część środków finansowych
pozostanie niewykorzystana.
W ocenie Izby, instytucje państwowe odpowiedzialne za
wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 okazały się nieprzygotowane do jego realizacji, a także do zarządzania przeznaczonymi na ten cel środkami publicznymi. Wskazują na to m.in.
opóźnienia w wydawaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
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2.

2.

Wsi niezbędnych rozporządzeń wykonawczych oraz trudności z uruchomieniem przez Ministra Finansów Systemu
Informatycznego Monitorowania i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych (SIMIK). System ten, budowany kosztem ponad 12,5 mln zł i formalnie odebrany w 2004 r., nie
został uruchomiony do dnia zakończenia kontroli w grudniu
2005 r. Z tego właśnie powodu, mimo braku zgody obydwu
zainteresowanych ministrów, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjęła próbę stworzenia własnego systemu informatycznego OFSA, co NIK oceniła jako działanie
nierzetelne i niegospodarne. Również i ten system, na którego budowę wydano prawie 13,6 mln zł, nie funkcjonował
zgodnie z oczekiwaniami. W tej sytuacji NIK za sprawę pilną
uznała niezwłoczne uruchomienie programu SIMIK, bowiem
brak sprawnie działającego systemu informatycznego do
obsługi funduszy strukturalnych uniemożliwiał prawidłowe
wykonywanie zadań związanych z monitoringiem i kontrolą
realizacji programu operacyjnego, o którym mowa.

28.

Do przeprowadzenia kontroli realizacji rządowego „Programu promocji gospodarczej Polski do roku
2005” [por. zał. nr 3, str. 25] skłoniły Izbę krytyczne opinie
o jej przebiegu, a także ustalenia dokonane m.in. podczas
kontroli działalności wydziałów ekonomiczno-handlowych
polskich ambasad. W efekcie przeprowadzonych badań NIK
wyraziła negatywną opinię zarówno o sposobie opracowania
programu, jak i o jego realizacji. Ten instrument zagranicznej polityki gospodarczej rządu, stworzony w celu poprawy
wizerunku kraju za granicą, promowania polskich towarów
i usług, przyciągnięcia zagranicznych inwestorów, w opinii
Izby nie przyczynił się w istotny sposób do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki, a obserwowany w latach
2003-2005 wzrost wolumenu eksportu oraz poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych wynikał z poprawy ogólnych wskaźników makroekonomicznych.
Badając realizację programu NIK stwierdziła, że nie
została w pełni wykonana zdecydowana większość przewidzianych w nim zadań. Rada Promocji Gospodarczej, która
miała opracować ogólną strategię, do czasu zakończenia
kontroli podjęła jedynie trzy uchwały, z których dwie dotyczyły spraw organizacyjnych. Projekt promocji marki polskiej
nie wyszedł poza początkową fazę. Z dziewięciu działań,
uznanych za niezbędne do usprawnienia dotychczasowych
narzędzi promocji eksportu, nie zostało wykonanych siedem.
Nie udało się osiągnąć przyjętego w programie wskaźnika
3,7% wartości eksportu objętej ochroną ubezpieczeniową
Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Zamiast
poprawy stanu infrastruktury drogowej i kolejowej, uznanej
za jeden z podstawowych warunków zwiększenia napływu
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bezpośrednich inwestycji do Polski, następowało systematyczne jego pogarszanie.
Zdaniem Izby, jednoczesna realizacja kilkunastu niejednokrotnie nakładających się programów, planów i strategii
prowadziła do dekoncentracji środków finansowych oraz niemożności skoordynowania poszczególnych przedsięwzięć,
wpływając negatywnie na ich efektywność. Ocenę osiągniętych rezultatów utrudnia jednak fakt, iż nie zostały określone
precyzyjnie źródła finansowania programu, nie wyodrębniono również kosztów zadań wykonywanych przez poszczególne podmioty w ramach własnej działalności ustawowej
bądź statutowej. Tym samym nie jest możliwe jednoznaczne
rozliczenia wydatków ponoszonych na ich realizację.
Program promocji nie został poprzedzony dokładną analizą uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na sytuację polskiego eksportu, a wynikających m.in.
z perspektywy nieodległego już wówczas członkostwa w Unii
Europejskiej. Do braku sukcesów przyczyniły się również
spory pomiędzy resortami gospodarki i spraw zagranicznych,
powodowane nieprecyzyjnym rozgraniczeniem kompetencji
– wydziały ekonomiczno-handlowe placówek dyplomatycznych, podlegające Ministrowi Gospodarki i przez niego finansowane, były jednostkami ambasad, nadzorowanymi przez
ich kierowników. Koordynację działań podejmowanych w celu
promocji polskiej gospodarki za granica zapowiada dopiero
zawarte w lutym 2006 r. między obu resortami porozumienie
w sprawie ustanowienia dyplomacji ekonomicznej.

29. W świetle ustaleń kontroli świadczenia usług
publicznych przez niektóre organy administracji rządowej przy zastosowaniu mediów elektronicznych
[por. zał. nr 3, str. 19], administracja okazała się zupełnie
nieprzygotowana do wypełniania związanych z tym zadań,
a opracowana przez Ministra Nauki i Informatyzacji rządowa
Strategia Informatyzacji RP – ePolska na lata 2004-2006
była realizowana opieszale i niekonsekwentnie.
W ocenie NIK, już ów zasadniczy dokument planistyczny,
określający kierunki informatyzacji administracji publicznej,
był zbyt ogólny i opracowany w sposób, który nie gwarantował pełnej realizacji zamierzonych przedsięwzięć. Strategia
zawierała jedynie opisy projektów realizowanych przez poszczególne urzędy administracji publicznej, nie nawiązywała
natomiast do wykonania wcześniejszych planów związanych
z informatyzacją, nie potrzeb w tej mierze, pomijała też wiele
działań i celów zawartych w analogicznych opracowaniach
unijnych. Co więcej, we wspomnianym dokumencie nie
wskazano jednoznacznie podmiotów odpowiedzialnych za
realizację wszystkich działań, nie określono też sposobu
mierzenia postępu prac i spodziewanych efektów.

Nie inaczej przebiegała realizacja Strategii. Ministerstwo
Nauki i Informatyzacji nie wykonało wszystkich przypisanych
mu zadań, przede wszystkim nie zostało zrealizowane jedno z kluczowych przedsięwzięć – projekt budowy platformy
Wrota Polski, mającej umożliwić obywatelom oraz podmiotom gospodarczym załatwiania spraw w urzędach drogą
elektroniczną. To opóźnienie znacznie oddaliło w czasie
perspektywę świadczenia przez administrację w szerszym
zakresie usług elektronicznych, m.in. w dziedzinie zamówień
publicznych, co przyniosłoby oszczędności szacowane na
10 mld zł rocznie. Z realizacji postawionych przed nimi zadań nie wywiązały się również resorty spraw wewnętrznych
i administracji oraz gospodarki, pracy i polityki społecznej.
Jednak Minister Nauki i Informatyzacji nie informował Rady
Ministrów o rzeczywistym zaawansowaniu prac, wskutek
czego nie zostały podjęte kroki dyscyplinujące wobec podmiotów winnych niewykonania 27 spośród 35 działań, które
miały być sfinalizowane do końca 2004 r.
Zadowalających efektów nie przyniosły również inne
przedsięwzięcia informatyczne. Nie spełniała swojej roli
narzędzia ułatwiającego dostęp do informacji internetowa
strona główna Biuletynu Informacji Publicznej, tworzona od
2003 r. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ciągle
zawierała dane o niepewnej wiarygodności, utrzymywanie
się skomplikowanych przepisów zahamowało niemal całkowicie stosowanie podpisu elektronicznego. Ze względu
na opóźnienia na starcie, NIK uważa za zagrożony termin
uruchomienia Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej, której powołanie miało m.in. umożliwić rejestrację
nowych firm drogą elektroniczną. Smutnego obrazu sytuacji
dopełniają zaniechania i opóźnienia w wydaniu wielu aktów
wykonawczych, których brak uniemożliwia właściwe funkcjonowanie szeregu ustaw.
Wyniki kontroli wskazują, zdaniem Izby, na konieczność
dogłębnego przeanalizowania przez Radę Ministrów stanu
realizacji Strategii Informatyzacji RP – ePolska na lata 20042006 i uwzględnienia wyników tej analizy w tworzonym Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010.

30.

Przeprowadzona w ramach badań nad tworzeniem warunków do wzrostu gospodarczego kontrola pozyskiwania i wykorzystania środków pomocowych Unii
Europejskiej na samorządowe budownictwo drogowe
[por. zał. nr 3, str. 34] pozwoliła pozytywnie ocenić fakt, iż
projekty przygotowane przez 31 skontrolowanych jednostek
samorządu terytorialnego spełniały kryteria warunkujące ich
dofinansowanie z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
oraz Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport.

Podkreślając zakres podejmowanych działań – wspomniane jednostki podpisały umowy na kwotę 1,8 mld zł – Izba
zwróciła uwagę na trudności w pozyskiwaniu funduszy i niski
stopień ich wykorzystania. Udział rzeczywiście dokonanych
refundacji w kwotach, na jakie opiewały umowy, wyniósł
28% w wypadku ZPORR i 3% w wypadku SPOT.
Otrzymanie i wykorzystanie środków utrudniało nadmierne skomplikowanie przepisów, ich niestabilność, oraz
opóźnienia w wydawaniu instrukcji i wytycznych. W wielu
wypadkach, uregulowania prawne wykraczały poza wymagania UE. Barierę stanowił też, wprowadzony przepisami
krajowymi, obowiązek załączania do wniosku dużej liczby
dokumentów, liczących niekiedy po kilkaset stron. Przygotowanie takiej dokumentacji wymagało dużego nakładu pracy
i pociągało za sobą znaczne koszty, mimo to wnioskodawcy
nie mieli żadnej gwarancji, że ich projekt zostanie zakwalifikowany do współfinansowania. Istotne znaczenie miała
również ograniczona w stosunku do zapotrzebowania kwota
funduszy, którą zarządzała strona polska.
Sprawnemu rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie
projektów nie sprzyjało podzielenie kompetencji między urzędy marszałkowskie (nabór wniosków) i urzędy wojewódzkie
(podpisywanie umów i finansowanie). Eksperci obu urzędów
niejednokrotnie mieli odmienne zdania w tej samej sprawie,
co prowadziło do nieustannych korekt, a nawet było przyczyną odrzucania wniosków. Nie bez znaczenia było także
niewystarczające przygotowanie organizacyjne i kadrowe
beneficjentów, którym brakowało odpowiednio licznej i kompetentnej kadry urzędniczej. Na niski stopień wykorzystania
funduszy wpływała ponadto przewlekłość procesu udzielania
zamówień publicznych na wykonanie projektów drogowych,
nieprzewidziany prawem wspólnotowym wymóg opracowania przez beneficjentów i zatwierdzenia przez kompetentne
instytucje indywidualnych podręczników procedur wdrażania
i kontroli projektów, co trwało przeciętnie 12 miesięcy, a także
długotrwałe rozliczanie wydatków podlegających refundacji.
Środki pomocowe, przeznaczone na budowę dróg
i poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury
transportowej, mają dla Polski istotne znaczenie. Dlatego
skuteczne ich pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie
stanowić powinno jedno z podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego, zarządzających około 95%
wszystkich dróg publicznych. Jednak zadania tego nie
ułatwia im utrzymywanie się uciążliwych organizacyjnych
i prawnych barier.

31. W sposób zróżnicowany przebiegała realizacja
programów badawczych finansowanych ze środków
publicznych [por. zał. nr 3, str. 40], ustanowionych przez
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2.

2.

Radę Ministrów w latach 1994-2005 w celu realizacji kompleksowych przedsięwzięć o podstawowym znaczeniu dla
różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, głównie związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa,
rozwojem gospodarki oraz postępem naukowo-technicznym. Kontrola obejmująca 6 spośród 8 takich strategicznych
programów, finansowanych i nadzorowanych przez KBN,
a następnie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, pozwoliła
pozytywnie ocenić wykonanie czterech spośród nich, dwa
pozostałe natomiast otrzymały ocenę negatywną.
Zrealizowane zostały w części badawczej cele i założenia programów Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy, którego zadaniem było stworzenie
skutecznego systemu służącego ochronie tych wartości,
oraz Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów UE, polegające na opracowaniu i upowszechnieniu
odpowiednich rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych. O pomyślnych rezultatach mówić można również
w wypadku programu Gospodarka odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, w ramach którego opracowano nowe techniki i technologie dla przemysłu
jądrowego oraz programu pn. Rozwój niebieskiej optoelektroniki. Stworzenie technologicznych i produkcyjnych podstaw nowej gałęzi przemysłu – niebieskiej optoelektroniki.
Krytycznie natomiast oceniono realizację programów
Nowoczesne technologie dla potrzeb rozwoju systemu obrony przeciwlotniczej wojsk i obiektów oraz Kwaśny papier.
Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów
bibliotecznych i archiwalnych. Program obejmujący opracowanie i wdrożenie do produkcji przenośnego, przeciwlot-
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niczego zestawu rakietowego GROM i przeciwlotniczego
zastawu artyleryjskiego LOARA nie został w pełni zrealizowany, związane z nim zadania wykonano ze znacznymi
opóźnieniami, zaś planowane wydatki przekroczone zostały
kilkakrotnie. Z kolei program, którego celem było ratowanie
zagrożonych zbiorów zgromadzonych w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach był realizowany wyjątkowo opieszale. Do czasu zakończenia kontroli wykorzystano ledwie
czwartą część zaplanowanej kwoty, wykonano 3 spośród 38
zadań, a opóźnienia przekraczały w niektórych wypadkach
5 lat.
W realizacji badanych programów, ocenionych zarówno negatywnie jak i pozytywnie, Izba stwierdziła te
same, powtarzające się uchybienia. Prace badawcze rozpoczynano z opóźnieniem, przeznaczone na nie środki,
wydzielane zbyt skąpo, trafiały do jednostek badawczych
i badawczo-rozwojowych ze zwłoką niekiedy nawet kilkuletnią lub pod koniec roku budżetowego. Nie bez winy byli
również beneficjenci. Ich dla odmiany obciąża niedotrzymywanie ustalonych w umowach terminów zakończenia
prac, rozbieżności między kosztami poniesionymi rzeczywiście a wykazywanymi w sprawozdaniach i dokumentacji
księgowej, a także zakupy aparatury i materiałów z pominięciem procedur wymaganych przez przepisy o zamówieniach publicznych.
W ocenie NIK, przyczyną tych nieprawidłowości było
wadliwe planowanie poszczególnych etapów prac badawczych oraz niewłaściwa koordynacja zadań, a także brak
skutecznego nadzoru nad realizacją programów ze strony
właściwych organów administracji rządowej.

Państwo
gospodarne

3.

Wprowadzenie
Omówienie
wyników
wa¿niejszych
kontroli
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Wprowadzenie
Pojęcie gospodarności w odniesieniu do zawiadywania publicznym majątkiem oznacza takie cechy, jak umiejętność
sprawnego zarządzania, zapobiegliwość, przezorność, sumienność. Aby móc ubiegać się o miano gospodarnego, wyposażone w podobne przymioty państwo winno zarządzać posiadanym mieniem w sposób jak najefektywniejszy, dbać o osiągnięcie
z tego tytułu wszelkich możliwych dochodów i wykorzystywać nagromadzone środki ku pożytkowi obywateli. Taki rozważny
gospodarz, dbający o stan powierzonego mu majątku, w swych decyzjach gospodarczych, finansowych, kadrowych powinien
kierować się rachunkiem ekonomicznym, stosować najskuteczniejsze metody zarządzania, troszczyć się o rentowność prowadzonej lub nadzorowanej działalności, unikać zagrożeń i nadmiernego ryzyka. Nie wolno mu też dopuścić do czerpania nieuzasadnionych korzyści przez podmioty i osoby, którym sprzedaje, oddaje w użytkowanie lub wydzierżawia składniki publicznego
majątku, zleca określone czynności, względnie podejmuje z nimi wspólne przedsięwzięcia gospodarcze.

3.

Prowadząc swe badania, NIK przede wszystkim rozpatrywała i oceniała sposób zarządzania państwowym mieniem
oraz osiągnięte w wyniku tego efekty. Ze szczególną uwagą Izba analizowała celowość posiadania majątku lub też
wyzbycia się go, korzyści płynące z obu tych ewentualności, skuteczność sprawowanego nadzoru właścicielskiego,
powody wyboru majątku do prywatyzacji i prawidłowość jej przeprowadzania, a także warunki i okoliczności sprzyjające
osiąganiu nienależnych zysków przez różne grupy interesów.
Głównymi obszarami badań kontrolnych w ramach tego priorytetowego kierunku były: procesy restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji sektorów gospodarki oraz podmiotów Skarbu Państwa i podmiotów komunalnych, zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa, w tym akcjami i udziałami w spółkach, a także majątkiem należącym do jednostek
samorządu i przedsiębiorstw państwowych, celowość tworzenia i funkcjonowania państwowych agencji zarządzających
mieniem Skarbu Państwa.
Zakończone w 2006 r. kontrole mające za przedmiot stan gospodarki, zachodzące w niej zmiany strukturalne oraz
gospodarowanie majątkiem publicznym, podobnie jak w latach poprzednich, miały różny zakres i charakter. Obejmowały wybrane gałęzie przemysłu, pojedyncze podmioty, określone zagadnienia organizacyjne lub gospodarcze. Badania
poświęcone całym branżom pozwalały ocenić przyjętą strategię, trafność programów i umiejętność ich realizacji. Jednak
z szerszej perspektywy nie są widoczne szczegółowe uwarunkowania zachodzących procesów, które niejednokrotnie
decydują o powodzeniu konkretnego przedsięwzięcia w stopniu nie mniejszym, niż poprawność koncepcji i przyjętych
założeń. Takich szczegółów dostarczyły z kolei kontrole przeprowadzane w przedsiębiorstwach i spółkach. Jedne i drugie badania, dopełniając się nawzajem, tworzą obraz gospodarki i zachodzących w niej procesów.
Nie zawsze były to procesy korzystne dla gospodarki i Skarbu Państwa. Jeśli chodzi o restrukturyzację i prywatyzację, wniosek taki ma tym większy ciężar gatunkowy, że wypływa z ustaleń zakończonych w 2006 r. kontroli obejmujących, poza omówionym już w innym miejscu sektorem stoczniowym, również kilka innych strategicznych gałęzi
przemysłu: chemię ciężką, górnictwo i przetwórstwo siarki, przemysł stalowy oraz górnictwo węgla kamiennego, a także
tak ważne podmioty jak PKO BP, „Poczta Polska” czy Zakłady Azotowe Kędzierzyn.
Badając od wielu lat procesy przekształceń własnościowych, NIK zebrała wystarczające dowody na poparcie wyrażanej wielokrotnie opinii, że od początku transformacji ustrojowej w Polsce napotykały one i napotykają nadal na
trudności. Poza nielicznymi wyjątkami procesy te toczyły się bez jasno określonego planu, niekonsekwentnie, według
zmienianych strategii i koncepcji. Pociągało to za sobą coraz to nowe wydatki na kolejne analizy i ekspertyzy, modyfikacje harmonogramów i wytycznych, a mimo to zwykle nie udawało się osiągnąć wszystkich założonych celów, takich
jak restrukturyzacja należności, poprawa sytuacji ekonomicznej, dopływ kapitału niezbędnego do modernizacji produkcji
i bazy wytwórczej, poszerzenie rynków zbytu, utrzymanie miejsc pracy. Jedną z przyczyn była przewlekłość postępowań. Jeśli nawet udawało się je zakończyć, to finał wieloletniego procesu w wielu wypadkach następował w innych
warunkach ekonomicznych i realiach rynkowych niż te, na których opierały się pierwotne założenia. Najtrudniejszą do
pokonania przeszkodę i przyczynę pojawiających się problemów stanowi brak powszechnie akceptowanej koncepcji
działań restrukturyzacyjnych. Wszystkie te uwagi w mniejszym lub większym stopniu wynikają z ustaleń większości
kontroli poświęconych przekształceniom własnościowym, zakończonych w minionym roku. Prywatyzacja Polskich Hut
Stali SA uchroniła wprawdzie podmioty wchodzące w skład spółki od upadłości, zaś polepszenie koniunktury umożliwiło
znaczącą poprawę wyników ekonomiczno-finansowych, jednak proces ten przebiegał w sposób niewłaściwy, a wynego218

cjowane i przyjęte warunki finansowe prywatyzacji PHS były korzystne głównie dla inwestora. Przede wszystkim spółka
okazała się zupełnie nieprzygotowana do prywatyzacji – przed przystąpieniem do tego przedsięwzięcia nie dokonano
restrukturyzacji majątkowej skonsolidowanych hut, z opóźnieniem zatwierdzono bilans połączeniowy, nie wykonano
analiz przedprywatyzacyjnych. Ministerstwo Skarbu Państwa nie sprawdziło poprawności wyceny akcji spółki, która
według wyliczeń NIK została zaniżona o około 2 mld zł, w ślad za tym także akcje PHS zostały sprzedane inwestorowi,
zdaniem Izby, znacznie poniżej ich wartości.
Restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe dokonywane w sektorze elektroenergetycznym były z kolei przykładem prymatu partykularnych interesów przedsiębiorstw i ich pracowników nad interesem publicznym. Procesy,
mające doprowadzić do osłabienia monopolu i ożywienia konkurencji w obrocie energią elektryczną, w rzeczywistości
jedynie umocniły i rozszerzyły ten monopol, utrudniając wprowadzenie w tym segmencie gospodarki mechanizmów
rynkowych. Co więcej, Minister Skarbu Państwa oraz minister właściwy ds. gospodarki podejmowali działania sprzeczne
z celami ustalonymi przez Radę Ministrów.
Mimo upływu dwunastu lat i powstania wielu rządowych programów, nie został osiągnięty również zasadniczy cel
restrukturyzacji spółek sektora chemii ciężkiej, jakim było zapewnienie tej branży pespektyw rozwojowych i stabilizacji finansowej. O przewlekłości prac i braku satysfakcjonującego efektu w znacznym stopniu zadecydowały zmiany koncepcji przekształceń własnościowych, popełnione na etapie ich konstruowania błędy, a także brak systemowej współpracy
między Ministrem Gospodarki, odpowiedzialnym za strategię rozwoju, a Ministrem Skarbu Państwa, odpowiedzialnym
za strategię prywatyzacji tej gałęzi przemysłu. Podobnie, do poprawy sytuacji ekonomicznej i spodziewanego wzrostu
produkcji nie doprowadziła realizacja programu restrukturyzacji w branży górnictwa i przetwórstwa siarki. Nie dość że
program ten opierał się na nierealnych założeniach, to zabrakło środków na jego sfinansowanie. Sprawniej, podobnie
jak w latach poprzednich, przebiegał proces likwidacji kopalń węgla kamiennego, wsparty pożyczką z Banku Światowego, ale już restrukturyzacja zatrudnienia w górnictwie węglowym została zahamowana, ponieważ zachęty do dobrowolnego odejścia pracowników z kopalń zaczęły szybko tracić na atrakcyjności.
Wszystko to powoduje, iż zasadne staje się pytanie, jakie korzyści z restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w wymienionych branżach odniosła gospodarka oraz budżet państwa. Pytanie to wypada powtórzyć rozpatrując
procesy restrukturyzacyjne prowadzone w poszczególnych podmiotach. Tutaj również zasadniczą trudność stanowiło
osiągnięcie założonych celów, szczególnie jeśli sformułowano ich kilka. Tak było na przykład, gdy założono osiągnięcie jak najwyższych przychodów ze sprzedaży akcji, a jednocześnie chciano zapewnić prywatyzowanemu podmiotowi
dopływ środków na inwestycje, nowoczesne technologie, wejście na nowe rynki zbytu, utrzymanie dotychczasowego
profilu działalności i miejsc pracy. Zdarzało się również, iż wartością samą w sobie i największą możliwą do osiągnięcia
korzyścią było utrzymanie skazanego na upadłość przedsiębiorstwa, bez pomocy z zewnątrz. W takiej sytuacji inne cele
faktycznie schodziły na dalszy plan.
Istotną kwestię stanowiło wywiązywanie się inwestorów strategicznych z przyjętych na siebie zobowiązań. Na ogół
nie zdarzały się problemy z wyegzekwowaniem kwot zapisanych w umowach prywatyzacyjnych. W wypadku zobowiązań pozacenowych, oprócz precyzyjności zapisów w umowach, wiele też zależało od wyboru kontrahentów dysponujących doświadczeniem i odpowiednimi środkami oraz sumienności organów założycielskich w wypełnianiu funkcji
kontrolnych. O powodzeniu postępowania prywatyzacyjnego, czyli osiągnięciu zakładanych korzyści przez wszystkich
jego uczestników, w znacznym stopniu decydowały rzeczywiste intencje inwestorów. Zgoła inaczej przedstawiały się
perspektywy prywatyzowanego podmiotu w zależności od tego, czy nabywca traktował go jako długofalową inwestycję
i źródło przyszłych zysków, czy też zamierzał – jak się to również zdarzało – zbyć jego majątek i wytransferować uzyskane środki do innego podmiotu. Z badań NIK wynika, że odpowiedzialnych inwestorów nie trzeba było dopingować
do wywiązywania się ze zobowiązań, ponieważ działania niezbędne dla wzmocnienia i rozwoju nabytych podmiotów
podejmowali z własnej woli, bez względu na to, czy zostały wcześniej zapisane w umowach prywatyzacyjnych.
W prywatyzowaniu spółek Skarbu Państwa zdecydowanie nie sprawdziła się instytucja pośredników. Narodowe fundusze inwestycyjne, do których wniesione zostały akcje zakładów naprawczych taboru kolejowego, zamiast pomnażać
ich wartość i poszukać dla nich poważnych inwestorów strategicznych, pospiesznie pozbyły się posiadanych walorów,
akceptując niską cenę i nie wymagając od nabywców dokonania inwestycji warunkujących rozwój podmiotów, wobec
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których sprawowały funkcje właścicielskie. W ten sposób majątek publiczny trafił w ręce podmiotów niezwiązanych
z branżą kolejową, niewiarygodnych finansowo, którym głównie zależało na przejęciu pokaźnych należności w postaci
kwot, jakie winne były nabytym przedsiębiorstwom PKP. Niegospodarność nowych właścicieli, a także ich działania na
niekorzyść własnej spółki, spowodowały pogarszanie się sytuacji ekonomicznej, a nawet upadłość zakładów. Niewiele
lepiej wywiązała się ze swojego zadania Nafta Polska SA, której z upoważnienia Ministra Skarbu Państwa powierzona
została prywatyzacja Zakładów Azotowych Kędzierzyn. Nie była ona przygotowana do tego przedsięwzięcia ani profesjonalnie, ani finansowo. W rezultacie przyjęta procedura i harmonogram zbycia akcji nie gwarantowały uzyskania
maksymalnych korzyści dla prywatyzowanego podmiotu oraz dla Skarbu Państwa, a sposób przeprowadzenia wspomnianego procesu nie pozwolił na realną wycenę wartości przedsiębiorstwa i ustalenie możliwej do osiągnięcia ceny za
akcje. Nie spełnił też drugiego celu tej prywatyzacji, którym w wypadku zakładów należących do sektora wielkiej syntezy
chemicznej było stworzenie warunków do powstania silnych podmiotów gospodarczych.

3.

Wśród czynników wypływających negatywnie na przebieg i efekty przekształceń własnościowych wymienić ponadto
należy niewłaściwe przygotowanie i przeprowadzenie wielu prywatyzacji. Rozpoczynano je bez uprzedniego postępowania naprawczego, bez uporządkowania stanu prawnego składników majątku, niezgodnie z procedurą i harmonogramem. Brak dbałości o interesy przedsiębiorstwa i Skarbu Państwa, faworyzowanie wybranych inwestorów, a także
powiązania towarzyskie i biznesowe między osobami biorącymi udział w postępowaniu mogły rodzić przypuszczenia,
iż rzeczywistym celem prywatyzacji było przejęcie przedsiębiorstwa przez gremia menedżerskie bądź pracownicze, lub
też oddanie go w ręce upatrzonego inwestora, który kierownictwu i załodze prywatyzowanego podmiotu obiecał sowity
pakiet socjalny. Takie praktyki dość powszechnie były tolerowane przez organy właścicielskie.
Podobne, niegospodarne podejście do publicznego majątku ujawniły kontrole poświęcone zarządzaniu mieniem
należącym do Skarbu Państwa oraz samorządów i przedsiębiorstw państwowych. W działaniach tych interes publiczny
rzadko kiedy był priorytetem.
Nie wykorzystano wielu możliwości podwyższenia dochodu budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego związanych z gospodarką nieruchomościami. Zarówno starostowie, w odniesieniu do nieruchomości skarbowych,
jak i wójtowie w wypadku zasobów gminnych, a także Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w ramach nadzoru
właścicielskiego nad powierzonym mieniem, nie zabiegali skutecznie o zwiększenie osiąganych z tego tytułu pożytków.
Znaczna część takich nieruchomości nie została udostępniona użytkownikom lub udostępniono je nieodpłatnie. Czynsz
dzierżawny ustalano w wysokościach nieodpowiadających cenom rynkowym, umowy zawierano ze zwłoką, latami nie
aktualizowano opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu. Nie były sporządzane plany wykorzystania
posiadanego zasobu, starostowie i wójtowie nie znali nawet dokładnej liczby i powierzchni nieruchomości, którymi gospodarowali. Kontrola zagospodarowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez jeden z oddziałów terenowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa ujawniła ponadto przypadki jaskrawej niegospodarności, a nawet
działań na niekorzyść interesu publicznego rodzących podejrzenie korupcji.
Równie nieudolnie strzegły interesu Skarbu Państwa liczne państwowe przedsiębiorstwa, spółki i inne podmioty
gospodarujące mieniem publicznym. Tym z kolei Izba wytknęła brak dbałości o własne mienie, niejasne koncepcje
w prowadzeniu działalności gospodarczej i inwestycyjnej, niekorzystne transakcje i kontakty biznesowe z prywatnymi
podmiotami, nietrafione inwestycje kapitałowe, niechęć do zmian i przekształceń w sytuacjach wymagających zdecydowanych działań naprawczych, a nawet „kreatywną księgowość”, mającą ukryć straty przed organami założycielskimi.
Praktyki takie były tolerowane. Tymczasem trudno o bardziej jednoznaczny symptom, że przedsiębiorstwo zmierza ku
upadkowi, niż systematyczne odchodzenie od zasadniczej działalności i czerpanie coraz większej części dochodów
z wynajmu pomieszczeń i wyprzedaży składników mienia. Jednak nawet takie alarmujące sygnały nie skłaniały organów
założycielskich i nadrzędnych jednostek do podjęcia skutecznej interwencji.
Właśnie brak reakcji ze strony właściwych ministrów, prezesów agencji, wojewodów, organów administracji różnego
szczebla na wszelkiego rodzaju uchybienia, opieszałość, zaniedbywanie obowiązków, przyczynia się do tego, iż mienie Skarbu Państwa nie jest w wystarczającym stopniu chronione, zarówno przed niegospodarnością i niekompetencją
osób nim zarządzających, jak i przed czerpaniem prywatnych korzyści kosztem publicznej własności.
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Omówienie wyników ważniejszych
kontroli

1.

Prywatyzacja Polskich Hut Stali SA [por. zał. nr 3,
str. 24], spółki powstałej w wyniku połączenia i konsolidacji
Huty Florian, Huty Cedler, Huty Katowice oraz Huty im. Sendzimira, była jednym z trudniejszych przedsięwzięć w historii
przekształceń własnościowych, ze względu na wielkość
prywatyzowanego podmiotu i jego rolę w polskiej gospodarce, a także stopień skomplikowania transakcji połączonej
z restrukturyzacją finansową. Zauważyć należy, że prywatyzacja uchroniła huty od upadłości, zaś utworzenie, a następnie prywatyzacja PHS SA były kluczowymi elementami
programu obejmującego całe polskie hutnictwo, którego nie
udawało się skutecznie zrestrukturyzować przez kilkanaście
lat. Tym niemniej nie zostały w pełni wykorzystane wszystkie
możliwości wiążące się z prywatyzacją spółki.
NIK nie wniosła zastrzeżeń do wyboru inwestora, ani do
wynegocjowanych warunków zobowiązań prywatyzacyjnych
inwestora. Nie zakwestionowała też sposobów zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa i wykorzystania pomocy publicznej przez huty tworzące PHS oraz skuteczności
monitorowania realizacji zobowiązań umownych. Krytycznie
oceniła natomiast przebieg procesu prywatyzacji i jego finansowe efekty.
Wskutek pośpiechu, spowodowanego chęcią dotrzymania uzgodnionych z Komisją Europejską terminów restrukturyzacji polskiego hutnictwa, a także w wyniku niedostatecznej współpracy resortów skarbu państwa i gospodarki, PHS
SA nie zostały przygotowane do prywatyzacji w sposób należyty. Przed prywatyzacją nie przeprowadzono restrukturyzacji majątkowej skonsolidowanych hut, nie wykonano analiz
przedprywatyzacyjnych, zaś MSP nie zweryfikowało sporządzonej na zlecenie spółki wyceny akcji PHS SA, których
wartość, zdaniem NIK, została zaniżona o prawie 2 mld zł.
Nie mogła satysfakcjonować również, ustalona z inwestorem na 25 groszy, cena akcji PHS, po której Skarb Państwa sprzedał pakiet obejmujący 22% akcji. Oznaczało to,
iż wartość wszystkich akcji spółki istniejących w momencie
podpisywania umowy prywatyzacyjnej, liczona po tej właśnie
cenie, byłaby o około 25 mln zł niższa od dolnego przedziału
znacznie, zdaniem NIK, zaniżonej wyceny spółki dokonanej
metodą dochodową. O tym, że była to cena wyjątkowo atrakcyjna dla inwestora świadczyć może fakt, iż od wierzycieli
PHS kupował on akcje czterdziestokrotnie drożej. Niewiele
tylko korzystniejsza jest cena 1 zł za akcję, po której inwestor może nabyć do końca 2007 r. pakiet kolejnych 66,6 mln
akcji, stanowiący 25% akcji istniejących po podwyższeniu

kapitału w 2003 r. Sfinalizowanie wymienionych wyżej transakcji na warunkach zawartych w umowie prywatyzacyjnej
spowodowałoby, że inwestor za wszystkie obecnie istniejące akcje PHS SA zapłaciłby około 1,9 mld zł, podczas gdy
kwota zysku netto wypracowana przez grupę kapitałową
PHS tylko w pierwszym roku po prywatyzacji wyniosła ponad 2,9 mld zł.
W ocenie NIK, odpowiedzialność za wynegocjowanie
i przyjęcie niekorzystnych warunków prywatyzacji ponosi Minister Skarbu Państwa, zaś Rada Ministrów i minister właściwy ds. gospodarki – za ich zaakceptowanie. Zdaniem Izby,
wyniki kontroli prywatyzacji Polskich Hut Stali SA wskazują
na konieczność podjęcia przez Ministra Skarbu Państwa
działań zmierzających do renegocjacji umowy prywatyzacyjnej i uzyskania korzystniejszej ceny pakietu 25% akcji, które
inwestor ma prawo dokupić w 2007 r. Dodatkową przesłanką takiego wniosku były zmiany w sytuacji ekonomicznofinansowej spółki i całej branży hutniczej, jakie zaszły po
zamknięciu transakcji prywatyzacyjnej.

2.

Krytycznie oceniła NIK przebieg procesów restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w sektorze
elektroenergetycznym [por. zał. nr 3, str. 21] oraz związane
z tym poczynania Ministra Skarbu Państwa i ministra właściwego ds. gospodarki. Nie sprzyjały one realizacji celów polityki energetycznej państwa: zapewnieniu bezpieczeństwa
energetycznego kraju, rozwojowi konkurencji, przeciwdziałaniu negatywnym skutkom naturalnych monopoli, równoważeniu interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców
energii. Przyjęte przez Radę Ministrów rozwiązania nie były
respektowane – w praktyce realizowano koncepcje sprzeczne z postanowieniami programów rządowych.
Działania obu ministrów służyły niemal wyłącznie interesom przedsiębiorstw energetycznych i ich pracowników.
Zamiast prowadzić do osłabienia monopolu i zwiększenia
konkurencji w obrocie energią elektryczną, hamowały jej
rozwój, co w konsekwencji miało negatywny wpływ na konkurencyjność całej gospodarki. Przeprowadzona w latach
2003-2004 konsolidacja spółek dystrybucyjnych spowodowała rozszerzenie ich monopolu w działalności sieciowej na
rynki regionalne, jednocześnie Minister Skarbu Państwa nie
doprowadził do rozdzielenia działalności sieciowej i obrotu
oraz utworzenia niezależnych operatorów systemu dystrybucyjnego, co – zdaniem NIK – utrudniało wprowadzenie mechanizmów rynkowych w obrocie energią elektryczną. Mimo
przyjęcia przez Radę Ministrów dwóch programów zakładających likwidację kontraktów długoterminowych – umów
dających wytwórcom energii elektrycznej gwarancje finansowe – kontrakty długoterminowe funkcjonowały nadal. Nie
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zostało również, wbrew ustaleniom dokumentów rządowych,
zredukowane nadmierne zatrudnienie.
Stwierdzono też, że Minister Skarbu Państwa zawarł
cztery umowy prywatyzacyjne, w wyniku których nabywcy
mniejszościowego pakietu akcji uzyskali uprawnienia dające
im faktycznie kontrolę nad spółkami, zaś przy prywatyzacji
sześciu przedsiębiorstw energetycznych nie zapewnił Skarbowi Państwa wpływu na strategiczne decyzje, dotyczące
m.in. kontynuowania działalności statutowej przez spółki,
likwidowania i zbywania majątku, sprzedaży akcji innemu
inwestorowi, co miało służyć zapewnieniu bezpieczeństwa
energetycznego państwa.
Należy zaznaczyć, że przyjęte programy okazały się nierealne, czego przykładem może być zamiar sprzedaży akcji
wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni w ciągu
dwóch i pół roku. Zdaniem NIK nie było to możliwe choćby
z uwagi na złożoność procedur prywatyzacyjnych. W rezultacie jedynie w wypadku 9 spośród 17 elektrowni i 2 z 19
elektrociepłowni zadania prywatyzacyjne i konsolidacyjne
zostały zrealizowane w ustalonym terminie.
W ocenie NIK, wskazane jest zdecydowane wzmocnienie kontroli Sejmu RP oraz Rady Ministrów nad wprowadzaniem rozwiązań służących rozwojowi konkurencji
i ochronie odbiorców energii przed działalnością monopoli.
Zaniepokojenie wzbudziły jednak niektóre postanowienia
przyjętego przez Radę Ministrów 4 stycznia 2005 r. dokumentu Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, które
wzmacniają monopolistyczną pozycję przedsiębiorstw
energetycznych, a także Programu dla energetyki przyjętego przez Radę Ministrów 27 marca 2006 r., akceptującego
dalszą konsolidację przedsiębiorstw energetycznych. Jako
szczególnie niebezpieczne dla interesów odbiorców NIK
uznała odejście od zatwierdzania przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki taryf spółek dystrybucyjnych, określających ceny dla odbiorców energii, co zapobiegało nieuzasadnionemu podwyższaniu opłat za przesył i dystrybucję
energii.

3. Opieszale przebiegały procesy związane z restrukturyzacją i przygotowaniem prywatyzacji spółek sektora chemii ciężkiej [por. zał. nr 3, str. 20]. Badania działań
dostosowawczych prowadzonych w sektorze ciężkiej chemii,
a szczególnie realizacji zapisów Strategii z czerwca 2002 r.
przez 6 podmiotów objętych tym programem – Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościskach, zakłady azotowe „Kędzierzyn” i „Puławy” oraz zakłady chemiczne „Police”, „Zachem”
i „Organika-Sarzyna – wykazały niewłaściwe przygotowanie,
niski poziom i nieprawidłową realizację kolejnych rządowych
programów restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów sekto-
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ra wielkiej syntezy chemicznej. Mimo upływu 12 lat od powstania pierwszych założeń tego przedsięwzięcia, wskutek
braku spójnej koncepcji oraz konsekwencji w jej realizacji,
rozpoczęcie procesu przekształceń nastąpiło praktycznie już
po zakończeniu kontroli.
Przewlekłość prac zmierzających do zmiany struktury własnościowej sektora wielkiej syntezy chemicznej
w znacznym stopniu spowodowana została zmieniającym
się sposobem podejścia do procesów restrukturyzacji i prywatyzacji, a szczególnie nieudaną próbą konsolidacji produktowej podmiotów tej branży. Kolejnym czynnikiem spowalniającym działania prywatyzacyjne był brak systemowej
współpracy Ministerstwa Skarbu Państwa z Ministerstwem
Gospodarki przy opracowywaniu kolejnych dokumentów
programowych.
Chybiona okazała się koncepcja włączenia do planowanych przedsięwzięć Nafty Polskiej SA. Nie dość że powstał
pośredni szczebel generujący dodatkowe koszty, to Nafta
Polska, deklarując gotowość przeprowadzenia restrukturyzacji i prywatyzacji sektora, nie była przygotowana do realizacji tego zadania ani profesjonalnie, ani finansowo. Nie dysponując własnymi opracowaniami, swoje propozycje oparła
na analizie wykonanej pośpiesznie przez zewnętrzną firmę
doradczą. Jej zalecenia stały się dla Nafty Polskiej podstawą
programowych zapisów Strategii z czerwca 2002 r. i Strategii z listopada 2003 r., w których rekomendowała – bez
przedstawienia alternatywnych propozycji – przeprowadzenie konsolidacji produktowej spółek sektora. Koncepcja ta
nie była należycie przygotowana i uzasadniona, co wzbudziło wątpliwości MSP i opóźniło rozstrzygnięcia. Ostatecznie
zrezygnowano z koncepcji konsolidacji, na której sfinansowanie brakowało środków, na rzecz indywidualnych ścieżek
prywatyzacyjnych poszczególnych podmiotów.
W konsekwencji, zdaniem NIK, zasadniczy cel działań
restrukturyzacyjnych – zapewnienie stabilności finansowej
i perspektyw rozwoju branży – nie został dotychczas osiągnięty. Mimo że w sektorze tym nastąpiło wiele zmian, nie
został on w pełni dostosowany do realiów rynku. Miało to
negatywny wpływ na jego sytuację ekonomiczno-finansowa,
którą określa m.in. niezadowalający, w stosunku do potrzeb
inwestycyjnych, wynik finansowy oraz niska rentowność produkcji.

4. Negatywnie oceniła NIK przygotowania oraz realizację „Programu restrukturyzacji górnictwa i przetwórstwa
siarki w Polsce” [por. zał. nr 3, str. 26]. Pierwsza całościowa kontrola poświęcona tej tematyce ujawniła poważne
niedopatrzenia i błędy wynikające z opieszałości, braku
obiektywnej oceny sytuacji, zdecydowania, a także z nie-

uwzględnienia wszystkich szybko zmieniających się realiów
i uwarunkowań.
Wspomniany program, przyjęty przez Radę Ministrów
w lutym 2001 r., miał w założeniach doprowadzić do poprawy sytuacji ekonomicznej sektora wydobycia i przetwórstwa
siarki, pogarszającej się wskutek spadku światowych cen
na ten surowiec oraz zmniejszania jego eksportu. Potrzeba
podjęcia kroków zaradczych wynikała również z faktu, iż narastającemu kryzysowi nie zapobiegły działania prowadzone
w latach 1994-1998, w ramach dwóch programów restrukturyzacji przemysłu siarkowego, zakładające zmniejszenie
wydobycia, obniżkę kosztów i redukcję zatrudnienia. Jednak
oczekiwań nie spełnił także trzeci z kolei program, zrealizowany w niewielkim zakresie – nie nastąpił wzrost wydobycia
i eksportu siarki, nie zwiększyły się też nakłady na przyśpieszenie likwidacji kopalń.
Program restrukturyzacji górnictwa i przetwórstwa siarki
w Polsce zawierał cele niemożliwe do osiągnięcia. Był nieaktualny już w momencie przedłożenia go Radzie Ministrów.
Opierał się na analizie sytuacji produkcyjnej i finansowej
podmiotów górnictwa siarki z lat 1996-1999, nie uwzględniał natomiast realiów ekonomicznych 2000 r. W tym czasie
niemożliwy był już nie tylko wzrost wydobycia siarki w istniejących kopalniach, ale nawet utrzymanie go na dotychczasowym poziomie, głównie ze względu na pogarszanie się
technicznych warunków wydobycia siarki i związany z tym
wzrost kosztów. Złudne okazały się także nadzieje wiązane
z zawartym w 1999 r. kontraktem na sprzedaż znacznych
ilości siarki do Maroka, który został podpisany bez rzetelnego zbadania zdolności wydobywczych istniejących kopalń.
Strona polska już w następnym roku nie była w stanie dotrzymać warunków umowy ze względu na spadek wydobycia, spowodowany pogorszeniem się warunków geologicznych w KS „Jeziórko”.
O fiasku programu zadecydował również sposób jego
realizacji. Ograniczenie środków finansowych na likwidację
kopalń i rekultywację terenów pogórniczych spowodowało
spowolnienie tego procesu, do czego przyczynił się dodatkowo niespójny system jego finansowania, oparty na dotacjach
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. W konsekwencji przedłużania się prac likwidacyjnych
narastały dodatkowe koszty związane z odpompowywaniem
z likwidowanych kopalń zmineralizowanej wody złożowej, stanowiącej zagrożenie dla środowiska. Koszty te, poniesione do
końca 2005 r., oszacowano na około 400 mln zł.
W ocenie NIK, istnieje konieczność opracowania kompleksowego systemu finansowania likwidacji kopalń siarki,
który zapewniając niezbędne środki, przyśpieszyłby zakończenie tego przedsięwzięcia i ograniczył jego koszty.

5. Kolejna kontrola poświecona kwestii likwidacji kopalń węgla kamiennego i wykorzystania na ten cel pożyczki Banku Światowego [por. zał. nr 3, str. 72] pozwoliła
stwierdzić, iż w 2005 r., podobnie jak w roku poprzednim,
dotacje na likwidację kopalń i usuwanie szkód górniczych
spożytkowane zostały w sposób prawidłowy. Pozytywnie
oceniono zarówno sam proces przyznawania dotacji, zgodność wydatkowania środków z przeznaczeniem, jak i rzetelność dokonywanych rozliczeń. Zastrzeżenia może natomiast
budzić stopień wykorzystania środków wyasygnowanych na
wspomniane przedsięwzięcia.
W 2005 r. na wspomniany cel wydatkowano jedynie 218
mln zł – 59% kwoty dotacji budżetowej – oraz połowę środków przeznaczonych na usuwanie szkód górniczych. Rok
wcześniej wykorzystano odpowiednio 88% i 85% funduszy
przewidzianych na analogiczne zadania. Zdaniem NIK, istniejąca organizacja procesów likwidacji kopalń i usuwania
szkód górniczych nie zapewnia wykorzystania znacząco
zwiększonych kwot dotacji, wspartych w 2005 r. środkami
pożyczki Banku Światowego. Dlatego niezbędnym jest dostosowanie przez Ministra Gospodarki wysokości przewidzianych w budżecie państwa środków do możliwości ich
zagospodarowania w danym roku budżetowym oraz rozważenie podjęcia działań pozwalających na szybsze i pełniejsze wykorzystanie owych kwot.
Przedsiębiorstwa górnicze, którym przyznano dotacje na
zadania związane z likwidacją kopalń i usuwaniem szkód,
na ogół poprawnie wywiązywały się ze swoich zadań. M.in.
zlikwidowały lub zabezpieczyły 30 km wyrobisk korytarzowych i ponad 1 km szybów, wykonały także wiele prac związanych z likwidacją infrastruktury zakładów wydobywczych,
zabezpieczeniem sąsiednich kopalń przed zagrożeniami,
usuwaniem szkód i rekultywacją terenów. Wyjątek stanowiło
niewłaściwe zabezpieczenie, przez jedno z przedsiębiorstw,
czynnych kopalń przed zagrożeniem wodnym. Izba zwróciła
też uwagę, że planowany zakres prac był w ciągu roku wielokrotnie zmieniany i odbiegał od pierwotnych założeń, co
m.in. było rezultatem niewłaściwego planowania, opóźnień
w sporządzeniu dokumentacji, zmian w koncepcji zagospodarowania majątku, a także braków kadrowych w komórce
organizacyjnej usuwającej szkody górnicze.
Odnosząc się do działalności Spółki Restrukturyzacji
Kopalń SA w Katowicach oraz Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. w Bytomiu, NIK podtrzymała
krytyczną opinię o niecelowości utrzymywania kilku podmiotów wykonujących te same zadania, wyrażoną w 2004 r.
i powtórzoną w roku następnym. Sytuacja ta nie tylko generuje zbędne koszty, ale nie sprzyja koordynacji wykonywa-
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3.

nych prac oraz właściwej organizacji procesów związanych
z likwidacją kopalń. Pogląd ten podzielił ówczesny Minister
Gospodarki i Pracy. Do czasu zakończenia kontroli nie zostały jednak podjęte działania zmierzające do utworzenia
na bazie istniejących spółek jednego podmiotu zajmującego
się procesami likwidacyjnymi i polikwidacyjnymi. W związku
z tym w 2006 r. NIK skierowała do Ministra Gospodarki analogiczny wniosek po raz trzeci.

6.

3.

O połowicznym najwyżej sukcesie można mówić
w wypadku wykorzystania dotacji budżetowych na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w 2005 r., z uwzględnieniem środków pożyczki
Banku Światowego [por. zał. nr 3, str. 73]. Dotacje wydatkowane zostały na ustalone cele, a rozliczenia i sprawozdania z realizacji projektu przedstawiały prawdziwy obraz
przedsięwzięć dokonanych z udziałem dotacji. Jednak efekty owych przedsięwzięć nie były w pełni satysfakcjonujące.
W 2005 r. kontynuowano realizację programu pn. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 20042006 oraz strategia na lata 2007-2010. Zakładał on m.in.
zmniejszenie zatrudnienia o 19,5 tys. osób. Do dobrowolnego odejścia z kopalń miały skłonić pracowników zatrudnionych pod ziemią świadczenia – 75% dotychczasowego miesięcznego wynagrodzenia wypłacane przez okres brakujący
do nabycia uprawnień emerytalnych, jednak nie dłuższy niż
3 lata, natomiast pracowników zatrudnionych na powierzchni – m.in. wypłacane przez pół roku stypendia lub kontrakty
na przekwalifikowanie, po wykorzystaniu stypendiów udzielane na preferencyjnych warunkach pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refinansowanie nowemu
pracodawcy kosztów wynagrodzenia przekwalifikowanego
pracownika oraz zwrot kosztów utworzenia dla niego nowego miejsca pracy. Zgodnie z założeniami, ze świadczeń
powinno skorzystać 8 tys. osób, ze stypendiów i kontraktów
na przekwalifikowanie kolejne 4 tys., zaś z innych przyczyn
odejść miało z kopalń 9,5 tys. osób, co łącznie z przewidywanym przyjęciem 2 tys. nowych pracowników pozwoliłoby
osiągnąć wymienioną wyżej liczbę 19,5 tys. osób.
Po pierwszym roku realizacji programu wydawało się,
iż zaproponowane instrumenty będą skuteczne, przynajmniej jeśli chodzi o pracowników zatrudnionych pod ziemią.
O ile jednak w 2004 r. świadczenia górnicze wybrało 4,5
tys. osób, to rok później tylko 690. W wypadku pracowników zatrudnionych na powierzchni realizacja programu nie
przyniosła praktycznie żadnych efektów – do 43 osób, które
zdecydowały się skorzystać z propozycji związanych z przekwalifikowaniem w 2004 r., w następnym roku dołączyło 20.
Tendencja, wskazująca na spadek zainteresowania dobro-

224

wolnymi odejściami z kopalń, może – zdaniem Izby – zagrozić realizacji rządowego programu restrukturyzacyjnego.
Zdaniem Ministra Gospodarki fakt, iż coraz mniej osób
decyduje się na dobrowolne odejście z kopalń ma związek
z poprawiającą się kondycją finansową przedsiębiorstw górniczych. Finansowane przez budżet instrumenty osłonowe
i aktywizujące stały się więc nieatrakcyjne. Ponadto stan
zatrudnienia pod ziemią zbliża się do minimalnego poziomu
niezbędnego ze względów technologicznych i z uwagi na
przepisy prawa geologicznego i górniczego. Istnieją natomiast pewne możliwości ograniczenia liczby pracowników
zatrudnionych na powierzchni. Ponieważ jednak możliwości te, jak dotąd, wykorzystywane są w niewielkim stopniu,
a osób pracujących na powierzchni nie zainteresowała oferta, w wypadku kontynuowania programu lub opracowania
nowego NIK widzi potrzebę wypracowania skuteczniejszych
instrumentów restrukturyzacji zatrudnienia dla tej grupy pracowników górnictwa.

7.

Kontrola prywatyzacji PKO BP SA [por. zał. nr 3,
str. 10] pozwoliła stwierdzić, że przedsięwzięcie to zostało
poprawnie przygotowane od strony technicznej i przeprowadzone według przyjętych założeń. W jego toku przestrzegano obowiązujących regulacji prawnych, a zakres i sposób
zbycia akcji był zgodny z upoważnieniem udzielonym przez
Radę Ministrów. W szczególności respektowana była dyspozycja utrzymania narodowego charakteru banku. W rezultacie Skarb Państwa zachował większościowy pakiet akcji,
a przez to kontrolę nad działalnością oraz kierunkami rozwoju PKO BP SA.
Głównym celem prywatyzacji banku miało być osiągnięcie jak najwyższych przychodów ze sprzedaży 30% jego
akcji, podzielonych na trzy transze: dla krajowych inwestorów detalicznych oraz krajowych i międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Zamierzenie to nie zostało w pełni
zrealizowane, ponieważ Minister Skarbu Państwa nie skorzystał z możliwości podwyższenia górnej granicy wartości
przedziału cenowego akcji w ofercie publicznej. Biorąc pod
uwagę bardzo ostrożne rekomendacje doradcy prywatyzacyjnego proponującego ustalenie przedziału cenowego
dla publicznej sprzedaży akcji banku na 17-20 zł, minister
podjął decyzje o podniesieniu obu granic przedziału cenowego jedynie o 0,50 zł, gdyż zdaniem doradcy, podzielonym
przez ministra, inwestorom należało zapewnić dyskonto
w wysokości 10-15% w stosunku do górnej granicy wartości wyceny banku. Uniemożliwiło to określenie wyższej ceny
akcji i zwiększenie przychodów mimo ogromnego popytu na
akcje. Na możliwość podwyższenia ceny wskazywały ponadto lepsze od planowanych wyniki finansowe banku, jego

szczególny charakter wynikający z bardzo dobrej pozycji
rynkowej, a także rosnące wskaźniki giełdowe.
Zwiększenie decyzją Rady Ministrów puli akcji przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych o 85 mln akcji nie
spowodowało istotnego zrównoważenia popytu. Ten sam
efekt można było osiągnąć przesuwając – zgodnie z treścią
prospektu emisyjnego – część akcji z transz inwestorów indywidualnych. Natomiast decyzja ta nie sprzyjała maksymalizacji zysków, ponieważ wyzbycie się przez Skarb Państwa
dodatkowej puli akcji pozbawiło go możliwości sprzedaży
tych akcji po znacznie wyższej cenie w późniejszym terminie. Z kolei zmniejszenie, w wyniku realizacji wniosku pokontrolnego, o 4,5% liczby akcji udostępnionej nieodpłatnie pracownikom (liczba ta odpowiadała ewentualnej dodatkowej
partycypacji pracowników w podwyższonym w 2001 r. kapitale akcyjnym banku) pozwoliło uzyskać Skarbowi Państwa
dodatkową korzyść w kwocie zbliżonej do 900 mln zł.

8. Jako zdecydowanie niekorzystny określić należy
wpływ działalności narodowych funduszy inwestycyjnych na wyniki gospodarcze wybranych zakładów
naprawczych taboru kolejowego [por. zał. nr 3, str. 17]
– Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Mińsk
Mazowiecki”, Fabryki „Wagon” w Ostrowie Wielkopolskim, Fabryki Wagonów „Gniewczyna”, Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Nowy Sącz” oraz Poznańskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego.
Kontrola doraźna potwierdziła sygnały o nieprawidłowościach w procesie przekształceń własnościowych wymienionych podmiotów, dokonywanych przez VII NFI, NFI
Hetman, Foksal NFI oraz NFI Octava. Narodowe fundusze
inwestycyjne tworzone były przez Skarb Państwa, który
wnosił do nich akcje tzw. spółek parterowych, oczekując od
NFI pomnożenia ich wartości oraz pozyskania dla nich odpowiednich inwestorów strategicznych. Jednak NFI nie wypracowały mechanizmów umożliwiających restrukturyzację
i rozwój spółek parterowych. Wręcz przeciwnie, w okresie
sprawowania przez nie funkcji właścicielskich nastąpiło obniżenie wartości spółek zależnych, zaś nikłe zainteresowanie
funduszy poprawą ich sytuacji umożliwiało kapitałowi spekulacyjnemu przejmowanie niewielkim kosztem znacznego
niejednokrotnie majątku spółek, a następnie transferowanie
środków z dużych należności, głównie od PKP.
Kontrolowane NFI nie przejawiały dostatecznej dbałości
o uzyskanie ze sprzedaży wiodących pakietów12/ akcji spółek parterowych dochodów odpowiadających ich wartości, co
12/ Pakiet 33% akcji danej spółki, który Skarb Państwa wniósł w całości do jedne-

go z funduszy.

przejawiało się m.in. w zaakceptowaniu zbyt niskiej wyceny akcji. Skutkiem niewłaściwego przygotowania i przeprowadzenia
transakcji, przychody funduszy ze sprzedaży akcji były niższe
łącznie o 11 mln zł od wartości kapitałów własnych owych
spółek. Pakietów akcji wszystkich pięciu kontrolowanych spółek pozbyto się zbyt pospiesznie, zanim przyniosły widoczne
efekty realizowane programy naprawcze. Od kupujących nie
wymagano zobowiązań do dokonania inwestycji niezbędnych dla rozwoju spółek. Ich nabywcami były podmioty bez
doświadczenia w branży kolejowej, niewiarygodne finansowo,
nieposiadające środków umożliwiających zasilenie zakupionych zakładów, często pełniące rolę pośredników podmiotów
zagranicznych. W rezultacie Fabryka „Wagon” znalazła się
ostatecznie w stanie upadłości, zaś byt FW Gniewczyna oraz
Poznańskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego został poważnie zagrożony.
Niemała część kłopotów sprzedanych przez NFI spółek
zawiniona została przez niegospodarność nowych władz,
ich nietrafne decyzje oraz brak reakcji na zmieniające się
warunki rynkowe. Z tych właśnie powodów, mimo udzielonej
pomocy publicznej przekraczającej wartość majątku przedsiębiorstwa, pogarszała się kondycja ekonomiczna PZNTK.
W sytuacji narastającego zadłużenia nie tylko nie szukano
oszczędności, ale zwiększono wynagrodzenia członkom
władz spółki i postanowiono przeznaczyć na dywidendę
4 mln zł z zysku powstałego dzięki uzyskaniu pomocy publicznej. Przejawem niegospodarności był także nieuzasadniony wynikami ekonomicznymi wzrost wynagrodzeń członków zarządów trzech innych kontrolowanych spółek oraz
przyznanie im nowych, kosztownych przywilejów. Badania
NIK ujawniły ponadto przypadki działań zarządu i rady nadzorczej na szkodę własnej spółki, m.in. wytransferowanie
środków do zagranicznego podmiotu, co stało się jednym
z głównych powodów trudności finansowych spółki i doprowadziło do jej upadłości.
Wobec odmowy poddania funduszu kontroli przez zarząd NFI Octava SA, co uniemożliwiło ustalenie przebiegu
procesu przygotowania i sprzedaży pakietu akcji PZNTK,
a także sposobu określenia jego wartości, NIK skierowała
do Sądu Grodzkiego wniosek o ukaranie winnych.

9. Niewłaściwie przebiegały przekształcenia własnościowe, procesy naprawcze i likwidacyjne prowadzone w wybranych przedsiębiorstwach państwowych
nadzorowanych przez Wojewodę Łódzkiego [por. zał.
nr 3, str. 84]: Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Łodzi, Przedsiębiorstwie Modernizacji
Przemysłu Maszynowego „Techma-Wieluń” oraz Zakładach
Przemysłu Dziewiarskiego „Wola” w Zduńskiej Woli.
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Postępowanie naprawcze wobec „Cefarmu” nie dość,
że rozpoczęte zostało zdecydowanie zbyt późno, to konkretnych działań w tym kierunku nie podjęto, zastępując je
pośpiesznie prowadzoną prywatyzacją. Zaniechanie postępowania naprawczego Izba uznała za błąd, ponieważ przedsiębiorstwo nie osiągnęło tzw. zdolności prywatyzacyjnej, zarówno jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną, jak i stan prawny
nieruchomości. Zarządca komisaryczny zaciągał w Polskiej
Grupie Farmaceutycznej SA, czyli konkurenta „Cefarmu”,
pożyczki zabezpieczane na nieruchomościach przedsiębiorstwa oraz zawarł z PGF SA niekorzystną umowę komisową.
W konsekwencji „Cefarm” został uzależniony finansowo od
firmy, która następnie wzięła udział w jego prywatyzacji.
W ocenie NIK, negocjacje z potencjalnymi inwestorami strategicznymi odbywały się w sposób wyraźnie faworyzujący
PGF SA, a forma prywatyzacji – wniesienie przedsiębiorstwa do spółki – była niekorzystna dla Skarbu Państwa, który
faktycznie przekazał swój majątek prywatnemu podmiotowi,
nie uzyskując w zamian praktycznie żadnych korzyści.
W przedsiębiorstwie „Techma-Wieluń” ustanowiony
został we wrześniu 2002 r. zarząd komisaryczny, mimo iż,
zdaniem NIK, organ założycielski powinien wszcząć postępowanie upadłościowe. Działania zarządców doprowadziły
do znacznego pogorszenia wyników finansowych przedsiębiorstwa, w końcu zaś organ założycielski utracił faktyczną
kontrolę nad działaniami ostatniego z nich, co umożliwiło
wyprowadzenie istotnej części majątku przedsiębiorstwa do
prywatnej spółki, w której pełnił on funkcję prezesa zarządu.
Utrudniło to w znacznym stopniu proces likwidacji „Techmy”,
wszczęty dopiero w listopadzie 2003 r.
Jeśli chodzi o trzecie spośród badanych przedsiębiorstw,
Wojewoda Łódzki bez merytorycznego powodu rozwiązał
umowę o zarządzanie zakładami ze spółką „WOLA-ZARZĄD”,
która przez 10 lat prawidłowo wywiązywała się ze swoich obowiązków. Izba zwróciła uwagę na nieprzejrzyste okoliczności
towarzyszące powierzeniu zarządzania przedsiębiorstwem
nowo powstałej spółce „Wola BL”, której udziałowcem została
osoba będąca wcześniej doradcą wojewody. Prezes zarządu
„Woli BL” podjął próbę przejęcia ZPD „Wola”, drogą oddanie
go do odpłatnego korzystania tzw. „spółce pracowniczej”,
w której pracownicy objęli zaledwie 11% kapitału zakładowego, znaczącymi udziałowcami były natomiast osoby zajmujące kierownicze stanowiska w nabywcy „Cefarmu” – PGF
SA, a także dyrektor gabinetu wojewody. Ostatecznie „Wola”
została sprywatyzowana drogą sprzedaży przedsiębiorstwa,
przy czym inwestorem strategicznym została spółka dysponująca kapitałem zakładowym w wysokości 50 tys. zł.
Formułując wnioski, NIK przypomniała, że prywatyzacja
przedsiębiorstw państwowych powinna być poprzedzana
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postępowaniem naprawczym ich gospodarki, porządkowaniem stanu prawnego majątku, a także regulacją zobowiązań publicznoprawnych. Decyzje o ustanawianiu zarządów
komisarycznych lub o likwidacji przedsiębiorstw należy podejmować niezwłocznie, kiedy tylko wystąpią ku temu przesłanki ekonomiczne i prawne. Niezbędne jest opracowanie
przejrzystych zasad powoływania zarządców komisarycznych i likwidatorów, a także powiązanie ich wynagrodzenia
z efektami pracy, egzekwowanie od zarządców terminowego
opracowania programów naprawczych oraz wnikliwy nadzór
nad ich realizacją.
Odrębną sprawą jest eliminacja powiązań towarzyskobiznesowych osób odgrywających istotne role w procesach
naprawczych, likwidacyjnych i prywatyzacyjnych. W ustaleniach kontroli przewijają się kilkakrotnie w różnych rolach te
same nazwiska osób pełniących rozmaite funkcje kolejno
w kilku spośród wymienionych wyżej podmiotach gospodarczych, a także byłego doradcy wojewody i dyrektora jego gabinetu. Zdaniem NIK, taki układ personalny w sposób istotny
mógł wpływać na decyzje podejmowane w toku badanych
postępowań, stwarzając podatne warunki do zagrożeń
o charakterze korupcyjnym.

10. Ustalenia kontroli poświęconej wprowadzaniu
zmian organizacyjnych w p.p.u.p. „Poczta Polska”
w 2005 r. [por. zał. nr 3, str. 32] skłoniły Izbę do sformułowania dwóch przeciwstawnych opinii. Pozytywną ocenę otrzymała Strategia Rozwoju „Poczty Polskiej” w latach 20042006 – koncepcja reorganizacji przedsiębiorstwa, która
miała zapewnić mu utrzymanie pozycji lidera na rynku usług
pocztowych po pełnej jego liberalizacji i zakładała utworzenie – w miejsce struktur terytorialnych – wyspecjalizowanych
centrów biznesowych i dokonanie związanych z tym zmian
organizacyjnych. NIK krytycznie odniosła się natomiast do
sposobu realizacji tego przedsięwzięcia, ponieważ sam proces transformacji, jak i powstała w ich efekcie struktura różniły się znacznie od założeń Strategii, a osiągnięte rezultaty
dalekie były od oczekiwanych.
W wyniku restrukturyzacji, w końcu 2005 r. w „Poczcie
Polskiej” funkcjonowało 12 centrów biznesowych, zwanych
też pionami, podczas gdy w Strategii była mowa o 7 pionach. Jedne z centrów były tworzone wcześniej niż przewidywała Strategia, inne powstawały z opóźnieniem. Zmiany
rozpoczęto przed ostatecznym sprecyzowaniem celów,
którym miały służyć. Niektóre z nich – np. utworzenie 14
centrów ekspedycyjno-rozdzielczych – nie dość że znacznie
wyprzedziły powstanie docelowego modelu struktury organizacyjnej Poczty, określającego liczbę nowych jednostek, ich
rodzaj oraz wzajemne powiązania, to z góry determinowały

kierunki owych przekształceń, ponieważ liczba i lokalizacja
centrów przesądzała o rozmieszczeniu innych elementów
infrastruktury.
Przebudowa miała postępować etapami, według szczegółowego harmonogramu. Tymczasem ówczesny Dyrektor
Generalny „Poczty Polskiej”, podejmując jednoosobowo
decyzje o przebiegu i tempie zmian, realizował koncepcję
zakładającą, że nowa struktura powstanie dynamicznie i będzie korygowana na bieżąco, stosownie do wyników zmian.
Taki sposób dokonywania przekształceń w zatrudniającym
100 tys. pracowników przedsiębiorstwie był, zdaniem Izby,
ryzykowny, zaś liczne odstępstwa od harmonogramu nie
pozwalały mieć pewności, że reorganizacja zostanie przeprowadzona rzetelnie. Symptomem, iż sytuacja przybiera
niekorzystny obrót, były zakłócenia we współpracy między
poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, a także pogorszenie jakości świadczonych usług, co wyrażało się m.in.
spadkiem tzw. wskaźnika terminowości przebiegu przesyłek oraz wzrostem ilości reklamacji i skarg. Zdaniem Izby,
utrzymaniu właściwego nadzoru w tej mierze nie sprzyjały
głębokie zmiany organizacyjne, polegające m.in. na odwołaniu 451 osób pełniących funkcje kierownicze i zatrudnieniu
na nowych stanowiskach kierowniczych 790 innych pracowników.
Przekształcenia organizacyjne, słuszne w swych założeniach, zostały niewłaściwie przygotowane i przeprowadzone
z nieuzasadnionym pośpiechem. Przyczyn tego stanu, poza
niedopracowaniem koncepcji i podejmowaniem decyzji bez
uprzedniego przeanalizowania ich skutków, należy upatrywać również w braku reakcji Rady „Poczty Polskiej” na propozycje zmian organizacyjnych przedstawiane przez dyrektora przedsiębiorstwa. Rada akceptowała te propozycje, nie
żądając od dyrektora wywiązywania się z obowiązku przedstawiania kwartalnych informacji o realizacji przedsięwzięć
określonych w Strategii, co uniemożliwiało temu gremium
rzetelną ocenę dokonywanych reform.

11.

Nie zostały w pełni wykorzystane szanse, jakie
stworzyła prywatyzacja Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA [por. zał. nr 3, str. 86], za które to przedsięwzięcie
odpowiedzialna była „Nafta Polska”. Wady procedury prywatyzacyjnej przeszkodziły w uzyskaniu warunków korzystniejszych dla Skarbu Państwa i samych zakładów, nie posunęła
się naprzód również realizacja celów strategicznych restrukturyzacji sektora wielkiej syntezy chemicznej, wskazanych
w dokumentach rządowych.
W ocenie NIK, uzyskania wspomnianych korzyści nie
gwarantował przyjęty przez zarząd „Nafty Polskiej” tryb zbycia akcji podmiotów należących do sektora wielkiej syntezy

chemicznej. Przewidywał on negocjacje tylko z jednym inwestorem, który zaoferował za nie najwyższą cenę, uniemożliwiał natomiast podjęcie równoległych rozmów z innym
kontrahentem. Zdaniem Izby, prowadzenie pertraktacji z kilkoma partnerami równocześnie pozwalało na wynegocjowanie korzystniejszych warunków sprzedaży akcji, zarówno
jeśli chodzi o uzyskaną cenę, jak i wysokość, strukturę oraz
źródła inwestycji gwarantowanych. NIK zwróciła też uwagę, że „Nafta Polska” nie była w tym względzie całkowicie
skrępowana przepisami. Zgodnie z zasadami prowadzenia
procesu prywatyzacji, w jego trakcie miała prawo do zmiany
procedury i harmonogramu zbycia akcji oraz podjęcia negocjacji z większą liczbą inwestorów, jednak z uprawnienia
tego nie skorzystała.
Sposób prywatyzacji nie sprzyjał również realizacji drugiego, ogólniejszego celu tego przedsięwzięcia. W myśl
strategii rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce, główną
intencją rządu było sprywatyzowanie sektora wielkiej syntezy chemicznej oraz utworzenie tą drogą nowych, silnych
ekonomicznie podmiotów gospodarczych, mających przed
sobą perspektywę dalszego intensywnego rozwoju. Procedura prywatyzacji, przewidująca sprzedaż akcji w trybie
zaproszenia do rokowań inwestorowi proponującemu najwyższą cenę, nie spełniała tego wymogu, ponieważ rolą
„Nafty Polskiej” była optymalna realizacja wszystkich celów
strategii, a nie wyłącznie maksymalizacja przychodów budżetu państwa.
NIK krytycznie oceniła sposób wyceny wartości zakładów, dokonanej przez firmę konsultingową, a następnie
przyjętej przez zarząd „Nafty Polskiej”. Cenę akcji określono
w niezwykle szerokim przedziale, którego dolna i górna granica pozostawały w relacji jak 1 do 10. Przyjęcie tak wielkiej
rozpiętości cenowej stawiało pod znakiem zapytania użyteczność owej analizy i rodziło wątpliwości, czy cel, którym
było określenie wartości akcji, w ogóle został osiągnięty.
Dokonane ustalenia i przytoczone okoliczności uzasadniają – zdaniem NIK – możliwość powtórzenia procedury
prywatyzacyjnej Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA.

12.

NIK pozytywnie oceniła sposób wywiązywania
się inwestorów strategicznych ze zobowiązań pozacenowych zawartych w umowach prywatyzacyjnych niektórych banków [por. zał. nr 3, str. 11] – Banku Polska
Kasa Opieki SA, Banku Przemysłowo-Handlowego SA
oraz Banku Zachodniego SA. Inwestorzy, którzy zobowiązali się m.in. do podniesienia funduszy własnych banków,
wsparcia ich działań rozwojowych, utrzymania przez określony czas stanu zatrudnienia, kontynuowania działalności
statutowej banków, zachowania ich dotychczasowych sie-
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dzib i nazw oraz do informowania Ministerstwa Skarbu Państwa o realizacji zapisów, na ogół sumiennie wypełniali te
postanowienia. Podwyższenie funduszy własnych stworzyło
kontrolowanym podmiotom warunki do rozszerzenia działalności i wzrostu zysków, zaś inwestycje, głównie w dziedzinie
informatyki i rozwoju sieci, usprawniły ich funkcjonowanie. W
efekcie wszystkie wymienione banki poprawiły swą pozycję
rynkową i kapitałową.
NIK jednak ustaliła również, iż bank UniCredito Italiano
naruszył zobowiązanie do nieangażowania się w działalność
konkurencyjną w stosunku do Banku Pekao SA, przejmując
w listopadzie 2005 r. Bayerische Hypo- und Vereinsbank
AG, który był właścicielem banków BPH SA i BPH Bank
Hipoteczny SA, aktywnie konkurujących z Bankiem Pekao
SA. Izba nie stwierdziła naruszenia pozostałych postanowień
umów prywatyzacyjnych, poza niezgodnym z ich zapisami
podziałem zysków w Banku Zachodnim SA i Banku PKO SA;
wyraziła natomiast wątpliwość, czy postanowienia te zostały
sformułowane w sposób zapewniający resortowi skarbu skuteczne wypełnianie funkcji kontrolnych.
Badając nadzór Ministra Skarbu Państwa nad realizacją
zobowiązań pozacenowych NIK stwierdziła, że inwestorzy
składali wprawdzie odpowiednie sprawozdania, jednak na
ogół była w nich mowa tylko o zobowiązaniach objętych karami umownymi, natomiast MSP nie zagwarantowało sobie
dostępu do materiałów źródłowych, umożliwiających weryfikację nadsyłanych informacji. Świadczyło to o niewłaściwym
zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa i niedochowaniu
należytej staranności przez jednostki organizacyjne resortu
odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru. Czuwanie nad
wypełnianiem przez inwestorów wspomnianych zobowiązań utrudniał fakt, iż inne jednostki organizacyjne MSP negocjowały treść zobowiązań, inne zaś prowadziły czynności
nadzorcze, co pociągało za sobą trudności interpretacyjne,
a większość pojęć użytych przy formułowaniu treści zobowiązań nie została w umowach precyzyjnie zdefiniowana.
Dla zapewnienia rozwoju prywatyzowanego podmiotu nie
zawsze niezbędne jest umieszczenie w umowach prywatyzacyjnych dużej liczby szczegółowych zobowiązań, których realizacja zależy od przyszłych, nieznanych jeszcze warunków
rynkowych. Kontrolowane banki przy udziale inwestorów podejmowały przedsięwzięcia rozwojowe w miarę potrzeb, niezależnie od tego, czy zobowiązania w tej mierze zostały zapisane w umowach prywatyzacyjnych, czy też nie. Odstąpienie
od nakładania na inwestorów zobowiązań, trudnych zarówno
do realizacji przez inwestorów, jak i do kontrolowania przez
MSP, jest, zdaniem Izby, uzasadnione szczególnie wówczas,
gdy dzięki temu istnieje możliwość wynegocjowania wyższej
ceny za zbywane akcje lub udziały.
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13. Jeśli chodzi o zarządzanie publicznym majątkiem,
NIK zgłosiła krytyczne uwagi do sposobu gospodarowania
przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa [por. zał. nr 3, str. 74]. Istotne nieprawidłowości stwierdzono u 29 spośród 34 objętych kontrolą
starostów. Większość z nich nie dysponowała wiarygodnymi
informacjami o liczbie i powierzchni nieruchomości, którymi
powinna była gospodarować. Posiadana przez nich dokumentacja w wielu wypadkach była niekompletna, zawierała
dane nieprawdziwe lub nieaktualne, a powstałe na tej podstawie zestawienia wysyłane do marszałków województw
siłą rzeczy były niezgodne ze stanem faktycznym.
Kontrolowani starostowie powszechnie nie wywiązywali
się z obowiązku uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Nie wykazali się również gospodarnością. Jedynie nieco więcej niż połowa gruntowych
nieruchomości została udostępniona użytkownikom, w tym
niecałe 27% do odpłatnego korzystania. Poza nieuregulowanym stanem prawnym znacznej liczby działek, było to
spowodowane głównie brakiem ewidencji zasobu Skarbu
Państwa, a także planów jego zagospodarowania. Jednak
nawet istniejące możliwości zwiększenia dochodów nie zostały w pełni wykorzystane. Starostowie zbyt rzadko korzystali z możliwości przeszacowania wartości udostępnianych
nieruchomości i zaktualizowania wysokości opłat z tytułu
trwałego zarządu i użytkowania wieczystego. W rezultacie
opłaty te dla znacznej liczby nieruchomości pozostawały bez
zmian, w niektórych wypadkach nawet od 1991 r. Analiza
wykazała, że tylko w 34 objętych kontrolą starostwach przeprowadzenie w 2005 r. aktualizacji wspomnianych opłat mogłoby spowodować wzrost ich łącznej kwoty o co najmniej
24 mln zł. Również podejmowane przez starostów działania
zmierzające do wyegzekwowania należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa nie zawsze
były wszczęte w terminie i skuteczne.
Obok zaniedbań zawinionych przez starostów, jedną
z przyczyn takiego stanu była niewystarczająca w stosunku
do potrzeb wysokość dotacji z budżetu na sfinansowanie zadań związanych z gospodarką nieruchomościami skarbowymi. Na dodatek z tych ograniczonych środków w pierwszej
kolejności regulowane były odszkodowania za grunty wywłaszczone oraz finansowane koszty związane zabezpieczeniem i bieżącym utrzymaniem nieruchomości. Starostowie wielokrotnie informowali wojewodów, że brak środków
nie pozwala im na przeprowadzenie w szerszym zakresie
regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
oraz na aktualizację opłat, mimo że każda złotówka wydana
na ten cel przynosiła ponad 66 zł wpływów.

Negatywnie NIK oceniła również sprawowaną przez
wojewodów kontrolę nad gospodarowaniem przez starostów
nieruchomościami Skarbu Państwa. Izba wzięła pod uwagę
fakt, iż przepisy prawne nie zobowiązują starostów do przekazywania wojewodom informacji o nieruchomościach skarbowych na terenie województwa, tym niemniej wojewodowie
nie wykorzystywali nawet tych uprawnień, które posiadali.
Poprawa gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wymaga podjęcia wielokierunkowych działań. Konieczne
jest m.in. kompleksowe uporządkowanie przepisów prawnych. W znowelizowanej z dniem 22 września 2004 r. ustawie
o gospodarce nieruchomościami istotnej zmianie uległa definicja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Mimo to do czasu
zakończenia kontroli nie dokonano nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, uwzględniającej
aktualne brzmienie ustawy. Izba zwróciła się do Prezesa Rady
Ministrów o podjęcie działań koordynacyjnych w stosunku do
ministrów oraz nadzorczych – wobec wojewodów, motywując
swój wniosek rodzajem i skalą stwierdzonych nieprawidłowości oraz faktem, że dotychczasowe działania tych organów nie
gwarantują sprawnej realizacji wniosków.

14.

Również gospodarowanie gminnym zasobem
nieruchomości [por. zał. nr 3, str. 75] przez wójtów, prezydentów miast oraz burmistrzów odbywało się w sposób
sprzeczny z obowiązującymi regułami. Zdecydowana większość spośród 29 wójtów skontrolowanych gmin nie miała
pełnej wiedzy o gminnych nieruchomościach, ponieważ nie
prowadziła takiej ewidencji lub robiła to nierzetelnie. Istniały również rozbieżności, niekiedy znaczne, między danymi
w gminnych ewidencjach nieruchomości, geodezyjnych
ewidencjach gruntów i budynków prowadzonych przez starostów, urządzeniach księgowych i informacjach o stanie
mienia komunalnego.
Jedynie w 9 gminach rozpoczęty w 1990 r. proces komunalizacji nieruchomości można uznać za zakończony.
W kolejnych 16 gminach nie zostało nim objętych jeszcze
4,3 tys. ha, zaś 4 wójtowie nie byli w stanie podać nawet powierzchni gminnych nieruchomości podlegających komunalizacji. Poza zaniedbaniami organów wykonawczych gmin,
przyczyną przedłużania się wspomnianego procesu był brak
źródłowej wiedzy o wszystkich gruntach, nieuregulowany
stan prawny nieruchomości, znaczna pracochłonność i wysokie koszty postępowań wyjaśniających, a także niewystarczająca obsada kadrowa urzędów. Niektóre gminy w ogóle
nie były zainteresowane potwierdzeniem nabycia własności
nieruchomości i nie czyniły w tym kierunku starań.
Nie posiadając podstawowych informacji, wójtowie
w większości nie zabiegali o zwiększenie dochodów drogą

udostępniania gminnych nieruchomości do odpłatnego korzystania. Plany wykorzystania posiadanego zasobu sporządziło – zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
– jedynie 6 wójtów. Zatem jedynie oni decydowali o wykorzystaniu nieruchomości gminnych i osiąganych z tego tytułu
wpływach do budżetu gminy w sposób przemyślany i planowy, natomiast działania pozostałych wójtów miały charakter
przypadkowy.
W większości skontrolowanych gmin, przy zbywaniu lub
udostępnianiu nieruchomości miały miejsce uchybienia mogące wskazywać na możliwość zaistnienia korupcji. Połowa
wójtów zaniedbała aktualizacji wysokości opłat rocznych
z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami, pozbawiając się w ten sposób dochodów szacowanych na co najmniej 1,3 mln zł. W co drugiej gminie nie
przeprowadzono inwentaryzacji gruntów, jako składników
majątku lub zrobiono to nierzetelnie. Informacje o stanie mienia komunalnego większość wójtów sporządzała niezgodnie
z przepisami. We wszystkich skontrolowanych gminach wystąpiły zaległości w windykacji opłat z tytułu udostępniania
i sprzedaży gminnych nieruchomości.
Efektywnemu gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi nie sprzyjają aktualne regulacje prawne. Przepisy
dotyczące ich ewidencjonowania, wykazywania w dokumentacji księgowej i sporządzania informacji o stanie mienia
komunalnego nie tworzą spójnego systemu, a dane zawarte
w różnych zestawieniach są nieporównywalne. W związku
z tym NIK wnioskowała o opracowanie przez właściwych
ministrów projektów nowelizacji wskazanych przepisów prawa.

15.

Kolejna kontrola przeprowadzona w Agencji
Mienia Wojskowego, tym razem poświęcona gospodarowaniu przez AMW składnikami mienia Skarbu Państwa
w latach 2002-2005 [por. zał. nr 3, str. 66] wykazała, że
z naruszeniem prawa zbywała ona akcje lub udziały otrzymane w zamian za wniesione do spółek nieruchomości
Skarbu Państwa. Posiadane walory w czterech przypadkach
sprzedała z pominięciem trybu oferty publicznej, przetargu
publicznego, bądź rokowań podjętych na podstawie publicznego zgłoszenia, czym naruszyła postanowienia ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji. Z kolei udziały w czterech
innych spółkach zbyła nielegalnie, ponieważ transakcja została dokonana już po zmianie przepisów, która pozbawiła ją
uprawnień do wykonywania praw z akcji lub udziałów, a więc
również możliwości ich sprzedaży.
Przekazanymi jej nieruchomościami Agencja gospodarowała nie dbając należycie o interes Skarbu Państwa,
a częstokroć przedkładając nadeń własne partykularne
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korzyści. Przychody AMW za sprzedane walory wyniosły
ponad 50 mln zł. Transakcja ta tylko w dwóch przypadkach
przyniosła niewielki zysk; w czterech kolejnych Agencja jedynie odzyskała kwoty równe wartości wniesionego mienia,
zaś w dwóch pozostałych odnotowała straty w wysokości
przekraczającej 4,2 mln zł. Uwzględniając poprawę koniunktury na rynku nieruchomości, sprzedaż akcji lub udziałów
za cenę niższą od wartości wniesionego do spółek mienia
należy ocenić jako działanie mające niewiele wspólnego
z racjonalnym zarządzaniem państwowym majątkiem.
AMW nie przykładała należytej wagi do rentowności posiadanych walorów. Obejmowała w spółkach prawa handlowego akcje lub udziały, które przynosiły niskie dywidendy,
bądź nie dawały ich w ogóle, a także przystępowała do spółek wykazujących straty. Ponadto udzielała spółkom pożyczek oprocentowanych poniżej poziomu stóp procentowych
stosowanych na rynku, a także nieoprocentowanych dopłat
do kapitału.
O braku jasnej koncepcji w działalności gospodarczej
i inwestycyjnej AMW może świadczyć fakt, iż w wypadku
ośmiu spółek nie przygotowano planów biznesowych dotyczących celowości zaangażowania majątku Skarbu Państwa, mimo takiego obowiązku. Odnośnie sześciu z nich
sporządzono jedynie ogólnikowe wnioski oraz krótkie, nie
poparte analizą ekonomiczną opinie, w których zakładano
wysoką rentowność przedsięwzięć. Wartość tych hipotez
praktyka zweryfikowała negatywnie. Rzeczywiste zaangażowanie skarbowego majątku w spółki prawa handlowego
w ani jednym z tych przypadków nie przyniosło przewidywanych rezultatów.
Również kontrola przeprowadzona w ośmiu oddziałach
terenowych biura AMW ujawniła działania nielegalne i nierzetelne, m.in. nieopublikowanie części wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem,
nieprawidłowości przy ustalaniu ceny sprzedawanych nieruchomości, błędy rachunkowe w wycenach sporządzanych
przez rzeczoznawców, podawanie w umowach sprzedaży
nieprawdziwych danych o stanie zbywanych nieruchomości, uchybienia przy zawieraniu i realizacji umów dzierżawy.
W jednym z oddziałów, w celu uniknięcia przetargu, zawarto
umowę dzierżawy. Tamże przedstawiono Prezesowi Agencji
nieprawdziwe dane, wskutek czego wyraził zgodę na zastosowanie określonego trybu sprzedaży nieruchomości.
Wyniki badań wskazywały ponadto na powierzchowność
kontroli wykonywanych przez Zespół Kontroli Wewnętrznej,
w wyniku których ujawniono jedynie kilka uchybień w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, jak również
na niedostateczny nadzór nad działalnością Agencji ze strony Ministra Obrony Narodowej.

230

16. Kontrola działalności

wybranych jednostek
badawczo-rozwojowych [por. zał. nr 3, str. 23] wykazała,
że w większości skontrolowanych jednostek badania naukowe i prace rozwojowe stanowiły niewielki udział w ich działalności. Dominującym źródłem przychodów była produkcja
specjalistycznej aparatury, urządzeń, części maszyn oraz
świadczenie usług, takich jak badania techniczne, np. homologacja i certyfikowaniem wyrobów oraz sporządzanie ekspertyz. Znaczące profity przynosił im również wynajem pomieszczeń i sprzedaż nieruchomości. W rezultacie wielkość
przychodów z działalności badawczo-rozwojo-wej (między
2,8% a 43%), w istotny sposób podważała status tych podmiotów jako jednostek badawczo-rozwojowych.
Słaba kondycja ekonomiczno-finansowa większości
spośród 11 skontrolowanych jednostek, straty ponoszone
na sprzedaży produktów i usług, trudności z utrzymaniem
płynności finansowej nie skłoniły jednakże ich kierownictw
do podjęcia zdecydowanych kroków zaradczych. Co więcej,
dyrektorzy i rady naukowe, opierając się zmianom znoszącym ich dotychczasowy status, nierzadko blokowały inicjatywy zmierzające do dokonania przekształceń strukturalnych
i własnościowych.
W niektórych jednostkach księgi rachunkowe prowadzone były nierzetelnie, nieprawidłowo rozliczano koszty, zawyżano przychody i wyniki finansowe. Zdaniem NIK istnieją
przesłanki wskazujące, iż nieprawidłowości w ewidencji
finansowo-księgowej stanowiły efekt zamierzonych działań
organów wspomnianych jednostek, podejmowanych w celu
uniknięcia ich likwidacji. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że sprawozdania jednostek badawczo-rozwojowych
zawierające dane niezgodne ze stanem faktycznym były
badane przez biegłych rewidentów oraz zatwierdzane przez
nadzorującego ministra właściwego ds. gospodarki. Świadczy to o dezintegracji systemu nadzoru nad gospodarką
finansową tych podmiotów, zwłaszcza niewłaściwym sposobie jego wykonywania przez nadzorującego ministra. Brak
skutecznego systemu weryfikacji sprawozdań finansowych
stanowi, w ocenie NIK, poważną przeszkodę w sporządzaniu rzetelnych analiz i ocen podległych podmiotów.
Izba krytycznie oceniła stan zaawansowania przekształceń strukturalnych i własnościowych jednostek badawczorozwojowych. W latach 2003-2005 podejmowane były wobec
niektórych jednostek działania doraźne, niewystarczające jednak do zasadniczego zreformowania całego sektora. W wewnętrznym dokumencie pn. Strategia reorganizacji jednostek
badawczo-rozwojowych (nadzorowanych przez MGiP) przyjętym w lipcu 2005 r. stwierdza się, iż do tego czasu praktycznie
nie dokonano żadnych istotnych przeobrażeń.

Wyniki kontroli wskazują na konieczność pilnego przeprowadzenia systemowych zmian w sektorze państwowych
jednostek badawczo-rozwojowych. Niezbędne jest zwłaszcza opracowanie szczegółowych, konkretnych programów
przekształceń strukturalnych i własnościowych wspomnianych jednostek. Ich obecna struktura organizacyjna oraz
kondycja ekonomiczna nie pozwala na efektywny rozwój
i konkurowanie w sferze działalności naukowo-badawczej
na rynku międzynarodowym, zwłaszcza na rynku Unii Europejskiej.

17.

Wyniki doraźnej kontroli zagospodarowania
mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez
Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
we Wrocławiu w latach 2000-2004 [por. zał. nr 3, str. 98]
wskazywały, iż jednostka ta niewłaściwie wywiązywała się
ze swoich obowiązków w zakresie dysponowania powierzonym mieniem, sprawowania nadzoru właścicielskiego oraz
dbałości o interesy Skarbu Państwa.
Sprzedając grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa, Oddział nie podjął starań w celu uzyskania za nie
stawek odpowiadających cenie rynkowej. Atrakcyjnie położone nieruchomości nie zostały wcześniej przekwalifikowane
w planach zagospodarowania przestrzennego z użytkowania
rolniczego na przeznaczone do celów budowlanych, co spowodowało przejęcie płynących stąd korzyści przez nabywców,
m.in. przedsiębiorstwa i pośredników w obrocie nieruchomościami. Tereny udostępniane były również – po cenie gruntów
rolnych – do zagospodarowania w formie tzw. zabudowy siedliskowej, związanej w założeniach z produkcją rolniczą, choć
w rzeczywistości powstała na nich typowa miejska zabudowa
jednorodzinna. Taki sposób zbycia 280 ha gruntów spowodował, w ocenie NIK, zaniżenie przychodów o 46,5 mln zł.
Jednocześnie stwierdzono, iż wrocławski oddział ANR,
stosując się do zaleceń ówczesnego prezesa Agencji,
w latach 2000-2001 za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości z Zasobu WRSP wypłacił spółce „TON AGRO” wynagrodzenie w wysokości niewspółmiernej do poniesionych
nakładów. Za przeprowadzenie kosztem 48,1 tys. zł dwóch
postępowań związanych ze zbyciem 44,8 ha gruntów, spółka ta otrzymała prawie 2,9 mln zł, czyli 48% uzyskanej ceny.
Stało się to w sytuacji, gdy za wykonanie podobnych czynności inne podmioty mogły oczekiwać prowizji w wysokości
3-15% ceny sprzedaży.
Należności za sprzedane nieruchomości były rozkładane na raty, co prowadziło do kredytowania działalności
przedsiębiorców budowlanych. Czynsz dzierżawny niejednokrotnie ustalany był w niewłaściwej wysokości, a umowy
zawierane ze zwłoką. Windykacja należności z tytułu dzier-

żawy i sprzedaży mienia okazała się na tyle opieszała i mało
skuteczna, że w kilku przypadkach dopuszczono do umorzenia zaległości. Oddział na znaczną skalę stosował formę
nieodpłatnego użyczenia, pozbawiając się w ten sposób
dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych ze środków unijnych i krajowych. Przykładem niegospodarności było przekazywanie w użyczenie obsianych gruntów przed zbiorami.
Na dodatek sposób wyboru kontrahentów był nieprzejrzysty.
Umożliwiało to zawieranie umów użyczenia z osobami będącymi krewnymi pracowników Agencji.
Rozmiary ujawnionych nieprawidłowości dowodzą potrzeby niezwłocznego podjęcia skutecznych działań zapobiegawczych. O stwierdzonych w skontrolowanych jednostkach czynach wskazujących na popełnienie przestępstwa
Izba powiadomiła organy ścigania.

18. Z ustaleń kontroli przygotowania,

realizacji
i finansowania budowy siedziby Telewizji Polskiej SA
w Warszawie [por. zał. nr 3, str. 96] wynika, iż działania
w tej mierze, prowadzone przez TVP SA od 1996 r., częstokroć niezgodnie z przepisami i zasadami gospodarności,
nie zakończyły się sukcesem. Przede wszystkim nie został
dotrzymany, ustalony na połowę 2003 r., termin zakończenia
zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku redakcyjnobiurowego i garażu wolnostojącego u zbiegu ul. Woronicza
i Samochodowej w Warszawie. Rozpoczęta w 2001 r. inwestycja, która miała zostać wykonana „pod klucz” w ciągu 89
tygodni, 31 marca 2006 r. znajdowała się w stanie surowym
zamkniętym, natomiast jej koszty, pierwotnie planowane na
60 mln zł, obecnie szacowane są na 187 mln zł. W ocenie
NIK, odpowiedzialność za opóźnienia, spowodowane głównie przerwaniem robót przez generalnego wykonawcę, ponosi TVP, która realizację inwestycji powierzyła firmie PIAPIASECKI, mimo iż nie spełniała ona warunków przetargu
i była w gorszej sytuacji finansowej niż konkurenci.
Proces inwestycyjny został źle przygotowany, zorganizowany i przeprowadzony. Już na wstępie TVP nie określiła jednoznacznie rzeczowego i finansowego zakresu
inwestycji. Zaprojektowanie podziemnego parkingu zleciła
przed przeprowadzeniem badań geologicznych, których
wyniki, wykluczające taką możliwość, spowodowały zmianę koncepcji i zlecenie nowego projektu, tym razem garażu
wolnostojącego. W umowie między TVP a firmą DIM, która
wygrała konkurs architektoniczny i miała wykonać projekt
dokumentacji projektowej, znalazły się postanowienia niekorzystne dla inwestora. W rezultacie, mimo wypłacenia całości wynagrodzenia, TVP nie była w stanie wyegzekwować
wykonania pracy w terminie, a dostarczona dokumentacja
była niekompletna i zawierała liczne błędy.
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Wyboru generalnego wykonawcy inwestycji TVP dokonała na podstawie wewnętrznego regulaminu postępowania
przetargowego, bez zastosowania ustawy o zamówieniach
publicznych, mimo iż, zdaniem NIK, zobowiązana była do
przestrzegania jej przepisów. Wybrana oferta nie spełniała
wymogów formalnych, ponieważ nie zawierała wymaganej
liczby referencji. Po odstąpieniu od umowy, ze względu na
opóźnienie robót budowlano-montażowych oraz złą ich jakość, TVP nie wyegzekwowała z tytułu kar umownych kwoty
prawie 9,5 mln zł. Roboty mające na celu zabezpieczenie
konstrukcji niedokończonego budynku przed zniszczeniem
zlecone zostały również z pominięciem przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych.
Jednym z powodów powstania nieprawidłowości, wpływającym negatywnie na przygotowanie i realizację inwestycji, był niedostateczny nadzór nad jej przebiegiem, a także
niedowład i chaos organizacyjny. Tworzenie nowych struktur
i powoływanie nowych osób odpowiedzialnych za inwestycję
bez jednoznacznego określenia zakresu ich obowiązków powodowało spory kompetencyjne i konflikty, których ówczesny zarząd spółki nie potrafił rozwiązać. O braku właściwego zainteresowania zarządu TVP SA prowadzoną budową
świadczy z kolei fakt, iż zespół kontroli wewnętrznej przeprowadził tylko jedną kontrolę związaną z prowadzonymi pracami. Miało to miejsce w 2003 r. – po 5 latach od zawarcia
umowy z projektantem – a najważniejsze wnioski z kontroli
nie zostały zrealizowane do dnia zakończenia badań NIK.

19. Na negatywną ocenę zasłużył sposób gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA [por. zał. nr 3, str. 87], a przede wszystkim poczynania związane z wyodrębnieniem i prywatyzacją
części zakładów zajmującej się produkcją kleju. Zastrzeżenia Izby wzbudziła cała sekwencja związanych z tym działań, począwszy od niekorzystnego dla zakładów określenia
warunków utworzenia na bazie Jednostki Biznesowej Kleje
– spółki Silekol. Udziały Zakładów Azotowych w spółce pokryte zostały aportem w postaci środków trwałych i aktywów
obrotowych Klejów; w wycenie aportu pominięto jednak
istotne wartości niematerialne – reputację jednostki, 19 patentów, a także stopień zorganizowania środków i czynników
produkcji wpływający na poziom osiąganych zysków.
Podczas postępowania związanego z utworzeniem
spółki, a następnie zbyciem udziałów, zarząd Zakładów
faworyzował jednego z potencjalnych inwestorów. Z podmiotem tym m.in. zawarł przedwstępną umowę sprzedaży
udziałów, zanim jeszcze Minister Skarbu Państwa wyraził
zgodę na tryb bezprzetargowy, co miało zablokować podjęcie rozmów z ewentualnymi konkurentami. Zdaniem NIK,
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niedopuszczenie do uczestniczenia w negocjacjach wszystkich zainteresowanych pozbawiło kędzierzyńskie zakłady
szansy uzyskania za nie ceny wyższej, niż udało się osiągnąć w rzeczywistości.
O braku gospodarności świadczą również dalsze kontakty biznesowe Zakładów Azotowych ze spółką Silekol, jako
nabywcą produkowanego przez nie mocznika. W czasie awarii instalacji zakłady zakupiły mocznik od innych dostawców
i odsprzedały go spółce ze stratą sięgającą 190 tys. zł, co
prezes zarządu tłumaczył troską o image firmy. Zarząd nie
zabezpieczył należycie interesów zakładów także w zawartej
ze wspomnianą spółką umowie. Nie posiadając dostępu do
urządzeń pomiarowych, którymi dysponował Silekol, godził
się na ustalanie ilości przekazanego mocznika na podstawie oświadczeń pracowników spółki. Z kolei kary umowne
Silekol miał prawo naliczać po 4 godzinach od wstrzymania
dostaw, a z każdą następną godziną kara wzrastała o 2%
wartości niedostarczonego produktu, podczas gdy zakłady
mogły naliczać karę dopiero po 7 dniach od zaprzestania odbioru produktu i zwiększać jej kwotę, liczoną w analogiczny
sposób, o 2% dziennie. W myśl tej samej umowy zakłady
mogły wstrzymać dostawy dopiero wówczas, gdy odbiorca
zalegał z regulowaniem należności dłużej niż 3 miesiące.

20.

Poważnie zagrożony został byt przedsiębiorstwa
państwowego Biuro Studiów i Projektów Łączności Teleprojekt [por. zał. nr 3, str. 22], prowadzącego działalność
w dziedzinie projektowania budowlanego, urbanistycznego
oraz technologicznego. Kontrola doraźna wykazała, iż przedsiębiorstwo co najmniej od 2000 r. znajduje się w złej kondycji, a od 2003 r. prowadzi działalność ze stratą. Szczególnie
symptomatyczny regres nastąpił w przychodach z jego działalności projektowej. O ile w 2000 r. wyniosły one 15,8 mln
zł, to w 2004 r. zmniejszyły się do 900 tys. zł. Kolejną oznaką
postępującej zapaści był spadek zatrudniania – z 260 osób
w 2000 r., do 45 w 2004, wśród których jedynie 11 posiadało
uprawnienia projektowe. W rezultacie statutowa działalność
przedsiębiorstwa, polegająca na wykonywaniu prac studialnych i projektowych w dziedzinie łączności, uległa znacznemu ograniczeniu, zaś dominującym obszarem działalności
gospodarczej stało się wynajmowanie powierzchni biurowej.
Również i w tej dziedzinie BSiPŁ nie osiągnęło zadowalających rezultatów. Dysponując przekraczającą 5 tys. m2
powierzchnią biurową w Warszawie, Krakowie, Kielcach
i Łodzi, której tylko niewielką część wykorzystywało na
własne potrzeby, nie potrafiło znaleźć najemców na połowę
wolnego metrażu. W niektórych okresach nie były prowadzone żadne działania marketingowe. Niegospodarność w zarządzaniu majątkiem, według szacunkowych obliczeń NIK,

pozbawiła biuro w latach 2000-2005 potencjalnych wpływów
sięgających 1,5 mln zł, które znacznie poprawiłyby jego wynik finansowy.
Przyczyn narastających trudności kierownictwo Teleprojektu upatrywało w niekorzystnej sytuacji rynkowej
i braku zamówień od potentata w branży telekomunikacyjnej – Telekomunikacji Polskiej. Natomiast w ocenie NIK,
główną winę za taki stan rzeczy ponoszą organy przedsiębiorstwa – dyrektor i rada pracownicza – które nie zareagowały we właściwym czasie na zaistniałą sytuację. Trudno
bowiem winić mechanizmy rynkowe o utratę przez przedsiębiorstwo wiarygodności z powodu niewywiązywaniem
się z przyjętych zobowiązań, co z jednej strony utrudniało zdobywanie nowych zleceń, z drugiej zaś powodowało
konieczność wypłacania kar umownych, które w 2004 r.
pochłonęły niemal trzecią część przychodów z prac projek-

towych. Trzeba również zauważyć, iż przy biernej postawie
kierownictwa część pracowników biura wykonywała zadania dla innych firm o zbliżonym profilu działania, co prowadziło do konfliktu interesów i narażało przedsiębiorstwo
na straty spowodowane przejęciem ewentualnych zleceń
przez konkurentów.
W tej sytuacji dziwić musi nieprzystąpienie do prac nad
planem działań naprawczych (dyrektor stwierdził, że nie widzi takiej potrzeby). Również organ założycielski nie podjął,
w ramach posiadanych kompetencji, czynności zmierzających do uzdrowienia gospodarki nadzorowanego podmiotu,
chociaż sytuacja ekonomicznej Biura musiała być znana
w MSP, choćby na podstawie napływających kwartalnych
informacji. Postępowanie naprawcze i ustanowienie zarządu
komisarycznego nastąpiło dopiero w kwietniu 2006 r., już po
zakończeniu kontroli NIK.
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Wprowadzenie

Zwalczanie korupcji w Polsce jest jednym z ważniejszych zadań państwowych. Przejawia się ono w działaniach ustawodawczych, a także w dążeniu do zwiększania jawności i przejrzystości życia publicznego. Problematyka przeciwdziałania korupcji znajduje szczególne miejsce w działalności Izby. 18 lipca 2006 r., przy okazji
prezentowania Sprawozdania z działalności NIK w 2005 r. Prezes NIK mówił w Sejmie: Na funkcjonowanie
państwa szczególnie negatywnie wpływa korupcja. Ma ona niekorzystny wpływ na jakość jego zarządzania i administrowania, zakłóca przebieg wielu procesów. Od wielu lat Izba sygnalizuje, że przyczyny powstawania tego
zjawiska utrzymują się te same, m.in. dowolność w podejmowaniu decyzji, konflikt interesów i brak jawności
postępowania. Izba swym działaniem wspomaga i nadal będzie wspomagać walkę z korupcją, w szczególności
zgłaszając propozycje uszczelnienia systemu prawnego, którego niedoskonałości często wręcz prowokują do
podejmowania korupcyjnego ryzyka. Zdecydowane przeciwdziałanie tej patologii jest tym pilniejsze, że korupcja
nie tylko sama niszcząco działa na tkankę społeczną, ale często stanowi przyczynę lub skutek innych ujawnianych przez Izbę nieprawidłowości.13/
Wśród priorytetowych kierunków kontroli na lata 2006-2008, uchwalonych przez Kolegium NIK, znajduje
się badanie obszarów zagrożonych korupcją14/. W ramach każdej kontroli, już na etapie opracowywania jej
programu, rozważane jest potencjalne ryzyko wystąpienia korupcji, aby w toku czynności kontrolnych mogły
być zidentyfikowane mechanizmy korupcjogenne. NIK zwraca uwagę na to szczególnie niekorzystne społecznie
i gospodarczo zjawisko zwłaszcza tam, gdzie występują punkty styczne między interesem publicznym a prywatnym. Systematycznie analizowane jest również funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w administracji publicznej.
Działania te wspomagają walkę z korupcją. Służą uszczelnianiu systemu prawnego i instytucjonalnemu wzmacnianiu sektora publicznego, eliminowaniu dowolności w rozstrzygnięciach urzędniczych, niedopuszczaniu do
kumulowania uprawnień przez jednego urzędnika, ujawnianiu konfliktu interesów, egzekwowaniu równego dostępu do informacji i wzmacnianiu kontroli wewnętrznej.

4.

Skutecznemu identyfikowaniu 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 takich zagrożeń podczas każdej kontroli w sektorze publicznym. Poczynając od
2000 r. jest to działalność systematyczna, wynikająca z uznania walki z korupcją za jedno z priorytetowych zadań Izby. Osiągnięciem w tej dziedzinie jest także opracowanie specjalnej metodyki działań antykorupcyjnych15/.
Przeprowadzane są też systemowe analizy zagrożenia korupcją w poszczególnych obszarach aktywności państwa. NIK przekazała Sejmowi RP pięć tomów analizy pn. Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych
NIK 16/ oraz szereg innych dokumentów17/.
Działania wspomagające walkę z korupcją mają charakter prewencyjny. Wyniki badań kontrolnych i analizy
zagrożenia korupcją służą do sygnalizowania potrzeby podjęcia określonych działań zaradczych przez organy
13/ Kontrola Państwowa, nr 4 lipiec-sierpień, str. 18.
14/ Plan pracy NIK na 2006 r. Załącznik do uchwały Kolegium NIK z 14 grudnia 2005 r., Warszawa, grudzień 2005 r.
15/ Zawarto ją w Zaleceniach metodycznych dotyczących kontroli obszarów zagrożonych korupcją, zatwierdzonych do użytku służbowego w 2000 r. i stano-

wiących integralną część Podręcznika kontrolera.
16/ Pierwszy tom z określeniem obszarów zagrożonych korupcją i mechanizmów korupcjogennych rozpoznanych w latach 1995-2000, przedłożono Sejmowi

w 2000 r. Drugi, m.in. z informacjami o realizacji wniosków zamieszczonych w poprzednim opracowaniu, opublikowano w 2001 r. (kolejne tomy przekazano
w latach 2003, 2004 i 2005).
17/ Informację o stanie realizacji najważniejszych wniosków antykorupcyjnych NIK, łącznie z wykazem luk prawnych i przepisów, które wymagają zmian ze

względu na potencjalną korupcjogenność (2002 r.), analizy pn. Funkcjonowanie ustawy o zamówieniach publicznych w aspekcie zapobiegania korupcji
(2002 r.) i Zagrożenie korupcją w systemie ochrony zdrowia w latach 1998-2002 (2003 r.), Informację nt. antykorupcyjnych wniosków NIK (2003 r.).
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władzy publicznej. Izba formułuje wnioski de lege ferenda, których intencją jest zmiana złego prawa lub usunięcie z niego luk sprzyjających korupcji, analizuje na bieżąco ustalenia kontroli pod kątem rozpoznawania nowych
mechanizmów, wskazuje na nieprecyzyjność przepisów, błędy w organizacji i w nadzorze, nieskuteczność kontroli wewnętrznej.
Doświadczeniami w badaniu zjawisk korupcyjnych Izba dzieli się z najwyższymi organami kontroli innych
państw, współpracuje również z organami władzy i administracji publicznej, a także z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi. Skuteczna kontrola wewnętrznej zmniejsza ryzyko niecelowego i niegospodarnego
wydatkowania środków publicznych, a co za tym idzie – możliwość wystąpienia korupcji. NIK wspiera więc
działania mające na celu tworzenie sprawnie funkcjonującego systemu tej kontroli.

4.
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Charakterystyka działań
podejmowanych w 2006 r.

4.

W 2006 r. NIK konsekwentnie kontynuowała działania
ukierunkowane na zapobieganie korupcji. Wykorzystywała
sygnały napływające od obywateli18/, analizowała przyczyny
zjawisk korupcyjnych na podstawie wyników kontroli, poszukiwała rozwiązań możliwych do wdrożenia. Monitorowała
również stan realizacji wniosków pokontrolnych, zwłaszcza
legislacyjnych. Informowała też opinię publiczną i Sejm RP
o obszarach ryzyka, ujawnionych mechanizmach i postulowanych rozwiązaniach.
W czerwcu Sejm RP i opinia publiczna mogły się zapoznać z analizą zagrożeń korupcją w świetle badań kontrolnych przeprowadzonych w 2005 r., opublikowaną w Sprawozdaniu z działalności NIK w 2005 r.19/ NIK przekazała
również Komisji ds. Kontroli Państwowej Sejmu RP opracowanie pn. Ocena funkcjonowania ustawodawstwa antykorupcyjnego w administracji państwowej w świetle wyników
kontroli NIK. Wnioski przedstawione w tym dokumencie były
następnie omawiane w czasie posiedzenia Komisji. Biorący
udział w posiedzeniu przedstawiciele MSWiA potwierdzili,
że informacje o wynikach kontroli i prezentowane w nich
wnioski są analizowane i przytaczane w sprawozdaniach
z realizacji rządowej Strategii antykorupcyjnej.
Doświadczenia w przeciwdziałaniu korupcji upowszechniane są w wydawanym przez Izbę dwumiesięczniku Kontrola Państwowa 20/. Podejściu NIK do walki z korupcją uwagę
poświęcają również inne instytucje i organizacje21/. Jednak
najważniejszym źródłem informacji o zagrożeniu korupcją
są upubliczniane na stronach BIP informacje o wynikach
kontroli.
W cyklu wykładów, m.in. w Wyższej Szkole Ekonomii
i Administracji im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach (Zjawiska korupcji w latach transformacji), w Jaworznie, Płońsku
i Rzeszowie (Uczciwość urzędnicza) oraz dla Zabrzańskiej

Izby Przemysłowo-Handlowej (Korupcja w gospodarce),
Prezes NIK prezentował młodzieży akademickiej, środowiskom samorządowym i przedsiębiorcom doświadczenia Izby
w walce z korupcją.
NIK w 2006 r. współpracowała z wieloma instytucjami
krajowymi, międzynarodowymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przeciwdziałaniem korupcji22/. Przedstawiciele Izby brali udział w konferencjach organizowanych
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministerstwo Zdrowia oraz konsultowali projekt bliźniaczy
PHARE 2003 z ekspertami z Wielkiej Brytanii pn. Wzmacnianie wdrażania strategii antykorupcynej (MSWiA, 13 stycznia 2006 r.) oraz polsko-niemiecki projekt antykorupcyjny
Transition Facility 2004 (MSWiA, luty 2006 r.). Współpraca
o charakterze roboczym prowadzona była z nowo utworzonym Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, któremu Izba
przekazywała informacje w celu podjęcia czynności wynikających z ustawowo określonego obszaru działania CBA23/.
Problematyka przeciwdziałania korupcji jest również
istotnym elementem współpracy z organizacjami międzynarodowymi i organami kontroli innych państw.
Najważniejszym wydarzeniem na forum międzynarodowym w 2006 r. była międzynarodowa konferencja EUROSAI
nt. Roli najwyższych organów kontroli w walce z defraudacjami i korupcją (19-21 września ub.r. w Kijowie). Omawiano:
Rolę najwyższych organów kontroli w rozwoju narodowego
systemu walki z defraudacjami i korupcją, Cechy szczególne współpracy najwyższych organów kontroli z instytucjami
egzekwującymi prawo podczas ujawniania i zapobiegania
defraudacjom i korupcji oraz Praktykę najwyższych organów kontroli we wprowadzaniu przejrzystości i jawności
na polu walki z defraudacjami i korupcją. Współprowadzący konferencję, jako wiceprezes EUROSAI, Prezes NIK
w wygłoszonym referacie zaprezentował ideę Narodowego
Systemu Prawości i roli najwyższego organu kontroli, jako

22/ M.in. z: Transparency International Polska (konsultacja przy przygotowywa-

niu programu kontroli dotyczącej funduszy strukturalnych oraz propagowanie
przez tę organizację antykorupcyjnych zaleceń Izby), Bankiem Światowym
– Oddział w Polsce (Program Antykorupcyjny), Programem Przeciw korupcji

18/ Por. rozdział III.5 Sprawozdania pn. Załatwianie skarg i wniosków.

Fundacji im. Stefana Batorego (udział w niemal wszystkich przedsięwzięciach

19/ Por. rozdział V.6 Sprawozdania z działalności NIK w 2005 r., s. 233-251.

Programu), Instytutem Spraw Publicznych, Państwowym Instytutem Kon-

20/ Por. E. Jarzęcka-Siwik Prawne instrumenty zapobiegania korupcji, Kontrola

troli Wewnętrznej (konferencja międzynarodowa, Kraków, 21-23 września

Państwowa nr 2, marzec-kwiecień 2006 r., str. 20-53 i Etyka zawodowa kon-

2006 r.), Stowarzyszeniem Promowania Myślenia Obywatelskiego, Akade-

trolerów NIK, Kontrola Państwowa nr 4, lipiec-sierpień 2006 r., str. 25-34 oraz

mią Świętokrzyską (Piotrków Trybunalski, 18 maja 2006 r.), Ogólnopolskim

Z. Dobrowolski Współpraca międzynarodowa w walce z korupcją, Kontrola

Ruchem Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją (Nowy Tomyśl, 28

Państwowa nr 6, listopad-grudzień 2006, str. 127-139.

października 2006 r.).

21/ Np. Państwowy Instytut Kontroli Wewnętrznej, przy okazji publikacji materia-

23/ Informacja o wynikach kontroli tworzenia i działalności fundacji, których

łów konferencyjnych pn. Okazja czyni łapownika czyli systemowe przeciw-

fundatorem są Skarb Państwa lub jednostki sektora finansów publicznych

działanie korupcji, Kraków, wrzesień 2006 r.

z grudnia 2006 r.
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jednego z filarów tego systemu. Wskazał na korzyści płynące ze współpracy z innymi organami państwa, możliwość
harmonizacji wewnętrznej kontroli finansowej i audytu oraz
skoordynowania działań mających na celu zwiększenie efektywności kontroli państwowej. Istotne miejsce w wystąpieniu
Prezesa NIK znalazła współpraca z mediami.
Rola NIK w zapobieganiu i zwalczaniu korupcji była
jednym z tematów szkoleń dla kontrolerów z najwyższego
organu kontroli Albanii, przeprowadzonych przez wykładowców – pracowników NIK w ramach projektu działań realizowanych przez program SIGMA.
Priorytetowe znaczenie walki z korupcją podkreślano
podczas wizyty Prezesa NIK w Ministerstwie Kontroli Państwowej ChRL oraz Narodowym Urzędzie Audytu ChRL.
Przedstawiciele NIK zaprezentowali status prawny, strukturę organizacyjną oraz działalność kontrolną Izby podczas
międzynarodowej konferencji nt. Roli najwyższych organów
kontroli w zapewnianiu przejrzystości i skuteczności zarządzania państwowymi zasobami finansowymi, zorganizowanej
przez Komitet Obrachunkowy Kontroli Budżetu Kazachstanu
(kwiecień, w Astanie). Delegacja NIK uczestniczyła też w konferencji nt. Zapobiegania korupcji w administracji publicznej
w Europie (luty, w Kolonii). Konferencja została zorganizowana przez OLAF24/. Dyskutowano o możliwości współdziałania
instytucji europejskich, współpracy transgranicznej, przepływie informacji, instytucji rzecznika praw obywatelskich oraz
o antykorupcyjnych infoliniach i ochronie informatorów.
Doświadczenia NIK w przeciwdziałaniu korupcji, w tym
metodykę antykorupcyjną, prezentowano w czasie wizyt
w Polsce delegacji najwyższych organów kontroli innych
państw, np. Urzędu Kontroli Mongolii (październik), Ministerstwa Kontroli ChRL (listopad-grudzień), Komitetu Obrachunkowego ds. Kontroli Budżetu Kazachstanu (lipiec) oraz
ekspertów z Komisji Kontroli Szanghaju (wrzesień).
Aktywność NIK w przeciwdziałaniu korupcji skierowana jest nie tylko na zewnątrz, ale – zgodnie z zaleceniami
organizacji międzynarodowych – obejmuje też wewnętrzne szkolenie kontrolerów. Podczas aplikacji kontrolerskiej
nowo przyjęci pracownicy NIK doskonalą umiejętności bądź
uzupełniają wiedzę m.in. z zakresu: identyfikacji obszarów
zagrożonych korupcją (definicja i rodzaje korupcji, czynniki
korupcjogenne, przeciwdziałanie korupcji), prawa gospodarczego (przestępczość gospodarcza, oszustwa bankowe
i ubezpieczeniowe, „pranie pieniędzy”) oraz prawa zamówień publicznych. Tematami pozostałych szkoleń specjalistycznych przeznaczonych dla kontrolerów były m.in.:
Kontrola obszarów zagrożonych korupcją, Prawo zamówień

publicznych – nowelizacja ustawy, Zamówienia publiczne
w informatyce, Przestępczość gospodarcza i kontrola zamówień publicznych, Audyt a kontrola wewnętrzna sektora
finansów publicznych, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Tego rodzaju szkolenia przeprowadzane są przez ekspertów NIK również w innych instytucjach. Np. w czerwcu,
w Komendzie Głównej Policji, odbyło się seminarium pn.
Zwalczanie korupcji. Jego program obejmował takie zagadnienia, jak: konflikt interesów, obszary dysfunkcjonalne, mechanizmy korupcjogenne i zalecenia metodyczne dotyczące
kontroli obszarów zagrożonych tą patologią.

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 25/. W NIK problem
korupcji postrzegany jest szerzej – mówi się o niej nie tylko
w kontekście konkretnych przestępstw korupcyjnych, ale
także w nawiązaniu do wszystkich mechanizmów i zjawisk,
które dotyczą wykorzystywania funkcji publicznych dla przysporzenia sobie lub innym osobom określonych korzyści
majątkowych lub osobistych.

Rozpoznanie i przeciwdziałanie
Ze względu na usytuowanie w strukturze organów
pastwa 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 posługują
się specjalną metodykę 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
25/ Por. Cywilnoprawną konwencję o korupcji sporządzoną w Strasburgu 4 listo-

24/ Por. przypis 36 w rozdziale I Sprawozdania.

pada 1999 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 244, poz. 2442).
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niejednokrotnie wskazują jednak na możliwość zaistnienia
przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Wówczas NIK
kieruje zawiadomienie do prokuratury.

Potencjalne obszary ryzyka korupcji
Potencjalne obszary zagrożone wystąpieniem korupcji
zostały w minionych latach dość dobrze rozpoznane przez
NIK. Rozpoznawaniu zagrożenia korupcją służą wyniki analiz
nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli. Wskazują
one, że obszarami szczególnie narażonymi na występowanie
tego niekorzystnego zjawiska są: procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne, gospodarowanie mieniem publicznym,
działalność funduszy celowych i agencji, funkcjonowanie
służby zdrowia, szkolnictwo. Ryzyko korupcji pojawia się
głównie tam, gdzie organ władzy działa w sposób uznaniowy
(np. przyznawanie ulg podatkowych, wydawanie orzeczeń
o niezdolności do pracy, przyznawanie pomocy materialnej).
Również tam, gdzie funkcjonariusze publiczni zawierają
kontrakty z podmiotami prywatnymi (udzielanie zamówień
publicznych, zbywanie majątku państwowego i komunalne-

4.

Schemat 1.

Mechanizmy korupcjogenne

go, dysponowanie dotacjami) oraz wtedy, gdy sprawowane
są funkcje nadzorcze i kontrolne (działalność administracji
skarbowej, służb celnych, organów inspekcji i nadzoru oraz
Policji). Istnieje wówczas niebezpieczeństwo, że nieuczciwy
urzędnik może uzależniać swoją decyzję od korzyści materialnej lub osobistej, że konkurujące o zamówienie publiczne
firmy zechcą nieuczciwie przechylić szalę na swoją korzyść,
że osoba obawiająca się konsekwencji swych działań będzie
skłonna pozbyć się kłopotów w zamian za łapówkę.

Mechanizmy korupcjogenne
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
nieprawidłowości, stwarzających podatny grunt dla korupcji,
przez generowanie niekorzystnych gospodarczo i społecznie
zjawisk. Klasyfikację rozpoznanych mechanizmów korupcjogennych przedstawiono w schemacie nr 1.

Wyszczególnienie i opis mechanizmów korupcjogennych

Krótka charakterystyka

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.

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.
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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.

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.

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.

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.

Opis mechanizmów korupcjogennych
na przykładach konkretnych kontroli
Izba kładzie nacisk na konieczność wyeliminowania zidentyfikowanych mechanizmów korupcjogennych z działalności instytucji publicznych i przedsiębiorstw państwowych,
a przy tym na wdrażanie wskazanych rozwiązań antykorupcyjnych, co może się przyczynić do ograniczenia skali korupcji w Polsce. Przegląd wyników kontroli podanych do publicznej wiadomości w 2006 r. i I kwartale 2007 r. wskazuje,
że w dalszym ciągu w badanych obszarach funkcjonowania
państwa działają takie mechanizmy.

Nadmiar kompetencji w ręku jednego
urzędnika
Mechanizm ten polega na skumulowaniu kompetencji
w ręku jednej osoby podejmującej decyzje, w szczególności
niestosowanie w procesie ich podejmowania tzw. zasady
wielu oczu, czyli rozdzielania czynności między różnych
urzędników, dla zminimalizowania ryzyka przekupstwa.
1) Występowanie tego mechanizmu stwierdzono w wyniku kontroli wykorzystania przez małe i średnie
przedsiębiorstwa pomocy finansowej uzyskanej
w ramach programu Phare 2001 Spójność Społeczno-Gospodarcza – Rozwój Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych [por. zał. nr 3, str. 95]. W kontrolowanych Agencjach Rozwoju Gospodarczego, pełniących funkcję tzw.
regionalnych instytucji finansujących, ci sami pracownicy przyjmowali i oceniali wnioski, jak również zajmowali
się ich przekazywaniem, kontrolą i rozliczaniem dotacji.
Naruszało to ustaloną zasadę rozdzielania kompetencji
w taki sposób, aby funkcje wykonawcze nie mieszały

się z funkcjami rozliczeniowymi, czy też kontrolnymi.
Podczas kontroli stwierdzono też inny mechanizm – korupcjogenną dowolność postępowania, polegającą na
nierównym traktowaniu wnioskodawców: w stosunku do
jednych urzędnicy oceniający wnioski byli rygorystyczni, a wobec innych okazywali pobłażliwość. W wypadku
niekompletności wniosku umożliwiali jego uzupełnienie,
składanie dodatkowych wyjaśnień itp.
2) Kolejnym przykładem mechanizmu nadmiaru kompetencji mogą być ustalenia kontroli realizacji centralnych zakupów sprzętu komputerowego dla szkół
i placówek oświatowych [por. zał. nr 3, str. 41]. Izba
zbadała 10 spośród 18 umów zawartych w 2005 r. przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na dostawę
sprzętu komputerowego dla szkół (o wartości ponad
1,5 mld zł). Wszystkie funkcje organizacyjne i kontrolne,
związane z zawarciem i realizacją kontraktów, skupione zostały w Biurze Administracyjnym. W działalności
Biura ujawniono m.in. przyjmowanie dostaw sprzętu
bez sprawdzenia jego jakości, tolerowanie opóźnień
w dostawach oraz niereagowanie na nierzetelność
dostawców, w niektórych przypadkach potwierdzanie
danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz nieegzekwowanie należnych kar umownych. Stwierdzono
też dokonywanie zmian w umowach, jednostronnie korzystnych dla dostawców. Nieprawidłowości w realizacji
centralnych zakupów sprzętu komputerowego były także
skutkiem innego, ujawnionego podczas kontroli mechanizmu korupcjogennego – braku kontroli wewnętrznej.

Dowolność postępowania
Dowolności tej sprzyja głównie brak jasnych i przejrzystych kryteriów sposobu lub trybu załatwienia sprawy, wsku-
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tek czego urzędnicy mają możliwość działania nie według
ustalonych reguł, ale własnego uznania. Dowolność ta wynika w znacznej mierze z nieprzejrzystych i nieprecyzyjnych
przepisów prawa, a także nazbyt częstych jego zmian.
1) W wyniku kontroli zasadności udzielenia i realizacji
poręczenia ze środków budżetu państwa spłaty
kredytu na budowę wytwórni preparatów osoczopochodnych przez Laboratorium Frakcjonowania
Osocza sp. z o.o. w Mielcu [por. zał. nr 3, str. 91]
ujawniono dowolność postępowania wysokich funkcjonariuszy państwa w zakresie udzielenia gwarancji
Skarbu Państwa oraz protekcyjne traktowanie sprawy
budowy fabryki frakcjonowania osocza w Mielcu przez
spółkę „Nedepol”, przekształconą następnie w spółkę
LFO. W planach biznesowych spółka LFO korzystała
ze wsparcia rządu, a konkretnie Ministrów Gospodarki i Zdrowia, przy czym charakter tego wsparcia został
przez Izbę oceniony jako „naganna przychylność”, co
może wskazywać na możliwość wystąpienia korupcji.
Minister Gospodarki opiniował Radzie Ministrów poręczenie kredytu na budowę wytwórni; w trakcie tej
procedury z niejasnych przyczyn treść opinii została
zmieniona z negatywnej na pozytywną. Wyrazem owej
„nagannej przychylności” w Ministerstwie Zdrowia było
w szczególności: bezprawne wybranie firmy „Nedepol”,
jako wykonawcy zakładu frakcjonowania osocza w kraju,
bezprawna zgoda Ministra Zdrowia na budowę i prowadzenie działalności przez ten podmiot, wydanie nierzetelnej opinii w sprawie wniosku spółki LFO o poręczenie
kredytu przez Skarb Państwa, zawarcie w 1997 r. z tą
spółką wieloletniej umowy ramowej na odbiór i przerób
osocza, a następnie zakup preparatów w sytuacji, gdy
podmiot ten nie prowadził jeszcze takiej działalności, ani
nie została wówczas nawet rozpoczęta budowa wytwórni. Decyzję w sprawie gwarancji Skarbu Państwa podjął
w 1997 r. ówczesny Minister Fransów, poręczając – co
oceniono jako działanie nielegalne, niegospodarne, niecelowe i nierzetelne – spłatę kredytu w wysokości 25,9
mln dolarów amerykańskich zaciągniętego przez LFO
w konsorcjum banków. W tej sprawie Izba skierowała
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
2) Również kontrola przekształceń własnościowych
w sektorze elektroenergetycznym [por. zał. nr 3, str.
21] ujawniła liczne przykłady dowolności postępowania odpowiedzialnych instytucji państwowych. Minister
Skarbu Państwa zawarł umowy prywatyzacyjne, na
mocy których Skarb Państwa utracił wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi, po
sprzedaży mniejszościowych pakietów akcji, natomiast
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inwestorzy uzyskali uprawnienia większe, niż wynikające z nabywanych pakietów akcji. W latach 2000-2002
w ten sposób sprzedano mniejszościowe pakiety akcji
Elektrowni Połaniec i Rybnik oraz Elektrociepłowni Białystok i Zielona Góra. Inwestorzy nabywając od 25% do
45% akcji uzyskali gwarancję przewagi w radach nadzorczych spółek i pełną kontrolę nad zarządzaniem nimi.
Pozostali oferenci, którzy wzięli udział w postępowaniu
prywatyzacyjnym, nie byli informowani o możliwości
uzyskania wspomnianych uprawnień.
Innym przejawem dowolności postępowania były
w 2002 r. działania związane z prywatyzacją Elektrowni Skawina SA. W umowie prywatyzacyjnej Minister
Skarbu Państwa zaakceptował cenę niższą o ponad 2/3
od wartości akcji ustalonej w postępowaniu prywatyzacyjnym. W rezultacie Skarb Państwa utracił przychody
w wysokości 36 mln zł oraz zmniejszyła się wartość niesprzedanych akcji Skarbu Państwa o 15,5 mln zł. W tej
sprawie NIK skierowała zawiadomienie do prokuratury
uznając, że powyższe ustalenia uzasadniają podejrzenie korupcji.
Kolejnym przykładem dowolności postępowania było
zaakceptowanie przez Ministra Skarbu Państwa mniej
korzystnej spośród ofert złożonych przy prywatyzacji
Elektrociepłowni Białystok SA (wskutek tego Skarb
Państwa utracił przychody w wysokości 26,8 mln zł).
Ponadto w wyniku zaakceptowania przez Ministra
Skarbu Państwa niekorzystnych postanowień umowy
prywatyzacyjnej i statutu EC Białystok, wartość akcji
niesprzedanych Skarbu Państwa uległa znacznemu obniżeniu. W umowie Skarb Państwa zobowiązał się do
bezwarunkowego głosowania na walnym zgromadzeniu
EC Białystok, zgodnie z instrukcjami mniejszościowego
inwestora, a w statucie przyjęto postanowienia uniemożliwiające nabywcom pozostałych akcji delegowanie
swojego przedstawiciela do rady nadzorczej spółki. W tej
sprawie Izba również skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
W wyniku szczególnie dowolnego postępowania przysporzono ponadto, kosztem Skarbu Państwa, znacznych korzyści majątkowych pracownikom sektora elektroenergetycznego. NIK uznała za działanie niecelowe,
nierzetelne i niegospodarne zobowiązanie się Ministra
Skarbu Państwa wobec związków zawodowych podsektora dystrybucji energii elektrycznej do podpisania umów
społecznych, w zamian za uzyskanie zgody związków na
realizację programu polityki właścicielskiej w stosunku
do sektora elektroenergetycznego (w zakresie konsolidacji spółek dystrybucyjnych oraz uwarunkowania tych

konsolidacji). W wyniku akceptacji przez Ministra Skarbu
Państwa postanowień tych umów, około 62 tys. pracowników uzyskało gwarancje zatrudnienia (od czteroletnich
do bezterminowych, w zależności od przedsiębiorstwa)
oraz korzyści finansowe w wysokości 294 mln zł.
3) Wyniki kontroli przygotowania, realizacji i finansowania
siedziby Telewizji Polskiej SA w Warszawie [por. zał. nr
3, str. 96] wskazywały na dowolność w wyborze wykonawcy. Dokonano go z pominięciem Prawa zamówień publicznych, ale także z naruszeniem wewnętrznych procedur
przetargowych. Wybrano firmę, która nie przedstawiła
wymaganej liczby referencji oraz była w gorszej kondycji
finansowej, niż inne ubiegające się o zamówienie. Spowodowało to kłopoty z realizacją inwestycji, której koszt, określony na 50 mln zł, wzrósł w 2006 r. do 187 mln zł. Termin
oddania inwestycji do użytku (2003 r.) nie został dotrzymany. Budowa przedłużyła się o kolejne lata, podczas
których władze spółki dokonały niegospodarnych wydatków, związanych inwestycją, na kwotę 53 mln zł. Np. zawyżono, wbrew opinii rzeczoznawców, wynagrodzenie za
prace budowlane o 5,7 mln zł, bezzasadnie odstąpiono od
dochodzenia od nierzetelnego wykonawcy należnych kar
umownych (9,4 mln zł), jak również nie dochodzono analogicznych kar od projektanta i wykonawcy elewacji (1,4 mln
zł) itp. Okoliczności zawarcia umowy, szczególne względy,
jakimi cieszyła się u władz spółki firma realizująca inwestycję, mimo swojej nierzetelności, wskazywały na możliwość
wystąpienia korupcji w zakresie nawiązania i realizacji
kontraktu. Charakter i skala nieprawidłowości uzasadniały zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa niegospodarności.
4) Dowodów na dowolność postępowania Ministra Infrastruktury oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad w zawieraniu aneksów do umów z koncesjonariuszami (spółkami Autostrady Wielkopolskie SA
i Stalexport Autostrada Małopolska SA) dostarczyły wyniki kontroli zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa w umowach koncesyjnych na realizację umów
koncesyjnych na budowę i eksploatację autostrad
A2 i A4 [por. zał. nr 3, str. 30]. W aneksach z października 2005 r. przyjęto zobowiązania utrwalające i pogłębiające istniejące już wcześniej niekorzystne dla Skarbu
Państwa relacje z koncesjonariuszami, przysparzające
natomiast korzyści koncesjonariuszom. Wprowadzono np. rozwiązanie, że rezygnacja bądź zmiana zasad
bezpłatnych przejazdów autostradami samochodów
o ciężarze powyżej 3,5 tony powodować ma wypłacenie
koncesjonariuszom wysokich odszkodowań. Zapewnili oni sobie w umowach zabezpieczenie rekompensat

wszelkich możliwych strat aż do 2037 r. (w wypadku drugiego koncesjonariusza – do 2027 r.). Ewentualne zobowiązania Skarbu Państwa z tego tytułu oszacowano na
22 mld zł (!). Nowe warunki umów, po ich aneksowaniu,
były bardziej niekorzystne dla Skarbu Państwa, niż propozycje przygotowane przez zespół negocjacyjny, składający się z firm doradczych i przedstawicieli GDDKiA.
Nie zachowano też staranności w zabezpieczeniu treści
umów (dokumentacja z oryginałami umów była niekompletna). Do aneksowania umów doszło w październiku
2005 r. Pośpiech w przygotowaniu tak ważnych umów
i wcześniejsze rekomendowanie rozwiązań ustawowych
niekorzystnych dla Skarbu Państwa, wzmaga podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na działaniu
przez funkcjonariuszy publicznych na szkodę interesu
publicznego (w sprawie toczy się postępowanie karne).
5) Także kontrola działalności wybranych jednostek badawczo rozwojowych [por. zał. nr 3, str. 23] ujawniła
przykłady dowolności postępowania wskazującej na podejrzenie korupcji. W Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego jego dyrektor dowolnie dysponował środkami funduszu bezosobowego. Wydatkowano
z niego 9 mln zł, m.in. na dodatkowe wynagrodzenia
dla pracowników Instytutu za prace, które należały do
zakresu ich obowiązków służbowych, a także za prace
zbędne lub fikcyjne (np. w zakresie tłumaczeń). Przekraczano też plany wydatków na wynagrodzenia (w 2003 r.
– o 1,8 mln zł). W Instytucie Transportu Samochodowego stosowano praktykę wypłacania nagród za prace związane z certyfikacją i homologacją wyrobów,
z odstępstwem od obowiązujących zasad wynagradzania, a także stwierdzono działania dyrektora na szkodę
Instytutu przy sprzedaży praw majątkowych tej jednostki. W Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych
ujawniono natomiast konflikt interesów, polegający na
podejmowaniu przez pracowników działalności w konkurencyjnych spółkach (dyrektor Instytutu zasiadał
nawet w radzie nadzorczej jednej z konkurencyjnych
spółek). Rażący był też brak nadzoru nad działalnością
jednostek badawczo-rozwojowych ze strony właściwych
organów, zwłaszcza byłego Ministra Gospodarki i Pracy,
o czym m.in. świadczy bezkrytyczne przyjmowanie nierzetelnych danych sprawozdawczych. Tolerowanie dowolności w postępowaniu kierownictw tych podmiotów
tworzy podatny grunt dla zagrożenia korupcją (czerpania nienależnych korzyści z majątku publicznego). Na
skalę zjawiska wskazują ujawnione nieprawidłowości
finansowe w wysokości 39 mln zł (Izba skierowała w tej
sprawie stosowne zawiadomienia do prokuratury).
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6) Kontrola realizacji wojewódzkiego programu „Pilica” ujawniła dowolność postępowania w działalności
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który podjął
w 2000 r. decyzję o dokapitalizowaniu Spółki E-C
(z większościowym udziałem Funduszu) kwotą 7 mln
zł, w sytuacji, gdy spółka praktycznie nie prowadziła
działalności gospodarczej, a jej jedynym aktywem
majątkowym była zdezaktualizowana dokumentacja
projektowa programu „Pilica”. Decyzja Zarządu nie
została poprzedzona analizą ryzyka. Celem dokapitalizowania miało być sporządzenie przez spółkę
dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej po
prawej stronie Zbiornika Sulejowskiego. Wykonanie
tego zadania okazało się niemożliwe z powodu złej
kondycji finansowej spółki. W czerwcu 2005 r. spółka
uległa likwidacji, a Fundusz, który zainwestował w nią
12,8 mln zł (łącznie z wcześniejszymi inwestycjami),
odzyskał zaledwie 263,4 tys. zł. Izba dopatrzyła się
w postępowaniu Zarządu Funduszu znamion niegospodarności w dysponowaniu środkami publicznymi
i skierowała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa do prokuratury.
7) Dowolność postępowania w dysponowaniu mieniem
Skarbu Państwa ujawniono w wyniku kontroli gospodarowania przez Agencję Mienia Wojskowego
składnikami mienia Skarbu Państwa w latach 20022005 [por. zał. nr 3, str. 66]. Prezes Agencji, naruszając przepisy prawa, zbył w trybie bezprzetargowym akcje czterech spółek Agencji o wartości 23 mln zł. Izba
ujawniła też inne przypadki dowolnego postępowania
władz Agencji, a także korupcjogenny mechanizm
nierówności w dostępie do informacji, które wystąpiły
przy realizacji postanowień umów sprzedaży nieruchomości. Polegały one m.in. na nieprawidłowym ustalaniu cen, stosowaniu niezgodnych z przepisami form
zapłaty, a także niepodaniu do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania
w dzierżawę lub najem. Ponadto spłaty należności rozkładanych na raty były dokonywane przez kontrahentów nieterminowo, a Agencja nie podejmowała działań
w celu ich windykacji. Kontrola ujawniła też przypadek
konfliktu interesów – dyrektor Zespołu Obsługi Prawnej Agencji, który był równocześnie członkiem zarządu
RAMWAR Sp. z o.o., podpisywał w imieniu tego zarządu wnioski kierowane do Prezesa Agencji, a następnie
jako pracownik Agencji brał udział w ich opiniowaniu,
zawsze – jak ustalono – z wynikiem pozytywnym dla
wspomnianej spółki.
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8) W wyniku kontroli prywatyzacji Polskich Hut Stali SA
[por. zał. nr 3, str. 24] ujawniono dowolność w podejmowaniu decyzji oraz konflikt interesów. Proces prywatyzacji
był mało przejrzysty. Np. wyrażono zgodę dwóm inwestorom na przeprowadzenie badań w spółce jeszcze przed
ogłoszeniem zaproszenia do rokowań, a także przesunięto termin składania ofert. Minister Skarbu Państwa zatrudnił firmę doradczą przy prywatyzacji „w trybie zamówienia
z wolnej ręki” za wynagrodzeniem 3,1 mln zł, bez próby
wyłonienia doradcy w innym konkurencyjnym trybie. NIK
negatywnie oceniła też zatwierdzenie tego trybu przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Na skutek przyjęcia zbyt niskiej prognozy wyniku finansowego Spółki,
wycena sporządzona przez Konsorcjum Doradcze została zaniżona o prawie 2 mld zł. Zakres dowolnych działań
budził podejrzenie, że w toku prywatyzacji mogło dojść do
korupcji, dlatego też NIK skierowała stosowne zawiadomienie do prokuratury.

Nierówność w dostępie do informacji
Mechanizm ten polega głównie 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
są udostępniane jedynie wybranym podmiotom, które mają
własne metody dotarcia do takich informacji.
1) Mechanizm nierówności w dostępie do informacji ujawniono podczas kontroli organizacji egzaminów eksternistycznych w systemie oświaty [por. zał. nr 3, str.
36], która wykazała m.in., że regulaminy działania Państwowych Komisji Egzaminacyjnych były niekompletne,
często nie określały podstawowych zasad organizacji
i przebiegu egzaminów, a w niektórych przypadkach zawarte w nich uregulowania naruszały przepisy rozporządzenia o egzaminach eksternistycznych. Na nierówny
dostęp do informacji wskazywały także: nieterminowe
ogłaszanie lub zaniechanie ogłaszania harmonogramów
egzaminów, zaniechanie powiadamiania osób egzaminowanych o dopuszczeniu do egzaminów lub zwolnienia
z nich, przygotowywanie niekompletnych informatorów
o egzaminach. Stwierdzono też istnienie innego mechanizmu – lekceważenia dokumentacji i sprawozdawczości. Świadczyło o tym m.in. niezachowanie należytej
staranności przy dokonywaniu wpisów w protokołach
egzaminacyjnych i indeksach osób zdających (dokonywane były niekiedy przez osoby nieuprawnione), jak
również niesporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów przez przewodniczących zespołów.

W wielu kontrolowanych komisjach nie zapewniono też
warunków do zabezpieczenia dokumentacji egzaminacyjnej przed dostępem nieuprawnionych osób. Kolejnymi ujawnionymi mechanizmami korupcjogennymi
były także: konflikt interesów (dyrektorzy 3 jednostek,
będący jednocześnie przewodniczącymi komisji, zawarli
umowy o przygotowanie do egzaminów, bezzasadnie
uzależniając dopuszczenie do nich m.in. od uczestnictwa w tych zajęciach) oraz dowolność postępowania
(wybrane osoby zwalniano z opłat egzaminacyjnych,
mimo braku podstaw do takiego działania).

Konflikt interesów
Jest to niebezpieczny mechanizm korupcjogenny
w funkcjonowaniu instytucji publicznych. O konflikcie interesów w działalności władzy publicznej mówimy wówczas, gdy
urzędnik podejmujący rozstrzygnięcie w określonej sferze
spraw publicznych lub uczestniczący w przygotowaniu tego
rozstrzygnięcia, ma lub może mieć osobisty interes (finansowy lub pozafinansowy) w sposobie załatwienia tej sprawy.
Do konfliktu interesów dochodzi nie tylko wtedy, gdy urzędnik w danej sprawie działa w osobistym interesie, ale także,
gdy istnieje choćby tylko teoretyczna możliwość, że osobisty
interes przeważy nad troską o interes publiczny.
1) W sposób nieprzejrzysty przebiegał proces prywatyzacji niektórych przedsiębiorstw „Polmos” (w Żyrardowie,
Siedlcach, Stargardzie Gdańskim i Warszawie), co
Izba ustaliła w wyniku kontroli prywatyzacji przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego [por. zał. nr 3,
str. 16]. W szczególności niejasne i dowolne były rozstrzygnięcia w kwestii wyboru inwestorów, a zwłaszcza
uzasadnienie tego wyboru (osoby kierujące prywatyzowanymi „Polmosami” w Warszawie, Siedlcach i Żyrardowie były powiązane z inwestorami). Rażąca sytuacja
konfliktu interesów wystąpiła zwłaszcza podczas prywatyzacji „Polmosu” w Warszawie. Jego były dyrektor
pełnił funkcję pełnomocnika Ministra Skarbu Państwa
ds. prywatyzacji tego przedsiębiorstwa, a równocześnie on sam i jego syn byli udziałowcami spółki, która
nabyła prywatyzowane przedsiębiorstwo, za cenę
zaniżoną o około 3 mln zł. Sytuacja, w której interesy
Skarbu Państwa reprezentuje osoba nabywająca prywatyzowane przedsiębiorstwo i zainteresowana w jego
nabyciu za jak najniższą cenę, jest w najwyższym
stopniu korupcjogenna. Wystąpił też inny mechanizm
– utrudnianie postępowania kontrolnego (dotyczyło to
prywatyzacji „Polmosów” w Siedlcach i Żyrardowie),
przy czym utrudnienia te były czynione również przez
Ministerstwo Skarbu Państwa.

2) Mechanizm konfliktu interesów zidentyfikowano też podczas kontroli udzielania zamówień publicznych przez
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
w województwie pomorskim [por. zał. nr 3, str. 70]. Ustalono m.in., że dyrektor Pomorskiego Centrum Traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M.
Kopernika w Gdańsku zlecił w 2004 r., kierując się opinią
firmy doradczej, wykonywanie zadań głównego księgowego firmie zewnętrznej, mimo iż zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa szpital powinien zatrudniać osobę na
takim stanowisku. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi księgowe nie zapewniono odpowiednich
warunków dla realizacji zasady uczciwej konkurencji. Trzej
wykonawcy, którzy złożyli oferty byli powiązani osobowo
(dwaj pozostali zrezygnowali z udziału w postępowaniu).
W 2005 r. Szpital udzielił tej samej firmie 3 kolejnych zamówień w wysokości 819,8 tys. zł, których przedmiotem
było świadczenie usług księgowych, obsługa działu kadr
i płac, dzierżawa zestawów komputerowych. Izba ujawniła
powiązania osobowe między firmą doradczą, a podmiotem
wybranym następnie na wykonawcę zamówienia. Ustalono, że główny księgowy podpisał i zatwierdził 3 wnioski
o udzielenie tych zamówień, pozostając pracownikiem
wspomnianej firmy doradczej.
3) Istnienie tego mechanizmu ujawniono także podczas
badań nt. funkcjonowania rolnictwa ekologicznego
w Polsce [por. zał. nr 3, str. 58]. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powierzała przeprowadzanie kontroli gospodarstw ekologicznych pracownikom
wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, których
obowiązkiem było m.in. opracowywanie dla tych gospodarstw planów rolnośrodowiskowych. Łączenie wykonywania planów z kontrolo-waniem ich realizacji mogło
– zdaniem NIK – mieć niekorzystny wpływ na jakość
tych kontroli ze względu na konflikt interesów. Wskutek
braku odpowiedniego nadzoru ze strony jednostek certyfikujących, około 40% gospodarstw i 79% przetwórni
(spośród odpowiednio 66 i 28 objętych badaniami) nie
przestrzegało zasad prowadzenia produkcji ekologicznej. Do sprzedaży wprowa-dzano, jako produkty rolnictwa ekologicznego, artykuły wytworzone metodami
konwencjonalnymi, przy czym połowa z nich była nieodpowiednio oznakowana. Ta sama kontrola wykazała też
działanie korupcjogennego mechanizmu lekceważenia
dokumentacji i sprawozdawczości. Co piąta decyzja administracyjna w sprawie płatności rolnośrodowiskowej,
wydawana przez biura powiatowe Agencji, sporządzona
była nierzetelnie – nie zawierała uzasadnienia wymaganego przepisami prawa i procedurami Agencji.
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4) W wyniku kontroli tworzenia i działalności fundacji,
których fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostki sektora finansów publicznych [por. zał. nr
3, str. 27] NIK ujawniła wystąpienie konfliktu interesów,
dotyczącego prezydenta Fundacji „Centrum Europejskie
Natolin” i jednocześnie sekretarza Komitetu Integracji
Europejskiej. W 2002 r. zarząd fundacji zawarł umowęzlecenie z jej prezydentem, finansowaną ze środków
przekazanych fundacji z odsprzedaży bezzwrotnej pomocy rządu Włoch. Konflikt interesów polegał na tym, że osoba pełniąca tę funkcję była jednocześnie dysponentem,
a następnie beneficjentem zlecenia finansowanego z tych
środków. Na mocy własnej decyzji (jako sekretarza KIE),
Fundacja CEN została wskazana jako jedyny beneficjent
grantu w wysokości 1,8 mln zł. Na tej podstawie fundacji przekazano środki w wysokości 900 tys. zł. Następnie
rada fundacji, uchwałą z 20 grudnia 2001 r., zobowiązała
zarząd fundacji do zawarcia umowy z prezydentem fundacji na zorganizowanie i przeprowadzenie prac badawczych (uchwałę rady w tej sprawie podpisał prezydent
fundacji). Zarząd uchwałę wykonał i 1 lutego 2002 r., bez
stosowania procedury wyboru najlepszej oferty, zawarł
umowę ze wskazaną osobą, która następnie z tytułu realizacji umowy uzyskała wynagrodzenie w wysokości 423
tys. zł. W sprawie tej wystąpił podwójny konflikt interesów:
po pierwsze funkcjonariusz państwowy – sekretarz KIE
przekazał publiczne środki fundacji, w której sam pełnił
kierowniczą funkcję; po drugie, jako prezydent fundacji,
uzyskał od niej dla siebie intratne zlecenie, realizowane
ze środków publicznych. W latach 1999-2004 zarząd fundacji zawarł jeszcze 5 innych umów zlecenia i 25 umów
o dzieło z członkami rady (suma wynagrodzenia dla zleceniobiorców wyniosła 140 tys. zł).
Przypadki przyjmowania intratnych zleceń przez członków władz, choć na mniejszą skalę, miały miejsce także
w innych fundacjach: Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi
Biłgorajskiej (umowy zlecenia z dwoma kolejnymi prezesami na kwotę 48 tys. zł), Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości (umowy zlecenia i o dzieło z członkami rady
fundacji na kwotę 62 tys. zł), Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, gdzie ujawniono zlecenie prac
przez zarząd fundacji jej prezesowi (pobrał za nie wynagrodzenie w wysokości 35,8 tys. zł), przy czym brak
było dowodów ich wykonania. Dopuszczenie do takiej
sytuacji uzasadnia postawienie zarzutu, że osoby pełniące funkcje we władzach fundacji wykorzystują je do
czerpania nienależnych korzyści z publicznego majątku.
W wypadku wspomnianej Fundacji CEN, a także fundacji EkoFundusz ujawniono ponadto dowolność postępo-
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wania ich władz w zakresie kształtowania wysokości wynagrodzeń członków zarządów fundacji. W tym drugim
przypadku skala nieprawidłowych wynagrodzeń była
znacząca – suma zawyżonych wynagrodzeń w latach
2001-2004 wyniosła 2,7 mln zł.
5) Wystąpienie konfliktu interesów w związku z zarządem
w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Wola” ujawniono podczas kontroli przekształceń własnościowych, procesów naprawczych i likwidacyjnych
w wybranych przedsiębiorstwach nadzorowanych
przez Wojewodę Łódzkiego [por. zał. nr 3, str. 84].
Zakłady było przez 10 lat zarządzane przez spółkę
„Wola-Zarząd” i uzyskiwały dodatnie wyniki finansowe. Wojewoda rozwiązał umowę ze spółką i zarząd
powierzył innej spółce – „Wola BL” (udziałowcem
i zarazem prezesem zarządu został były doradca wojewody). Zmiana spowodowała znaczące podwyższenie
kosztów zarządu (o co najmniej 840 tys. zł), co doprowadziło w krótkim czasie do pogorszenia się sytuacji
finansowej Zakładów. Prezes zarządu spółki „Wola
BL” podjął następnie próbę przejęcia wspomnianego
przedsiębiorstwa po zaniżonej cenie (transakcję uniemożliwił kolejny wojewoda). Mechanizm konfliktu interesów zaistniał w tym wypadku łącznie z mechanizmem
dowolności postępowania. Stwierdzono też istnienie
konfliktu interesów oraz dowolność w postępowaniu
Wojewody Łódzkiego podczas procesu przekształceń
własnościowych spółki „Cefarm”. Podjął on decyzję
o prywatyzacji, bez wcześniejszego postępowania
naprawczego. Przede wszystkim jednak dopuścił do
uzależnienia, przez zarządcę komisarycznego grupy
„Cefarm”, spółki od innego podmiotu – Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA, która następnie wzięła udział
w prywatyzacji „Cefarmu”. Kontrola wykazała też, że
w toku prywatyzacji wyłoniono inwestora strategicznego (Polską Grupę Farmaceutyczną SA), z pominięciem
zasady równego traktowania oferentów.
6) Kontrola działalności Biura Studiów i Projektów
Łączności Teleprojekt [por. zał. nr 3, str. 22] wykazała
mechanizm konfliktu interesów, polegający na wykonywaniu przez pracowników Biura prac projektowych dla
konkurencyjnych firm oraz tolerowanie tej sytuacji przez
kierownictwo Biura. W rezultacie kondycja finansowa
Biura systematycznie się pogarszała, opracowywano
coraz mniej projektów, a głównym źródłem dochodów
stał się wynajem pomieszczeń. W wyniku dopuszczenia
do konfliktu interesów, państwowy podmiot gospodarczy
faktycznie służył do prowadzenia prywatnej działalności
przez jego pracowników.

Słabość systemu nadzoru i kontroli
Wyraża się w organizacyjnej i kadrowej szczupłości
jednostek kontroli wewnętrznej oraz ich głównie doraźnym,
a nie planowym działaniu, wskutek czego jedynie niewielka
część decyzji podejmowanych przez urzędników poddawana jest bieżącej kontroli, co powoduje, że istnieje niewielka
szansa ujawniania decyzji wadliwych, niekorzystnych dla
interesu publicznego.
1) Słabość nadzoru i kontroli ujawniono w wyniku kontroli
finansowania ze środków publicznych sportu wyczynowego [por. zał. nr 3, str. 37]. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu znacząco ograniczyło kompetencje Polskiej Konfederacji Sportu, a tym samym jej
ustawową rolę tworzenia warunków do funkcjonowania,
rozwoju i promocji sportu wyczynowego, zwłaszcza
szkolenia uzdolnionej sportowo młodzieży. Konfederacja nie miała wpływu na szkolenie kadr wojewódzkich
młodzików i juniorów oraz działalność szkół mistrzostwa
sportowego. Ponadto Centralny Ośrodek Sportu podporządkowano bezpośrednio ministerstwu. Nadzór nad
Konfederacją ograniczał się do sporadycznego opiniowania i zatwierdzania programów z zakresu sportu wyczynowego oraz opiniowania jej budżetu. Ministerstwo
niewystarczająco nadzorowało realizację zadań zlecanych polskim związkom sportowym i nie dokonywało
kontroli Konfederacji. Również nadzór Konfederacji był
niewystarczający: kontrolowano 5-6 związków rocznie,
co przy liczbie ponad 60 związków oznaczało prawdopodobieństwo jej przeprowadzenia nie częściej niż raz
na 10 lat. Ponadto w 6 spośród 19 skontrolowanych
związków Izba stwierdziła nielegalne i niegospodarne
wydatkowanie środków publicznych. Nieskuteczny system nadzoru i kontroli nad środkami przeznaczonymi
na rozwój sportu wyczynowego może sprzyjać korupcji,
tym bardziej, że środki te są znaczne (w badanym okresie lat 2003-2005 – 647 mln zł).

Lekceważenie dokumentacji
i sprawozdawczości
Korupcjogenny mechanizm lekceważenia dokumentacji
i sprawozdawczości polega na odstępowaniu od wykonywania obowiązków sprawozdawczych oraz podejmowaniu
decyzji bez ich uzasadnienia, wskutek czego utrudnione jest
kontrolowanie procedur decyzyjnych.
1) Kontrola zawierania i realizacji kontraktów na świadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia [por. zał. nr 3, str. 52] ujawniła, że część świadczeniodawców nie przestrzegała

obowiązku prowadzenia list pacjentów oczekujących na
świadczenie, inni zaś prowadzili listy w sposób nierzetelny. Przekazując zniekształcone dane, niezgodne ze stanem faktycznym, wprowadzali w błąd władze Funduszu.
Brak obowiązku zamieszczania na listach danych identyfikujących pacjenta utrudniał ich weryfikację. Nieprawidłowości w prowadzeniu listy pacjentów oczekujących
na ważne dla ich zdrowia, a często i życia świadczenia
medyczne, stwarzają ryzyko zagrożenia korupcją. Gdyby listy prowadzone były rzetelnie, praktyki korupcyjne
byłyby znacznie utrudnione. Należy też wskazać istotny aspekt społeczny – nierzetelne prowadzenie dokumentacji sprzyja nierównemu traktowaniu pacjentów,
stawianiu ich w sytuacji uzależniania pomocy lekarskiej
od niekontrolowanej przychylności lekarzy bądź urzędników decydujących o dostępności zabiegów. Ustalenia
kontroli wskazywały na podwyższone ryzyko dowolności
w postępowaniu i nierówności w traktowaniu przez NFZ
zakładów opieki zdrowotnej przy zawieraniu umów na
świadczenia medyczne. W 3 skontrolowanych oddziałach Funduszu ujawniono, że niektórzy świadczeniodawcy cieszyli się szczególnymi względami – zawierano
z nimi kontrakty na korzystniejszych warunkach finansowych.

Nieprawidłowości w tworzeniu prawa
Do szkodliwych mechanizmów korupcjogennych należy
naruszanie procedur legislacyjnych, w szczególności pomijanie niezbędnego trybu opiniowania czy uzgodnień resortowych, niewydawanie aktów wykonawczych lub wydawanie
ich z opóźnieniem, pozostawianie luk i niejednoznaczności,
niespójne nowelizowanie ustaw, co sprzyja dowolnej interpretacji przepisów.
1) Ustalenia dokonane podczas kontroli składania
oświadczeń majątkowych [por. zał. nr 3, str. 9] wskazują na utrzymywanie się mechanizmów sprzyjających
korupcji: konfliktu interesów, nierówności w dostępie do
informacji, a przede wszystkim naruszania zasad stanowienia prawa. Analiza oświadczeń ma przeciwdziałać
zjawiskom korupcyjnym, jest też mechanizmem mającym chronić osoby publiczne przed nieuzasadnionymi
pomówieniami o korupcję. Regulacje prawne powstawały jednak w różnych okresach i wyrażały różne poglądy ustawodawcy wobec poszczególnych grup osób
pełniących funkcje publiczne. Różnice te nie mają faktycznie uzasadnienia. Nie zostały natomiast określone
terminy dokonywania analizy przez urzędy skarbowe
a inne sprawy nie zostały unormowane precyzyjnie, np.
sposób wypełniania oświadczeń oraz obowiązki w wy-
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padku stwierdzenia nieprawidłowości. Oprócz ułomności prawa, brakowi przejrzystości w sprawowaniu funkcji
publicznych sprzyjała niestaranna analiza złożonych
oświadczeń. W wypadku wystąpienia nieprawidłowości,
reakcja na nie była zwykle niewystarczająca i mało skuteczna26/.

4.

2) Niskie wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych, pozyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie projektów drogowych, było
m.in. spowodowane niejednoznacznymi uregulowaniami prawnymi, ich nadinterpretacją przez instytucje pośredniczące i zarządzające oraz brakiem precyzyjnych
wytycznych. Podczas kontroli pozyskiwania i wykorzystywania środków Unii Europejskiej na samorządowe budownictwo drogowe [por. zał. nr 3, str. 34]
stwierdzono m.in. wstrzymywanie beneficjentom refundacji wydatków do czasu podpisania aneksów do umów
o dofinansowanie projektów drogowych, mimo iż rygor
ten nie wynikał z przepisów prawa. Miało to miejsce
w przypadkach (faktycznie będących regułą), gdy – po
rozstrzygnięciu przetargu – koszt wykonania projektu był
niższy od wartości kosztorysowej. W rezultacie niemal
co drugi beneficjent nie mógł wystąpić, bądź wystąpił
ze znacznym opóźnieniem o refundację poniesionych
wydatków. Nieprecyzyjne wytyczne opisywania faktur
powodowały błędne wypełnianie wniosków o płatność.
Niezbędne informacje beneficjenci otrzymywali często
po złożeniu wniosku, a kompleksowa ocena ich poprawności nie była formułowana jednorazowo. Skutkowało
to przewlekłością rozliczania wydatków podlegających
refundacji –oczekiwanie na realizację wniosków wynosiło przeciętnie 70 dni. Niejasności w procedurach dysponowania środkami publicznymi sprzyjają dowolności
w postępowaniu urzędników i stwarzają warunki do
nierównego traktowania podmiotów ubiegających się
o środki.
3) Niejasności i luki w przepisach regulujących procedury związane z publikacją informacji i dostępem do niej
stwierdzono w wyniku kontroli wywiązywania się wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji publicznej [por. zał.
nr 3, str. 65]. Skutkiem tego stanu była dowolność w udostępnianiu informacji publicznej – na 7 tys. wniosków
odmówiono wprawdzie dostępu 151 wnioskodawcom,
jednak aż w 127 przypadkach decyzja odmowna nie zawierała uzasadnienia. Negatywnie oceniono też niesko-

26/ Por. również podrozdział Wybrane efekty kontroli (pkt 1, prezentacja efektów

niektórych kontroli).
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ordynowanie prac związanych z wdrażaniem Biuletynu
Informacji Publicznej oraz niejednorodność prezentowanych w nim treści, co po części wynikało z niespójności
i nieprecyzyjności przepisów, rozproszonych w wielu
ustawach. Zakres i szczegółowość informacji były znacznie zróżnicowane. Ani jedna z 75 skontrolowanych pod
tym kątem jednostek nie zamieściła wszystkich wymaganych danych, a w 3 przez okres kilku miesięcy, a nawet
roku, BIP faktycznie nie funkcjonował.
4) Rezultatem kontroli wyłączania gruntów z produkcji
rolnej w latach 2004-2005 i jego wpływu na aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz skutków
podatkowych tych czynności [por. zał. nr 3, str. 79]
było stwierdzenie, że ustawa o ochronie gruntów rolnych
i leśnych nie precyzuje katalogu dokumentów, jakie powinny być przedkładane wraz z wnioskiem o zezwolenie
na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej (z wyjątkiem
wyłączeń związanych z wydobywaniem torfów). W rezultacie wykazy niezbędnych dokumentów ustalane są
w starostwach powiatowych, co prowadzi do znacznego
zróżnicowania – od minimalizowania wymagań aż do
tworzenia rozbudowanych list załączników. Zastrzeżenia budziły żądania przedkładania wypisów z ewidencji
gruntów i budynków (wydawanych odpłatnie), ponieważ
fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu.
Dotyczyły one też sposobu ustalania należności za wyłączenie. W większości urzędów obliczano ją już w samej
decyzji zezwalającej na wyłączenie. W 4 jednostkach
stwierdzono natomiast praktykę wydawania kolejnej
– drugiej decyzji, po faktycznym rozpoczęciu innego niż
rolnicze użytkowania gruntu. W sposób zróżnicowany
udzielano zwolnień z obowiązku uiszczenia należności
i opłat rocznych za wyłączenie gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego. Nieprecyzyjne zapisy ustawy
prowadziły też do zaniechania ustanowienia obowiązku
zdejmowania warstwy próchnicznej i nienaliczania karnych opłat za nieprawidłowości związane z wyłączaniem
gruntów z produkcji rolniczej. Brak precyzji prawa lub
luki w przepisach prowadzą do dowolności postępowania urzędników, do stosowania różnych praktyk w poszczególnych urzędach, a nawet do ich zróżnicowania
w obrębie jednego urzędu, co niewątpliwie jest czynnikiem sprzyjającym korupcji.

Nadmierne korzystanie z usług zewnętrznych
i pośrednictwa
Mechanizm ten polega na angażowaniu przez administrację publiczną zewnętrznych firm usługowych, w celu powierzenia im zadań, które powinny być wykonywane przez

personel urzędu. Organy i urzędy administracji rządowej lub
samorządowej „pozbywają się” w ten sposób obowiązków,
związanych z gospodarowaniem majątkiem lub nadzorem
nad inwestycjami, przez powierzenie ich podmiotom niepublicznym. Pośrednictwo tego rodzaju wykorzystywane
dla prywatnych korzyści prowadzi do znacznych nieraz strat
finansowych lub majątkowych.
1) Przykładu nadużycia usług doradczych dostarczają ustalenia kontroli restrukturyzacji i przygotowania prywatyzacji spółek sektora chemii ciężkiej [por. zał. nr 3,
str. 20]. Pod koniec 2001 r. rząd dysponował analizami
sytuacji w tym sektorze oraz koncepcją jego restrukturyzacji i prywatyzacji, przygotowanymi przez Ministerstwo
Gospodarki. Nie zostały one jednak wykorzystane – prace koncepcyjne nad restrukturyzacją i prywatyzacją sektora powierzone zostały podmiotowi gospodarczemu,
jednoosobowej spółce Skarbu Państwa „Nafta Polska”,
która z kolei zleciła opracowanie analiz firmie doradczej
BRE CF SA (wcześniej firma ta przygotowała, ocenione
jako niekompetentne, analizy dotyczące restrukturyzacji
przemysłu nawozowego). Analizy spółek sektora chemii ciężkiej okazały się nieprzydatne do wykorzystania
w procesie prywatyzacji. W konsekwencji Nafta Polska
zleciła odpowiednie analizy innej firmie, która również
nie wywiązała się w należytym stopniu z powierzonego
zadania. W rezultacie niekończących się debat i zmian
koncepcji, do rzeczywistej restrukturyzacji i prywatyzacji
nie doszło, aż do czasu zakończenia kontroli. Wprawdzie jako pierwszoplanowy widoczny jest mechanizm
nadużywania usług zewnętrznych, to w tle uwidacznia
się też mechanizm konfliktu interesów. Wątpliwa jest
celowość zlecenia przygotowania koncepcji prywatyzacji tego sektora „Nafcie Polskiej”, która nie była do
tego przygotowana, a włączenie się w te prace należy
w dużym stopniu wiązać z dążeniem do wzmocnienia
własnej pozycji.

Uwagi końcowe
Izba kolejny już raz wskazuje na zagrożenia wynikające
z utrzymywania się mechanizmów korupcjogennych w działalności instytucji publicznych – w funkcjonowaniu państwa
w dalszym ciągu istnieją obszary szczególnie podatne na
występowanie tej niebezpiecznej społecznie i gospodarczo
patologii, a jej eliminowanie przebiega zbyt wolno. Wiedzy
o tych zagrożeniach dostarczają ustalenia kontroli. Opisują
one zdarzenia mające miejsce w latach wcześniejszych. Zaprezentowane przykłady dotyczą więc niedalekiej, ale jednak
przeszłości. Kolejne kontrole dostarczają jednak dowodów,
że w ostatnim okresie stan ten nie uległ poprawie.

1) Wpływ na wysoki poziom zagrożenia korupcją w Polsce
ma mechanizm dowolności postępowania, ujawniany
w działalności instytucji i w postępowaniu funkcjonariuszy publicznych. Dowolność ta to często działania naruszające przepisy prawa, powodujące poważne szkody
dla interesu publicznego. Wymownych przykładów dowolnego postępowania i nieliczenia się z interesem publicznym ilustrują ustalenia kontroli dotyczące gwarancji
rządowych dla Zakładu Frakcjonowania Osocza, Prywatyzacji Polskich Hut Stali SA, prywatyzacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego oraz zakładów
przemysłu spirytusowego.
2) Z dowolnością postępowania wiąże się inny mechanizm
– nieprawidłowości w tworzeniu prawa. Obowiązujące
prawo jest niejasne, niepełne, zawiera przepisy budzące
wiele wątpliwości i trudności w ich interpretacji. Niejasności prowadzą do dowolnego stosowania prawa, stawiania
nierównych wymagań osobom oczekującym na określone
rozstrzygnięcie organu władzy publicznej. Działając na
podstawie nieprecyzyjnego przepisu urzędnik może załatwiać podobne sprawy w odmienny sposób, jednym osobom ułatwiać pozytywne rozpatrzenie sprawy, a wobec
innych je opóźniać i piętrzyć trudności. W warunkach niejednolitego interpretowania tego samego przepisu w różnych urzędach, powstaje pole do zachowań korupcyjnych.
Motywacja do takich zachowań może się wtedy pojawiać
zarówno po stronie urzędników, świadomych możliwości dowolnego załatwienia danej sprawy, jak i po stronie
obywatela, bezradnego wobec barier tworzonych przez
urzędnika. Przykładów niejasności prawa, prowadzących
do dowolności w postępowaniu urzędników, dostarczyły
kontrole: składania oświadczeń majątkowych, pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych na samorządowe
budownictwo drogowe, wywiązywania się wojewodów
i jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji publicznej oraz wyłączania gruntów
z produkcji rolnej. Dla zmniejszenia zagrożenia korupcją
niezbędna jest więc większa dbałość o jakość prawa,
zwłaszcza o jego precyzję i jednoznaczność.
3) Istotnym zagrożeniem jest również, ujawniany dość często w kontrolach, mechanizm konfliktu interesów. Izba
zidentyfikowała go m.in. w kontrolach: dotyczących fundacji działających z udziałem majątku Skarbu Państwa,
działalności jednostek badawczo-rozwojowych, funkcjonowania rolnictwa ekologicznego, przekształceń własnościowych, procesów naprawczych i likwidacyjnych
w przedsiębiorstwach. W działalności instytucji publicznych zbyt słaba jest, a w niektórych w ogóle nie istnieje,
wrażliwość na potencjalny konflikt interesów. Funkcjo-
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nariusz państwa nie widzi nic złego w tym, gdy jako
urzędnik podejmuje decyzje o przekazaniu określonych
środków publicznych na rzecz fundacji, w której pełnił
funkcje kierownicze, a następnie zostaje beneficjentem
zleceń tej fundacji. W jednostkach badawczo-rozwojowych swoistą normą stało się pobieranie przez osoby
z kierownictw tych podmiotów dodatkowych wynagrodzeń za prace zlecane przez te instytuty. Skuteczna
walka z korupcją wymaga stanowczego przeciwdziałania konfliktowi interesów. Funkcjonariusze publiczni
nie powinni działać w warunkach podwójnej lojalności,
gdy ich rozstrzygnięcia dotyczą nie tylko interesu publicznego, za który odpowiadają z tytułu sprawowanego
urzędu, ale również ich interesów osobistych.
4) Kontrole ujawniły też istnienie mechanizmu nierówności
w dostępie do informacji, będącego skutkiem braku należytej jawności działania władz publicznych. Szczególnie
widoczny był on na przykładzie kontroli składania oświadczeń majątkowych i udostępniania informacji publicznej.
Znamienne jest to, że organy władzy publicznej nie wykazują wystarczającej inicjatywy w zapewnieniu obywatelom pełnej informacji o swojej działalności. Dla skutecznego przeciwdziałania korupcji zasadnicze znaczenie ma
jawność i przejrzystość działania tych organów.
5) W niektórych kontrolach ujawniły się inne jeszcze mechanizmy korupcjogenne, takie jak: nadmiar kompetencji
w ręku jednego urzędnika, lekceważenie dokumentacji
i sprawozdawczości, czy też słabość nadzoru i kontroli
wewnętrznej, ale w ubiegłym roku nie wysunęły się one
na pierwszy plan, częściej towarzyszyły innym mechanizmom, zwłaszcza dowolności postępowania, a także
konfliktowi interesów.
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6) Zakres i skala nieprawidłowości ujawnionych podczas
niektórych kontroli (poręczeń rządowych dla budowy
Zakładu Frakcjonowania Osocza, prywatyzacji Polskich Hut Stali, przekształceń własnościowych w sektorze elektroenergetycznym, fundacji działających
z udziałem Skarbu Państwa, budowy siedziby Telewizji
Polskiej SA) wskazują na rażącą dowolność postępowania funkcjonariuszy publicznych i oczywisty konflikt
interesów. Ich ustalenia były przesłanką do szczególnie krytycznych ocen, zaś zebrane w toku kontroli
dowody były wystarczające do skierowania przez Izbę
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
do prokuratury.
7) Ustalenia kontroli potwierdzają wcześniejsze wnioski
NIK, że przeciwdziałanie korupcji powinno w szczególności polegać na eliminowaniu mechanizmów sprzyjających rozwojowi tej patologii. Procedury podejmowania
rozstrzygnięć urzędowych powinny być obiektywne
i przejrzyste, zaś kryteria tak ustalone, aby zniechęcały
do zachowań korupcyjnych. W sytuacji konfliktu interesów nie może pozostawać urzędnik podejmujący decyzje
w imieniu organu władzy publicznej. Organ władzy nie
powinien działać dyskrecjonalnie, lecz przeciwnie – szeroko informować opinię publiczną o swych działaniach.
Do tego potrzebny jest również, oprócz konsekwentnego egzekwowania przez obywateli prawa do pełnej
i rzetelnej informacji o działalności władzy publicznej,
skuteczny nadzór i bieżąca kontrola ze strony przełożonych urzędników oraz właściwych organów i jednostek
nadrzędnych. Jeśli uda się to zapewnić, wówczas korupcja przestanie być pierwszoplanowym zagrożeniem
w państwie.

Wybrane
efekty
kontroli

5.
Wprowadzenie
Rezultaty
finansowe kontroli
osiągnięte
w 2006 r.
Prezentacja
efektów niektórych
kontroli
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Wprowadzenie
Efektywność postępowania kontrolnego można i należy oceniać przez pryzmat działań podejmowanych
w następstwie realizacji wniosków pokontrolnych, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania nie tylko podmiotów kontrolowanych, ale także – co jest istotne – określonych sfer aktywności państwa. Wnioski te
NIK przedstawia w wystąpieniach pokontrolnych przekazywanych kierownikom skontrolowanych podmiotów,
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.
Izba przykłada dużą wagę do realizacji takich wniosków. Znajduje to 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 podczas tych kontroli, zaś wyniki
badań są istotnym elementem uwzględnianym w ogólnej ocenie działalności skontrolowanego podmiotu. Narzędziem systemowego sprawdzania efektów działalności kontrolnej są także doraźne kontrole sprawdzające.
Wnioski prezentowane w informacjach o wynikach kontroli mają zazwyczaj bardziej ogólny charakter. Sugerują m.in. konieczność podjęcia przez właściwe organy państwa działań porządkujących procedury postępowania w sferze realizacji dochodów i wydatków budżetowych, gospodarki mieniem publicznym, a także zapewniających skuteczność funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli. Wnioski te, jeśli są konsekwentnie realizowane,
przyczyniają się niewątpliwie do oszczędnego, wydajnego i efektywnego wykorzystywania majątku i środków
publicznych.
Ważne miejsce wśród efektów kontroli zajmują wnioski 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 2006 r., na podstawie ustaleń opisanych w 20 informacjach o wynikach
kontroli, NIK przedstawiła 52 wniosków legislacyjnych: 41 postulowało zmiany w treści ustaw, 7 – zmiany w aktach wykonawczych do ustaw, 4 dotyczyły pilnego wydania brakujących rozporządzeń 27/.

5.

Innym, wymiernym wyznacznikiem skuteczności postępowania kontrolnego, są finansowe rezultaty kontroli.
W ich klasyfikacji ważne miejsce przypada kategorii korzyści finansowych, zwłaszcza oszczędności uzyskanych
w wyniku kontroli. Druga z kategorii obejmuje natomiast stwierdzone nieprawidłowości w ich wymiarze finansowym i ukazuje skalę ujawnionych naruszeń przepisów prawa w sektorze publicznym, wynikających z zaniechania działań prawem nakazanych, lub będących skutkiem różnych nieprawidłowości, przejawiających się m.in.
uszczupleniem środków publicznych wskutek nieuzyskania należnych dochodów, wydatkowaniem tych środków
niecelowo, niegospodarnie itp.

27/ Por. rozdział III.2 Sprawozdania pn. Współpraca z Sejmem RP, uczestnictwo NIK w procesie legislacyjnym (Wykorzystanie wniosków de lege ferenda).
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Rezultaty finansowe kontroli
Wielkość kwot odzyskanych w wyniku kontroli może służyć jako miernik oceny efektywności działalności kontrolnej.
Ustalonych kwot nieprawidłowości finansowych nie można
jednak automatycznie łączyć z żądaniem ich zwrotu do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przykładowo, ujawnienie uszczupleń w dochodach
budżetu państwa, powstałych z powodu niepobrania w należnej wysokości danin publicznych, w sposób oczywisty powoduje konieczność podjęcia przez właściwy organ działań
w celu wyegzekwowania tych danin. Służą temu kierowane
przez Izbę wnioski pokontrolne, obligujące ten organ do podjęcia takiego działania. Odmienna sytuacja występuje, gdy
np. w jednostce sektora finansów publicznych ujawnione zostanie wydatkowanie środków pozostających w dyspozycji
tej jednostki, z naruszeniem zasad lub trybu postępowania
przy udzielaniu zamówienia publicznego. Kwota zamówienia udzielonego z naruszeniem przepisów Prawa zamówień

publicznych, informuje w tym wypadku, przez zaliczenie
jej do określonej kategorii rezultatów finansowych kontroli,
o skali stwierdzonych nieprawidłowości, a nie o sumach,
które muszą „powrócić” do budżetu państwa.

Metodyka ustalania finansowych
rezultatów kontroli
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
Pojęcia i kategorie odnoszące się do tych spośród finansowych rezultatów kontroli, które zaliczane są do nieprawidłowości w wymiarze finansowym, obrazuje schemat nr 2.

Schemat nr 2.
Pojęcia i kategorie stosowane przy zaliczaniu ujawnionych nieprawidłowości do rezultatów finansowych kontroli (w wymiarze pieniężnym)
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

Kwoty wydatkowane
w następstwie działań niezgodnych z prawem
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

253

5.

5.

Do uszczupleń środków publicznych zalicza się
w szczególności kwoty danin publicznych niepobranych,
niewymierzonych lub nieuiszczonych w należnej wysokości
(których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek 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 UE 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 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
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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 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
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 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 3.

wynikające ze zmniejszenia kosztu jednostkowego produktu lub usługi bez pogorszenia ich jakości, 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

Schemat nr 3.
Pojęcia i kategorie stosowane przy zaliczaniu ujawnionych nieprawidłowości do korzyści finansowych
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

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 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
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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 działań NIK uniknięto tych skutków (np. podjęcia decyzji o umorzeniu pożyczki z funduszu celowego, gdy kontrolowana jednostka nie spełnia określonych w umowie

Nieprawidłowości w wymiarze
finansowym i korzyści finansowe
w 2006 r.
Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez NIK w 2006 r. osiągnęły, w ich wymiarze
finansowym, 10,1 mld zł. Dane przedstawione w tabeli nr 1
ilustrują kwoty nieprawidłowości, w podziale na poszczególne pozycje zaliczane do tej kategorii rezultatów.

Tabela nr 1.
Nieprawidłowości w wymiarze finansowym, stwierdzone w 2006 r. (w mln zł)
Lp.

5.

Wyszczególnienie

1

2

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

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

2006 r.

Struktura (w %)

3

4

232,6
589,2
1.825,4
96,6
1.175,3
2.912,7
3.301,3
10.133,1

2,3
5,8
18,0
0,9
11,6
28,8
32,6
100,0

Korzyści finansowe uzyskane w wyniku działań podjętych w związku z kontrolami przeprowadzonymi przez NIK
w ub.r. wyniosły 1,4 mld zł. Ich wielkość, w podziale na
poszczególne pozycje zaliczane do tej kategorii rezultatów,
prezentują dane w tabeli nr 2.

Tabela nr 2.
Korzyści finansowe osiągnięte w 2006 r. (w mln zł)
Lp.

1
1

2
3
4
x

Wyszczególnienie

2006 r.

2
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

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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Struktura (w %)

3
32,2
1.276,9
57,5

4
2,3
90,6
4,1

43,2

3,0

1.409,8

100,0

Ogólna kwota zaewidencjonowanych w 2006 r. korzyści finansowych była ponad sześciokrotnie wyższa
od zrealizowanych w tym roku wydatków budżetowych
NIK.

Prezentacja efektów niektórych
kontroli

1. Wnioski de lege ferenda, wskazujące na potrzebę
zmian w ustawodawstwie, często pojawiają się w informacjach o wynikach kontroli. Luki w obowiązujących przepisach, opieszałość w wydawaniu aktów wykonawczych,
brak należytej staranności przy stanowieniu prawa – sprzyjają dowolności interpretacyjnej oraz jego omijaniu, w celu
osiągnięcia korzyści indywidualnych czy grupowych. Takie
patologiczne zjawiska utrudniają sprawne funkcjonowanie
państwa, sprzyjają korupcji. Powodują również spadek zaufania do instytucji publicznych oraz brak poszanowania
prawa przez obywateli.
Kontrola składania oświadczeń majątkowych [por.
zał. nr 3, str. 9] miała umożliwić ocenę stosowania procedur przyjmowania i analizowania oświadczeń majątkowych, jako instrumentu zapewniającego przejrzystość
życia publicznego. Analiza oświadczeń ma przeciwdziałać
zjawiskom korupcyjnym, jest też mechanizmem mającym
chronić osoby publiczne przed nieuzasadnionymi pomówieniami o korupcję. Regulacje prawne powstawały jednak
w różnych okresach i wyrażały różne poglądy ustawodawcy
wobec poszczególnych grup osób pełniących funkcje publiczne. Różnice te nie mają faktycznie uzasadnienia. Nie
zostały natomiast określone terminy dokonywania analizy
przez urzędy skarbowe, a inne sprawy nie zostały unormowane precyzyjnie, np. sposób wypełniania oświadczeń
oraz obowiązki w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
Oprócz ułomności prawa, brakowi przejrzystości w sprawowaniu funkcji publicznych sprzyjała niestaranna analiza
złożonych oświadczeń. W wypadku wystąpienia nieprawidłowości, reakcja na nie była zwykle niewystarczająca i mało skuteczna. NIK odstąpiła w toku kontroli od dokonania
oceny rzetelności analizy oświadczeń składanych przez
sędziów, ponieważ Krajowa Rada Sądownictwa w podjętej
uchwale uznała, że Izba nie posiada kompetencji do ich
kontroli. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami
NIK uznała za niezbędne:
– Ujednolicenie przepisów w zakresie sposobu ochrony
informacji zawartych w oświadczeniach. Informacje te (z wyłączeniem danych o adresie zamieszkania i miejscu położenia nieruchomości) składane przez posłów, senatorów
oraz osoby pełniące funkcje publiczne w samorządzie terytorialnym mają charakter jawny i podlegają opublikowaniu
w formie elektronicznej. W pozostałych wypadkach, co dotyczy sędziów i prokuratorów, oświadczenia po wypełnieniu
stają się dokumentami niejawnymi (z klauzulą zastrzeżone).
Oznacza to nierówność traktowania podmiotów, na których

ciąży taki sam obowiązek prawny, a także nierówny dostęp
do informacji o stanie majątkowym tych grup zawodowych.
– Ujednolicenie przepisów w zakresie odpowiedzialności
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu.
W ustawach określających obowiązek składania oświadczeń
przez posłów i senatorów oraz osoby pełniące funkcje publiczne w samorządzie terytorialnym określono, że podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu powoduje
odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Wobec pozostałych osób sankcji takich nie określono.
– Precyzyjne określenie w przepisach prawa trybu,
sposobu, oraz terminów przeprowadzania przez urzędy
skarbowe analizy oświadczeń. Obecnie, poza wskazaniem,
że urzędy te powinny przeprowadzić analizę porównawczą
oświadczeń z danego roku z wcześniej złożonymi oraz z zeznaniami podatkowymi, nie sprecyzowano ich uprawnień
w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Nie określono też
terminów, w których analiza powinna być przeprowadzona.
– Określenie terminu przekazywania oświadczeń do
urzędów skarbowych (NIK stwierdziła, że oświadczenia niejednokrotnie przekazywano po upływie wielu miesięcy od
daty ich złożenia).
– Ujednolicenie przepisów w zakresie przekazywania
przez urzędy skarbowe wyników analizy oświadczeń. Obecnie są one zobowiązane do przekazania wyników analizy oświadczeń posłów i senatorów oraz osób pełniących
funkcje publiczne w samorządzie terytorialnym. Obowiązek
taki nie dotyczy jednak analizy oświadczeń sędziów i prokuratorów. W wypadku osób sprawujących funkcje publiczne w samorządzie terytorialnym określono przy tym termin
przekazania wyników analizy do organu stanowiącego jednostki samorządu, natomiast nie określono go w odniesieniu
do oświadczeń posłów i senatorów.
– Wprowadzenie obowiązku dokumentowania wyników
przeprowadzonej analizy z równoczesnym określeniem
informacji, jakie powinna ona zawierać. Zakres informacji,
jakie mają być przekazane jednostce samorządu terytorialnego po dokonaniu analizy przez zobowiązane do tego podmioty, określono jedynie w ustawach samorządowych.
– Określenie szczegółowej instrukcji wypełnienia oświadczenia, ponieważ instrukcja zawarta w rozporządzeniu Prezydenta RP ma zbyt ogólny charakter. Utrudnia to analizowanie oświadczeń i uzyskanie porównywalnych wyników.
Z ustaleń kontroli wywiązywania się wojewodów
i jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku
udostępniania informacji publicznej [por. zał. nr 3, str.
65] wynika, że uruchomiony Biuletyn Informacji Publicznej
nie funkcjonował należycie. Zakres treści podlegających
publikowaniu został określony nieprecyzyjnie, a przepisy
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dotyczące dostępu do informacji publicznej, rozproszone
w wielu ustawach, były niespójne. Brak było również przepisów normujących koordynację prac związanych z wdrażaniem BIP. Zakres i szczegółowość informacji prezentowanych na stronach BIP był więc zróżnicowany, głównie
z powodu nieokreślenia w ustawie o dostępie do informacji
publicznej, w sposób wystarczająco precyzyjny, zakresu
informacji podlegających upublicznieniu. Ani jedna z kontrolowanych pod tym kątem jednostek nie zamieściła całości
wymaganych danych, a w kilku z nich BIP nie działał lub nie
zawierał informacji, w skrajnych przypadkach, nawet przez
okres całego roku. Rozwiązania prawne i organizacyjne były
niewystarczające dla należytego udostępniania informacji
publicznej i funkcjonowania BIP: nie określały m.in. kręgu
podmiotów zobowiązanych do prowadzenia BIP. Brakowało
też środków nadzoru umożliwiających skuteczne wyegzekwowanie tego obowiązku. Rozporządzenie w sprawie BIP
nie normowało standaryzacji adresów stron podmiotowych
i trybu ich wyszukiwania, jak również nie precyzowało wymagań dotyczących układu stron i standardów wizualnej
prezentacji treści. Izba wskazała na potrzebę podjęcia przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji działań zmierzających do określenia w ustawie o dostępie do informacji
publicznej zakresu informacji podlegających zamieszczeniu
w BIP, z uwzględnieniem form ustrojowych organów prowadzących BIP i przynależnych im zadań publicznych, zasad
nadzoru nad realizacją obowiązku prowadzenia stron i zamieszczania na nich informacji, jak również sprecyzowania
przesłanek odmowy udzielenia informacji. Izba uznała też za
konieczne określenie w nowym rozporządzeniu w sprawie
BIP (poprzednie utraciło ważność 22 stycznia 2007 r.) katalogu informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz zniesienie obowiązku zamieszczania
danych o liczbie „odwiedzin” tych stron. Podniosła również
problem niespójności przepisów o samorządzie gminnym,
o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa
w kontekście zasad i trybu udostępniania informacji publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Ustalenia kontroli zabezpieczenia interesów Skarbu
Państwa w umowach koncesyjnych na budowę autostrad A2 i A4 [por. zał. nr 3, str. 30] uzasadniały przedstawienie Ministrowi Transportu wniosku o wydanie rozporządzenia, dostosowującego polskie przepisy do wymogów
dyrektywy unijnej z czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłaty za używanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe, a Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad – wniosku o podjęcie, we współpracy
z ministrem właściwym ds. transportu, prac dostosowujących wysokość stawek opłat do wymogów Unii Europejskiej.
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Stwierdzono, że nie zostało znowelizowane rozporządzenie
ministra właściwego ds. transportu w sprawie uiszczania opłat
za przejazd po drogach krajowych (tzw. opłat winietowych).
Nowe rozporządzenie powinno zapewnić zgodność stawek
opłat z wymogami określonymi we wspomnianej dyrektywie
unijnej. Nieuregulowanie tej sprawy mogło doprowadzić do
wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania przeciwko RP. Niedostosowanie wysokości opłat winietowych do
stawek opłat zwracanych koncesjonariuszom powodowało
ponadto niewykorzystanie możliwości osiągnięcia wyższych
wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego (ich stawki
kształtowały się przeciętnie na poziomie około 40% maksymalnych stawek w UE). System opłat nie spełniał ponadto
określonej w dyrektywie zasady, że maksymalne stawki
opłaty miesięcznej i tygodniowej są proporcjonalne do czasu
użytkowania infrastruktury, jak również postanowień dotyczących ustalenia maksymalnej stawki opłat dla wszystkich
kategorii pojazdów.
W wyniku kontroli finansowania dróg publicznych zarządzanych przez samorządy wojewódzkie i powiatowe
[por. zał. nr 3, str. 29] Izba postulowała wydanie przez ministra
właściwego ds. transportu (na podstawie art. 7 ust 3 Prawa
budowlanego) rozporządzenia, określającego szczegółowy
zakres kontroli stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich. Brak rozporządzenia utrudniał zarządom
dróg powiatowych wykonywanie zadań z tego zakresu, co
sprzyjało dowolności w określaniu stanu technicznego dróg.
Skontrolowane zarządy dróg nie posiadały ujednoliconych
unormowań prawno-technicznych dokonywania okresowych przeglądów. Niektóre z nich, zwłaszcza wojewódzkie
i w miastach na prawach powiatu, wykorzystywały wprawdzie opracowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad (tzw. System oceny stanu nawierzchni z marca
2002 r.), jednak dla powiatów system ten był zbyt kosztowny, ponieważ jego stosowanie wymagało m.in. użycia specjalistycznego sprzętu, którego powiaty nie posiadały.

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 przewozów drogowych i składowania towarów niebezpiecznych w województwie podlaskim w latach 2003-2005, NIK wystąpiła z wnioskami
o szersze wykorzystanie przez wojewodę uprawnień nad-

zorczych oraz uprawnień zwierzchnika administracji rządowej w województwie, celem lepszej koordynacji działań
dotyczących bezpieczeństwa przewozu drogowego takich
towarów, a także o uwzględnianie przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu potrzeb związanych
z przewozem towarów niebezpiecznych w organizacji ruchu
drogowego. Organy administracji publicznej w zbyt małym
stopniu korzystały z uprawnień kontrolnych i nadzorczych,
określonych w ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz Prawie ochrony środowiska. Starostowie
i prezydenci miast na prawach powiatu (z wyjątkiem Białegostoku i Suwałk) zaniechali działań zwiększających bezpieczeństwo przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
Nadzór Wojewody Podlaskiego nad przewozem drogowym
takich towarów nie miał istotnego wpływu na polepszenie
stanu bezpieczeństwa przewozu. Mało skuteczne okazały
się też próby koordynowania przez Wojewodę działań powiatów i województwa samorządowego w zakresie bezpieczeństwa przewozu takich towarów w ramach programu
z 2004 r. Starostowie nie wyznaczyli parkingów dla pojazdów
przewożących towary niebezpieczne (z wyjątkiem powiatu
suwalskiego i miasta Suwałki), a ograniczenia ruchu pojazdów z towarami niebezpiecznymi wprowadzono jedynie
w Białymstoku i Suwałkach. Wojewoda nie stosował przewidzianych prawem kar wobec podmiotów, które nie składały
terminowo sprawozdań z działalności lub nie wyznaczyły
doradców ds. bezpieczeństwa. Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska nie dochowywali wymaganej częstotliwości kontroli zakładów dużego i zwiększonego ryzyka,
nie egzekwowali w sposób skuteczny obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych tych zakładów. Z opóźnieniem
opiniowali (WIOŚ) i zatwierdzali (KW PSP) raporty o bezpieczeństwie oraz sporządzali zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze (KW PSP). Komendanci wojewódzcy Policji, PSP
i Straży Granicznej oraz inspektorzy wojewódzcy Inspekcji
Drogowej i Inspekcji Ochrony Środowiska, koncentrowali się
na kontroli drogowej (głównie w ramach policyjnej akcji pn.
Niebezpieczne przewozy), natomiast w znikomym zakresie
kontrolowali przewoźników. Straż Graniczna w latach 20032004 zaniedbała obowiązek sporządzania list kontrolnych
z kontroli pojazdów przewożących towary niebezpieczne na
przejściach granicznych, a w sprawozdawczości wykazywała nieścisłe dane o ich liczbie.
Ustalenia kontroli udzielania zamówień publicznych
przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
z terenu województwa pomorskiego [por. zał. nr 3, str.
70] uzasadniały przedstawienie wniosków o wdrożenie przez
kierowników szpitali systemowych rozwiązań w zakresie

sprawowania kontroli finansowej, opartych na wymogach wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz
standardach kontroli finansowej. NIK wnioskowała ponadto
do Ministra Finansów, aby podjął działania usprawniające
funkcjonowanie kontroli wewnętrznej przy udzielaniu zamówień publicznych przez publiczne zoz. W skontrolowanych
szpitalach system kontroli finansowej nie spełniał wymogów
określonych w ustawie o finansach publicznych i standardów kontroli finansowej. W większości z nich dyrektorzy nie
opracowali wymaganych procedur kontroli finansowej (przygotował je Szpital w Słupsku, który jako jedyny wywiązywał
się z obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego). Niewdrożenie skutecznego systemu kontroli finansowej i audytu
wewnętrznego było przyczyną niedokonywania analiz ryzyka związanego z realizacją planu zamówień publicznych
oraz okresowych ocen pracowników. Nie ustalano planu realizacji zamówień publicznych w ciągu roku. W 2 zakładach
ujawniono przeprowadzenie 10 postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego bez zatwierdzenia wniosków w tej
sprawie przez głównych księgowych.
Kontrola funkcjonowania rolnictwa ekologicznego
[por. zał. nr 3, str. 58] w Polsce ujawniła, że system certyfikacji, nadzoru i kontroli rolnictwa ekologicznego jest wadliwy
i nieskuteczny, o czym świadczy skala ujawnionych nielegalnych i nierzetelnych działań podmiotów zajmujących się
rolnictwem ekologicznym i jego produktami. Izba negatywnie
oceniła działania organów administracji rządowej na rzecz
tej gałęzi rolnictwa, szczególnie w początkowym okresie
realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Beneficjenci
ubiegający się o przyznanie płatności rolno-środowiskowych
w biurach powiatowych ARiMR posługiwali się unieważnionymi certyfikatami i zaświadczeniami. Odnotowano opóźnienia
w wydawaniu certyfikatów oraz powierzanie przez jednostki
certyfikujące przeprowadzenia kontroli gospodarstw ekologicznych pracownikom wojewódzkich ośrodków doradztwa
rolniczego, co zdaniem NIK mogło niekorzystnie wpływać na
jakość tych kontroli, ze względu na konflikt interesów. Mało
skuteczny był nadzór Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych nad działalnością jednostek certyfikujących. Gospodarstwa i przetwórnie nie przestrzegały zasad
prowadzenia produkcji ekologicznej – zakwestionowano ponad
połowę badanych partii produktów żywnościowych, których
oznakowanie wskazywało na pochodzenie z gospodarstw
ekologicznych (nieodpowiednie oznakowanie i etykiety
wprowadzały w błąd). Stwierdzano też wady jakościowe.
W części placówek handlowych brakowało informacji o cenach, personel nie był w stanie przedstawić aktualnych zaświadczeń o badaniach lekarskich, brak było wymaganych
decyzji organu nadzoru sanitarnego i zgłoszenia prowa-
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dzonej działalności do rejestru działalności gospodarczej.
Zdaniem NIK, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinien wzmóc nadzór nad obsługą wniosków
oraz uwzględnić w planach kontroli Agencji prawidłowość
realizacji przez biura powiatowe płatności rolno-środowiskowych na rolnictwo ekologiczne. Kolejnym wnioskiem, adresowanym do dyrektorów wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, było zaprzestanie zatrudniania pracowników
WODR w jednostkach certyfikujących.

3.

5.

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 przyszłości.
Kontrola opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi [por. zał. nr 3, str. 42] wykazała, że coraz mniej
uczniów posiadających ponadprzeciętne zdolności intelektualne obejmowanych jest specjalnymi formami kształcenia.
Przyczyną są zaniechanie systemowych działań w zakresie
opieki i kształcenia nad tą grupą uczniów oraz niewystarczające uwzględnianie tej problematyki w analizach i ocenach
funkcjonowania systemu oświaty i zadaniach nadzoru pedagogicznego. Zdaniem NIK, Minister Edukacji Narodowej
powinien opracować spójny system opieki nad tą grupą
uczniów, zaś kuratorzy oświaty okresowo analizować dane
o zgłaszanych przez szkoły uzdolnionych uczniów, w celu
objęcia ich opieką w formach umożliwiających dalszy rozwój. Izba wskazała też na potrzebę opracowania i wdrożenia
przez dyrektorów szkół metod i form pracy, służących identyfikowaniu uczniów o szczególnych uzdolnieniach oraz
zapewnienia im zindywidualizowanych form kształcenia. Za
konieczne Izba uznała także podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia
uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zapewnienie tym
uczniom stypendiów za wyniki w nauce.
Izba, badając realizację programów badawczych
finansowanych ze środków publicznych [por. zał. nr 3,
str. 40] stwierdziła, że założone w nich cele nie zawsze były
osiągane. Część prac nie została zrealizowana (lub została
zrealizowana w terminie późniejszym), a koszty większości
prac zostały przekroczone. Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było wadliwe planowanie i niewłaściwa koordynacja prac badawczych, a także nieskuteczny nadzór ze strony
właściwych organów administracji rządowej. Izba wskazała
na potrzebę stworzenia warunków dla efektywnego wykorzystania środków publicznych na badania naukowe, przez dokonywanie ocen stopnia realizacji celów i założeń przyjętych
w programach oraz zamieszczanie w raportach końcowych
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analiz ekonomicznych rezultatów programów. Warunkiem
prawidłowego wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na programy badawcze jest sprawowanie skutecznego nadzoru przez właściwe organy.
Ustalenia kontroli realizacji płatności bezpośrednich
dla rolników po wejściu Polski do Unii Europejskiej w latach 2004-2005 [por. zał. nr 3, str. 61] wskazały na potrzebę zmian systemowych w sferze realizacji takich płatności.
Izba uznała za konieczne precyzyjne określenie powierzchni
gruntów rolnych uprawnionych do płatności, w celu maksymalnego wykorzystania środków w kolejnych latach. Wskazała na konieczność zmiany w obowiązujących przepisach
terminu przekazywania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi prognoz wydatków agencji płatniczych, a także danych
sprawozdawczych, stosownie do terminów przyznawania
kwot refundacji ze środków EFOiGR. Do Prezesa Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Izba wnioskowała
natomiast o zapewnienie terminowego wydawania przez oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji decyzji przyznających płatności bezpośrednie i rozpatrywania odwołań od
tych decyzji, starannego przygotowywania i sprawnego prowadzenia postępowań przetargowych, w tym ograniczenia
zakresu postępowań w trybie negocjacji. Realizując wspomniane wnioski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił
się do Komisji Europejskiej o korektę powierzchni referencyjnej w związku z pojawieniem się nowych informacji, które nie były znane w momencie jej określania. W rezultacie
zmniejszono powierzchnię referencyjną dla Polski o 500 tys.
ha. Wnioski Izby wykorzystano też w pracach nad rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej, obowiązującym od 1 lipca 2006 r. Przewidziano również
przeniesienie tych rozwiązań do rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie warunków i trybu przekazywania na
rachunek bankowy agencji płatniczej środków na realizację
Wspólnej Polityki Rolnej. W ARiMR, w związku z zaleceniami NIK, zmodyfikowano procedury i system informatyczny,
usprawniając m.in. obsługę wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i wydawanie decyzji administracyjnych,
a także rozpatrywanie odwołań od tych decyzji. Podjęto
także działania służące usprawnieniu procesu typowania
gospodarstw do kontroli i monitoringu. Ponadto wdrożono
wewnętrzne przepisy regulujące procedurę udzielania zamówień publicznych, uwzględniającą personalną odpowiedzialność pracowników za przygotowanie i przeprowadzenie
zamówień.
W wyniku kontroli funkcjonowania nadzoru budowlanego [por. zał. nr 3, str. 56] zostały podjęte działania w celu
poprawy jego skuteczności. Uznając za niezbędną zmianę

struktury organizacyjnej i konieczność wzmocnienia działalności kontrolnej i prewencyjnej organów nadzoru, wskazane
przez Izbę kierunki zmian wykorzystano w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo budowlane. Izba zasygnalizowała
potrzebę zmiany sposobu ustalania wysokości opłaty legalizacyjnej, przez wprowadzenie współczynnika różnicującego
obiekty budowlane w zależności od ich wielkości. Wniosek
dotyczący wzmocnienia nadzoru nad Głównym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, b. Minister Budownictwa przyjął jako zadanie do ciągłej realizacji przez właściwe służby
ministerstwa. Uwzględniając wnioski NIK, Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego poinformował o planach rozszerzenia współpracy z wojewodami, w zakresie nadzoru nad
organami niższego szczebla. Przewidziano również zintensyfikowanie szkoleń dla wojewódzkich inspektorów nadzoru
budowlanego i wojewódzkiej administracji architektonicznobudowlanej, z dziedziny orzecznictwa administracyjnego
i stosowania Prawa budowlanego. Większość wojewodów
wyraziła gotowość podjęcia działań naprawczych. Podzielili
oni także pogląd Izby, że zdecydowane egzekwowanie prawa (nakładanie mandatów karnych na uczestników procesu
budowlanego) sprzyja sprawniejszemu prowadzeniu procesu inwestycyjnego.
Po skontrolowaniu przestrzegania wymagań związanych z opłatami dotyczącymi koncesji na wydobywanie wybranych kopalin pospolitych i podstawowych
w latach 2002-2004 [por. zał. nr 3, str. 57] NIK przedstawiła
wnioski, których realizacja umożliwi wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i pozwoli zapobiec występowaniu
ich w przyszłości. Minister Środowiska poinformował Izbę,
że opracowano zasady współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie
przesyłania kwartalnych informacji o opłatach eksploatacyjnych (Fundusz przekazał Ministerstwu Środowiska takie informacje za 4 kwartały 2005 r.). Efektem kontroli jest
podjęcie przez Prezesa Funduszu działań usprawniających
funkcjonowanie systemu opłat. Dokonano zmian w systemie
informatycznym, umożliwiających tworzenie szczegółowych raportów analitycznych, dotyczących m.in. wielkości
wydobycia poszczególnych rodzajów kopalin oraz wysokości opłat, w tym w części należnej Funduszowi. Zmiany te
poprawią skuteczność planowania przychodów Funduszu
z opłat nakładanych na mocy Prawa geologicznego i górniczego. Pozwolą również na regularne przekazywanie Ministerstwu Środowiska informacji o opłatach eksploatacyjnych
w skali całego kraju, w układzie rodzajów kopalin, organów
koncesyjnych i województw. Wyeliminowano także błędy
w księgowaniu i problemy z identyfikacją przedsiębiorców
oraz wdrożono elektroniczny system obiegu dokumentów.

Ustalenia kontroli rozliczania składek na ubezpieczenia emerytalne, przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do otwartych funduszy emerytalnych
w latach 2001-2005 [por. zał. nr 3, str. 99] wskazywały, że
chociaż zreformowano system ubezpieczeń społecznych,
to brakuje uregulowań prawnych, określających zasady
funkcjonowania zakładów emerytalnych i wypłacania świadczeń z II filaru ubezpieczeń. Brakuje również odpowiedniego oprogramowania, które zapewniłoby sprawną wypłatę
świadczeń. Zdaniem NIK, zagraża to terminowej realizacji,
począwszy od 2009 r., należnych wypłat osobom uprawnionym. Izba uznała za konieczne przyspieszenie prac nad
ustawą, ustalającą zakłady emerytalne i zasady wypłat emerytur członkom otwartych funduszy emerytalnych.
Wnioski NIK po kontroli wykorzystania środków
wspólnotowych z Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa (FIWR) na restrukturyzację rybołówstwa morskiego [por. zał. nr 3, str. 92] miały charakter systemowy i dotyczyły spowodowania przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wspólnie z Ministrem Finansów)
uruchomienia przez urzędy kontroli skarbowej tzw. kontroli
pogłębionych wydatków w ramach projektów finansowanych
z FIWR. Izba wnioskowała też o podjęcie skutecznej promocji przedsięwzięć przewidzianych w Sektorowym Programie
Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”
oraz zakończenia procesu wdrażania aplikacji Generator
wniosków, umożliwiającej uruchomienie systemu informatycznego SIMIK w zakresie tego programu. System SIMIK
powinien być wdrożony z końcem lutego 2004 r. Mimo odbioru oprogramowania w grudniu 2004 r., system nie został
uruchomiony do końca 2005 r. Do systemu nie wprowadzono wniosków projektowych dla SPORiPR, co uniemożliwiło działanie funkcji monitorowania i sprawozdawczości
w SIMIK.
Po kontroli realizacji monopolu państwowego na niektóre gry losowe w latach 2001-2004, Izba wnioskowała
do Ministra Finansów m.in. o opracowanie, w uzgodnieniu
z Ministrem Skarbu Państwa, koncepcji wykonywania monopolu państwa na gry losowe, w tym zasad współpracy
w sprawowaniu nadzoru nad podmiotami realizującymi monopol państwa w tym zakresie oraz rozważenie celowości
funkcjonowania dwóch podmiotów realizujących monopol
państwa na gry losowe. Realizując wnioski pokontrolne,
Minister Finansów wystąpił do Ministra Skarbu Państwa
o wspólne wypracowanie stosownej koncepcji współpracy,
która pozwoliłaby na lepsze sprawowanie nadzoru, jak również wykonywanie monopolu państwa na gry losowe. Dalsze
realizowanie monopolu państwa na gry losowe przez dwa
podmioty nie znajduje (ze względu na znaczące dyspropor-
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cje w ich potencjale) uzasadnienia. Decyzja o utrzymaniu
status quo bądź o jego zmianie należy do kompetencji Ministra Skarbu Państwa.
Minister Gospodarki, realizując wnioski NIK po kontroli
realizacji zadań Głównego Koordynatora ds. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, poinformował
o zaktualizowaniu Narodowego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest i uregulowaniu w nim
sposobu obsady stanowiska Głównego Koordynatora i Przewodniczącego Rady Programowej, jak również składu Rady.
Wzmocnieniu ma także ulec nadzór nad wydatkowaniem
środków budżetowych, precyzyjniej zostaną też określone
realizowane zadania. Informacje o możliwości uzyskania
środków na usuwanie azbestu będą podawane do publicznej
wiadomości na stronie internetowej ministerstwa. Przy rozpatrywaniu ofert stosowany będzie konkursowy tryb wyboru
wykonawców. Wprowadzony zostanie także system nadzoru
umożliwiający skuteczną weryfikację kosztów przedstawianych w kalkulacjach przez ubiegających się o dotacje.

4. Poza wnioskami dotyczącymi wdrożenia określo-

5.

nych przedsięwzięć w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zainicjowania zmian legislacyjnych w celu wprowadzenia rozwiązań systemowych, skutkiem kontroli NIK
są również finansowe rezultaty kontroli, jako efekt poczynionych przez Izbę ustaleń oraz sformułowanych w związku
z nimi ocen, uwag i wniosków mających wymiar finansowy.
Izba niejednokrotnie ujawnia 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 skutkiem złej organizacji pracy,
zatrudniania pracowników niemających potrzebnych kwalifikacji, niewłaściwie funkcjonującego systemu nadzoru
i kontroli, a czasami mają podłoże korupcyjne.
Nieprawidłowości skutkują często nieodwracalną utratą
środków publicznych, a wnioski pokontrolne Izby wskazują
na potrzebę podjęcia przez kontrolowane jednostki odpowiednich działań, które pozwolą w przyszłości uniknąć strat.
Niekorzystne skutki finansowe zaistnienia nieprawidłowości
można jednak często odwrócić – podjąć odpowiednie działania w celu odzyskania uprzednio utraconych środków lub
uzyskania dodatkowych korzyści w postaci oszczędności lub
pożytków. Należy zwrócić też uwagę na ten aspekt działalności kontrolnej NIK, dzięki któremu obywatele i podmioty
spoza sektora finansów publicznych uzyskują oszczędności
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lub pożytki finansowe. W praktyce są to kwoty podatków lub
innych danin publicznych lub kwoty opłat za usługi, nienależnie pobrane lub pobrane w wysokości wyższej niż wynika
z prawidłowego ich naliczenia. W wyniku realizacji wniosków
NIK kwoty te powinny zostać zwrócone lub zaliczone na
poczet przyszłych opłat, lub ich wysokość powinna zostać
poprawnie ustalona i pobrana.
W wyniku kontroli wykonywania postanowień umowy koncesyjnej na budowę przez przystosowanie autostrady A4 na odcinku Katowice-Kraków do wymogów
autostrady płatnej i jej eksploatację [por. zał. nr 3, str.
31] stwierdzono niewywiązywanie się koncesjonariusza
z obowiązków określonych w umowie koncesyjnej. W badanym okresie nie zrealizował on podstawowych zobowiązań
z zakresu finansowania budowy i eksploatacji autostrady.
Finansowy wymiar ujawnionych nieprawidłowości Izba
oszacowała na 165,2 mln zł. Z kwoty tej koncesjonariusz
uzyskał, bez podstawy prawnej, 103,2 mln zł z tytułu opłat
za przejazd autostradą; 30,4 mln zł stanowiły nielegalne wydatki na doradztwo; kolejne 20,6 mln zł obejmowały uszczuplenia środków publicznych, z tytułu niewykazanych przez
koncesjonariusza wpływów z eksploatacji autostrady; niegospodarne wydatki (nieuzasadnione finansowanie działalności tzw. niezależnego inżyniera, niewspółmiernie wysokie
w relacji do faktycznej realizacji jego obowiązków) osiągnęły
natomiast 11 mln zł.
Podczas kontroli funkcjonowania komunikacji miejskiej [por. zał. nr 3, str. 33], przeprowadzonej w Miejskim
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Lublinie,
stwierdzono nakładanie na pasażerów opłat dodatkowych
(kar) z naruszeniem obowiązującego prawa. Kontrolerzy
MPK, w okresie od sierpnia 2003 r. do listopada 2005 r.,
nałożyli na pasażerów za przejazd bez biletu opłaty dodatkowe w wysokości 7,2 mln zł, nie mając podstawy prawnej
do takiego działania. Zarząd MPK ustalił w taryfach opłat za
przewozy również wysokość opłaty dodatkowej, pobieranej
od pasażera w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu, mimo iż Rada Miasta Lublina nie określiła uchwałą sposobu ustalania takiej opłaty.
W wyniku kontroli zawierania i realizacji wybranych
umów handlowych w okresie 1999-2005, przeprowadzonej w Spółce Akcyjnej Lubelski Węgiel „Bogdanka”, uzyskano korzyści finansowe (w kategorii – inne nieutracone pożytki finansowe) w łącznej wysokości 43,2 mln zł. Na kwotę tę
składały się, zabezpieczone przez kopalnię na wniosek NIK,
należności od nierzetelnych kontrahentów z tytułu nieprzekazania przez nich należności do PKP CARGO SA – 14,4
mln oraz 28,8 mln zł, w stosunku do których kopalnia podjęła
działania w celu wstrzymania egzekucji przez PKP CARGO

SA do czasu uzyskania postanowień sądu apelacyjnego
o wstrzymaniu wykonania wyroków i zakończenia postępowań kasacyjnych w Sądzie Najwyższym.
Przeprowadzona, w ramach kontroli wykonania budżetu państwa, kontrola realizacji zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego” wykazała zaniedbania w nadzorze nad inwestycją
ze strony osób odpowiedzialnych. Akceptowały one m.in.
do zapłaty faktury za dostawy materiałów budowlanych
i urządzeń, mimo iż nie zostały one faktycznie dostarczone
przez wykonawcę. Skutkiem zaniedbań było niegospodarne
wydatkowanie 14,2 mln zł, co stanowiło podstawę skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
do prokuratury.
Badając w Ministerstwie Edukacji Narodowej realizację
centralnych zakupów sprzętu komputerowego dla szkół
i placówek oświatowych [por. zał. nr 3, str. 41], stwierdzono w 10 umowach realizowanych w latach 2004-2006 (zawartych w ramach 4 projektów z Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich na kwotę 1,6 mld
zł,) wystąpienie nieprawidłowości o skutkach finansowych
w wysokości 34 mln zł. Kwotę tę MEN wydatkowało mimo
nieterminowych dostaw sprzętu komputerowego oraz licencji. Odnotowano również korzyści finansowe w wysokości 96
tys. zł z tytułu naliczenia odsetek ustawowych za nieterminowe wykonanie dostaw.
Kontrola kosztów producentów energii elektrycznej
i cieplnej w latach 2004-2006 (I półr.), przeprowadzona
w Elektrociepłowni Elbląg Sp. z o.o., wykazała m.in. wydatkowanie z naruszeniem przepisów prawa 13,7 mln zł, przez
dokonanie zakupów węgla niezgodnie z zasadami wyboru
dostawców określonymi w zarządzeniach prezesa Elektrociepłowni. Ponadto w rezultacie zawyżenia ceny węgla
w rozliczeniach wtórnych z dostawcami wydatkowano niegospodarnie 168,6 tys. zł. Około 6,6 mln zł stanowiły inne
nieprawidłowości w wymiarze finansowym z tytułu: 2,6 mln
zł – nieutworzenia 20% rezerwy na poczet rozliczeń wtórnych z dostawcami węgla i ewentualnych kar; 2,1 mln zł
– zaliczenia do strat niedoboru węgla ujawnionego podczas
inwentaryzacji oraz 2 mln zł – odstąpienia od naliczenia należnych od dostawców kar umownych za nieterminową realizację dostaw i obniżoną jakość dostarczonego węgla.
Badając funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w Polsce ujawniono m.in., że Narodowy Fundusz
Zdrowia zakontraktował w latach 2005-2006 w 11 zakładach
opieki zdrowotnej z terenu województwa podlaskiego udzielanie świadczeń medycznych (o wartości 25,7 mln zł) przez
szpitalne oddziały ratunkowe, które nie spełniały wymaganych standardów. Mimo iż w 4 z nich obowiązywał system

dyżurowy, Fundusz przekazywał tym szpitalom opłatę ryczałtową także za dni, w których na oddziałach ratunkowych
nie było obsady lekarskiej oraz dostępu do badań diagnostycznych. Ujawniono też, iż Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku wydatkowała, niezgodnie
z przeznaczeniem, z dotacji budżetu państwa na utworzenie
i funkcjonowanie dwóch centrów powiadamiania ratunkowego środki w wysokości 562,7 tys. zł, a wskutek niecelowego
przedłużenia terminu wykonania umowy, utraciła prawo do
ubiegania się o 150,2 tys. zł kar za nieterminową dostawę
ambulansu.
W wyniku przeprowadzonej w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim kontroli wykorzystania dotacji z budżetu
państwa na realizację inwestycji szpitalnych finansowanych ze środków publicznych w ramach kontraktów dla
województwa lubelskiego na lata 2004-2005 stwierdzono
wydatkowanie z naruszeniem prawa 12,2 mln zł. Stosownie
do ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, ujęte w kontraktach wojewódzkich działania muszą wynikać z regionalnych
programów operacyjnych. Właściwym programem operacyjnym dla Kontraktu Wojewódzkiego był Program Wojewódzki Województwa Lubelskiego na lata 2004-2006, w którym
przewidziano wydatkowanie środków na modernizację, budowę i rozbudowę obiektów szpitalnych. Tymczasem przedmiotem wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa,
składanych w latach 2004-2005, była m.in. budowa szpitala
w Łęcznej, który swoim zasięgiem obejmował wyłącznie teren powiatu Łęczyńskiego, czyli nieposiadająca charakteru
regionalnego o znaczeniu wojewódzkim, co według ustawy
o Narodowym Planie Rozwoju było warunkiem dofinansowania tego typu przedsięwzięć z budżetu państwa.
Przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Jonkowie kontrola
ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach
2004-2006 (I półrocze) ujawniła uszczuplenie dochodów
gminy w wysokości 1,8 mln zł z tytułu: 1,4 mln zł – nienaliczenia opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości
nieruchomości wynikającym z podziału nieruchomości oraz
0,4 mln zł – nienaliczenia opłaty planistycznej związanej ze
wzrostem wartości nieruchomości, uzyskanym przez właścicieli w wyniku uchwalenia lub zmiany wspomnianego planu.
W wyniku kontroli wykonania budżetu państwa
w 2005 r., cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz wykonania w 2005 r. planu finansowego Funduszu Promocji Kultury i Funduszu Promocji
Twórczości, przeprowadzonej w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, stwierdzono wystąpienie nie-

263

5.

prawidłowości finansowych obejmujących łącznie 40,2 mln
zł. Ponad połowę tej kwoty (20,4 mln zł) stanowiły środki
wydatkowane niegospodarnie, niecelowo i nierzetelnie
(głównie w rezultacie finansowania ze środków rezerw budżetu państwa kosztów zadań, których planowanym źródłem pokrycia był Fundusz Promocji Kultury); kolejne 3,7
mln zł wydatkowano z naruszeniem przepisów prawa, m.in.
wskutek finansowania wydatków majątkowych ze środków przeznaczonych na wydatki bieżące; dalsze 3,7 mln
zł obejmowały kwoty odpowiadające nierzetelnym danym

5.
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w ewidencji finansowo-księgowej (sprawozdawczości); ponad 48 tys. zł stanowiły uszczuplenia środków publicznych
powstałe w wyniku dopuszczenia do przedawnienia należności budżetowych, zaś 11,6 mln zł zakwalifikowano do innych nieprawidłowości w wymiarze finansowym. Kontrola
przyczyniła się również do osiągnięcia korzyści finansowych w wysokości 738,4 tys. zł, z tytułu wyegzekwowania
(na wniosek NIK) od jednostek podległych środków dotacji
pobranych w nadmiernej wysokości lub wydatkowanych
niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykaz
informacji
o wynikach kontroli
wys³anych do Sejmu RP
w okresie
od 1 stycznia 2006 r.
do 31 marca 2007 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 2006 r. do 31 marca 2007 r.

2

Lp.

Tytuł kontroli

Jednostka
organizacyjna

Data wysłania nr str.
do Sejmu RP zał. nr 3

1

2

3

4

5

1

Sprawowanie przez prezesów sądów rejonowych i Ministra Sprawiedliwości nadzoru
nad działalnością komorników w zakresie określonym ustawą o komornikach
sądowych i egzekucji

Dep.
Admin. Publ.

24 marca
2006 r.

2

2

Koszty funkcjonowania administracji samorządowej

Dep.
Admin. Publ.

25 kwietnia
2006 r.

3

3

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Dep.
Admin. Publ.

15 maja
2006 r.

4

4

Funkcjonowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej funduszy strukturalnych

Dep.
Admin. Publ

22 maja
2006 r.

5

5

Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa
w 2005 r.

Dep.
Admin. Publ.

14 czerwca
2006 r.

6

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 15 – sądy powszechne

Dep.
Admin. Publ.

14 czerwca
2006 r.

7

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dep.
Admin. Publ.

14 czerwca
2006 r.

8

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r. część 17 – administracja publiczna oraz
wykonanie w 2005 r. planu finansowego Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów
i Kierowców

Dep.
Admin. Publ.

14 czerwca
2006 r.

9

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 23 – integracja europejska

Dep.
Admin. Publ.

14 czerwca
2006 r.

10

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 34 – rozwój regionalny

Dep.
Admin. Publ.

14 czerwca
2006 r.

11

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r. cz. 37 – sprawiedliwość oraz wykonanie
w 2005 r. planów finansowych Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu
Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Dep.
Admin. Publ.

14 czerwca
2006 r.

12

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 43 – wyznania religijne oraz mniejszości
narodowe i etniczne

Dep.
Admin. Publ.

14 czerwca
2006 r.

13

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 45 – sprawy zagraniczne

Dep.
Admin. Publ.

14 czerwca
2006 r.

14

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 49 – Urząd Zamówień Publicznych

Dep.
Admin. Publ.

14 czerwca
2006 r.

15

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 51 – Urząd Służby Cywilnej

Dep.
Admin. Publ.

14 czerwca
2006 r.

16

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 58 – Główny Urząd Statystyczny

Dep.
Admin. Publ.

14 czerwca
2006 r.

17

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 75 – Rządowe Centrum Legislacji

Dep.
Admin. Publ.

14 czerwca
2006 r.

18

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 80 – regionalne izby obrachunkowe

Dep.
Admin. Publ.

14 czerwca
2006 r.

19

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 82 – subwencje ogólne dla jednostek
samorządu terytorialnego

Dep.
Admin. Publ.

14 czerwca
2006 r.

20

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 84 – środki własne
Unii Europejskiej

Dep.
Admin. Publ.

14 czerwca
2006 r.

21

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 86 – samorządowe kolegia odwoławcze

Dep.
Admin. Publ.

14 czerwca
2006 r.

22

Realizacja wniosków sformułowanych po kontroli przygotowania
i produkcji dowodów osobistych oraz prawidłowości działań administracji rządowej
w zakresie modernizacji i rozbudowy systemu personalizacji dokumentów
osobistych

Dep.
Admin. Publ.

28 sierpnia
2006 r.

6

23

Wykonywanie przez gminy zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Dep.
Admin. Publ.

18 stycznia
2007 r.

7

1

2

3

4

5

Dep.
Admin. Publ.

9 marca
2007 r.

8

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

19 stycznia
2006 r.

9

24

Funkcjonowanie placówek konsularnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad obywatelami polskimi za granicą

25

Składanie oświadczeń majątkowych

26

Prywatyzacja Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego SA

Dep.
Budż. i Finan.

4 kwietnia
2006 r.

10

27

Wywiązywanie się przez inwestorów strategicznych z zobowiązań pozacenowych
zawartych w umowach prywatyzacyjnych niektórych banków

Dep.
Budż. i Finan.

5 czerwca
2006 r.

11

28

Analiza wykonania budżetu państwa w 2005 r.

Dep.
Budż. i Finan.

14 czerwca
2006 r.

29

Wykonanie założeń polityki pieniężnej w 2005 r.

Dep.
Budż. i Finan.

14 czerwca
2006 r.

30

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 01 – Kancelaria
Prezydenta RP

Dep.
Budż. i Finan.

14 czerwca
2006 r.

31

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 02 – Kancelaria Sejmu

Dep.
Budż. i Finan.

14 czerwca
2006 r.

32

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 03 – Kancelaria Senatu

Dep.
Budż. i Finan.

14 czerwca
2006 r.

33

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich

Dep.
Budż. i Finan.

14 czerwca
2006 r.

34

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 10 – Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych

Dep.
Budż. i Finan.

14 czerwca
2006 r.

35

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 11 – Krajowe Biuro Wyborcze

Dep.
Budż. i Finan.

14 czerwca
2006 r.

36

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 13 – Instytut Pamięci Narodowej
– Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dep.
Budż. i Finan.

14 czerwca
2006 r.

37

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 19 – budżet, finanse publiczne
i instytucje finansowe

Dep.
Budż. i Finan.

14 czerwca
2006 r.

38

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 48 – Komisja Nadzoru Ubezpieczeń
i Funduszy Emerytalnych

Dep.
Budż. i Finan.

14 czerwca
2006 r.

39

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 69 – Komisja Papierów Wartościowych
i Giełd

Dep.
Budż. i Finan.

14 czerwca
2006 r.

40

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 78 – obsługa zadłużenia zagranicznego
i cz. 79 – obsługa długu krajowego

Dep.
Budż. i Finan.

14 czerwca
2006 r.

41

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 81 – rezerwa ogólna
i cz. 83 – rezerwy celowe

Dep.
Budż. i Finan.

14 czerwca
2006 r.

42

Realizacja przez urzędy skarbowe dochodów budżetu państwa
z podatku od towarów i usług w latach 2004-2005

Dep.
Budż. i Finan.

27 czerwca
2006 r.

12

43

Udzielanie poręczeń i gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków
Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych
i Funduszu Poręczeń Unijnych w latach 2003-2005

Dep.
Budż. i Finan.

14 marca
2007 r.

13

44

Organizacja i wdrażanie informatycznego systemu obsługi budżetu państwa

Dep.
Budż. i Finan.

29 marca
2007 r.

14

45

Restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe w przemyśle cukrowniczym

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

1 marca
2006 r.

15

46

Prywatyzacja przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

1 marca
2006 r.

16

47

Wpływ działalności Narodowych Funduszy Inwestycyjnych na wyniki gospodarcze
wybranych zakładów naprawczych taboru kolejowego

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

29 maja
2006 r.

17

48

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 20 – gospodarka

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

14 czerwca
2006 r.

49

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r. część 36 – Skarb Państwa, wykonanie
przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa
w 2005 r. oraz planów finansowych Funduszu Reprywatyzacji,
Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców i Funduszu Skarbu Państwa

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

14 czerwca
2006 r.

50

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 40 – turystyka

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

14 czerwca
2006 r.

3

1

4

3

4

51

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 47 – Rządowe Centrum Studiów
Strategicznych

2

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

14 czerwca
2006 r.

5

52

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 50 – Urząd Regulacji Energetyki

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

14 czerwca
2006 r.

53

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 53 – Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

14 czerwca
2006 r.

54

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 60 – Wyższy Urząd Górniczy

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

14 czerwca
2006 r.

55

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 61 – Urząd Patentowy RP

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

14 czerwca
2006 r.

56

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 64 – Główny Urząd Miar

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

14 czerwca
2006 r.

57

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 65 – Polski Komitet Normalizacyjny

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

14 czerwca
2006 r.

58

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 68 – Państwowa Agencja Atomistyki

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

14 czerwca
2006 r.

59

Wykorzystanie przychodów i akcji z prywatyzacji

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

14 lipca
2006 r.

18

60

Świadczenie usług publicznych przez niektóre organy administracji rządowej
przy zastosowaniu mediów elektronicznych

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

11 października
2006 r.

19

61

Restrukturyzacja i przygotowanie prywatyzacji spółek sektora chemii ciężkiej

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

11 października
2006 r.

20

62

Restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe w sektorze elektroenergetycznym

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

13 października
2006 r.

21

63

Działalność Biura Studiów i Projektów Łączności TELEPROJEKT

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

16 października
2006 r.

22

64

Działalność wybranych jednostek badawczo-rozwojowych

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

24 października
2006 r.

23

65

Prywatyzacja Polskich Hut Stali SA

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

10 stycznia
2007 r.

24

66

Realizacja rządowego „Programu promocji gospodarczej Polski do roku 2005”

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

10 stycznia
2007 r.

25

67

Realizacja programu restrukturyzacji górnictwa i przetwórstwa siarki

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

12 stycznia
2007 r.

26

68

Tworzenie i działalność fundacji, których fundatorami są Skarb Państwa lub
jednostki sektora finansów publicznych

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

25 stycznia
2007 r.

27

69

Wykonywanie zadań przez administrację publiczną w zakresie budowy autostrady
A-1 północ-południe

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

24 maja
2006 r.

28

70

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 21 – gospodarka morska

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

14 czerwca
2006 r.

71

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 26 – łączność

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

14 czerwca
2006 r.

72

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 39 – transport

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

14 czerwca
2006 r.

73

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 71 – Urząd Transportu Kolejowego

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

14 czerwca
2006 r.

74

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 76 – Urząd Regulacji Telekomunikacji
i Poczty

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

14 czerwca
2006 r.

75

Finansowanie dróg publicznych zarządzanych przez samorządy wojewódzkie
i powiatowe

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

3 sierpnia
2006 r.

29

76

Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w umowach koncesyjnych na budowę
i eksploatację autostrad A2 i A4

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

22 września
2006 r.

30

77

Wykonywanie postanowień umowy koncesyjnej na budowę przez przystosowanie
autostrady A-4 na odcinku Katowice-Kraków do wymogów autostrady płatnej i jej
eksploatację

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

22 września
2006 r.

31

78

Wprowadzanie zmian organizacyjnych w p.p.u.p. „Poczta Polska”
w 2005 r.

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

15 listopada
2006 r.

32

1

2

3

4

5

5 lutego
2007 r.

33

79

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

80

Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej
na samorządowe budownictwo drogowe

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

7 marca
2007 r.

34

81

Odpłatność za studia w państwowych szkołach wyższych

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

4 kwietnia
2006 r.

35

82

Organizacja egzaminów eksternistycznych w systemie oświaty

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

4 maja
2006 r.

36

83

Finansowanie ze środków publicznych sportu wyczynowego

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

29 maja
2006 r.

37

84

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dep. Nauki, Ośw.
I Dziedz. Narod.

14 czerwca
2006 r.

85

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 14 – Rzecznik Praw Dziecka

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

14 czerwca
2006 r.

86

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 24 – kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego oraz wykonanie w 2005 r. planów finansowych Funduszu Promocji
Kultury i Funduszu Promocji Twórczości

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

14 czerwca
2006 r.

87

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 25 – kultura fizyczna
i sport oraz wykonanie w 2005 r. planów finansowych Funduszu Zajęć SportowoRekreacyjnych dla Uczniów i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

14 czerwca
2006 r.

88

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r. cz. 28 – nauka, cz. 30 - oświata
i wychowanie, cz. 38 - szkolnictwo wyższe oraz wykonanie w 2005 r. planu
finansowego Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

14 czerwca
2006 r.

89

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 27 – informatyzacja

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

14 czerwca
2006 r.

90

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r., cz. 67 – Polska Akademia Nauk

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

14 czerwca
2006 r.

91

Organizacja i finansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

20 czerwca
2006 r.

38

92

Wykorzystanie środków publicznych na funkcjonowanie instytucji kultury
prowadzonych przez Ministra Kultury

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

7 sierpnia
2006 r.

39

93

Realizacja programów badawczych finansowanych ze środków publicznych

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

14 grudnia
2006 r.

40

94

Realizacja centralnych zakupów sprzętu komputerowego dla szkół
i placówek oświatowych

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

5 stycznia
2007 r.

41

95

Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

20 lutego
2007 r.

42

96

Osiąganie przez Wojska Lądowe zdolności obronnych wynikających z procesu
planowania obronnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) (poufna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

18 stycznia
2006 r.

43

97

Przygotowanie Policji do zwalczania przestępczości zorganizowanej (poufna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

18 stycznia
2006 r.

44

98

Proces rekonwersji zawodowej żołnierzy zawodowych odchodzących z Sił Zbrojnych
RP

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

26 kwietnia
2006 r.

45

99

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 29 – obrona narodowa

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

14 czerwca
2006 r.

100

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 42 – sprawy wewnętrzne

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

14 czerwca
2006 r.

101

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 57 – Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (tajna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

13 czerwca
2006 r.

102

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 59 – Agencja Wywiadu (tajna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

13 czerwca
2006 r.

103

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r. przez Wojskowe Służby Informacyjne (tajna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

13 czerwca
2006 r.

104

Organizacja i realizacja procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

29 czerwca
2006 r.

46

105

Realizacja zadań ustawowych przez Biuro Ochrony Rządu

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

10 lipca
2006 r.

47

5

6
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5

106

Osiąganie przez Siły Powietrzne zdolności obronnych wynikających z procesu
planowania obronnego organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) (poufna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

29 grudnia
2006 r.

48

107

Funkcjonowanie systemu przygotowania kandydatów do zawodu lekarza

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

21 marca
2006 r.

49

108

Prawidłowość świadczenia usług przez domy pomocy społecznej

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

23 maja
2006 r.

50

109

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 12 – Państwowa Inspekcja Pracy

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

14 czerwca
2006 r.

110

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 31 – praca; wykonanie planów
finansowych Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych w 2005 r.

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

14 czerwca
2006 r.

111

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 44 – zabezpieczenie społeczne

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

14 czerwca
2006 r.

112

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 46 – zdrowie

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

14 czerwca
2006 r.

113

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 54 – Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych; wykonanie planu finansowego Państwowego Funduszu
Kombatantów w 2005 r.

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

14 czerwca
2006 r.

114

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego; wykonanie planów finansowych Funduszu Emerytalno-Rentowego,
Funduszu Administracyjnego
i Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w 2005 r.

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

14 czerwca
2006 r.

115

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
wykonanie planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2005 r.

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

14 czerwca
2006 r.

116

Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia
w 2005 r.

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

14 czerwca
2006 r.

117

Wykonanie planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2005 r.

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

14 czerwca
2006 r.

118

Wykonanie zadań z zakresu rehabilitacji leczniczej realizowanej
w ramach prewencji rentowej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz wydatkowanie środków na ten cel

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

22 czerwca
2006 r.

51

119

Zawieranie i realizacja kontraktów na świadczenia zdrowotne w ramach
ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

10 stycznia
2007 r.

52

120

Wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych oraz finansowanie leków
niepodlegających refundacji na podstawie przepisów dotyczących powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

2 lutego
2007 r.

53

121

Pozyskanie i sprzedaż drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe w latach 2002-2004

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

10 marca
2006 r.

54

122

Zintegrowany System Katastralny w latach 2000-2005 (I półr.)

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

14 kwietnia
2006 r.

55

123

Funkcjonowanie nadzoru budowlanego

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

24 kwietnia
2006 r.

56

124

Przestrzeganie wymagań związanych z opłatami dotyczącymi koncesji na
wydobywanie wybranych kopalin pospolitych i podstawowych w latach 2002-2004

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

5 czerwca
2006 r.

57

125

Funkcjonowanie rolnictwa ekologicznego w Polsce

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

7 czerwca
2006 r.

58

126

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 18 – budownictwo, gospodarka
przestrzenna i mieszkaniowa

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

14 czerwca
2006 r.

127

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 22 – gospodarka wodna i cz. 41
– środowisko

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

14 czerwca
2006 r.

128

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 32 – rolnictwo, cz. 33 – rozwój wsi,
cz. 35 – rynki rolne; wykonanie planu finansowego Centralnego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych w 2005 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

14 czerwca
2006 r.

129

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r. – realizacja inwestycji wieloletnich
finansowanych ze środków publicznych

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

14 czerwca
2006 r.

130

Wykonanie planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych
w 2005 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

14 czerwca
2006 r.
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14 czerwca
2006 r.
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131

Wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego w 2005 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

132

Wykonanie planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w 2005 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

14 czerwca
2006 r.

133

Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2005 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

14 czerwca
2006 r.

134

Wykonanie planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w 2005 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

14 czerwca
2006 r.

135

Gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku w latach 2004-2005

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

22 czerwca
2006 r.

59

136

Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

22 sierpnia
2006 r.

60

137

Realizacja płatności bezpośrednich dla rolników po wejściu Polski do Unii
Europejskiej w latach 2004-2005 (I półr.)

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

21 września
2006 r.

61

138

Działalność Funduszu Promocji Mleczarstwa w latach 2004-2006
(I kw.)

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

22 stycznia
2007 r.

62

139

Pozyskanie i utrzymanie siedzib Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

14 marca
2007 r.

63

140

Gospodarowanie lokalami użytkowymi w miastach woj. podlaskiego w latach 20032005 (I kw.)

Del.
w Białymstoku

9 lutego
2006 r.

64

141

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 85/20 – woj. podlaskie

Del.
w Białymstoku

14 czerwca
2006 r.

142

Wywiązywanie się wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku
udostępniania informacji publicznej

Del.
w Białymstoku

18 grudnia
2006 r.

143

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 85/04
– woj. kujawsko-pomorskie

Del.
w Bydgoszczy

14 czerwca
2006 r.

144

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 85/22 – woj. pomorskie

Del.
w Gdańsku

14 czerwca
2006 r.

145

Gospodarowanie przez Agencję Mienia Wojskowego składnikami mienia Skarbu
Państwa w latach 2002-2005

Del.
w Gdańsku

1 sierpnia
2006 r.

66

146

Realizacja inwestycji finansowanej ze środków publicznych pn. „Gdańskie Centrum
Muzyczno-Kongresowe na Wyspie Ołowiance”

Del.
w Gdańsku

20 sierpnia
2006 r.

67

147

Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa
pomorskiego w latach 2004-2005 (3 kw.)

Del.
w Gdańsku

20 sierpnia
2006 r.

68

148

Wykorzystanie środków publicznych w sektorze stoczniowym
w latach 2001-2005

Del.
w Gdańsku

29 marca
2007 r.

69

149

Udzielanie zamówień publicznych przez samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej z terenu województwa pomorskiego

Del.
w Gdańsku

19 grudnia
2006 r.

70

150

Segregacja, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w gminach ze szczególnym uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych

Del.
w Katowicach

5 czerwca
2006 r.

71

151

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 85/24 – woj. śląskie

Del.
w Katowicach

14 czerwca
2006 r.

152

Likwidacja kopalń węgla kamiennego w 2005 r., z uwzględnieniem wykorzystania
dotacji budżetowych, w tym pożyczki Banku Światowego

Del.
w Katowicach

9 października
2006 r.

72

153

Wykorzystanie dotacji budżetowych na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie
węgla kamiennego w 2005 r., z uwzględnieniem środków pożyczki Banku
Światowego

Del.
w Katowicach

18 października
2006 r.

73

154

Gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu
Państwa

Del.
w Kielcach

17 maja
2006 r.

74

155

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 85/26 – woj. świętokrzyskie

Del.
w Kielcach

14 czerwca
2006 r.

156

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości

Del.
w Kielcach

26 marca
2007 r.

157

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 85/12 – woj. małopolskie

Del.
w Krakowie

14 czerwca
2006 r.

158

Funkcjonowanie parków narodowych w zakresie zachowania, zrównoważonego
użytkowania oraz odnawiania zasobów przyrody

Del.
w Krakowie

11 lipca
2006 r.
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159

Funkcjonowanie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt na terenie województwa
małopolskiego dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego

Del.
w Krakowie

22 listopada
2006 r.

77

160

Realizacja inwestycji w Międzynarodowym Porcie Lotniczym
w Balicach

Del.
w Krakowie

12 stycznia
2007 r.

78

161

Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i jego wpływ na aktualizację ewidencji
gruntów i budynków oraz skutki podatkowe tych czynności

Del.
w Krakowie

26 stycznia
2007 r.

79

162

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.

80

163

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 85/06 – woj. lubelskie

Del.
w Lublinie

14 czerwca
2006 r.

164

Ochrona wód zlewni rzeki Bug w latach 2003-2006 (I kw.)

Del.
w Lublinie

31 stycznia
2007 r.

81

165

Realizacja inwestycji i remontów w szkołach i placówkach oświatowych jednostek
samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w latach 2004-2006 (I półr.)

Del.
w Lublinie

3 stycznia
2007 r.

82

166

Wypełnianie przez wojewodów obowiązku utrzymania na drogowych przejściach
granicznych sprawności technicznej wag do ważenia samochodów ciężarowych,
na północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej
w latach 2005-2006 (I kw.)

Del.
w Lublinie

20 stycznia
2007 r.

83

167

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 85/10 – woj. łódzkie

Del.
w Łodzi

14 czerwca
2006 r.

168

Przekształcenia własnościowe, procesy naprawcze i likwidacyjne
w wybranych przedsiębiorstwach państwowych nadzorowanych przez Wojewodę
Łódzkiego

Del.
w Łodzi

25 lipca
2006 r.

169

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 85/28 – woj. warmińsko-mazurskie

Del.
w Olsztynie

14 czerwca
2006 r.

170

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r., cz. 85/16 – woj. opolskie

Del.
w Opolu

14 czerwca
2006 r.

171

Prawidłowość wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Del.
w Opolu

19 czerwca
2006 r.

85

172

Prywatyzacja Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA

Del.
w Opolu

14 listopada
2006 r.

86

173

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA

Del.
w Opolu

14 listopada
2006 r.

87

174

Przygotowanie i funkcjonowanie systemu rent strukturalnych

Del.
w Poznaniu

6 lutego
2006 r.

88

175

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 85/08 – woj. lubuskie

Del.
w Poznaniu

14 czerwca
2006 r.

176

Prawidłowość funkcjonowania izb wytrzeźwień, ze szczególnym uwzględnieniem
warunków przyjmowania i przetrzymywania osób zatrzymanych oraz poszanowania
ich praw

Del.
w Poznaniu

5 marca
2007 r.

89

177

Prawidłowość planowania i wykorzystania środków na wynagrodzenia oraz
zmiany w organizacji wewnętrznej jednostek administracji publicznej stopnia
wojewódzkiego

Del.
w Rzeszowie

18 stycznia
2006 r.

90

178

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r., cz. 85/18 – woj. podkarpackie

Del.
w Rzeszowie

14 czerwca
2006 r.

179

Zasadność udzielenia i realizacji 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

27 marca
2007 r.

180

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 85/32 – woj. zachodniopomorskie

Del.
w Szczecinie

14 czerwca
2006 r.

181

Wykorzystanie środków wspólnotowych z Finansowego Instrumentu Wspierania
Rybołówstwa (FIWR) na restrukturyzację rybołówstwa morskiego

Del.
w Szczecinie

25 lipca
2006 r.

92

182

Gospodarowanie środkami publicznymi przez instytucje kultury, dla których
organizatorem jest miasto stołeczne Warszawa

Del.
w Warszawie

30 stycznia
2006 r.

93

183

Reagowanie Policji w województwie mazowieckim na zgłoszenia
o przestępstwach i zaginięciach osób w latach 2003-2004

Del.
w Warszawie

24 marca
2006 r.
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184

Wykorzystanie przez małe i średnie przedsiębiorstwa pomocy finansowej uzyskanej
w ramach programu „PHARE 2001 Spójność Społeczno-Gospodarcza – Rozwój
Małych i Średnich Przedsiębiorstw” z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych

Del.
w Warszawie

28 kwietnia
2006 r.

95

185

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 04 – Sąd Najwyższy

Del.
w Warszawie

14 czerwca
2006 r.

186

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 05 – Naczelny Sąd Administracyjny

Del.
w Warszawie

14 czerwca
2006 r.

187

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 06 – Trybunał Konstytucyjny

Del.
w Warszawie.

14 czerwca
2006 r.

188

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 85/14 – woj. mazowieckie

Del.
w Warszawie

14 czerwca
2006 r.

189

Przygotowanie, realizacja i finansowanie budowy siedziby Telewizji Polskiej SA
w Warszawie

Del.
w Warszawie

13 listopada
2006 r.

96

190

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.

97

191

Zagospodarowanie mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Agencję
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu w latach 2000-2004

Del.
we Wrocławiu

7 czerwca
2006 r.

98

192

Wykonanie budżetu państwa w 2005 r., cz. 85/30 – woj. wielkopolskie

Del.
we Wrocławiu

14 czerwca
2006 r.

193

Rozliczanie składek na ubezpieczenia emerytalne, przekazywanych przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych do otwartych funduszy emerytalnych w latach 20012005 (I półr.)

Del.
we Wrocławiu

31 sierpnia
2006 r.

99

194

Realizacja programu wieloletniego Program dla Odry 2006, szczególnie w obszarze
zabezpieczenia przeciwpowodziowego

Del.
we Wrocławiu

26 marca
2007 r.

100

195

Realizacja inwestycji drogowych w Gorzowie Wielkopolskim finansowanych
ze środków publicznych w latach 1999-2004

Del.
w Zielonej Górze

17 stycznia
2006 r.

101

196

Wykonanie budżetu państwa w 2004 r., cz. 85/02 – woj. dolnośląskie

Del.
w Zielonej Górze

14 czerwca
2006 r.

197

Realizacja przez organy administracji publicznej obowiązku zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnikom imprezy „Przystanek Woodstock” w Kostrzynie
nad Odrą

Del.
w Zielonej Górze

14 września
2006 r.

198

Informacja o skargach, listach i wnioskach skierowanych do Najwyższej Izby Kontroli
w 2005 r.

Dep. Strategii
Kontrolnej

16 maja
2006 r.

199

Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2005 r.

Dep. Strategii
Kontrolnej

13 czerwca
2006 r.

102
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Wykaz
informacji
o wynikach kontroli
wys³anych do organów
szczebla wojewódzkiego
w okresie
od 1 stycznia 2006 r.
do 31 marca 2007 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 2006 r. do 31 marca 2007 r.

2

Lp.

Tytuł kontroli

Jednostka
organizacyjna

Adresat

1

2

3

4

5

1

Przewozy drogowe i składowanie towarów niebezpiecznych w województwie
podlaskim w latach 2003-2005

Del.
w Białymstoku

Wojewoda
Podlaski

2 lutego
2007 r.

2

Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego programów ochrony
środowiska w latach 2002-2006 (I kw.)

Del.
w Białymstoku

Wojewoda
Podlaski

1 marca
2007 r.

3

Realizacja przez gminy dochodów z majątku

Del.
w Kielcach

Wojewoda
Świętokrzyski

22 lutego
2006 r.

4

Realizacja zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej
i sanitarnej na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego
w latach 2003-2005

Del.
w Olsztynie

Wojewoda
Warmińsko-Mazurski

12 grudnia
2006 r.

5

Lokalizacja dużych obiektów handlowych (super- i hipermarketów) w woj.
łódzkim

Del.
w Łodzi

Wojewoda
Łódzki

5 stycznia
2006 r.

6

Działania administracji publicznej województwa łódzkiego na rzecz
pozyskiwania funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Del.
w Łodzi

Wojewoda Łódzki

25 maja
2006 r.

7

Lokalizacja i budowa stacji telefonii komórkowej w województwie łódzkim

Del.
w Łodzi

Wojewoda Łódzki

25 maja
2006 r.

8

Realizacja dochodów z podatku od nieruchomości przez gminy z terenu
województwa łódzkiego w latach 2004-2005

Del.
w Łodzi

Wojewoda
Łódzki

12 grudnia
2006 r.

9

Realizacja Wojewódzkiego Programu PILICA

Del.
w Łodzi

Wojewoda
Łódzki

18 stycznia
2007 r.

10

Funkcjonowanie towarzystw budownictwa społecznego oraz gospodarowanie
gminnym zasobem mieszkaniowym w mieście Poznaniu

Del.
w Poznaniu

Wojewoda
Wielkopolski

7 sierpnia
2006 r.

11

Realizacja umowy międzynarodowej z dnia 6 lipca 1995 r. pomiędzy
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o stosunkach prawnych
i współpracy na wspólnej granicy państwowej w latach 2000-2004

Del.
w Rzeszowie

Wojewoda
Podkarpacki

20 kwietnia
2006 r.

12

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w regionie karpackim

Del.
w Rzeszowie

Wojewoda
Podkarpacki

21 grudnia
2006 r.

13

Funkcjonowanie nadzoru budowlanego na terenie województwa
mazowieckiego

Del.
w Warszawie

Wojewoda
Mazowiecki

17 maja
2006 r.

Data wysłania

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Syntezy
ustaleń i wniosków
poszczególnych
kontroli

Za³¹cznik nr 3
do Sprawozdania
z dzia³alnoœci
Najwy¿szej Izby Kontroli

1

Tytu³ kontroli
Sprawowanie przez
prezesów sądów
rejonowych i Ministra
Sprawiedliwości nadzoru
nad działalnością
komorników, w zakresie
określonym ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach sądowych
i egzekucji

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 oraz istniejące zaległości, 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. Podkreślić
należy, że zasady naboru i prowadzenia aplikacji komorniczej są określone odmiennie niż dla innych zawodów prawniczych. Zdaniem
NIK, uzależnienie naboru na aplikację komorniczą od zgody korporacji zawodowej (zatrudnienie aplikanta przez komornika wymaga
zgody rady izby komorniczej) oraz pozostawienie określenia trybu i zasad naboru na aplikacje komorniczą samorządowi komorników
w formie uchwały, może wpływać na ograniczenie dostępności do zawodu komornika.Izba zwróciła 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. Izbę szczególnie zaniepokoił fakt,
że chociaż od uchwalenia ustawy o komornikach sądowych i egzekucji minęło 8 lat, Minister Sprawiedliwości nie wydał rozporządzeń
wykonawczych, 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
(wydane zostały 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,

2

– 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.

Tytu³ kontroli
Koszty funkcjonowania
administracji
samorządowej

Cel

Zakres

Ustalenie wysokości kosztów funkcjonowania administracji samorządowej
i ich udziału w wydatkach jednostek
samorządu terytorialnego oraz ocena
planowania i gospodarowania środkami publicznymi przez te jednostki.

Kontrolę przeprowadzono w 84 jednostkach samorządu terytorialnego:
15 miastach na prawach powiatu, 17
powiatach, 17 gminach miejskich, 17
wiejskich i 18 miejsko-wiejskich.

Od 1 stycznia 2003 r. do 30 czerwca 2005 r. wydatki na administrację samorządową
w kontrolowanych jednostkach wyniosły prawie 1,3 mld zł. Większą część tej kwoty
– 849,1 mln zł – pochłonęły wynagrodzenia oraz świadczenia pozapłacowe: nagrody, szkolenia, dofinansowanie studiów, podróże służbowe, zakupy materiałów i wyposażenia. W podmiotach, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca
były stosunkowo wysokie, wyższe były również – liczone według tej samej miary – wydatki na administrację samorządową.
Z ustaleń kontroli i przeprowadzonej ankiety wynika, że zwiększone środki na wynagrodzenia pracowników samorządowych
nie szły w parze ze wzrostem ich zainteresowania problemami mieszkańców.
Rady gmin i powiatów – organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – ustaliły wójtom, burmistrzom, prezydentom
i starostom wynagrodzenia w wysokościach nieprzekraczających maksymalnych stawek, określonych w ustawie o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Ich znaczne zróżnicowanie wynikało przede
wszystkim z możliwości finansowych kontrolowanej gminy lub powiatu – np. wynagrodzenie wójta gminy Nowy Targ, największej
pod względem liczby ludności gminy wiejskiej, w której jednak dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca były najniższe,
okazało się w 2005 r. niższe od wynagrodzeń wójtów pozostałych gmin wiejskich. Z kolei wynagrodzenie prezydenta Sopotu,
miasta o najmniejszej liczbie ludności wśród miast na prawach powiatu, ale w którym dochody na jednego mieszkańca były
najwyższe, należało w 2004 r. do najpokaźniejszych w tej grupie podmiotów.
Wydatki na funkcjonowanie i obsługę organów stanowiących jednostek samorządowych wyniosły, w okresie o którym mowa, 47
mln zł. Kształtowały się one od 1,3 tys. zł (gmina wiejska Płoskinia) do 29,3 tys. zł (Zielona Góra, miasto na prawach powiatu)
w przeliczeniu na jednego radnego. Tak znaczne zróżnicowanie wysokości wydatków wynikało z różnej wysokości diet pobieranych przez radnych oraz wydatków na ich podróże służbowe, krajowe i zagraniczne oraz szkolenia. W powiatach kołobrzeskim,
poddębickim oraz gminach Kraśnik i Uniejów, w których dochody w przeliczeniu na mieszkańca należały do najniższych, jedyny
wydatek związany z funkcjonowaniem i obsługą rady gminy bądź powiatu stanowiły wypłacone radnym diety.
Udział wydatków na administrację w wydatkach ogółem najniższy był w miastach na prawach powiatu, najwyższy zaś
w powiatach i gminach wiejskich.
Wysokość kosztów funkcjonowania administracji samorządowej zależała również od sposobu gospodarowania środkami
publicznymi. W 2003 r. jedynie w 13 urzędach lub starostwach przeprowadzono analizę kosztów oraz stanu zatrudnienia, w 34
ograniczono możliwość korzystania przez pracowników z telefonów służbowych do celów prywatnych, zaś w 35 zmniejszono
wydatki na opłaty pocztowe, zatrudniając do roznoszenia korespondencji gońców, bądź strażników miejskich i pracowników
urzędu. Oszczędności z tego tytułu wyniosły 1,3 mln zł.
Zdaniem NIK, w większości kontrolowanych urzędów gmin i starostw powiatowych mechanizmy kontroli finansowej okazały się
nieskuteczne. Stwierdzono również, iż w 35 jednostkach wydatki na administrację samorządową klasyfikowane były niezgodnie
ze stosownymi rozporządzeniami Ministra Finansów. Jak ustalono, w wielu przypadkach powodem tego był fakt, że wydatki
owe nie zostały przewidziane w planach finansowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie skutecznej kontroli
finansowej,
– ewidencjonowanie wydatków, stanowiących koszty administracji samorządowej, zgodnie ze szczegółowymi
zasadami klasyfikacji budżetowej.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie funduszy
strukturalnych w ramach
Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego (ZPORR)

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości wdrażania programu przez jednostki administracji
publicznej oraz realizacji przez beneficjentów wybranych projektów finansowanych ze środków ZPORR.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Gospodarki i Pracy – od 31 października 2005 r.,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów, 15 urzędów marszałkowskich, 15 urzędów wojewódzkich
i 15 beneficjentów programu.

Izba negatywnie oceniła wdrażanie programu w 2005 r., wskazując na duże
opóźnienia w jego realizacji i niski poziom absorpcji funduszy strukturalnych,
wskutek czego środki przyznane przez Komisję Europejską na sfinansowanie ZPORR w latach 2004-2006 mogą nie zostać
wykorzystane. Podstawowe zasady realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego określiła ustawa
o Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006, zaś sam ZPORR został przyjęty rozporządzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z lipca 2004 r. Jest on największym z siedmiu programów operacyjnych, a jego celem jest m.in. stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności polskich regionów, umacnianie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej kraju oraz
integracji i więzi z Unią Europejską. Za jego wdrażanie odpowiada instytucja zarządzająca, której funkcję pełniło Ministerstwo
Gospodarki i Pracy, a od 1 listopada 2005 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W każdym województwie działają instytucje
pośredniczące, których zadania realizują urzędy wojewódzkie, odpowiedzialne za zawieranie umów z beneficjentami – przede
wszystkim samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli. Istotną rolę we wdrażaniu programu odgrywają też urzędy marszałkowskie, odpowiedzialne m.in. za ocenę i wybór projektów zgłaszanych przez beneficjentów. Funkcję instytucji płatniczej
pełni Ministerstwo Finansów.
Do końca września 2005 r. z funduszy strukturalnych wykorzystano 2,7 mln zł, co stanowiło 2,3% alokacji, czyli zasobu funduszy
strukturalnych przyznanych przez Komisję Europejską na lata 2004-2006, zaś na koniec grudnia 2005 r. wykorzystano 9,1%
alokacji. Przyczyną tak niskiego wykorzystania funduszy strukturalnych były, w ocenie NIK, m.in. opóźnienia we wdrażaniu
ZPORR, powstałe na etapie przygotowywania podstawowych dokumentów przez instytucję zarządzającą. Wytyczne i procedury
ZPORR zostały przez nią opracowane zbyt późno, były nadmiernie skomplikowane – np. w części dotyczącej oceny formalnej
i merytorycznej wniosków o finansowanie projektów szczegółowych. Szwankowała też koordynacja działań prowadzonych
przez instytucję zarządzającą, jak też przez pełniące funkcje instytucji pośredniczących urzędy wojewódzkie oraz urzędy
marszałkowskie. Kontrola NIK wykazała, że w 15 spośród 16 urzędów marszałkowskich proces oceny wniosków przebiegał
z opóźnieniami, były też przypadki nieinformowania beneficjentów o wynikach oceny oraz nieterminowego rozpatrywania
odwołań od orzeczonych ocen. Refundacja wydatków poniesionych przez beneficjentów także przebiegała z opóźnieniami,
spowodowanymi długotrwałym weryfikowaniem wniosków o płatność. Część beneficjentów, zniechęcona skomplikowaną i czasochłonną procedurą, rezygnowała ze składania wniosków o płatności okresowe, poprzestając na złożeniu wniosku po zakończeniu
realizacji całego projektu. Następstwem tej praktyki było niższe zaawansowanie płatności z funduszy strukturalnych. Ustalenia
kontroli wskazują, że beneficjenci w większości prawidłowo realizowali badane projekty. Nie stwierdzono przypadków refundacji
wydatków niekwalifikujących się do wsparcia z funduszy strukturalnych, miało miejsce natomiast nierzetelne sporządzanie wniosków o płatności, naruszanie prawa zamówień publicznych i niewyodrębnianie w ewidencji księgowej wydatków ponoszonych
w ramach projektu.
Zdaniem Izby, stan zatrudnienia w instytucji zarządzającej, urzędach marszałkowskich i instytucjach pośredniczących był
niewystarczający w stosunku do nałożonych zadań, co powodowało opóźnienia w realizacji ZPORR. Wobec perspektywy
rozpoczęcia wdrażania programów na lata 2007-2013 i spodziewanego zwiększenia płatności, problemy kadrowe tych instytucji
mogą się nasilać.
Z ustaleń kontroli wynika również, że centralizacja zarządzania ZPORR nie przyniosła zamierzonych efektów, takich jak sprawna
koordynacja i pełne wykorzystanie funduszy. Wydłużył się natomiast proces absorpcji funduszy strukturalnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– uproszczenie i uelastycznienie procedur zarządzania ZPORR,
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– usprawnienie koordynacji współdziałania instytucji zarządzającej z urzędami
marszałkowskimi i wojewódzkimi,
– uproszczenie zasad weryfikacji wniosków o płatność,

– zwiększenie zatrudnienia w komórkach organizacyjnych instytucji wdrażających ZPORR,
– zdecentralizowanie systemu zarządzania programami rozwoju regionalnego.

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie systemu
wewnętrznej kontroli
finansowej funduszy
strukturalnych

Cel

Zakres

Ocena realizacji zadań związanych
z ustanowieniem i funkcjonowaniem
wybranych elementów systemu kontroli
wewnętrznej środków pochodzących
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Kontrolę przeprowadzono w ministerstwach: Gospodarki i Pracy, Gospodarki, Finansów, Infrastruktury,
Transportu i Budownictwa, Edukacji
Narodowej i Sportu, Nauki i Informatyzacji, Edukacji i Nauki, w Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
oraz w 16 wojewódzkich urzędach
pracy i 16 regionalnych instytucjach
finansujących.

System zarządzania i kontroli funduszy strukturalnych w Polsce spełniał wymogi
określone przez Komisję Europejską i na ogół zapewniał wykrywanie nieprawidłowości
w wykorzystaniu tych środków. Jednakże procedury zarządzania i kontroli finansowej przyjęte w ramach programów operacyjnych były zbyt rozbudowane. Opóźnienia w przygotowaniu aktów prawnych, skomplikowany system sporządzania i weryfikacji
wniosków dotyczących płatności i refundacji środków, niewdrożenie, mimo wydatkowania 12,6 mln zł, systemu informatycznego
monitoringu i kontroli finansowej, to niektóre z przyczyn opóźnień wypłat z funduszy strukturalnych. W ocenie NIK, niezadowalające
wykorzystanie owych funduszy, zwłaszcza w ramach SPO Transport, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, stwarza realne ryzyko utraty części unijnych środków z alokacji na 2004 r. Aby temu zapobiec, do końca 2006 r.
Polska powinna była przekazać Komisji Europejskiej wnioski na kwotę 554,2 mln euro.
Fundusze strukturalne, będące instrumentami Polityki Spójności Społeczno-Gospodarczej Unii Europejskiej, mają na celu zwiększenie
spójności ekonomicznej i społecznej w Unii. Alokacja dla Polski na lata 2004-2006, dla objętych kontrolą sektorowych programów operacyjnych Transport, Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Rozwój zasobów ludzkich, wynosiła prawie 3,9 mld euro. Do końca
grudnia 2005 r. instytucje zarządzające wystąpiły o refundację środków w łącznej wysokości zaledwie 75,8 mln euro. NIK ustaliła, że
zatwierdzony przez Ministerstwo Finansów System informowania o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych był zbytnio rozbudowany i skomplikowany, wprowadzał więcej wymogów niż rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/94, dotyczące
nieprawidłowości i odzyskiwania wypłaconych nieprawidłowo kwot. Procedury dotyczące sporządzania i weryfikacji wniosków o płatność
i wniosków o refundację były zbyt skomplikowane i czasochłonne. Powtarzanie tych samych czynności w procesie wielopoziomowej
weryfikacji wnio-sków wydłużało ten proces oraz powodowało rozproszenie odpowiedzialności za prawidłową realizację poszczególnych zadań i powstawanie opóźnień. Zdaniem Izby, odpowiedzialność za weryfikację wniosków powinna spoczywać na jednostkach
dysponujących kompletną dokumentacją finansową realizowanych projektów. Wadliwe formułowanie wniosków płatniczych w znacznej
mierze było wynikiem niejasnych procedur i wy-tycznych. W rezultacie ponad 70% złożonych wniosków wymagało uzupełnienia, a 15
z 21 instytucji wdrażających popełniło błędy we wnioskach o refundację na kwotę 148 mln zł, które wymagały dokonywania korekt, co
wydłużało proces weryfikacji i opóźniało uzyskanie refundacji. W siedmiu z 22 jednostek stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości
we wdrażaniu audytu, m.in. opóźnienia w utworzeniu komórki audytu wewnętrznego (od 60 do 180 dni) oraz zatrudnieniu audytora
(30-120 dni). W okresie objętym kontrolą (maj 2004 r. – lipiec 2005 r.) komórki audytu 21 jednostek przeprowadziły 37 zadań audytowych. NIK zwróciła uwagę, że chociaż zgodnie z Programem przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej do końca lutego
2004 r. powinien zostać uruchomiony system informatyczny monitoringu i kontroli (SIMIK), to jednak do czasu zakończenia kontroli w
styczniu 2006 r. nie został on wdrożony. NIK podziela opinię audytorów z Komisji Europejskiej, że brak owego systemu uniemożliwia
bieżące monitorowanie i zarządzanie procesem wdrażania funduszy strukturalnych. O konieczności podjęcia pilnych i skutecznych
działań zmierzających do uruchomienia SIMIK Izba informowała już w latach 2003-2004. Na powstanie nieprawidłowości miała wpływ
znaczna rotacja kadr, jak również niewielki staż pracowników. Warunkiem zwiększenia stopnia wykorzystania funduszy strukturalnych
jest zdecydowana poprawa zdolności instytucjonalnej podmiotów zaangażowanych w realizację programów, w szczególności przez
zapewnienie adekwatnej do zadań liczby pracowników oraz odpowiedniego ich wynagradzania.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– poprawa koordynacji zarządzania
programami operacyjnymi,
– przyspieszenie wdrażania SPO

Transport, SPO Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw oraz SPO Rozwój zasobów ludzkich w celu uniknięcia utraty
środków z alokacji 2004-2006,
– uproszczenie procedur w celu wy-

eliminowania opóźnień we wdrażaniu
programów operacyjnych,
– wdrożenie systemu informatycznego
monitoringu i kontroli (SIMIK).
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja wniosków
sformułowanych po
kontroli przygotowania
i produkcji dowodów
osobistych oraz
prawidłowości działań
administracji rządowej
w zakresie modernizacji
i rozbudowy systemu
personalizacji dokumentów
osobistych

Ocena wniosków NIK sformułowanych po
kontroli Przygotowania i produkcji dowodów osobistych, zakończonej w 2003 r.,
jak również prawidłowości działań pracowników MSWiA oraz Centrum Personalizacji Dokumentów ministerstwa
w związku z modernizacją systemu
teleinformatycznego oraz skuteczności
wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr
2252/2004 dotyczącego zabezpieczeń
i danych biometrycznych w paszportach
i dokumentach podróży, wydawanych
przez państwa członkowskie.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Centrum Personalizacji
Dokumentów MSWiA.

W 2000 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarł umowę z Konsorcjum, w
skład którego wchodziła Drukarnia Skarbowa SA i firma węgierska Multi-polaris Kft, na
utworzenie systemu centralnej personalizacji dokumentów osobistych i ich wydawania. W połowie 2004 r. następcą prawnym Drukarni
Skarbowej została Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA. W wyniku przeprowadzonej w 2003 r. kontroli, NIK krytycznie oceniła
przygotowanie i produkcję dowodów osobistych, jednak większość jej wniosków sformułowanych pod adresem szefa resortu spraw
wewnętrznych i administracji nie została zrealizowana. Do końca stycznia 2006 r. Minister SWiA oraz kolejni dyrektorzy CPD MSWiA nie
wyegzekwowali wykonania w całości zadań określonych w umowie z 2000 r. Wykonawca m.in. nie dostarczył dokumentacji umożliwiającej
bezpieczną eksploatację systemu personalizacji oraz nie zapewnił możliwości szyfrowania danych przesyłanych z urzędów gmin. Wskutek
nieprawidłowości w realizacji umowy, MSWiA nie otrzymało należnego sprzętu komputerowego i innych urządzeń o wartości ponad 12
mln zł, natomiast CPD poniosło dodatkowe koszty w wysokości prawie 0,6 mln zł, związane m.in. z naprawą systemu kopii zapasowych.
Minister SWiA i kolejni dyrektorzy CPD nie dołożyli starań w celu wyegzekwowania od wykonawcy kar umownych w wysokości 11 mln zł
za niewykonanie w całości przedmiotu zamówienia, a także z tytułu niewywiązywania się wykonawcy z obowiązku wymiany wadliwych
blankietów dowodów osobistych i książeczek paszportowych w ciągu 7 dni od daty reklamacji oraz przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika reklamacji z tytułu wad w dostarczanych dokumentach. Zdaniem NIK, rezygnacja z naliczania i egzekwowania kar była działaniem
niegospodarnym i świadczy o nierzetelności osób odpowiedzialnych za realizację umowy, a tym samym o braku dbałości o interesy
Skarbu Państwa. Do końca stycznia 2006 r. założony w umowie dzienny potencjał personalizacji – 20 tys. dowodów osobistych i 7 tys.
paszportów – nie został osiągnięty. Brak pełnej wydajności systemu stwarzał zagrożenie niezrealizowania ustawowego obowiązku
wymiany – do 31 grudnia 2007 r. – dowodów osobistych wydanych obywatelom przed 1 stycznia 2001 r.
NIK ustaliła, że nie przeprowadzono audytu całego systemu teleinformatycznego wykorzystywanego na potrzeby personalizacji dokumentów osobistych, co umożliwiłoby podjęcie niezbędnych działań zapewniających jego bezpieczną eksploatację. Do dnia zakończenia
kontroli Minister SWiA nie wywiązał się ponadto z obowiązku prowadzenia Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Utraconych Dowodów
Osobistych. Przy realizacji umów na świadczenie usług utrzymania systemu personalizacji dokumentów osobistych, dyrektorzy CPD
niegospodarnie wydatkowali kwotę prawie 3,5 mln zł, wynikającą z różnicy cen tych usług świadczonych przez różne podmioty. CPD
MSWiA, bez rozeznania rzeczywistych potrzeb, zawarło umowę na modernizację systemu, co NIK oceniła jako nierzetelne i niecelowe.
Znacząca część zamówionego dla gmin sprzętu nie była potrzebna, a wydatki w kwocie ponad 11,5 mln zł poniesione m.in. na zakup
sprzętu komputerowego NIK oceniła jako niegospodarne. NIK zwróciła również uwagę na możliwość wystąpienia konfliktu interesów
przy zawarciu i realizacji tych umów. W latach 2004-2005 CPD zawarło umowy na łączną kwotę prawie 41 mln zł w wyniku postępowań
przeprowadzonych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
W związku ze szkodą powstałą w wyniku niewyegzekwowania przedmiotu umowy i kar umownych, a także dokonaniem niegospodarnych
wydatków, NIK skierowała do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– wyegzekwowanie pełnego wykonania
przedmiotu umowy z 3 września 2000 r.
oraz naliczenie i wyegzekwowanie od
wykonawcy kar umownych,
– przeprowadzenie audytu całego

systemu teleinformatycznego zainstalowanego na potrzeby personalizacji
dokumentów, w celu ochrony jego
bezpieczeństwa oraz prawidłowej eksploatacji.

Tytu³ kontroli
Wykonywanie przez gminy
zadań wynikających
z ustawy o postępowaniu
wobec dłużników
alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości przyznawania
i wypłacania zaliczek alimentacyjnych, skuteczności egzekwowania
od dłużników alimentacyjnych zwrotu
zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym oraz wykorzystywania przez
organy gmin uprawnień ustawowych
w wypadku bezskutecznej egzekucji
tych należności.

Kontrolą objęto 5 gmin województwa
łódzkiego i 5 gmin województwa mazowieckiego.

Izba pozytywnie oceniła przyznawanie i wypłacanie przez organy gmin zaliczek
alimentacyjnych. Uznała jednocześnie, iż organy te w niewystarczającym stopniu
korzystały z ustawowych uprawnień do działań dyscyplinujących wobec dłużników alimentacyjnych, wspomagających komorniczą egzekucję należności z tytułu wypłaconych zaliczek.
Obowiązek alimentacyjny, wynikający z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, polega na dostarczaniu uprawnionym
osobom środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obciąża on krewnych w linii prostej i rodzeństwo.
Z obowiązującej od września 2005 r. ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
wynika, że zaliczka – po uprzednim przyznaniu świadczenia przez sąd – przysługuje w wypadku bezskutecznego egzekwowania
go od zobowiązanego i jest wypłacana przez organ gminy właściwej za względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Prawo do zaliczki alimentacyjnej ustala w drodze decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Decyzja o przyznaniu zaliczki
przekazywana jest z urzędu komornikowi, który wpłaca wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych kwoty, pozostałe po
zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych, na wyodrębniony rachunek bankowy właściwej gminy.
W ocenie NIK, kontrolowane podmioty należycie wykonywały zadania związane z przyznawaniem i wypłacaniem zaliczek
alimentacyjnych. W objętym kontrolą okresie, między 1 września 2005 r. a 30 czerwca 2006 r., wydano 9,6 tys. decyzji
przyznających zaliczki 12 tys. osób. Wypłacone z tego tytułu środki w wysokości 23,8 mln zł pochodziły z dotacji celowej na
realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Stwierdzone przez kontrolerów nieprawidłowości polegały na
wydawaniu decyzji na podstawie niekompletnej dokumentacji oraz załatwianiu spraw z naruszeniem terminu określonego
w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Uwagę zwracała niezwykle niska skuteczność w odzyskiwaniu od dłużników należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Komornicy sądowi wyegzekwowali jedynie 0,49% należności kontrolowanych gmin, zaś średnia dla całego kraju
wynosiła 0,83%. W dwóch z objętych kontrolą gmin komornicy nie odzyskali żadnej kwoty. Nie wywiązywali się oni również
z innych obowiązków nałożonych ustawą. W szczególności nie przekazywali gminom wymaganych informacji o stanie egzekucji i przyczynach ich bezskuteczności, które stanowią podstawę do zastosowania przez gminy środków dyscyplinujących
wobec dłużnika.
Zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, organy gmin przeprowadzają u dłużnika wywiad środowiskowy, zwracają się do właściwego urzędu pracy o zaproponowanie dłużnikowi zajęcia,
a w wypadku braku możliwości aktywizacji zawodowej występują do starosty o skierowanie takiej osoby do robót publicznych.
Gdy dłużnik uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu, odmawia podjęcia pracy bądź uchyla się od niej, gminy powinny złożyć
w prokuraturze wniosek o ściganie za przestępstwo uporczywego uchylania się od płacenia alimentów. Takiemu zawiadomieniu
może towarzyszyć wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.
Izba stwierdziła, że dyscyplinowanie dłużników za pomocą wymienionych instrumentów nie przyniosło spodziewanych rezultatów,
do czego przyczyniła się m.in. zauważalna niekonsekwencja organów gmin w ich wykorzystywaniu. Z ponad 1,8 tys. dłużników
zamieszkałych w kontrolowanych gminach, wywiadami środowiskowymi objęto 648 osób. Do urzędów pracy zwrócono się o znalezienie pracy dla 433 dłużników – ostatecznie podjęło ją 56 osób. Do prokuratur skierowano zawiadomienia w 53 sprawach.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– dokonanie analizy systemu zaliczek
alimentacyjnych celem wypracowania
skutecznych metod zabezpieczenia
społecznego osób uprawnionych do
alimentacji,

– wzmożenie działań wobec dłużników
alimentacyjnych w celu ich aktywizacji
zawodowej.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie placówek
konsularnych Ministerstwa
Spraw Zagranicznych,
ze szczególnym
uwzględnieniem opieki nad
obywatelami polskimi
za granicą

Ocena realizacji zadań służby konsular-

Kontrolę przeprowadzono w Konsulacie

nej związanych z opieką nad obywatelami

Generalnym RP w Londynie oraz amba-

polskimi przebywającymi za granicą,

sadach RP w Dublinie, Madrycie i Oslo.

w tym interwencji podejmowanych w
obronie ich praw i interesów, udzielania
pomocy osobom zatrzymanym i aresztowanym, udzielania pomocy finansowej,
wydawania paszportów oraz rzetelności
informacji sprawozdawczych przekazywanych do MSZ w tym zakresie.

Synteza

Najwyższa Izba Kontroli – pomimo stwierdzenia nieprawidłowości – pozytywnie oceniła
realizację zadań służby konsularnej w zakresie świadczenia za granicą pomocy rodakom,

m.in. zatrzymanym przez policję, ofiarom przestępstw, poszkodowanym w wypadkach, niemającym środków na powrót do kraju, osobom znajdującym się w aresztach i więzieniach. W razie potrzeby konsulowie uczestniczyli też w rozmowach między zatrudnionymi
Polakami, a ich pracodawcami, utrzymywali kontakty z chorymi przebywającymi w szpitalach, pomagali zatrzymanym za wykroczenia
drogowe. Kontrola wykazała, że konsulaty podejmowały interwencje bez zbędnej zwłoki, a dłuższy czas załatwiania niektórych spraw
uzasadniony był m.in. koniecznością zasięgania pisemnych informacji w miejscowych i polskich urzędach i instytucjach.
W placówkach w Wielkiej Brytanii i Irlandii system obsługi interesantów nie był jednak dostosowany do potrzeb rosnącej liczebnie
emigracji zarobkowej po otwarciu przez te kraje rynków pracy dla Polaków. Według szacunków Konsulatu Generalnego RP w Londynie,
w 2005 r. w jego okręgu przebywało 320 tys. obywateli polskich, zaś Ambasada RP w Dublinie oceniała, że w tym samym czasie
w Irlandii znajdowało się 120 tys. Polaków.
Zgłaszający się osobiście do Konsulatu Generalnego RP w Londynie mogli liczyć na załatwienie spraw prawnych i wizowych jeszcze
tego samego dnia, natomiast przyjęcie wniosku o wydanie paszportu możliwe było dopiero po uprzednim telefonicznym umówieniu się
11 tygodni wcześniej. Po zwiększeniu liczby etatów czas oczekiwania na złożenie wniosku paszportowego skrócił się jedynie do trzech
tygodni. Nagminnie występowały trudności w uzyskaniu kontaktu telefonicznego, spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem
systemu łączności i jego niewłaściwą obsługą. Polacy zwracający się telefonicznie o udzielenie pomocy konsularnej po godzinach
pracy placówki mieli utrudniony kontakt z konsulem, gdyż wyznaczony pracownik po wysłuchaniu interesantów tylko niektóre sprawy
kwalifikował jako wymagające natychmiastowego zgłoszenia dyżurującemu konsulowi.
Także w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Dublinie przyjęcie interesanta było możliwe dopiero po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu sprawy z wyprzedzeniem wynoszącym od 6 do 8 tygodni. W tamtejszym konsulacie ten sam pracownik realizował
funkcje decyzyjne i kontrolne przy ustalaniu, pobieraniu i ewidencjonowaniu opłat za czynności konsularne, co było niezgodne ze
standardami kontroli finansowej, określonymi przez Ministra Finansów, w myśl których powyższe obowiązki powinny być rozdzielone
między różnych urzędników.
W skontrolowanych jednostkach stwierdzono nieprawidłowe dokumentowanie niektórych czynności konsularnych, co utrudniało
ustalenie faktycznej liczby interwencji podejmowanych przez konsulat oraz stanu i terminu załatwienia konkretnej sprawy. W rezultacie
dane o podjętych interwencjach, znajdujące się w sprawozdaniach za 2005 r. oraz I półrocze 2006 r., zostały ustalone na podstawie
szacunków, co było sprzeczne z zarządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych zmieniającym zarządzenie w sprawie planowania
i sprawozdawczości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przedstawicielstwach dyplomatycznych, stałych przedstawicielstwach
przy organizacjach międzynarodowych, urzędach konsularnych i instytucjach polskich.
Wiele do życzenia pozostawiały warunki kadrowe i lokalowe konsulatów. W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Dublinie nawet
wzrost zatrudnienia nie zrekompensował obciążenia pracowników czynnościami konsularnymi. Z powodu szczupłości pomieszczeń,
interesantów przyjmowano w korytarzu, nie mieli też możliwości skorzystania z toalety. Natomiast w Konsulacie Generalnym RP
w Londynie znaczna część interesantów na załatwienie swojej sprawy oczekiwała na ulicy.

Wa¿niejsze wnioski
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– zapewnienie sprawnej i bieżącej obsługi konsularnej interesantów w Wielkiej Brytanii i Irlandii,
– wdrożenie odpowiednich procedur
gwarantujących rzetelne dokumento-

wanie i rejestrowanie przez konsulaty
czynności związanych z opieką nad
obywatelami polskimi, w szczególności
w odniesieniu do podejmowanych interwencji.

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 skarbowym
oświadczenia majątkowe,
– sprecyzowanie trybu, sposobu oraz
terminów przekazywania przez urzędy
skarbowe analizy oświadczeń o stanie
majątkowym.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Prywatyzacja Powszechnej
Kasy Oszczędności Banku
Polskiego SA

Ocena prawidłowości przygotowania
i przeprowadzenia prywatyzacji PKO
BP SA.

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu
Państwa i Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA.

Izba pozytywnie oceniła techniczne przygotowanie i przeprowadzenie prywatyzacji
PKO BP. Zastrzeżenia NIK budzi natomiast niezrealizowanie podstawowego celu
prywatyzacji – maksymalizacji przychodów ze sprzedaży akcji. W ofercie publicznej zostały one zaoferowane zbyt tanio.
Na podstawie przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji bank PKO BP został uznany za jednoosobową spółkę Skarbu
Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Oznaczało to, że jego prywatyzacja możliwa była tylko za zgodą
Rady Ministrów. W maju 2000 r. Sejm podjął stosowną uchwałę, a w sierpniu 2001 r. Rada Ministrów, na wniosek Ministra
Skarbu Państwa, wyraziła zgodę na prywatyzację PKO BP.
W latach 2001-2003 Minister Skarbu Państwa trzykrotnie rozpoczynał postępowanie prywatyzacyjne PKO BP. Jego pierwszym
etapem było przeprowadzenie przetargu na wybór doradcy prywatyzacyjnego. Po unieważnieniu trzech przetargów, w trybie
negocjacji z zachowaniem konkurencji jako doradcę wyłoniono konsorcjum Credit Suisse First Boston Sp. z o.o. i Domu Maklerskiego BGŻ SA. Do jego zadań należało m.in. sporządzenie wyceny banku i zarekomendowanie MSP strategii prywatyzacji
PKO. Stosując zasady określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa
państwowego (…), biorąc pod uwagę dane historyczne oraz prognozy przygotowane przez zarząd PKO, doradca określił jego
wartość na 18-22 mld zł. W przedstawionej w czerwcu 2004 r. strategii prywatyzacji zdecydowano, że Skarb Państwa sprzeda
30% akcji PKO BP, z możliwością zwiększenia oferty do 34%. Z tej puli dla krajowych inwestorów detalicznych przeznaczono
16-21% akcji, dla krajowych inwestorów instytucjonalnych 30-35% i dla międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych 49%
(ostatatecznie do udostępnienia przeznaczono 38,5% akcji PKO BP, z czego sprzedano krajowym inwestorom detalicznym
41,6%, krajowym inwestorom instytucjonalnym 34,3%, międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym 22,1%, a 2% puli
przeznaczono na akcje premiowe dla inwestorów detalicznych). Ustalono, że inwestorom krajowym akcje banku zostaną
sprzedane w ofercie publicznej na giełdzie, natomiast inwestorom zagranicznym – w formie globalnych kwitów depozytowych
wystawionych w oparciu o akcje PKO BP SA, przy zastosowaniu mechanizmu stabilizacji kursu akcji po ofercie. Aby zachęcić
do kupna akcji inwestorów detalicznych, zaproponowano im możliwość założenia lokaty dającej prawo do gwarantowanego
przydziału akcji z dyskontem w stosunku do ceny dla inwestorów instytucjonalnych.
Utrzymując większościowy pakiet akcji, Skarb Państwa zachowywał kontrolę nad bankiem, który wedle przyjętej koncepcji miał
pozostać uniwersalną placówką detaliczną dla ludności, pełniącą też wiodącą rolę w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw
oraz kredytów mieszkaniowych. W ocenie NIK, sposób wywiązania się z obowiązków przez doradcę prywatyzacyjnego nie
budzi zastrzeżeń.
W październiku 2004 r. doradca prywatyzacyjny sugerował ustalenie przedziału cenowego dla oferty publicznej akcji PKO BP
na poziomie 17-20 zł. Ostatecznie Minister Skarbu Państwa ustalił widełki cenowe w granicach 17,50-20,50 zł, uwzględniając
w tej cenie oczekiwania dyskonta wyrażane przez inwestorów instytucjonalnych. W opinii NIK, wobec dużego popytu na akcje
PKO BP minister nie wykorzystał możliwości określenia górnej granicy przedziału cenowego w kwocie wyższej niż 20,50 zł.
Fakt ten wzbudził zastrzeżenia Izby, ponieważ głównym celem prywatyzacji była maksymalizacja przychodów.
Z tytułu sprzedaży akcji PKO BP Skarb Państwa uzyskał 7,6 mld zł. Koszty poniesione w związku z prywatyzacją wyniosły 63,9
mln zł, z czego 44,6 mln zł zapłacił bank, a 19,3 mln zł MSP. W wydatkach poniesionych przez ministra, 8,7 mln zł stanowiła
prowizja dla doradcy za sprzedaż akcji zagranicznym inwestorom instytucjonalnym. Mimo że grupie tej sprzedano ostatecznie
22,6% akcji, koszty prowizji stanowiły 45,3% nakładów poniesionych przez MSP, ponieważ w warunkach zaproszenia do
składania ofert na wybór doradcy określono tylko jeden sposób zbywania akcji inwestorom zagranicznym (w formie globalnych
kwitów depozytowych, a nie przewidziano sprzedaży akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawaie) . W rezultacie
minister nie miał możliwości zbycia akcji inwestorom zagranicznym po niższych kosztach – tak jak inwestorom krajowym.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– analizowanie – z uwzględnieniem
warunków rynkowych i sytuacji pry-
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watyzowanego podmiotu – zasadności
uwzględniania dyskonta w ofercie ceny
kupna akcji,
– uwzględnianie wymogu przedstawienia przez doradcę prywatyzacyjnego

w składanych ofertach wysokości jego
wynagrodzenia w zależności od zastosowanej metody udostępniania akcji
inwestorom zagranicznym.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wywiązywanie się przez
inwestorów strategicznych
z zobowiązań pozacenowych zawartych w umowach prywatyzacyjnych
niektórych banków

Ocena stopnia wykonania przez inwestorów zobowiązań wynikających
z umów prywatyzacyjnych, efektywności
nadzoru Ministra Skarbu Państwa nad
wykonaniem tych zobowiązań oraz
zmian w sytuacji finansowej i rynkowej
banków po przejęciu pakietów większościowych ich akcji przez inwestorów
strategicznych.

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu
Państwa oraz banki: Polską Kasę Opieki
SA w Warszawie (Pekao SA), Bank
Przemysłowo-Handlowy SA w Krakowie
(BPH SA) i Bank Zachodni WBK SA we
Wrocławiu (BZ SA).

Izba pozytywnie ocenia wykonywanie przez inwestorów strategicznych zobowiązań
pozacenowych, zawartych w umowach prywatyzacyjnych. Kontrola wykazała, że
efektem realizacji pozacenowych warunków umów było polepszenie się pozycji rynkowej sprywatyzowanych banków. Inwestorzy zgodnie z postanowieniami umów prywatyzacyjnych wywiązali się z zobowiązań do podwyższenia funduszy własnych
w sprywatyzowanych bankach. Łączna wartość dokapitalizowania wyniosła 1,8 mld zł, co zwiększyło kapitały własne poszczególnych banków o 32%-52%. Wykonując postanowienia umów prywatyzacyjnych inwestorzy strategiczni przyczynili się do
poniesienia przez banki znaczących nakładów na rzeczowy i finansowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne,
które zamknęły się kwotą 3,8 mld zł. Dokonane inwestycje – głównie w rozwój sieci bankowych i wyposażenie informatyczne
– usprawniły funkcjonowanie banków.
Sprywatyzowane banki podejmowały działania służące umocnieniu ich pozycji rynkowej, polegające na rozbudowie infrastruktury, wprowadzaniu kolejnych produktów oraz wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Realizowanie
programów rozwojowych z udziałem inwestorów strategicznych przewidywały umowy prywatyzacyjne Pekao SA i BPH SA,
nie było natomiast takiego postanowienia w umowie prywatyzacyjnej BZ SA. W tym przypadku Ministerstwo Skarbu Państwa
wynegocjowało jednak relatywnie wyższą cenę za akcje banku w stosunku do jego wartości księgowej niż w innych transakcjach
prywatyzacyjnych. W ocenie NIK, rozwiązanie przyjęte przy tej prywatyzacji było zasadne, ponieważ powodzenie programów
rozwojowych i tak zależało w przeważającej mierze od atrakcyjności oferty przedstawianej klientom, było też pochodną gotowości do podejmowania ryzyka w prowadzonej działalności. Świadczy o tym fakt, iż zapisany w umowie prywatyzacyjnej
Pekao SA pięcioletni program rozwoju na lata 1999-2004 nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, bowiem bank nie zrealizował
większości swych celów rynkowych, a zwłaszcza zamiaru uzyskania pozycji największego banku detalicznego. Przeszkodą
okazały się mało atrakcyjne warunki, na jakich bank zaoferował swe produkty klientom.
Izba pozytywnie ocenia sposób sprawowania przez Ministra Skarbu Państwa nadzoru nad realizacją przez inwestorów strategicznych zobowiązań pozacenowych. Ministerstwo Skarbu Państwa na bieżąco weryfikowało informacje na temat realizacji zobowiązań najistotniejszych
z punktu widzenia funkcjonowania banków, takich jak podwyższanie kapitałów własnych czy niezbywanie akcji banków zakupionych od
Skarbu Państwa. Kontrola ujawniła jednak także pewne nieprawidłowości, polegające m.in. na braku możliwości zweryfikowania realizacji
zobowiązań nieobjętych karami umownymi, np. przekazania know-how lub prowadzenia szkoleń dla pracowników. Ministerstwo Skarbu
Państwa nie zagwarantowało sobie w umowach prywatyzacyjnych pełnego dostępu do materiałów pozwalających na weryfikację informacji
nadsyłanych przez inwestorów. Tym samym dostęp MSP do tych danych był uzależniony jedynie od dobrej woli inwestorów.
Jednym z pozacenowych zobowiązań banku UniCredito zapisanych w umowie prywatyzacyjnej Pekao SA, było nieangażowanie się w działalność konkurencyjną wobec tego banku. Izba stwierdziła naruszenie tego postanowienia przez inwestora,
który przejmując Bayerische Hypo- und Vereinsbank, właściciela BPH SA i BPH Banku Hipotecznego SA, zaangażował się
w działalność bankową na terenie Polski, prowadzoną przez podmioty konkurujące z Pekao SA. Inwestorzy w Pekao SA i
BZ SA dokonali także niezgodnego z umowami prywatyzacyjnymi podziału zysku banków.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zagwarantowanie w umowach prywatyzacyjnych dostępu Ministerstwa
Skarbu Państwa do informacji pozwa-

lających na ocenę stopnia realizacji
zobowiązań pozacenowych oraz ich
weryfikację,
– określanie w umowach prywatyzacyjnych precyzyjnych mierników oceny
realizacji zobowiązań,

– odstępowanie od zawierania w umowach prywatyzacyjnych szczegółowych
programów rozwojowych w sytuacji, gdy
ich pominięcie da możliwość wynegocjowania wyższej ceny za zbywane akcje
i udziały.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja przez urzędy
skarbowe dochodów
budżetu państwa z podatku
od towarów i usług
w latach 2004-2005

Ocena realizacji przez urzędy skarbowe zadań związanych z poborem
podatku od towarów i usług oraz prawidłowości prowadzonych postępowań
podatkowych i kontrolnych.

Kontrolą objęto Ministerstwo Finansów
oraz 48 urzędów skarbowych w 16
województwach.

W 2004 r. dochody z VAT, które wyniosły 62,3 mld zł, w porównaniu z poprzednim
rokiem wzrosły o nieco ponad 3%. W całym 2005 r. dochody takie, obliczone na
75,4 mld zł, co stanowiło 41,9% wpływów do budżetu, były w relacji do 2004 r. wyższe o 21%. Tak gwałtowny wzrost był jednak
– w pierwszej kolejności – wynikiem podwyższenia wysokości stawek podatkowych na wiele towarów i usług oraz wypłacenia
w 2005 r. zwrotów VAT z dochodów 2004 r.
Izba, mimo stwierdzenia pewnych nieprawidłowości, pozytywnie ocenia realizację dochodów budżetowych z podatku od towarów i usług. Dochody budżetu państwa z tego tytułu mogłyby być jednak wyższe, gdyby nie rosnące zaległości w poborze
podatku VAT. O ile w 2004 r. wynosiły one 6,4 mld zł, to w 2005 r. zwiększyły się do 7,2 mld zł. Jednocześnie zmniejszała się
jednak sprawność egzekucji należności. Stałe pogarszanie się relacji zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym do
zaległości netto oznacza, że urzędy skarbowe coraz częściej rezygnowały z czynności windykacyjnych. O ile jeszcze w 2003 r.
postępowaniem egzekucyjnym objętych było78,8% zaległości, to w 2004 r. już 77,4%, a w 2005 r. odsetek ten zmniejszył się
do 69,4%. Także wskaźnik ściągalności, mierzony relacją kwot wyegzekwowanych zaległości do kwot objętych tytułami wykonawczymi, obniżył się w tych latach odpowiednio z 28,3% do 25,8% i 24,2 %. W urzędach skarbowych poddanych kontroli
Izby wskaźnik ten obliczano w 2004 r. średnio na 35,5%. W 24 spośród 48 skontrolowanych przez NIK urzędów skarbowych
bezzasadnie nie podjęto, bądź nie kontynuowano czynności windykacyjnych w stosunku do należności wymagalnych wynoszących 16,4 mln zł.
Pozytywnie oceniła NIK opracowanie i wdrożenie przez Ministerstwo Finansów Strategii zarządzania ryzykiem zewnętrznym
oraz Strategii zwalczania oszustw w podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Sporządzane na
ich podstawie roczne plany wdrożeniowe dają dobrą podstawę do typowania obszarów ryzyka w krajowym i wojewódzkich
planach dyscypliny podatkowej.
Kontrole poboru podatku VAT prowadziły zarówno urzędy skarbowe, jak i urzędy kontroli skarbowej, jednak, w opinii NIK, nie
można wyrokować o ich efektywności, albowiem dane uzyskiwane w wyniku tych czynności nie opierają się na tych samych
kryteriach, nie są zatem porównywalne. Ministerstwo Finansów nie gromadziło natomiast danych o rzeczywistej efektywności
tych kontroli.
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, do chwili obecnej obowiązuje w Polsce obniżona stawka w wysokości 7% na
odzież dla niemowląt i buty dziecięce, wyroby sztuki ludowej i rękodzieła ludowego i artystycznego, towary służące ochronie
przeciwpożarowej. Przepisy te są sprzeczne z normami unijnymi, albowiem ani dyrektywa w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej, ani
postanowienia traktatu dotyczącego ostatniego poszerzenia Unii Europejskiej – w tym o Polskę – nie przewidują stosowania
preferencyjnych stawek opodatkowania dla tych towarów.
W ramach kontroli równoległej, przeprowadzonej przez NIK i najwyższy organ kontroli Litwy, badano w szczególności
efektywność wymiany informacji między administracją podatkową obu państw. Stwierdzono, że strona litewska wykazywała
w tej mierze większą aktywność. W efekcie wymiany informacji, do czasu zakończenia kontroli NIK polskie urzędy skarbowe
w wyniku wszczętych kontroli podatkowych wydały 5 prawomocnych decyzji na łączną kwotę uszczupleń 183,5 tys. zł, a w 14
przypadkach potwierdziły wystąpienie nieprawidłowości.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– podjęcie działań ukierunkowanych
na polepszenie skuteczności windykacji
należności podatkowych z VAT przez
urzędy skarbowe,
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– wprowadzenie w resorcie finansów
jednolitego systemu pomiaru efektów
finansowych wynikających z kontroli
prowadzonych przez urzędy skarbowe
i urzędy kontroli skarbowej,
– wyeliminowanie rozbieżności mię-

dzy polskimi przepisami o podatku od
towarów i usług a prawem Unii Europejskiej.

Tytu³ kontroli
Udzielanie poręczeń
i gwarancji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego
ze środków Krajowego
Funduszu Poręczeń
Kredytowych i Funduszu
Poręczeń Unijnych
w latach 2003-2006
(I półrocze)

Cel

Zakres

Ocena realizacji zadań związanych
z udzielaniem poręczeń i gwarancji
przez Bank Gospodarstwa Krajowego
ze środków Krajowego Funduszu
Poręczeń Kredytowych i Funduszu
Poręczeń Unijnych.

Kontrolę przeprowadzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Funkcjonujący od 1997 r. Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych udzielił
w badanym okresie 3,5 tys. poręczeń i gwarancji kredytów gospodarczych na kwotę
702,9 mln zł, natomiast działający od 2004 r. Fundusz Poręczeń Unijnych przyznał ich 158 w wysokości 80 mln zł. Powodem
odrzucenia w badanym okresie stosunkowo niewielkiej liczby wniosków – odpowiednio 371 i 4 – było wysokie ryzyko związane
z brakiem zdolności kredytowej wnioskodawcy, niespełnienie wymogów formalnych oraz ograniczony zakres przedmiotowy
i podmiotowy gwarancji. Najwyższa Izba Kontroli, pozytywnie z uchybieniami oceniła udzielanie przez Bank Gospodarstwa
Krajowego poręczeń i gwarancji ze środków wspomnianych funduszy.
Od 2003 r. do końca I półrocza 2006 r. środki KFPK wzrosły ze 171,5 mln zł do 178,6 mln zł, natomiast środki PFU od początku
jego istnienia zwiększyły się z 334,7 mln zł do 813,2 mln zł. W tym okresie Bank Gospodarstwa Krajowego nie wykorzystywał
jednak w pełni rocznego limitu poręczeń i gwarancji z KFPK, określonego przez Ministra Finansów na poziomie trzykrotności
środków tego funduszu, a jedynie 34% w 2003 r., zaś w następnych dwóch latach 45,6% i 50,2%.
Największą dynamikę wartości poręczeń udzielanych ze środków KFPK – 201,4% – odnotowano w 2004 r., później tempo
to zostało zahamowane, głównie ze względu na rozwój systemu regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych oraz
dostępność kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw oferowanych przez inne banki.
W niewielkim stopniu, tylko w 9,8%, wykorzystano środki PFU. Zdaniem NIK, nie zależało to jednak od Banku Gospodarstwa
Krajowego. Jego analizy wskazywały, że stan taki spowodowany został ograniczeniami ustawowymi dotyczącymi zakresu
udzielanych poręczeń, polityką kredytową banków współpracujących, ostrymi kryteriami klasyfikacji wniosków przez banki
oraz złożonością procesu pozyskiwania środków z programów unijnych.
Kontrola 51 postępowań o udzielenie poręczenia ze środków KFPK i FPU wykazała, iż udzielono ich przy zastosowaniu jednolitych kryteriów, umożliwiających rzetelne i bezpieczne gospodarowanie zasobami funduszy. Uchybienia stwierdzone podczas
kontroli, które nie miały wpływu na ostateczną ocenę, polegały m.in. na udzieleniu poręczenia spłaty kredytu jednej ze spółek
w kwocie 427 tys. dolarów USA bez przyjęcia deklaracji wekslowej, mimo że regulamin udzielania poręczeń i gwarancji ze
środków KFPK, jak również umowa o udzielenie poręczenia określały, że zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco
wraz z deklaracją wekslową. Brak takiej deklaracji spowodował konieczność uiszczenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego
wyższej o 43 tys. zł opłaty sądowej w postępowaniu windykacyjnym.
Ustalono, że Bank Gospodarstwa Krajowego terminowo przekazywał Ministrowi Finansów oraz Ministrowi Gospodarki sprawozdania z działalności FPU, informujące o liczbie i wartości udzielonych gwarancji i poręczeń oraz aktualnym stanie należności
i zobowiązań z tego tytułu. Ustawa o Funduszu Poręczeń Unijnych nie przewiduje przekazywania analogicznych sprawozdań
Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, w ocenie NIK celowym byłoby jednak zapoznanie MRR z owymi sprawozdaniami, gdyż
zarządza ono programami operacyjnymi, współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej (m.in. Sektorowym Programem
Operacyjnym Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego,
Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwoju Zasobów Ludzkich).

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– przestrzeganie zasady przyjmowania
deklaracji wekslowej wraz z wekslem in
blanco,

– przekazywanie do Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego sprawozdań
z działalności Funduszu Poręczeń Unijnych.
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Tytu³ kontroli
Organizacja i wdrażanie
informatycznego systemu
obsługi budżetu państwa

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości planowania
i wdrażania informatycznego systemu
obsługi budżetu państwa, w szczególności jego wpływu na poprawę jakości
zarządzania finansami publicznymi.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Finansów.

Nowe zasady obsługi budżetu państwa, mające usprawnić zarządzanie płynnością
środków budżetowych, początkowo planowano wdrożyć w 2002 r., a następnie
w 2004 r. Przewidywały one m.in. przeksięgowywanie na koniec dnia sald bieżących rachunków bankowych dochodów
i wydatków państwowych jednostek budżetowych na centralny rachunek bieżący budżetu państwa.
Do końca III kwartału 2006 r. informatyczny system obsługi budżetu, nazywany również systemem Trezor, nie został jednak
wdrożony u wszystkich użytkowników. Dysponenci środków nadal utrzymywali je na nieoprocentowanych rachunkach bankowych, wskutek czego od stycznia 2005 r. do końca września 2006 r. budżet państwa – jak stwierdziła NIK – nie uzyskał
korzyści w wysokości 108,7 mln zł. Warunkiem wprowadzenia nowych zasad bankowej obsługi budżetu państwa było także
wdrożenie przez Narodowy Bank Polski bankowości elektronicznej u dysponentów wszystkich szczebli oraz dostosowanie
własnych systemów informatycznych do współpracy z systemem Trezor.
Zastrzeżenia kontrolujących wzbudził sposób planowania, organizacji i zarządzania projektem budowy systemu. Długotrwałe
procedury związane z jego zakupem spowodowały, że czas zaplanowany na budowę i wdrożenie został w efekcie ograniczony
do 9 miesięcy. Ponadto z opóźnieniem rozpoczęto pilotażowe uruchamianie systemu dla dysponentów głównych (w lipcu 2005 r.,
pomimo jego odbioru w styczniu tegoż roku), czego konsekwencją była niemożność skorzystania przez Ministerstwo Finansów ze
wszystkich usług, do jakich zobowiązany był wykonawca, świadczonych przez sześć miesięcy od dnia ostatecznego odbioru.
Stwierdzono, że Ministerstwo Finansów nie zakupiło w terminie infrastruktury teleinformatycznej, niezbędnej do funkcjonowania
systemu Trezor, ani nie zapewniło miejsca na ten sprzęt, w efekcie czego zmuszone było podjąć decyzję o przesunięciu terminu
pełnego wdrożenia systemu i zakupie infrastruktury wraz z usługą jej przechowywania i administrowania przez dostawcę zewnętrznego w okresie trzech lat. Zakupu tego nie dokonano do końca 2006 r., co stanowiło techniczną przeszkodę pełnego wdrożenia
systemu. Ponadto w trakcie wdrożenia pilotażowego, prowadzonego na bazie wypożyczonej infrastruktury tymczasowej, resort
finansów nie zagwarantował odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa aplikacji oraz danych gromadzonych w systemie Trezor.
Mimo że zmiana sposobu zarządzania środkami budżetowymi wymagała, zdaniem NIK, stałego monitorowania wszystkich
podmiotów biorących udział we wdrożeniu systemu, Ministerstwo Finansów nie wprowadziło odpowiednich rozwiązań umożliwiających śledzenie postępu prac oraz wysokości środków pozostających na rachunkach bankowych, ograniczając swój
nadzór wyłącznie do dysponentów głównych.
W połowie 2005 r. Ministerstwo Finansów zakupiło licencję narzędzi informatycznych Oracle oraz usługi tzw. asysty technicznej
i konserwacji tych narzędzi wiedząc, że większość z nich nie będzie wykorzystana do końca roku. Transakcję ową uzasadniano możliwością uzyskania większego upustu cenowego przy zakupie łącznym, także dla potrzeb innych systemów. Według
NIK, wydatkowanie 483,7 tys. zł z tytułu asysty za rok 2005 było niecelowe, a chcąc uzyskać niższą cenę należało rozważyć
możliwość zakupu licencji w ramach jednej umowy, ale z różnym terminem dostawy.
Wątpliwości Izby wzbudziła celowość łączenia zakupu kilku usług informatycznych w ramach jednego zamówienia, co mogło
wpłynąć na ograniczenie liczby i nierówne traktowanie potencjalnych dostawców.
Kontrola wykazała, że system Trezor umożliwia m.in. tworzenie i modyfikację układów wykonawczych, harmonogramu wydatków, miesięcznego i dziennego zapotrzebowania na środki budżetowe, obsługę lokat, ewidencję wyciągów bankowych
– spełnia więc wymagania niezbędne do wprowadzenia nowych zasad bankowej obsługi budżetu państwa. Ujawniła zarazem
nieprawidłowości w jednym z podsystemów, ponieważ prowadzone w nim księgi rachunkowe nie spełniały, w ocenie NIK,
niektórych wymogów ustawy o rachunkowości.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wprowadzenie mechanizmów
zapewniających monitorowanie
pracy dysponentów wszystkich
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stopni w trakcie wdrożenia systemu Trezor,
– wprowadzenie modyfikacji systemu (podsystem rachunkowość)
w celu zapewnienia jego pełnej zgodności z ustawą o rachunkowości.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Restrukturyzacja
i przekształcenia
własnościowe 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 oceniła 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

– dokończenie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej SA,

Wa¿niejsze wnioski
– rzetelne przedstawianie w sporządzanych dokumentach z przebiegu
negocjacji warunków umów prywatyzacyjnych,

– wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających angażowanie jako doradców
Ministra Skarbu Państwa osób i firm
w sytuacjach wskazujących na występowanie konfliktu interesów.
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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. ponadsześciokrotne 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,
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– zawieranie w umowach prywatyzacyjnych postanowień gwarantujących
Skarbowi Państwa możliwość kontroli
realizacji wszystkich zobowiązań.

Tytu³ kontroli
Wpływ działalności
Narodowych Funduszy
Inwestycyjnych na wyniki
gospodarcze wybranych
zakładów naprawczych
taboru kolejowego

Cel

Zakres

Ocena realizacji przez narodowe fundusze inwestycyjne obowiązku pomnażania wartości spółek, których akcje
zostały wniesione do NFI (tzw. spółek
parterowych) i sprzedaży wiodących
pakietów ich akcji z punktu widzenia
interesów Skarbu Państwa, a także
wpływu zmian własnościowych spółek
sektora napraw taboru kolejowego na
ich działalność gospodarczą w latach
2000-2004.

Kontrolą objęto: 5 zakładów naprawczych taboru kolejowego – w Mińsku
Mazowieckim, Ostrowie Wielkopolskim, Gniewczynie Łańcuckiej, Nowym
Sączu i Poznaniu oraz 3 NFI – „Foksal”,
„Siódmy”, i „Hetman”.

Narodowe fundusze inwestycyjne, nie tworząc mechanizmów ekonomicznofinansowych umożliwiających restrukturyzację i rozwój spółek parterowych oraz
nie znajdując dla nich wiarygodnych inwestorów strategicznych, nie realizowały tym samym celów określonych w ustawie
o narodowych funduszach inwestycyjnych.
Narodowe fundusze inwestycyjne zostały utworzone w formie spółek akcyjnych przez Skarb Państwa, w celu pomnażania
majątku drogą powiększania wartości spółek parterowych, których były akcjonariuszami. Realizacji tego zamierzenia służy
wykonywanie przez NFI praw z akcji spółek powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw państwowych, a także prowadzenie działalności gospodarczej. Wyniki kontroli NIK wskazują jednak, że wypełnianie przez fundusze ustawowego obowiązku
pomnażania wartości spółek parterowych zasługuje na negatywną ocenę.
Spółki, w których narodowe fundusze inwestycyjne miały wiodące pakiety akcji (33%), nie zyskały na wartości. NFI „Hetman”
SA, posiadający wiodący pakiet akcji Fabryki Wagon SA, zarządzał nimi nieskutecznie, w rezultacie wartość bilansowa tej firmy
zmniejszyła się w ciągu 6 lat z 54,6 mln zł do 15,5 mln zł, a więc do poziomu 28,4%. W ocenie Izby, także „Foksal” NFI SA nie
odnotował sukcesów w pomnażaniu wartości ZNTK w Mińsku Mazowieckim. W okresie posiadania przez „Foksal” wiodącego
pakietu akcji (lata 1996-2001) kapitał własny tego zakładu zmniejszył się z 22,3 mln zł do 5,8 mln zł, a więc prawie 4-krotnie.
W pewnym momencie zakładowi groziła nawet utrata płynności finansowej.
Wyniki kontroli wskazują także, iż fundusze zaniechały weryfikacji wiarygodności finansowej nabywców akcji. W rezultacie NFI
sprzedawały pakiety akcji spółek parterowych podmiotom niedysponującym środkami finansowymi umożliwiającymi zasilenie
spółek, a tym samym dalszy ich rozwój. Walory Fabryki Wagon SA zakupił podmiot, który niebawem zbankrutował, zaś wobec
nabywcy akcji FW Gniewczyna otwarto postępowanie likwidacyjne.
Stwierdzono, iż fundusze nie wykazywały dostatecznej dbałości o maksymalizację dochodów ze sprzedaży wiodących pakietów akcji spółek parterowych. Nie starały się przeprowadzić rzetelnej wyceny walorów i tym samym pozbywały się ich poniżej
rzeczywistej wartości. I tak, „Siódmy” NFI SA zlecił określenie wartości FW Gniewczyna SA jedynie metodą dochodową,
mimo że kapitał własny spółki znacząco przekraczał wartość wynikającą z tej wyceny. Z kolei „Foksal” NFI SA poprzestał
na zdezaktualizowanej wycenie pakietu akcji ZNTK SA w Mińsku Mazowieckim. W trzech spośród pięciu skontrolowanych
spółek parterowych, po sprzedaży przez NFI pakietów wiodących nastąpiło dalsze pogorszenie ich sytuacji ekonomicznej.
Kontrolerzy ustalili m.in., że po sprzedaży większościowego pakietu akcji Fabryki Wagon SA nowy zarząd i rada nadzorcza
doprowadziły do wytransferowania pieniędzy na rzecz podmiotu zagranicznego. Operacja ta stała się jedną z głównych
przyczyn upadłości spółki.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
- podjęcie działań ekonomiczno-organizacyjnych zapewniających skuteczne
realizowanie przez NFI celów określonych w ustawie o narodowych funduszach
inwestycyjnych, czyli powiększanie
wartości spółek parterowych,

- właściwe przygotowywanie sprzedaży akcji spółek parterowych, przede
wszystkim drogą prawidłowej ich
wyceny,
- badanie wiarygodności potencjalnych inwestorów strategicznych wyrażających wolę zakupu pakietów akcji
spółek parterowych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie przychodów
i akcji z prywatyzacji

Ocena budżetowego i pozabudżetowego wykorzystania przychodów
z prywatyzacji oraz akcji i udziałów
sprywatyzowanych podmiotów.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Skarbu
Państwa, Ministerstwo Gospodarki
i Pracy, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo
Obrony Narodowej, Komitet Badań
Naukowych, Fundację na Rzecz Nauki
Polskiej i 12 urzędów wojewódzkich.

W ocenie Izby, mimo upływu 16 lat od rozpoczęcia w Polsce transformacji gospodarczej ciągle jeszcze nie została wypracowana koncepcja wykorzystywania
przychodów z prowadzonej prywatyzacji. W końcu 1990 r. w rejestrach figurowało prawie 8,5 tys. przedsiębiorstw państwowych.
Do końca 2004 r. przekształceniami własnościowymi objęto 7,3 tys. przedsiębiorstw, z których 2,2 tys. poddano prywatyzacji
bezpośredniej, 1,6 tys. skomercjalizowano – a następnie sprywatyzowano metodą pośrednią, włączono do NFI bądź dokonano w nich konwersji wierzytelności na akcje objęte przez wierzycieli. Ponadto do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
włączono ponad 1,6 tys. PGR.
Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, prywatyzacja mogła być prowadzona bezpośrednio – w formie sprzedaży przedsiębiorstwa, wniesienia do spółki albo oddania go do odpłatnego korzystania, lub też
pośrednio – drogą sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji lub udziałów spółek. Łączne przychody z prywatyzacji w latach
1991-2004 wyniosły 87,8 mld zł (skorygowane wskaźnikiem inflacji w cenach 2004 r. – 113,1 mld zł), z czego z prywatyzacji
bezpośredniej 4,9 mld zł (5,6% całości przychodów) a z prywatyzacji pośredniej 82,7 mld zł (94,2% przychodów).
Do końca 1997 r. przychody z prywatyzacji stanowiły dochody budżetu. Ustawy budżetowe nie określały innego sposobu ich
wykorzystania, niż pokrycie wydatków budżetowych. Udział przychodów z prywatyzacji w dochodach budżetu rósł z 0,81%
w 1991 r. do 5,46% w 1997 r.
W latach 1998-2004 przychody z prywatyzacji wyniosły 65,9 mld zł – 6,7% dochodów budżetu państwa. Od 1998 r. nie były
już one dochodami budżetu, a cele na jakie mogły być wykorzystywane określały corocznie ustawy budżetowe. W ten sposób
31,7% przychodów prywatyzacyjnych przeznaczono na reformę systemu ubezpieczeń społecznych, 13,8% na rekompensaty
dla pracowników sfery budżetowej, zaś 54,4% na pokrycie deficytu i potrzeb pożyczkowych państwa. Dodać jednak należy, że
planowane dochody z prywatyzacji wykonywane były jedynie częściowo – w latach 2001-2003 odpowiednio w ok. 62%, 30%
i 40%, co dla Izby jest zdecydowanym sygnałem, że planowanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa dochodów z prywatyzacji
nie było rzetelne. Miało to oczywiście wpływ na skalę finansowania założonych w ustawach budżetowych celów.
Wykorzystanie przychodów z prywatyzacji było wprawdzie zgodne z tymi założeniami, jednak tylko drobną ich część – 3,4%
przeznaczono na cele, które można bezpośrednio wiązać z rozwojem państwa. Na rachunki środków specjalnych oraz na cele
wskazane przez ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji – m.in. Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, Agencję Rozwoju Przemysłu SA – przekazano zaledwie 5,9 mld zł.
Wydatki Funduszu Reprywatyzacji wyniosły 222,2 mln zł, z tego 156,2 mln zł przeznaczono na zaspokojenie roszczeń
i odszkodowania orzeczone przez sądy. Tymczasem wartość roszczeń zgłoszonych do Ministerstwa Skarbu Państwa szacuje
się na 32-40 mld zł. Wypłata owych odszkodowań może być dla Skarbu Państwa dużym problemem, bowiem przeznaczane
na ten cel środki mogą okazać się niewystarczające.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– udoskonalenie planowania przychodów z prywatyzacji,
– wypracowanie koncepcji i sposobu
wykorzystywania całości przyszłych
dochodów z prywatyzacji bezpośrednio
na cele rozwoju państwa,
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– opracowanie sposobu pokrycia
wydatków na zaspokojenie roszczeń
i odszkodowań za utracone mienie,
– zwiększenie odpisu z przychodów
prywatyzacyjnych na Fundusz Reprywatyzacji.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Świadczenie usług
publicznych przez niektóre
organy administracji
rządowej przy zastosowaniu
mediów elektronicznych

Ocena stanu zaawansowania i rozwoju
usług publicznych udostępnianych
drogą elektroniczną, ze szczególnym
uwzględnieniem stopnia przygotowania administracji rządowej do ich
świadczenia.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji, byłych ministerstwach
Nauki i Informatyzacji oraz Gospodarki
i Pracy, a także w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej
„Poczta Polska”.

Izba negatywnie oceniła przygotowanie administracji rządowej do świadczenia usług
publicznych drogą elektroniczną. Na taką samą ocenę zasługuje także, zdaniem
NIK, realizowanie przez zobowiązane podmioty obowiązku elektronicznego udostępniania Biuletynu Informacji Publicznej.
W styczniu 2004 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministra Nauki i Informatyzacji dokument Strategia ePolska
2004, wyznaczający na lata 2004-2006 kierunki rozwoju informatyzacji. Założono w nim wykonanie 16 działań priorytetowych,
jednak wyniki kontroli przekonują, że Strategia jest zbyt ogólna, a wskazane cele operacyjne nie zapewniają pełnej realizacji
przyjętych priorytetów. Ich wykonanie podzielono na 83 działania pośrednie, jednak kontrolerzy stwierdzili, że terminy realizacji siedmiu priorytetów były krótsze, niż założone daty ukończenia prowadzących do nich działań pośrednich. W opinii
NIK, zapisy Strategii były wewnętrznie niespójne, a zamieszczony w niej harmonogram realizacji zadań nie zawierał opisu
mierników postępu prac.
Jednym z wyznaczonych w Strategii priorytetowych zadań było przeniesienie usług publicznych na platformę elektroniczną,
znane jako przedsięwzięcie Wrota Polski, mające m.in. zapewnić możliwość załatwiania spraw między urzędami a obywatelami
lub podmiotami gospodarczymi drogą elektroniczną. Termin realizacji tego projektu, jednego z kluczowych dla informatyzacji
kraju, upłynął w połowie 2005 r., lecz nie został on uruchomiony. W konsekwencji nie uzyskano potencjalnych oszczędności
w wydatkach publicznych szacowanych na ok. 10 mld zł rocznie.
W wyniku badania stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzonych przez podmioty do tego zobowiązane
ustawą o dostępie do informacji publicznej, stwierdzono nieprawidłowości w niemal 97% przypadków. Wykaz zamieszczony
na stronie głównej BIP nie uwzględniał wszystkich organów władzy publicznej oraz podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej, a odnośniki do stron internetowych poszczególnych instytucji nie były aktywne, co kłóciło się
z postanowieniami ustawy. Izba zwraca też uwagę na brak regulacji prawnych upoważniających właściwy organ administracji
do monitorowania przestrzegania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Stwierdzono ponadto, że Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ciągle nie może być traktowana jako źródło wiarygodnych
informacji. Przeszkodą jest m.in. rozbieżność danych rejestracyjnych i ewidencyjnych, spowodowana rozdzieleniem uprawnień
między organy administracji odpowiedzialne za rejestrację pojazdów i ewidencjonowanie gromadzonych danych. Kompetencje
w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów należą do ministra właściwego ds. transportu, technicznie rejestracją pojazdów
zajmują się starostowie, zaś zadanie prowadzenia ewidencji pojazdów i kierowców spoczywa na ministrze właściwym ds.
administracji publicznej. W rezultacie między danymi istnieją istotne rozbieżności.
Izba negatywnie oceniła też działania mające na celu doprowadzenie do powszechnego stosowania podpisu elektronicznego.
Do listopada 2005 r. w Polsce wydano niespełna 7 tys. kwalifikowanych certyfikatów podpisów elektronicznych, mimo to minister
właściwy ds. gospodarki zaniechał, postulowanych po przeglądzie realizacji Strategii ePolska 2004, działań zmierzających do
uproszczenia w tym względzie przepisów krajowych i dostosowania ich do wymogów wspólnotowych. Do października 2006 r.
nie zostało wydane rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów w postaci elektronicznej. Ministrów właściwych ds. informatyzacji oraz ds. pracy obciążają ponadto opóźnienia w wydaniu kolejnych 5 aktów
wykonawczych do ustaw związanych ze świadczeniem usług publicznych z zastosowaniem mediów elektronicznych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– dokonanie przez Radę Ministrów
pogłębionej analizy stanu realizacji
Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej
Polskiej ePolska na lata 2004-2006,
– podjęcie prac nad nowelizacją ustawy

o dostępie do informacji publicznej celem
uzyskania możliwości egzekwowania
stosowania wymogów dotyczących
prowadzenia stron Biuletynu Informacji
Publicznej,
– zmodyfikowanie zasad rejestracji
i ewidencji pojazdów i kierowców oraz

transferu danych w tym zakresie, celem
zapewnienia warunków do wiarygodnego funkcjonowania CEPiK,
– podjęcie prac nad nowelizacją ustawy
o podpisie elektronicznym i zrealizowanie
zawartej w niej delegacji.
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Tytu³ kontroli
Restrukturyzacja
i przygotowanie
prywatyzacji spółek
sektora chemii ciężkiej

Cel

Zakres

Ocena działań dostosowawczych
w sektorze chemii ciężkiej – wielkiej
syntezy chemicznej (WSCh) – w tym
realizacji Strategii dla przemysłu chemicznego do 2010 r.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Skarbu
Państwa, Ministerstwo Gospodarki
i Pracy, Naftę Polską SA, zakłady azotowe „Kędzierzyn” i „Puławy”, Zakłady
Azotowe w Tarnowie-Mościcach, zakłady chemiczne „Organika-Sarzyna”,
„Police” i „Zachem”.

Izba negatywnie oceniła przygotowanie, jakość i realizację kolejnych rządowych
programów restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów sektora wielkiej syntezy chemicznej. Wobec znacznej kapitałochłonności tej branży i pilnej konieczności jej modernizacji, przy szczupłości własnych środków
inwestycyjnych oraz ograniczonych możliwościach udzielenia wsparcia ze środków publicznych, prywatyzacja sektora powinna
być zadaniem priorytetowym. Tymczasem rozpoczęcie procesu przekształceń własnościowych sześciu wymienionych wyżej
spółek WSCh nastąpiło dopiero po zakończeniu kontroli. W latach 1997-2001 Minister Gospodarki bezskutecznie przedkładał
do rozpatrzenia przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów dokument pn. Program sektorowy „Wielka Synteza Chemiczna”
na lata 1995-2005. Projekt ten ostatecznie nigdy nie został przyjęty. W opinii NIK, zawinił głównie brak systemowej współpracy
między Ministrem Gospodarki – odpowiedzialnym za strategię rozwoju, a Ministrem Skarbu Państwa – decydującym o strategii
prywatyzacji tej branży. Powodowało to wydłużenie prac nad kolejnymi wersjami programu sektorowego. Na przełomie listopada i
grudnia 2001 r. Ministerstwo Skarbu Państwa włączyło do procesu restrukturyzacji i prywatyzacji sektora wielkiej syntezy chemicznej
spółkę Nafta Polska. Zdaniem Izby spółka ta, nie dysponując odpowiednimi środkami oraz wiedzą i doświadczeniem w nowej dla
siebie dziedzinie, nie była przygotowana do samodzielnej realizacji tego zadania, a deklarując gotowość jego przeprowadzenia
kierowała się głównie zamiarem wzmocnienia własnej pozycji, co trzeba uznać za działanie nierzetelne i niecelowe.
Ostatecznie Strategia dla przemysłu chemicznego do 2010 r. została przyjęta przez Radę Ministrów w czerwcu 2002 r.
Opracowały ją Ministerstwa Skarbu Państwa i Gospodarki przy współudziale Nafty Polskiej SA. W opinii Izby, zawarta w niej
koncepcja konsolidacji produktowej została zaprezentowana na znacznym poziomie ogólności, a celowości jej wdrożenia nie
poparto materiałami analitycznymi i symulacjami uzasadniającymi przyjęcie proponowanych rozwiązań. Izba zwraca uwagę,
że forsowany w Strategii pomysł konsolidacji został wcześniej przez doradcę prywatyzacyjnego MSP odrzucony, tymczasem
jej autorzy nie zaprezentowali alternatywnych opinii, podważających ten werdykt.
NIK krytycznie oceniła również opracowaną w listopadzie 2003 r. Strategię restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy
Chemicznej. Miała ona przedstawić bardziej szczegółowo koncepcje konsolidacji tej branży, podane w formie nazbyt ogólnej
w dokumencie z czerwca 2002 r. Jednak nowa wersja strategii, wbrew oczekiwaniom, nie rozstrzygnęła o sposobie przeprowadzenia procesu restrukturyzacji i prywatyzacji sektora chemii ciężkiej, dopuszczając alternatywne rozwiązania i zawierając
jeszcze więcej wariantów postępowania niż poprzedni dokument. Izba wyraża pogląd, że w formułowaniu obydwu strategii
nie zostały zachowane właściwe relacje, ponieważ Strategia restrukturyzacji… nie uszczegóławia wcześniejszej Strategii dla
przemysłu… Ponownie zaproponowano jedynie zarys wstępnej wizji możliwych działań. Ostateczny scenariusz zawarty został
dopiero w Rekomendacji ścieżki realizacji strategii restrukturyzacji i prywatyzacji sektora WSCh z listopada 2004 r. Odchodzi
ona od koncepcji konsolidacji całego sektora na rzecz wytyczenia indywidualnych ścieżek dla poszczególnych podmiotów.
Od momentu rozpoczęcia komercjalizacji spółek sektora wielkiej syntezy chemicznej, stanowiącej wstępny etap planowanej
prywatyzacji, upłynęło 15 lat. NIK negatywnie ocenia przewlekłość przekształceń własnościowych w tym sektorze. W opinii
Izby, opóźnienia te spowodowane są niezdecydowaniem Ministerstwa Skarbu Państwa i nieustannymi zmianami koncepcji
restrukturyzacji i prywatyzacji tego ważnego sektora gospodarki narodowej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– podjęcie rzetelnej współpracy systemowej i koordynacji działań MG i MSP
przy realizacji zadań podlegających
uzgodnieniom międzyresortowym,
– opracowywanie projektów polityk
sektorowych i zadań restrukturyzacyj-
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nych w sposób kompleksowy, wielowariantowy, z zastosowaniem wszechstronnych symulacji,
– przyjęcie zasady, że kolejne dokumenty programowe odnoszące się do
danego sektora stanowią rozwinięcie
i uszczegółowienie pierwotnych zamierzeń,

– dokonanie, zgodnie z Rekomendacjami z listopada 2004 r., analizy zapisów
Strategii dla przemysłu chemicznego do
2010 r. i Strategii restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej
celem zapewnienia wewnętrznej zgodności między tymi dokumentami.

Tytu³ kontroli
Restrukturyzacja
i przekształcenia
własnościowe w sektorze
elektroenergetycznym

Cel

Zakres

Ocena stanu restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w sektorze
elektroenergetycznym oraz w podsektorach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w latach
2000-2005.

Kontrolą objęto ministerstwa: Skarbu
Państwa, Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Elektrownię Kozienice
SA, Zespół Elektrowni Ostrołęka SA,
Południowy Koncern Energetyczny
SA, Zespół Elektrowni Bytom SA,
Elektrownię Opole SA, Elektrownię
Stalowa Wola SA, Elektrownię Zduńska
Wola Sp. z o.o.

Minister Skarbu Państwa działał sprzecznie z celami określonymi w Prawie energetycznym i dokumentach przyjętych przez Radę Ministrów, akceptując rozwiązania
niesłużące odbiorcom energii i kolidujące z obowiązkiem dbania o rozwój konkurencji oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom
naturalnych monopoli. Do takich działań Izba zaliczyła m.in.: konsolidację spółek dystrybucyjnych, utworzenie operatora systemu
przesyłowego jako spółki zależnej od PSE SA, nierozdzielenie działalności sieciowej i obrotu oraz niepodejmowanie działań
w celu utworzenia niezależnych operatorów systemu dystrybucyjnego. PSE SA za zgodą Ministra Skarbu Państwa, zrealizowała
koncepcję przeciwstawną do postanowień dokumentów rządowych, tworząc operatora systemu przesyłowego jako spółkę zależną,
a nie jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Rozwiązanie to jest niekorzystne dla wdrażania zasady równoprawnego traktowania
podmiotów korzystających z usług i sieci PSE SA i nie służy wzmocnieniu nadzoru właścicielskiego nad operatorem.
Również zaniechanie rozdziału działalności sieciowej i obrotu oraz utworzenia niezależnych operatorów systemu dystrybucyjnego ograniczyło konkurencję w obrocie energią elektryczną i utrudniało wprowadzenie mechanizmów rynkowych w obrocie energią elektryczną.
NIK ujawniła liczne nieprawidłowości w przygotowaniu dokumentów rządowych dotyczących prywatyzacji i realizacji postanowień tych
dokumentów. Założenia prywatyzacyjne i konsolidacyjne przyjęte w latach 2000-2001 nie zostały zrealizowane lub zrealizowano je
po terminie w wypadku 9 spośród 17 elektrowni. Jedynie wobec dwóch spośród 19 elektrociepłowni zadania zostały zrealizowane
w terminie, a wobec 8 nie zrealizowano żadnego zadania. NIK negatywnie oceniła zawarcie przez MSP umów prywatyzacyjnych,
w wyniku których Skarb Państwa utracił wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwami po sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji.
Inwestorzy zyskali uprawnienia znacznie przekraczające nabyty pakiet akcji. Izba ujawniła, że pozostali oferenci nie byli informowani o
możliwości uzyskania takich uprawnień. Zdaniem Izby świadczy to o istnieniu mechanizmu korupcjogennego w obszarze prywatyzacji
polegającego na nierównym dostępie do informacji. Jako niegospodarne NIK oceniła działania MSP związane z prywatyzacją Elektrowni
Skawina SA. Minister zaakceptował cenę niższą o ponad 2/3 od wartości akcji ustalonej w postępowaniu prywatyzacyjnym. Skarb
Państwa utracił przychody w wysokości 36 mln zł, a wartość akcji Skarbu Państwa zmniejszyła się o 15,5 mln zł.
Krytycznie NIK oceniła akceptację przez MSP mniej korzystnej oferty, spośród złożonych przez inwestora przy prywatyzacji
Elektrociepłowni Białystok SA. Skarb Państwa utracił przychody w wysokości 26,8 mln zł. W wyniku akceptacji przez MSP
niekorzystnych postanowień umowy prywatyzacyjnej wartość niesprzedanych akcji Skarbu Państwa uległa znacznemu obniżeniu. W tych sprawach NIK skierowała do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstw.
Przy prywatyzacji sześciu przedsiębiorstw energetycznych Minister Skarbu Państwa, wbrew postanowieniom Rady Ministrów,
doprowadził do utraty wpływu na strategiczne decyzje dotyczące tych przedsiębiorstw Zachowanie wpływu na decyzje miało służyć
zapewnieniu przez administrację rządową bezpieczeństwa energetycznego państwa. Kontrola wykazała, że choć w dokumentach
rządowych deklarowano rozwój konkurencji, przeciwdziałanie negatywnym skutkom naturalnych monopoli, równoważenie interesów
przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii, to faktycznie wdrażano rozwiązania sprzeczne z tymi celami. Działania podejmowane przez Ministra Skarbu Państwa, a także ministra właściwego ds. gospodarki, służyły niemal wyłącznie interesom przedsiębiorstw
energetycznych i pracownikom tych przedsiębiorstw. Działania służące realizacji celów polityki energetycznej, Minister Skarbu Państwa
zastąpił działaniami służącymi zwiększeniu wartości przedsiębiorstw energetycznych, posiadających pozycję monopolistyczną.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zdecydowane wzmocnienie kontroli
Sejmu RP oraz Rady Ministrów nad

wdrażaniem rozwiązań służących rozwojowi konkurencji i ochronie odbiorców
energii przed działalnością monopoli,
w tym tworzeniem niezależnych operatorów systemów dystrybucyjnych i
systemu przesyłowego,

– zachowanie kontroli Skarbu Państwa
nad operatorami, zważywszy na monopolistyczny charakter tej działalności
oraz potrzebę zapewnienia równego
dostępu do sieci wszystkim uczestnikom rynku energii.
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Tytu³ kontroli
Działalność Biura Studiów
i Projektów Łączności
Teleprojekt

Cel

Zakres

Ocena działalności organów przedsiębiorstwa państwowego Biuro Studiów
i Projektów Łączności Teleprojekt.

Kontrolę przeprowadzono w Biurze
Studiów i Projektów Łączności Teleprojekt.

Pogarszające się od 2000 r. wyniki finansowe przedsiębiorstwa, niegospodarne
zarządzanie jego majątkiem, brak skutecznych działań sanacyjnych oraz naruszanie
przepisów ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa, to główne powody krytycznej oceny działalności dyrektora i rady
pracowniczej BSiPŁ przez Najwyższą Izbę Kontroli. W 2000 r. Teleprojekt osiągnął prawie 1,3 mln zł zysku netto, w 2001 r.
– 0,9 mln zł, w 2002 r. – 189 tys. zł, ale już w dwóch kolejnych latach odnotował straty w wysokości 1,3 mln zł i 0,9 mln zł.
Oprócz spadku liczby zamówień, jedną z przyczyn takiego stanu była niezdolność do rzetelnego wywiązywania się z zobowiązań
umownych, zwłaszcza terminowej realizacji przyjętych zleceń, co w konsekwencji powodowało konieczność zapłacenia wysokich
kar umownych. W latach 2000-2004 Biuro wypłaciło kontrahentom z tego tytułu prawie 0,9 mln zł, a w 2004 r. kary umowne
sięgnęły bez mała 33% przychodów z usług projektowych. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa stawała się coraz gorsza,
ponieważ ze względu na utratę wiarygodności otrzymywało coraz mniej zleceń.
Z tego właśnie powodu ograniczona została znacznie statutowa działalność przedsiębiorstwa, czyli wykonywanie prac studialnych
i projektowych w dziedzinie łączności. Jeżeli bowiem w 2000 r. usługi takie przyniosły 15,8 mln zł, to w 2003 r. już tylko 2,7 mln
zł, a w roku następnym zaledwie 0,9 mln zł. Zdaniem dyrektora BSiPŁ, wynikało to m.in. z hermetyczności rynku zamówień
na usługi projektowe w telekomunikacji, uzależnionego głównie od Telekomunikacji Polskiej. W tej sytuacji dominującą sferą
działalności przedsiębiorstwa stało się wynajmowanie powierzchni biurowej.
Zdaniem NIK, wiele do życzenia pozostawiało zarządzanie przez Biuro nieruchomościami posiadanymi w kilku miastach. Biuro
m.in. nie zlecało publikacji ogłoszeń w prasie ani nie podjęło współpracy z agencjami nieruchomości w celu poszukiwania
najemców. Według obliczeń Izby, w latach 2003-2005 tylko z wynajmu powierzchni biurowej w centrum Warszawy przedsiębiorstwo mogłoby uzyskać dodatkowo 1,3 mln zł.
Mimo coraz gorszego stanu finansów, przedsiębiorstwo nie przystąpiło do opracowania planu działań naprawczych, chociaż taki
wniosek postawiła w 2002 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”. W odpowiedzi na jej pismo dyrektor stwierdził: odnośnie
programu naprawczego stawiam tezę – nic w BSiPŁ nie zostało zepsute. Zamiast programu naprawczego przedsiębiorstwo
zmniejszyło zatrudnienie (z 260 etatów w 2000 r. do 45 w 2004 r.) i poszukiwało inwestora strategicznego. W ocenie NIK,
działania te nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów i doprowadziły do zmiany charakteru działalności przedsiębiorstwa. Brak programu naprawczego był przesłanką skierowania przez Izbę do Ministra Skarbu Państwa wniosku o rozważenie
celowości zajmowania stanowiska przez dyrektora BSiPŁ.
W opinii NIK, rada pracownicza przedsiębiorstwa nie korzystała z uprawnień określonych w ustawie o samorządzie załogi
przedsiębiorstwa i nie kontrolowała działalności Biura; nie zgłaszała wniosków w sprawie poniesionych strat, ani kar za nienależyte oraz nieterminowe realizowanie zawartych umów. Kontrolujący zwrócili uwagę, że w latach 2002-2004 tylko w 2002 r.
dwukrotnie zorganizowano ogólne zebranie pracowników, a w pozostałych latach, wbrew postanowieniom ustawy o samorządzie
załogi przedsiębiorstwa, zwoływano je jedynie jeden raz w roku. Ich zdaniem, Minister Skarbu Państwa, organ założycielski
dla BSiPŁ, wiedząc że od 2003 r. przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą ze stratą, nie podjął żadnych starań
zmierzających do uzdrowienia sytuacji ekonomicznej. Nie przeprowadził kontroli ani nie dokonał oceny stanu gospodarczego
BSiPŁ, nie powołał też zarządu komisarycznego, do czego upoważniała go ustawa o przedsiębiorstwach państwowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– opracowanie programu naprawczego
przedsiębiorstwa,
– zapewnienie skutecznego nadzoru
nad terminowością realizacji umów
zawieranych przez BSiPŁ,
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– wprowadzenie zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem lub
rozważenie celowości jego likwidacji
w trybie art. 19 ust.1 pkt 1 ustawy
o przedsiębiorstwach państwowych.

Tytu³ kontroli
Działalność wybranych
jednostek badawczorozwojowych

Cel

Zakres

Ocena funkcjonowania wybranych
jednostek badawczo-rozwojowych,
wykorzystania wyników ich badań
i prac rozwojowych oraz nadzoru ministra właściwego ds. gospodarki nad
podległymi placówkami.

Kontrolę przeprowadzono w b. Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz w 11
jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dominującym źródłem utrzymania większości kontrolowanych podmiotów była
produkcja specjalistycznej aparatury, usługi z zakresu badań technicznych (np.
związane z homologacją i certyfikowaniem wyrobów) oraz wynajem i sprzedaż nieruchomości, a więc działalność, którą
– zdaniem NIK – trudno zaliczyć do badawczo-rozwojowej. W latach 2003-2005 wpływy z tej działalności, niebędącej
głównym celem funkcjonowania placówek badawczych, stanowiły od 7,7% do 93,5% ogółu przychodów, natomiast dochody z
działalności statutowej – od 2,8% do 43%. Efekty większości swoich prac badawczych jednostki wykorzystywały do modernizacji
własnego zaplecza, natomiast niewiele nowych rozwiązań wdrożono w przemyśle.
Słaba kondycja ekonomiczno-finansowa jednostek nie stała się wystarczającym impulsem do wprowadzenia programów
naprawczych. Przyjęta w 2005 r. przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy wewnętrzna Strategia reorganizacji jednostek badawczo-rozwojowych to – zdaniem NIK – opracowanie o dużym stopniu ogólności, zawierające jedynie założenia niezbędnych
zmian restrukturyzacyjnych. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej organy jednostek badawczo-rozwojowych niekiedy wręcz
blokowały inicjatywy zmierzające do przekształceń strukturalnych i własnościowych, co oznacza, iż bardziej były zainteresowane utrzymaniem dotychczasowego statusu placówek niż zmianami. Takie właśnie motywy, w ocenie NIK, były powodem
dokonywania w ewidencji księgowej niektórych jednostek zapisów niezgodnych ze stanem faktycznym, umożliwiających im
wykazanie rentowności i pozwalających uniknąć decyzji o likwidacji. W zakresie przekształceń strukturalnych i własnościowych
podejmowane były działania pozorne, sprowadzające się do reorganizacji niektórych wewnętrznych komórek organizacyjnych,
czy likwidacji pojedynczych stanowisk pracy. Nie były respektowane zalecenia organu nadzorującego, wskazujące na konieczność przygotowania rzetelnych, kompletnych programów naprawczych. Z kolei organy te nie podejmowały zdecydowanych
kroków wobec jednostek prowadzących prace badawcze na bardzo ograniczoną skalę, mających przy tym poważne trudności
z utrzymaniem płynności finansowej.
Izba zwróciła uwagę, że w obecnym stanie prawnym minister nadzorujący jednostki badawczo-rozwojowe nie może podjąć
żadnych czynności restrukturyzacyjnych bez uzyskania uprzednio opinii rady naukowej jednostki, nie ma także instrumentów
prawnych umożliwiających wyegzekwowanie od rady wymaganej opinii. Sytuacja taka skutecznie blokuje likwidację, łączenie,
komercjalizację, prywatyzację jednostki oraz odwołanie lub powołanie dyrektora. Kontrola wykazała, że niektóre jednostki rozporządzały swym mieniem – środkami finansowymi lub rzeczowym majątkiem trwałym – bez uprzedniego zgłoszenia organowi
nadzorującemu zamiaru dokonania tej czynności, naruszając tym samym art. 46a ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
Do utrwalenia takiej praktyki przyczyniło się pismo z 1994 r. b. Komitetu Badań Naukowych, wyrażające błędny pogląd, według
którego wspomniany przepis nie znajduje zastosowania do jednostek badawczo-rozwojowych.
W ocenie Izby, minister właściwy ds. gospodarki nie opracował skutecznych instrumentów weryfikacji sprawozdań finansowych
przekazywanych przez placówki badawcze. Kontrolujący ujawnili bowiem, że minister akceptował sprawozdania kilku jednostek
zawierające nierzetelne dane i wyniki ich działalności. Wprawdzie ministerstwo twierdziło, że za treść sprawozdania finansowego
odpowiedzialność ponosi wyłącznie dyrektor jednostki, jednak – w opinii NIK – sposób prowadzenia weryfikacji pozostaje w gestii
organu zatwierdzającego i powinien być dostosowany do powierzonych zadań. Brak sprawnego systemu weryfikacji sprawozdań
finansowych ogranicza możliwość sporządzania rzetelnych analiz i ocen funkcjonowania nadzorowanych podmiotów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– opracowanie skonkretyzowanych
programów przekształceń strukturalnych i własnościowych jednostek w
celu przeprowadzenia efektywnej sanacji
całego sektora,

– zwiększenie udziału prac naukoworozwojowych w działalności jednostek i
ich komercyjnego wykorzystania,
– stworzenie skutecznego systemu
weryfikacji przez organy nadzorujące
sprawozdań finansowych przekazywanych przez jednostki badawczo-rozwojowe,

– egzekwowanie od dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych obowiązku
zgłaszania zamiaru rozporządzania
majątkiem kierowanych przez nich
jednostek.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Prywatyzacja Polskich Hut
Stali SA

Ocena prawidłowości prywatyzacji
i restrukturyzacji Polskich Hut Stali SA
oraz stopnia realizacji tych celów.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Skarbu
Państwa, Ministerstwo Gospodarki,
Agencję Rozwoju Przemysłu SA oraz
spółkę Mittal Stell Poland, będącą – po
zmianie nazwy z Ispat Polska Stal SA
– następcą prawnym PHS SA.

Powstała z połączenia hut Katowice, im. T. Sendzimira, Florian i Cedler Spółka
Akcyjna Polskie Huty Stali nie była przygotowana do prywatyzacji. Przede wszystkim nie dokonano restrukturyzacji majątkowej skonsolidowanych podmiotów, z których utworzono PHS SA, wiele do życzenia
pozostawiała też współpraca resortu skarbu państwa z resortem gospodarki oraz wymiana informacji o przebiegu prywatyzacji
i terminach realizacji kluczowych inwestycji. Z opóźnieniem, bo dopiero w przeddzień podpisania umowy prywatyzacyjnej,
zatwierdzono bilans połączeniowy przejmowanych hut, zaś Ministerstwo Skarbu Państwa nie zweryfikowało oszacowania
wartości akcji spółki PHS, sporządzonego na jej zlecenie.
Badając proces prywatyzacji PHS SA, Izba nie kwestionowała wyboru przez Ministerstwo Skarbu Państwa inwestora – spółki
LNM Holdings N.V., która złożyła najlepszą ofertę i otrzymała wyłączność negocjacyjną. Jej zastrzeżenia wzbudziła natomiast
zbyt niska cena akcji sprzedawanych inwestorowi. Za pakiet 23,5 mln akcji PHS SA Skarb Państwa uzyskał bowiem niespełna
6 mln zł, czyli zaledwie 25 groszy za jedną akcję, podczas gdy cena akcji kupowanych przez inwestora od wierzycieli spółki
była czterdziestokrotnie wyższa.
Do końca 2007 r. kolejne 66,6 mln akcji (tj. 25% pozostających w rękach Skarbu Państwa po podwyższeniu kapitału) inwestor
ma prawo nabyć po 1 zł za akcję. Zdaniem NIK, akceptując w 2003 r. takie postanowienie umowy, Ministerstwo Skarbu Państwa
pozbawiło się możliwości negocjowania ceny rynkowej pozostałych akcji w momencie ich sprzedaży.
Kontrola wykazała niespójność algorytmów wyznaczania tzw. wskaźników viability (żywotność, konkurencyjność), służących
do oceny efektywności działań restrukturyzacyjnych. Rozbieżności w sposobie ich ustalania są niedopuszczalne, ponieważ
jednoznaczne określenie wielkości wskaźników będzie podstawą oceny zdolności polskich hut do konkurowania na wolnym
rynku.
Stwierdzono, że oszacowana przez konsorcjum doradcze metodą dochodową wartość akcji PHS SA została zaniżona o 2
mld zł, wskutek nietrafnego przewidywania wyników finansowych spółki. W opracowanym zaledwie trzy miesiące wcześniej
biznesplanie, sporządzonym przez to samo konsorcjum, prognoza była o 2,5 mld zł wyższa.
Izba krytycznie oceniła zatrudnienie przez Ministra Skarbu Państwa konsorcjum doradczego w trybie zamówienia z wolnej ręki
(za wynagrodzeniem w wysokości 2,5 mln zł netto) bez próby wyłonienia doradcy w innym, konkurencyjnym trybie.
Z ustaleń kontroli wynika też, że Minister Skarbu Państwa nie zlecił wykonania analiz przedprywatyzacyjnych dla PHS SA, mimo
iż był do tego zobowiązany przez Radę Ministrów. W procesie prywatyzacji tej spółki nie wykorzystano też, opracowanych na
jego zlecenie, analiz przedprywatyzacyjnych dla czterech hut, z których utworzono PHS SA po wcześniejszych, nieudanych
próbach ich prywatyzacji. Kontrolujący zwracali uwagę, że w okresie pełnienia nadzoru właścicielskiego nad owymi hutami
minister właściwy ds. gospodarki nie doprowadził do ich restrukturyzacji majątkowej ani do rozpoczęcia niezbędnych inwestycji,
obejmujących m.in. budowę instalacji do ciągłego odlewania stali w Hucie Katowice SA.
Ustalono, że od października 2001 r. do czerwca 2005 r. minister właściwy ds. gospodarki nie przekazywał Radzie Ministrów
rocznych sprawozdań z przebiegu procesu restrukturyzacji sektora hutnictwa żelaza i stali.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– podjęcie próby renegocjowania
umowy prywatyzacyjnej w celu uzyskania korzystniejszej ceny sprzedaży
pozostałych 25% akcji oraz dostoso-
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wania zobowiązań inwestycyjnych do
zmienionego biznesplanu spółki,
– doprowadzenie do ujednolicenia
sposobu definiowania wskaźników
viability w załącznikach do umowy prywatyzacyjnej,
– podjęcie działań w celu przed-

kładania Radzie Ministrów rocznych
sprawozdań z realizacji restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, w tym
również związanych ze zmianą zakresu
i terminów wykonania kluczowych
przedsięwzięć inwestycyjnych w Mittal
Steel Poland SA.

Tytu³ kontroli
Realizacja rządowego
„Programu promocji
gospodarczej Polski
do roku 2005”

Cel

Zakres

Ocena działań rządu na rzecz zwiększenia eksportu i napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie
Gospodarki, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych
SA oraz w polskich placówkach za
granicą.

Działania podejmowane w celu realizacji Programu promocji gospodarki polskiej do
roku 2005 nie przyczyniły się do poprawy wizerunku rodzimej gospodarki za granicą.
Zdaniem NIK, program został opracowany bez dokładnej analizy uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, uwzględniających
m.in. perspektywę rychłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, nie określał też precyzyjnie kosztów i źródeł finansowania
poszczególnych zadań, ani kompetencji podmiotów uczestniczących w tym przedsięwzięciu.
Spór między ministrami właściwymi ds. gospodarki i spraw zagranicznych, dotyczący koordynacji działań promocyjnych za
granicą, uniemożliwił powstanie – przewidzianej w Programie – Rady Promocji Gospodarczej, odpowiedzialnej za aktywną
kreację gospodarczą kraju. Powołana w wyniku ustaleń obu ministrów Rada Promocji Polski, organ opiniodawczo-doradczy
Rady Ministrów, nie podjęła, zdaniem NIK, żadnych istotnych uchwał.
Izba krytycznie oceniła realizację ujętego w Programie zadania pn. Usprawnienie dotychczasowych narzędzi eksportu”.
Z dziewięciu działań przewidzianych w jego ramach nie zostało wykonanych aż siedem, przede wszystkim związanych ze
zwiększeniem w promocji gospodarczej roli – podległych resortowi gospodarki – wydziałów ekonomiczno-handlowych ambasad,
konsulatów i stałych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej.
W latach 2003-2005 na promocję eksportu wydano 182 mln zł, z czego wydziały ekonomiczno-handlowe wydatkowały zaledwie
22 mln zł, natomiast koszty ich utrzymania wyniosły prawie 309 mln zł.
Kontrola wykazała, że w planach finansowych, ustalanych przez Ministra Spraw Zagranicznych dla ambasad w Waszyngtonie
i Helsinkach oraz konsulatów generalnych w Monachium i Toronto, nie uwzględniono wydatków na promocję gospodarczą,
mimo że zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej do kompetencji ministra właściwego ds. zagranicznych należy
promocja Polski za granicą. Aktywność ambasad i konsulatów ograniczała się do udziału ich przedstawicieli w imprezach
promocyjnych, finansowanych przez wydziały ekonomiczno-handlowe.
Mimo pozytywnej oceny ich działalności NIK stwierdziła, że wydziały ekonomiczno-handlowe m.in. wydatkowały środki finansowe
poza zatwierdzonym planem i bez pisemnej akceptacji resortu gospodarki, a ze środków przeznaczonych na promocję pokrywały
koszty delegacji służbowych. Ustalenie ich udziału we wzroście obrotów handlowych Polski z poszczególnymi krajami okazało
się niemożliwe z powodu braku jednoznacznych wskaźników skuteczności prowadzonych przez nie działań promocyjnych.
Wspomniane wydziały nie wyodrębniały środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań przewidzianych dla nich
w Programie, stąd brak możliwości rozliczenia ich wkładu w realizację projektów.
Izba zwróciła uwagę, że dopiero po terminie określonym w Programie ministrowie gospodarki oraz spraw zagranicznych zawarli
porozumienie w sprawie ustanowienia dyplomacji ekonomicznej, regulujące kwestię jednolitej organizacji i podstawowych
zadań placówek ekonomiczno-handlowych za granicą.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– przeprowadzenie ponownej analizy
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych promocji gospodarczej Polski,
uwzględniającej warunki gospodarcze
wynikające z przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej,
– opracowanie spójnej, długookresowej strategii promocji gospodarczej

Polski, wskazującej precyzyjnie źródła
finansowania oraz wskaźniki umożliwiające jednoznaczne rozliczenie realizacji
przedstawionych w niej celów,
– znowelizowanie ustawy o działach
specjalnych administracji rządowej, w celu
doprecyzowania kompetencji ministra
właściwego ds. gospodarki w zakresie
promocji gospodarczej Polski za granicą.
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Tytu³ kontroli
Realizacja programu
restrukturyzacji górnictwa
i przetwórstwa siarki

Cel

Zakres

Ocena przygotowania oraz realizacji
programu restrukturyzacji górnictwa
i przetwórstwa siarki przez ministra
właściwego ds. gospodarki, Ministra
Skarbu Państwa oraz podmioty tego
sektora.

Badaniami objęto: działalność Ministra
Gospodarki i Pracy, Ministra Skarbu
Państwa, Agencję Rozwoju Przemysłu SA, Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz sześć podmiotów górnictwa
i przetwórstwa siarki.

Program restrukturyzacji górnictwa i przetwórstwa siarki w Polsce nie przyczynił się,
wbrew założeniom, do wzrostu wydobycia i eksportu tego surowca – w obu tych
dziedzinach odnotowano spadek. Nie nastąpiło też zakładane przyspieszenie likwidacji nieczynnych kopalń siarki. Długotrwałe,
ponaddwuletnie opracowywanie Programu spowodowało, że jego założenia były nieaktualne już przed zatwierdzeniem tego
dokumentu przez Radę Ministrów. Wewnętrznie niespójny, bez jasno określonego systemu finansowania likwidacji kopalń,
zawierał zadania niemożliwe do wykonania lub niemające podstawy prawnej.
Wariant „optymistyczny” restrukturyzacji, zakładający trwały wzrost sprzedaży siarki oraz znaczące zwiększenie jej ceny, był
nierealny z powodu stałego pogarszania się warunków geologicznych wydobycia oraz spadku cen tej kopaliny w I półroczu
2001 r. Informacje o istotnym pogarszaniu się warunków wydobycia siarki w KS „Jeziorko” były przekazywane ministrom
Gospodarki oraz Skarbu Państwa jeszcze przed akceptacją Programu przez Radę Ministrów; nie zostały one jednak uwzględnione. W razie zagrożeń dla realizacji Programu minister właściwy ds. gospodarki zobowiązany był do przedstawienia Radzie
Ministrów propozycji innych rozwiązań, jednak nie wystąpił z wnioskiem o zmianę rekomendacji z wariantu „optymistycznego”
na „pesymistyczny”. Ten ostatni przewidywał poważną redukcję zatrudnienia, z uwzględnieniem możliwości zastosowania
działań osłonowych wobec osób tracących pracę.
Zdaniem NIK, o wyborze wariantu „optymistycznego” przesądziło zawarcie tzw. kontraktu marokańskiego, przewidującego
sprzedaż do Maroka znacznych ilości siarki po korzystnych cenach. Również KERM, opowiadając się za wspomnianym wariantem, brał pod uwagę ów kontrakt. Tymczasem strona polska wyeksportowała siarkę w zakontraktowanej ilości jedynie w
2000 r., bo już w roku następnym – z powodu złych warunków geologicznych – odnotowano spadek wydobycia tego surowca
w kopalni „Jeziórko”. W nowej umowie, na lata 2002-2004, ilość eksportowanej siarki została ograniczona, a jej cena ustalona
na znacząco niższym poziomie.
Porażką okazała się także realizacja wariantu Programu aktywnego, zakładającego maksymalne przyśpieszenie likwidacji
kopalń. Ze względu na drastyczne zmniejszenie dotacji budżetowych i zastąpienie ich niedostatecznymi środkami Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podmioty likwidujące kopalnie otrzymały jedynie 430,6 mln zł, zamiast
planowanych 603,7 mln zł. Niemożliwe, w świetle obowiązujących przepisów, okazało się pozyskanie przez nie dodatkowych
źródeł finansowania, m.in. kredytów i pożyczek oraz zagranicznych środków pomocowych z Programu ISPA.
Konsekwencją niedostatecznego finansowania było ograniczenie zakresu likwidacji kopalń siarki i wzrost kosztów stałych
tego procesu. Według szacunków Izby, niedotrzymanie pierwotnych terminów likwidacji kopalń siarki kosztowało dodatkowo
400 mln zł.
Kontrola wykazała niedostateczny nadzór ministra właściwego ds. gospodarki nad wydatkowaniem środków publicznych
przeznaczonych na likwidację kopalń siarki, co spowodowało m.in. dokonywanie niegospodarnych wydatków. Szczególnie
krytycznie Izba oceniła zatwierdzenie przez niego kosztownego sposobu likwidacji wyrobisk „Piaseczno” i „Machów” oraz
zagospodarowania terenów do nich przyległych.
Podobnie oceniono wypłacenie jednej ze spółek pełnej kwoty wynagrodzenia, mimo niewykonania przez nią weryfikacji
wieloletnich programów likwidacji kopalń siarki, do czego zobowiązywała ją umowa zawarta z ministrami Gospodarki oraz
Skarbu Państwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

26

– opracowanie efektywnego systemu
finansowania likwidacji kopalń siarki
i rekultywacji terenów pogórniczych,
zapewniającego szybkie zakończenie
tych prac,

– formułowanie umów z kontrahentami
zewnętrznymi w taki sposób, aby możliwe było rozliczenie ich z wykonania
poszczególnych zadań.

Tytu³ kontroli
Tworzenie i działalność
fundacji, których
fundatorami są Skarb
Państwa lub jednostki
sektora finansów
publicznych

Cel

Zakres

Ocena działania fundacji ustanowionych staraniem Skarbu Państwa
i jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności gospodarowania przez nie mieniem państwowym
i komunalnym.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Skarbu
Państwa, Ministerstwo Gospodarki
i Pracy, Urząd Miasta st. Warszawy,
Urząd Gminy Borowa, 12 urzędów
wojewódzkich i 51 fundacji.

Skontrolowane fundacje realizowały cele społeczne i gospodarczo użyteczne
wskazane w statutach. Pojawiające się w ich działaniu nieprawidłowości nie
miały, w opinii NIK, zasadniczego wpływu na realizację tych zadań. W okresie objętym badaniem NIK (w latach 1999-2004)
skontrolowane fundacje otrzymały środki publiczne o łącznej wartości 3,5 mld zł. Stanowiły one 93% ich przychodów. Działalność fundacji była zatem uzależniona od wsparcia z kasy publicznej, zwłaszcza że nie przejawiały one zbytniej aktywności
w pozyskiwaniu przychodów z innych źródeł.
W ocenie Izby, fundacje właściwie gospodarowały powierzonymi środkami, a nieprawidłowo wydatkowane kwoty – 1,6 mln zł
– w porównaniu z wysokością otrzymanych sum nie były znaczące. Niepokoić mogła natomiast liczba 17 badanych fundacji,
które dopuściły się nieprawidłowości. Stwierdzone uchybienia dotyczyły głównie sposobu dokumentowania oraz rozliczania
dotacji. Miały miejsce przypadki wykorzystywania powierzonych środków publicznych niezgodnie z umowami oraz braku
gospodarności w zarządzaniu tymi aktywami – nie podejmowano m.in. działań egzekucyjnych wobec beneficjentów niewywiązujących się ze swych obowiązków. Zastrzeżenia co do legalności wzbudził tryb przeprowadzenia w 4 fundacjach postępowań
o udzielenie zamówień publicznych.
Izba krytycznie oceniła też sposób wynagradzania członków organów fundacji. W 13 skontrolowanych jednostkach pobory
zawyżono ponad wysokość dopuszczoną ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. W ten
sposób bez właściwej podstawy prawnej wydano ponad 3 mln zł. Kontrola ujawniła również istnienie korupcjogennego konfliktu
interesów, polegającego na praktyce zawierania przez zarządy fundacji umów-zleceń z osobami wchodzącymi w ich skład.
W opinii Izby, Minister Skarbu Państwa w niewystarczającym stopniu dbał o interesy tegoż Skarbu Państwa w sponsorowanych
fundacjach. Stwierdzono m.in., że w wielu przypadkach minister nie posiadał wystarczającej wiedzy o funkcjonowaniu fundacji,
w tym o nieprawidłowościach w ustalaniu wynagrodzeń dla członków ich organów. Nie podjął także działań w celu dostosowania
statutów 10 fundacji do zmieniającego się stanu prawnego.
Izba negatywnie oceniła funkcjonowanie systemu nadzoru nad działalnością fundacji. Nierzetelne wypełnianie tego rodzaju
zadań przez niektórych ministrów i wojewodów sprzyjało powstawaniu nieprawidłowości w ich pracach. Fundacje nie wywiązywały się należycie z obowiązku składania właściwemu ministrowi sprawozdań, o których mówi ustawa o fundacjach, a także
przekazywania kompletnych danych wymaganych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji. W przesyłanych materiałach brakowało przede wszystkim danych o członkach zarządów
fundacji, odpisów uchwał zarządów, informacji o wysokości wynagrodzenia członków organów fundacji oraz o wydatkach administracyjnych. Fundacje spóźniały się również z przekazywaniem sprawozdań ze swej działalności wojewodom, trudno jednak
było je zdyscyplinować, zważywszy że niektórzy wojewodowie nie wiedzieli nawet, które z nich podlegają ich nadzorowi.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– uporządkowanie przez organy
poszczególnych fundacji ich statutów,
regulaminów i zasad wynagradzania w celu usprawnienia działalności
i zwiększenia jej transparentności,
– zapewnienie przez Ministra Skarbu

Państwa i ministrów właściwych ze
względu na cele działania fundacji
skutecznego nadzoru nad ich działalnością,
– dostosowanie statutów fundacji do
obowiązującego prawa.
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Tytu³ kontroli
Wykonywanie zadań przez
administrację publiczną
w zakresie budowy
autostrady A1 północpołudnie

Cel

Zakres

Ocena działań naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
dotyczących przygotowania budowy
autostrady A1.

Kontrolą objęto Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad.

NIK negatywnie oceniła wykonywanie przez administrację publiczną zadań związanych z budową autostrady A1. Nieprawidłowości stwierdzono m.in. na etapie
planowania prac, wykonywania czynności przygotowawczych – w tym wykupu gruntów – przeprowadzenia przetargu na
udzielenie koncesji oraz negocjowania warunków umowy o budowę i eksploatację autostrady.
Kontrola wykazała, że dokumenty programowe i planistyczne oraz wykonane na ich podstawie harmonogramy realizacji zadań
sporządzane były nierzetelnie. Nie rozstrzygnięto podstawowej dla całego przedsięwzięcia kwestii, czy budowa poszczególnych
odcinków autostrady wykonywana będzie w systemie koncesyjnym, czy też będzie finansowana z budżetu państwa. Żaden
z fundamentalnych dla budownictwa autostradowego dokumentów – Program budowy autostrad z lipca 1993 r., Strategia
rozwoju infrastruktury transportu na lata 2004-2006, Strategia przebudowy głównych dróg krajowych w Polsce w latach 20032013 – nie określił dokładnie kosztów budowy poszczególnych fragmentów drogi A1, nie wskazał też źródeł finansowania tej
inwestycji w dłuższym horyzoncie czasowym. Opracowania te nie uzupełniały się wzajemnie, przyjmowane nowe rozwiązania
wykluczały proponowane poprzednio. W opinii Izby, wady tych dokumentów powodowały, że wykonanie zawartych w nich
dyspozycji było nierealne już na etapie ich konstruowania.
Opieszale prowadzone były prace przygotowujące rozpoczęcie budowy autostrady. Opóźnienia powstawały już na etapie starań
o wskazania i decyzje lokalizacyjne, wolno przebiegały wykup gruntów pod budowę oraz ratownicze badania archeologiczne.
Na południowym odcinku autostrady do dnia zakończenia kontroli nie rozpoczęto jeszcze pozyskiwania gruntów. Miały też
miejsce przypadki nierzetelnego przygotowania dokumentacji przetargowej, co powodowało protesty i odwoływanie się uczestników postępowań, a w konsekwencji prowadziło do przewlekania trwających czynności. Z kolei opóźnienia w prowadzeniu
ratowniczych badań archeologicznych groziły wstrzymaniem rozpoczęcia robót na niektórych odcinkach.
Zdaniem NIK, rozpisany w 1997 r. przetarg na wyłonienie koncesjonariusza budowy i eksploatacji północnego fragmentu
autostrady A1 na odcinku Gdańsk-Toruń przeprowadzony został nierzetelnie. Ze względu na brak określenia realnego zamknięcia finansowego inwestycji, zainteresowanie przetargiem było znikome. Ostatecznie koncesję uzyskał jedyny uczestnik
postępowania – firma Gdańsk Transport Company SA.
Komisja przetargowa, zdając sobie sprawę, iż trudno będzie zapewnić opłacalność budowy i eksploatacji odcinka autostrady
Gdańsk-Toruń, nie skorzystała z możliwości uznania bezskuteczności przetargu. Umowę koncesyjną podpisano dopiero po
7 latach od udzielenia koncesji. Zarówno ówczesne Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej jak i GTC SA miały świadomość, że zgodnie z warunkami udzielonej koncesji przedsięwzięcie nie było możliwe do wykonania bez dofinansowania
ze środków publicznych. Wstrzymywano się zatem z finalizowaniem transakcji do uchwalenia przez Sejm przepisów umożliwiających takie rozwiązanie. Jednak prowadzone do 2004 r. negocjacje spowodowały wzmocnienie pozycji koncesjonariusza
kosztem strony rządowej. Cenę budowy autostrady ustalono na 5,6 mln euro za 1 km, mimo opinii doradców, że jest ona zbyt
wysoka. Wydłużono też czas obowiązywania koncesji z 35 do 42 lat. Ostatecznie Umowę o budowę i eksploatację autostrady
podpisano w sierpniu 2004, w opinii Izby z naruszeniem zasady legalności, bowiem Minister Infrastruktury, wbrew obowiązkowi,
nie uzgodnił jej postanowień z Ministrem Finansów.
Niektóre z zapisów umowy, zwłaszcza dotyczące wynagrodzeń i odszkodowań należnych GTC SA oraz wzajemnych roszczeń, nie zabezpieczają należycie interesów Skarbu Państwa. Wymienia ona m.in. 24 „zdarzenia odszkodowawcze”, których
wystąpienie obciąża ryzykiem stronę rządową. Obok działań Ministerstwa Infrastruktury oraz GDDKiA, należą do nich także
skutki wywołane przez podmioty niezwiązane postanowieniami umowy, a nawet zdarzenia losowe.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– wypracowanie i realizowanie spójnego systemu finansowania i eksploatacji
autostrady A1,

– rozważenie potrzeby renegocjacji
umowy koncesyjnej z GTC SA, z uwagi
na nienależyte zabezpieczenie interesów
ekonomicznych Skarbu Państwa.

Tytu³ kontroli
Finansowanie dróg
publicznych zarządzanych
przez samorządy
wojewódzkie i powiatowe

Cel

Zakres

Ocena działalności samorządów województw i powiatów w dziedzinie finansowania i utrzymania technicznego
dróg publicznych oraz pozyskiwania
środków pozabudżetowych na drogownictwo.

Kontrolą objęto 13 wojewódzkich
zarządów dróg, 7 zarządów dróg
w miastach na prawach powiatu, 16
powiatowych zarządów dróg oraz 3
starostwa powiatowe i 3 urzędy miast
na prawach powiatu.

Izba ocenia, że większość skontrolowanych zarządów dróg nie korzystała ze wszystkich możliwości pozyskania pozabudżetowych środków finansowania drogownictwa,
nie zrealizowała też zaplanowanych zadań rzeczowych. Okoliczności te, w opinii NIK, są istotną barierą w utrzymaniu stanu
dróg zarządzanych przez województwa i powiaty na zadowalającym poziomie. Nie pozostaje to bez wpływu na bezpieczeństwo
ruchu drogowego. Długość dróg publicznych na koniec 2003 r. wynosiła łącznie 379,5 tys. km, na co składało się 18,4 tys.
km dróg krajowych, 28,4 tys. km wojewódzkich, 128,9 tys. km powiatowych i 203,8 tys. km dróg gminnych. Zgodnie z ustawą
o drogach publicznych, drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, zaś wojewódzkie, powiatowe i gminne – samorządu odpowiedniego szczebla. Zarządcami dróg są: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zarządy województw,
powiatów oraz wójtowie lub burmistrzowie. Ustawa daje im możliwość scedowania owych obowiązków na utworzone w tym
celu jednostki organizacyjne – zarządy dróg.
Do końca 2003 r. samorządy otrzymywały na finansowanie prac związanych z budową, przebudową, remontami i utrzymaniem
dróg subwencje drogowe. Od 1 stycznia 2004 r., po wejściu w życie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
wzrósł udział dochodów własnych jednostek samorządu w dysponowaniu środkami publicznymi, zniesiono za to subwencję
drogową. W ocenie NIK, te nowe rozwiązania nie spowodowały istotnego zwiększenia wydatków samorządów na finansowanie
dróg. Na 2004 r. samorządy zaplanowały nakłady na drogi tylko o 1,4% większe niż w 2003 r. Z kolei w 2005 r. plany finansowe
samorządów zakładały zwiększenie środków na te cele aż o 60%, przewidywano bowiem pozyskanie środków pomocowych
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Izba wykazała jednak, że niektóre jednostki samorządowe nie przejawiały aktywności w pozyskiwaniu środków pomocowych,
ujawniając nawet wypadki zaniechania działań, mających na celu zdobycie środków unijnych. Już po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej, 6 powiatów nie podjęło w tym kierunku żadnych starań, a wnioski 8 samorządów zostały odrzucone z powodu
uchybień merytorycznych. Do czasu zakończenia kontroli, umowy o sfinansowanie zadań drogowych z funduszy pomocowych
podpisało 20 skontrolowanych przez NIK podmiotów – 13 wojewódzkich zarządów i 7 jednostek szczebla powiatowego. Części
złożonych wniosków jeszcze nie rozpatrzono.
Nie wszystkie kontrolowane podmioty korzystały z ustawowych możliwości zdobycia dodatkowych środków na drogownictwo z opłat
i kar pieniężnych. W 20 zarządach dróg ujawniono nierzetelne pobieranie opłat bądź odstępowanie od egzekucji kar pieniężnych
za nielegalne zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z funkcjonowaniem drogi. Z ustaleń kontrolerów wynika z kolei, że nie
wszystkie badane zarządy dróg zrealizowały roczne plany rzeczowe i zdołały wykorzystać środki przeznaczone na drogownictwo.
W 2003 r. 11 zarządów zrealizowało plan wydatków poniżej 95%, w 2004 r. – 14 zarządów. Głównymi przyczynami tego stanu
było zbyt późne wszczynanie postępowań o udzielenie zamówień oraz nieterminowe przygotowanie dokumentacji projektowej.
Wynikało to, w ocenie Izby, z nieprzygotowania zarządów dróg do rzetelnego wykonywania nałożonych na nie zadań.
Izba stwierdziła także liczne zaniedbania jeśli chodzi o utrzymanie dróg. Nie wszystkie badane zarządy dróg przeprowadzały
obowiązkowe okresowe kontrole stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich. Odnotowano też liczne przypadki prowadzenia
takich kontroli przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień, co stanowiło jaskrawe naruszenie Prawa budowlanego.
NIK zwraca także uwagę, że ze względu na brak ujednoliconych zasad dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego
dróg, wyniki takich badań nie mogły być porównywalne. Do końca trwania kontroli, mimo delegacji zawartej w Prawie budowlanym, nie ukazało się rozporządzenie regulujące tę kwestię.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zwiększenie nadzoru nad przygotowaniem i realizacją przez zarządy dróg
planów rzeczowych i finansowych,

– zatrudnianie w zarządach dróg
kadry znającej procedurę pozyskiwania
unijnych środków pomocowych,
– podjęcie przez organy nadzoru budowlanego kontroli wykonywania okre-

sowych przeglądów stanu technicznego
dróg,
– wydanie rozporządzenia określającego szczegółowy zakres kontroli stanu
technicznego dróg.

29

Tytu³ kontroli
Zabezpieczenie interesów
Skarbu Państwa
w umowach koncesyjnych
na budowę i eksploatację
autostrad A2 i A4

Cel

Zakres

Ocena zabezpieczenia interesów
Skarbu Państwa w aneksach do umów
na budowę i eksploatację autostrad
zawartych przez Ministra Transportu
Gospodarki Morskiej z koncesjonariuszami.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Transportu i Budownictwa oraz
w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad.

Izba negatywnie oceniła zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w umowach
koncesyjnych na budowę i eksploatację autostrad A2 i A4, podpisanych we wrześniu
1997 r. W latach 1998-2005 do umowy na budowę autostrady A2 dodano 6 aneksów, a do umowy koncesyjnej na A4 wprowadzono ich 5. Z każdym kolejnym aneksem słabło zabezpieczenie interesów strony publicznej, obarczanej coraz większym ryzykiem
gospodarczym i finansowym związanym z realizowanymi przedsięwzięciami. Kontrola ujawniła, że umowy te zmieniano z inicjatywy
koncesjonariuszy. Minister Infrastruktury rozwiązując problem niezgodności z przepisami UE, polegającej na „podwójności opłat”
za korzystanie z infrastruktury drogowej, wybrał rozwiazanie niekorzystne dla Skarbu Państwa, bo nieuwzględniające jego skutków
ekonomiczno-prawnych. To niekorzystne rozwiązanie rekomendowane przez Ministra Infrastruktury Sejmowi RP zostało przyjęte
w ustawie o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.
W wykonaniu tej ustawy Minister Infrastruktury podpisał aneks nr 6 i załącznik nr 6 do aneksu nr 5. Stwierdzono, że podpisując
aneks nr 6 i załącznik nr 6 do aneksu nr 5 na budowę autostrad A2 i A4, Minister Infrastruktury i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad nie zadbali należycie o interes Skarbu Państwa. W dokumentach tych ustalono bowiem, że każda zmiana prawa, jednostronnie oprotestowana przez koncesjonariuszy, może stanowić podstawę żądania od Skarbu Państwa wysokich odszkodowań,
obejmujących poniesione nakłady i planowane – na cały czas trwania koncesji – zyski. Według szacunków koncesjonariuszy, łączna
kwota rekompensat, możliwych do naliczenia w efekcie zaakceptowania aneksów, w całym okresie obowiązywania umów wyniesie
– dla AW SA prawie 21 mld zł, czyli 650 mln zł rocznie, zaś dla SAM SA ponad 1,1 mld zł – 55 mln zł rocznie.
Z dniem 1 września 2005 r. odstąpiono od pobierania opłat za przejazdy autostradami ciężarówek o masie powyżej 3,5 tony. W to
miejsce koncesjonariusze otrzymują rekompensatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Jednak niedługo przed wejściem
tej zasady w życie, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dopuścił do znacznego wzrostu stawek za przejazd tych aut.
Tym samym koszt podwyżek obciążył Skarb Państwa, a nie przewoźników. W opinii NIK był to nadmierny i nieuzasadniony drenaż
środków z KFD na rzecz spółek autostradowych. Koncesjonariusze – Autostrada Wielkopolska SA i Stalexport Autostrada Małopolska
SA – wynegocjowali także zapis, iż w przypadku mniejszego natężenia ruchu na autostradach, a więc i mniejszych zysków, stawka
refundacji płaconej z Krajowego Funduszu Drogowego będzie się zwiększać, tak by inwestor mógł zrealizować założony przez siebie
zwrot z kapitału. Funkcjonujący od 2000 r. Krajowy Fundusz Autostradowy (od 2004 r. – Krajowy Fundusz Drogowy) finansuje niektóre
płatności na rzecz koncesjonariuszy, m.in. koszty utrzymania i przejezdności autostrad. Wpływami KFD są z kolei m.in. wpłaty części
zysku z opłat pobieranych za przejazd autostradami, z opłat winietowych i opłaty paliwowej, dawniej zwanej podatkiem drogowym.
Z KFD pokrywa się też budowę i utrzymanie wszystkich dróg krajowych. Tymczasem, wskutek podpisania aneksów oraz refundacji
za przejazdy ciężarówek autostradami, aż 86% środków finansowych uzyskiwanych przez KFD z opłat winietowych trafia do koncesjonariuszy. Nastąpiło zachwianie proporcji między wysokością tych wypłat, a wielkością środków, jakie KFD może przeznaczyć na
inwestycje i utrzymanie pozostałych dróg krajowych, ponieważ długość autostrad, objętych dopłatami KFD, stanowiła zaledwie 1,1%
długości dróg krajowych. Oddanie kolejnych odcinków autostrad płatnych i konieczność przekazywania koncesjonariuszom wyrównań
za jeżdżące darmo ciężarówki, może doprowadzić do niewypłacalności Krajowego Funduszu Drogowego.
W opinii NIK, działalność Ministra Infrastruktury i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad doprowadziła do sytuacji,
w której koncesjonariusze i przewoźnicy stali się jedynymi beneficjentami forsowanych zmian. Spółki AW i SAM zapewniły sobie
przez cały czas trwania koncesji – a więc do 2027 r. – stały dopływ publicznych środków, zaś przedsiębiorcy dopłatę do przewozów na płatnych odcinkach autostrad. Tym samym Skarb Państwa faktycznie finansuje prywatne podmioty gospodarcze.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– przeprowadzenie analizy możliwości rozwiązania umów z koncesjonariuszami, albo doprowadzenie do
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renegocjacji umów koncesyjnych celem
zrównoważenia pozycji Skarbu Państwa
i koncesjonariuszy,
– stworzenie jednolitego systemu
poboru opłat za korzystanie z sieci
drogowej,

– zapewnienie rzetelnego i skutecznego nadzoru nad przebiegiem budów
i eksploatacją autostrad oraz nad realizacją umów z koncesjonariuszami.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykonywanie postanowień
umowy koncesyjnej
na budowę przez
przystosowanie autostrady
A4 na odcinku KatowiceKraków do wymogów
autostrady płatnej i jej
eksploatację

Ocena wywiązywania się koncesjonariusza oraz ministra właściwego
ds. transportu i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z obowiązków wynikających z umowy
koncesyjnej.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Infrastruktury, Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad oraz koncesjonariuszy – Stalexport SA, a następnie
Stalexport Autostrada Małopolska
SA.

W 1997 r. ówczesny Minister Transportu i Gospodarki Morskiej udzielił Stalexport
SA koncesji na budowę i eksploatację autostrady płatnej A4 na odcinku KatowiceKraków o długości 61 km. NIK stwierdziła, że w okresie objętym kontrolą, a więc od czasu przyznania koncesji do października
2005 r., koncesjonariusz nie zrealizował zawartych w niej podstawowych zobowiązań dotyczących finansowania, budowy
i eksploatacji autostrady. NIK negatywnie oceniła także przygotowanie i realizację umowy koncesyjnej przez kolejnych ministrów
właściwych ds. transportu oraz generalnych dyrektorów dróg krajowych i autostrad. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej
nie zabezpieczył w wystarczającym stopniu interesów Skarbu Państwa. W umowie koncesyjnej obowiązki stron i zakres robót
ustalono wyjątkowo nieprecyzyjnie. Nie określono w niej planowanych kosztów przedsięwzięcia, z podziałem na konkretne
zadania i tytuły – umowa określała jedynie zakres prac niezbędnych do przystosowania istniejącego odcinka autostrady Katowice-Kraków do standardów autostrady płatnej. Wyniki kontroli wskazują, że koncesjonariusz nie wykonał określonego umową
pełnego zakresu robót budowlanych. Stwierdzono m.in. zaniedbania w pracach modernizacyjnych i remontowych obiektów
mostowych, wobec czego ich stan techniczny był nadal niezadowalający. Koncesjonariusz nie podjął również budowy stanowiska
awaryjnego dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne, ani nie rozpoczął prac związanych z odwodnieniem autostrady
i likwidacją pojawiających się na jezdniach po większych deszczach zastoisk wodnych. Podróżni nie mogli korzystać z kompletu
przewidzianych umową koncesyjną usług, jakie miały być oferowane w MOP – miejscach obsługi podróżnych.
Izba szczególnie negatywnie oceniła wprowadzenie przez stronę rządową do umowy koncesyjnej zmian, skutecznie osłabiających pozycję Skarbu Państwa. Pięć kolejno dołączanych aneksów w coraz większym stopniu przerzucało ryzyko finansowe
związane z realizacją umowy z koncesjonariusza na budżet państwa. Realizacja tego przedsięwzięcia, w opinii NIK, wskazuje,
że przyjęty w Polsce koncesyjny system budowy i eksploatacji autostrad nie sprawdza się. Autostrada A4 na odcinku Katowice-Kraków, mimo trwających 8 lat prac adaptacyjnych nadal nie spełnia standardów autostrady płatnej, a jej użytkownicy nie
mają zapewnionego sprawnego i bezpiecznego przejazdu. Izba stwierdziła, że kolejni ministrowie właściwi ds. transportu nie
wykorzystali przysługujących im uprawnień do rozwiązania umowy koncesyjnej, w sytuacji gdy koncesjonariusz nie wywiązywał
się z podstawowego obowiązku – uzyskania zamknięcia finansowego. Zaniechanie to, z punktu widzenia ochrony interesów
Skarbu Państwa, było – w ocenie NIK – niegospodarne, niecelowe, nierzetelne i nielegalne.
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad nierzetelnie wykonywał kontrolę finansową inwestycji, pozwalając koncesjonariuszowi na prowadzenie rozliczeń finansowych niezgodnie z umową i przepisami o rachunkowości. Ponieważ jego
rzeczywiste przychody w świetle ustaleń kontroli mogą być zaniżone o co najmniej 20,6 mln zł, Izba skierowała do organów
ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
W lipcu 2004 r. Minister Infrastruktury przeniósł prawa i obowiązki wynikające z koncesji ze Stalexport SA na Stalexport
Autostrada Małopolska SA. Odbyło się to z naruszeniem zasady legalności i rzetelności działania. W ocenie NIK, zebrany
materiał nie usprawiedliwiał wydania decyzji w sprawie przeniesienia koncesji, w szczególności nie przeprowadzono pełnego
i rzetelnego rozliczenia strony finansowej oraz rzeczowej prowadzonej inwestycji. Dokonana zmiana nie przyczyniła się też
do lepszego wywiązywania się koncesjonariusza z nałożonych umową zadań, była jedynie zabiegiem formalnym, mającym
ułatwić nowemu podmiotowi pozyskiwanie kredytodawców.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– rozważenie możliwości podjęcia
decyzji o cofnięciu koncesji, ze względu
na długotrwałe naruszanie przez konce-

sjonariusza obowiązków wynikających
z umowy koncesyjnej,
– renegocjowanie umowy koncesyjnej
w przypadku, gdyby koszty cofnięcia
koncesji przewyższyły spodziewane
z tego tytułu korzyści,

– dokonanie kompleksowego rozliczenia inwestycji, ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony interesów
Skarbu Państwa.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wprowadzanie zmian
organizacyjnych w p.p.u.p.
„Poczta Polska” w 2005 r.

Ocena prawidłowości przygotowania
i przeprowadzenia w 2005 r. strategicznej reorganizacji państwowego
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”.

Kontrolę przeprowadzono w Dyrekcji
Generalnej „Poczty Polskiej”.

Zgodnie z harmonogramem Strategii Rozwoju Poczty Polskiej, zmiana jej struktury
organizacyjnej z terytorialnej na biznesową miała nastąpić między styczniem 2005 r.
a końcem roku, faktycznie zaś przeprowadzona została kilka miesięcy wcześniej. W rezultacie poszczególne jednostki zostały
utworzone albo z opóźnieniem, albo z wyprzedzeniem w stosunku do terminów przyjętych we wspomnianym dokumencie.
W wyniku przekształceń, w końcu 2005 r. w p.p.u.p. „Poczta Polska” funkcjonowało 12 centrów biznesowych, podczas gdy
Strategia przewidywała powstanie 7 takich jednostek.
Izba zwraca uwagę, że tempo zmian organizacyjnych wynikało wyłącznie z decyzji Dyrektora Generalnego Poczty. Doceniając
trafność zmian, przede wszystkim utworzenie wyspecjalizowanych centrów biznesowych, NIK uważa, że pozostawienie w rękach
Dyrektora Generalnego Poczty sposobu dokonywania przekształceń w liczącym 100 tys. pracowników przedsiębiorstwie było
ryzykowne i nie zapewniało osiągnięcia założonego celu. Przekształcenia częściowo przeprowadzane były bez odpowiedniego przygotowania koncepcyjnego i analizy przewidywanych skutków zmian. Niekiedy dokonywano ich przed ostatecznym
określeniem celów, którym miały służyć. Np. przekształcenia w sferze transportu samochodowego podjęto bez sprecyzowania
docelowej struktury organizacyjnej, jednocześnie reorganizując Pocztex oraz tworząc Centrum Usług Transportowych, które
zlikwidowano już po 4 miesiącach, przekazując jego zadania innym podmiotom.
Zmiany organizacyjne przeprowadzone w 2005 r. w p.p.u.p. „Poczta Polska”, polegające na przekształceniu przedsiębiorstwa
wielozakładowego, z wieloma pracodawcami, w podmiot będący jedynym zatrudniającym, znacząco różniły się od założeń
zawartych w Strategii Rozwoju Poczty Polskiej w latach 2004-2006. Tego rodzaju zmiana nie została poprzedzona opracowaniem
reguł zarządzania zasobami ludzkimi i dostosowaniem do nowej struktury zakładowego układu zbiorowego pracy, regulaminu
pracy oraz zasad premiowania. Nie uzgodniono też z reprezentantami pracowników przedsiębiorstwa stosownych dokumentów,
mimo iż w poszczególnych jed-nostkach obowiązywały różne regulaminy, a każda z nich prowadziła własną politykę kadrową.
Zmiana struktury organizacyjnej nastąpiła bez uprzedniej analizy zgodności informatycznych systemów kadrowo-płacowych,
co w pierwszym okresie po zakończeniu tworzenia centrów biznesowych, tj. po 1 września 2005 r., dezorganizowało prace
komórek kadr. W ocenie Izby, ówczesny Dyrektor Generalny Poczty Polskiej powołując nowe jednostki nie zadbał o zapewnienie
między nimi sprawnej współpracy.
Zdaniem NIK, zmiany organizacyjne, w tym również na stanowiskach kierowniczych, polegające na odwołaniu 451 osób
i zatrudnieniu na nowych stanowiskach kierowniczych 790 nowych osób, nie sprzyjały właściwemu nadzorowi nad świadczeniem
usług. Pogorszenie wskaźników terminowości przebiegu przesyłek listowych wynikał m.in. z jednoczesnego podlegania służby
doręczeń rejonowym urzędom poczty i Centrum Usług Pocztowych, niewłaściwej współpracy między poszczególnymi jednostkami, oddalenia listonoszy od rejonów doręczeń oraz krótszego o 2-3 godziny czasu przeznaczonego na ich obsługę.
Izba krytycznie oceniła zaniechanie przez Dyrektora Generalnego Poczty przedstawiania Radzie „Poczty Polskiej” kwartalnych
informacji o realizacji przedsięwzięć określonych w Strategii, do czego był zobowiązany uchwałą Rady. Niewywiązywanie się
z tego obowiązku utrudniało w znacznym stopniu – zdaniem NIK – rzetelną ocenę działalności „Poczty Polskiej”.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– kontynuowanie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości
powstałych w trakcie przekształceń
struktury organizacyjnej Poczty Polskiej,

– egzekwowanie obowiązku przedstawiania kwartalnych informacji o realizacji przedsięwzięć określonych
w Strategii Rozwoju Poczty Polskiej.

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
komunikacji miejskiej

Cel

Zakres

Ocena wykorzystania funduszy publicznych na finansowanie funkcjonowania
i rozwoju komunikacji miejskiej.

Kontrolą objęto samorządy 16 miast
– po jednym w każdym województwie
– oraz podległe im jednostki organizujące, realizujące bądź nadzorujące
przewozy komunikacji miejskiej.

Izba negatywnie oceniła funkcjonowanie komunikacji miejskiej w miejscowościach,
w których przeprowadzono kontrolę. W opinii NIK, aby komunikacja miejska
mogła tworzyć alternatywę dla poruszania się prywatnymi samochodami, niezbędny jest jej rozwój jakościowy i ilościowy.
Tymczasem poziom zaspokojenia potrzeb obywateli przez lokalny transport zbiorowy jest niezadowalający. Warunki podróżowania w miastach objętych kontrolą NIK były nieodpowiednie, przede wszystkim ze względu na zły stan techniczny taboru,
w większości wyeksploatowanego ponad miarę. Średni wiek wagonów tramwajowych u poszczególnych przewoźników mieścił
się w przedziale 21-33 lata, zaś autobusów 8-14 lat. W trakcie kontroli poddano oględzinom 15% ogółu pojazdów wykorzystywanych przez przewoźników komunalnych i stwierdzono, że aż 46% z nich miało usterki techniczne, a 17,5% kursowało mimo
awarii mających wpływ na bezpieczeństwo pasażerów. Inspektorzy transportu drogowego wycofywali niesprawne pojazdy
z ruchu, zatrzymując dowody rejestracyjne.
Dokonane przez przewoźników w latach 2000-2005 zakupy nowych pojazdów nie spowodowały przełomu w jakości komunikacji. Kupno autobusów tylko w dwóch wypadkach spowodowało liczące się odmłodzenie parku samochodowego – po tych
zakupach nowe pojazdy stanowiły 36% taboru komunikacji miejskiej w Bochni i 14,5% w Szczecinie. Tramwaje Warszawskie
miały 9,8% nowych wozów.
Zagrożenie bezpieczeństwa pasażerów powodowane było też przekraczaniem czasu pracy dozwolonego ustawą o czasie
pracy kierowców. Po przepracowaniu dopuszczalnej maksymalnej liczby godzin w spółce komunikacyjnej, kierowcy pracowali
po godzinach jako podmioty prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Obowiązujące prawo nie pozwala jednak
przeciwdziałać zatrudnianiu kierowców pracujących po godzinach pracy etatowej.
Izba pozytywnie oceniła punktualność i niezawodność kursowania komunikacji, np. warszawskie autobusy jeździły punktualnie w 85%, a metro nawet w 100%. Wskaźnik niezawodności – liczony stosunkiem kursów wykonanych do uwidocznionych
w rozkładach jazdy – mieścił się u kontrolowanych przewoźników w granicach 99,3%-100%. Obliczenia te nie uwzględniają
jednak oczekiwań pasażerów dotyczących częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów na poszczególnych liniach.
We wszystkich 16 miastach, w których NIK przeprowadziła kontrole, funkcjonowanie komunikacji miejskiej było dofinansowywane
z budżetów gmin, które przeznaczyły na ten cel ponad 1,2 mld zł w 2004 r. oraz zaplanowały na 2005 r. dopłaty w wysokości
prawie 1,4 mld zł. Pokrywano w ten sposób od 15% całkowitych kosztów funkcjonowania komunikacji w Rzeszowie, do 65%
w Warszawie. Wydatkowanie tak znacznych sum na komunikację miejską nie było jednak, w opinii NIK, rzetelnie nadzorowane
przez władze samorządowe. W 8 skontrolowanych miastach władze nie analizowały efektywności wykorzystania środków przeznaczanych na komunikację. Nie przestrzegano zatem wymogów ustawy o finansach publicznych, która nakazuje oszczędne
wydawanie środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Organizatorzy komunikacji miejskiej niejednokrotnie nie posiadali informacji o liczbie pasażerów korzystających z określonych
rodzajów biletów, nie prowadzili ewidencji kosztów, ani nie dysponowali rachunkami ekonomicznymi efektywności linii. Zarządy
miast z jednej strony bezkrytycznie zatwierdzały ceny biletów proponowane przez przewoźników, z drugiej zaś obarczały
towarzystwa komunikacyjne kosztami prowadzonej przez siebie polityki socjalnej, polegającej na rozszerzaniu ulg i praw do
darmowych przejazdów w korzystaniu z komunikacji. Skutkiem takiej polityki 10 spółek komunikacyjnych poniosło w 2004 r.
na swej działalności straty finansowe, uzyskując rentowność netto od -25% do -1,5%. Najwyższą rentowność ze wszystkich
skontrolowanych podmiotów (+3%) uzyskało Metro Warszawskie. Izba negatywnie oceniła organizatorów komunikacji miejskiej
i przewoźników, którzy nie przejawiali należytej dbałości o pozyskiwanie należnych wpływów za realizowane usługi.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wprowadzenie uregulowań uniemożliwiających omijanie przez kierowców

transportu samochodowego przepisów
o dopuszczalnym czasie pracy,
– wyegzekwowanie od przewoźników
kierowania do przewozu osób pojazdów
sprawnych technicznie,

– spowodowanie poprawy jakości
analiz rynku usług komunikacyjnych
i obniżenie kosztów komunikacji miejskiej.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Pozyskiwanie
i wykorzystanie
środków pomocowych
Unii Europejskiej na
samorządowe budownictwo
drogowe

Ocena sprawności i skuteczności
jednostek samorządu terytorialnego
w pozyskiwaniu i wykorzystaniu unijnych funduszy strukturalnych na budowę i poprawę stanu technicznego dróg,
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
oraz Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport.

Kontrolą objęto 31 samorządowych
jednostek organizacyjnych: 6 wojewódzkich zarządów dróg, 9 urzędów
miast na prawach powiatu, 8 zarządów
dróg w miastach na prawach powiatu,
5 starostw powiatowych i 3 powiatowe
zarządy dróg.

Izba pozytywnie oceniła przygotowanie przez kontrolowane jednostki samorządowe
projektów drogowych, które spełniały warunki, na jakich można było dofinansować
ich realizację z funduszy strukturalnych ZPORR i SPOT. Zwraca jednak uwagę stosunkowo skromny stopień wykorzystania
tych źródeł zasilania. W okresie objętym kontrolą – lata 2004-2006 (I półrocze) – jednostki samorządu terytorialnego mogły
występować o dofinansowanie budowy i remontów dróg ze środków ZPORR i SPOT. Podstawy wsparcia finansowego UE
w ramach tych programów zostały określone w ustawie o Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006, w której dokonano
podziału funduszy strukturalnych między ZPORR i SPOT oraz ustalono wysokość wkładu środków krajowych dla każdego
z tych programów.
W ramach ZPORR finansowane mogły być inwestycje prowadzone przez samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne,
lub jednostki organizacyjne wykonujące ich zadania. Z kolei ze środków SPOT wspierano inwestycje służące polepszeniu
dostępności przestrzennej miast, obszarów i regionów Polski w układzie Unii Europejskiej, a korzystać z nich mogły miasta
na prawach powiatu.
Komisja Europejska przeznaczyła w latach 2004-2006 na ZPORR – 2,8 mld euro, a na SPOT – 1,1 mld euro. Wyniki przeprowadzonej przez NIK kontroli realizacji 30 umów o dofinansowanie projektów drogowych wskazują na niski poziom refundacji
nakładów z funduszy strukturalnych. W stosunku do wartości wydatków zapisanych w umowach realizowanych w ramach
ZPORR, zwrot wyniósł 27,7% (z 267,3 mln zł), zaś w ramach SPOT – 3,1% (z 361,3 mln zł). Warto jednocześnie zaznaczyć,
że wielkości te w całym kraju wyniosły przeciętnie 18,9% dla ZPORR oraz 1% dla SPOT.
Pozyskiwanie środków pomocowych na budownictwo drogowe ograniczały ustalone dla poszczególnych województw kwoty
alokacji środków w ramach ZPORR i SPOT. Skontrolowane przez NIK samorządy podpisały umowy o wsparcie finansowe
projektów drogowych z obydwu funduszy strukturalnych na łączną kwotę 1,7 mld zł, co stanowiło 62,5% wartości kosztorysowej tych inwestycji, podczas gdy dopuszczalny pułap dla tego rodzaju pomocy, wynosił 75% kosztów całości inwestycji.
Przyczyną był niedostatek środków wynikający z ograniczonej alokacji funduszy strukturalnych w stosunku do zgłoszonego
zapotrzebowania.
Izba zwróciła też uwagę na wyjątkowo skomplikowany obieg wniosków o uzyskanie środków pomocowych. Dokument ten
zaczynał swą wędrówkę w urzędzie marszałkowskim, następnie opiniowany przez panel ekspertów trafiał do regionalnego
komitetu sterującego, który rekomendował wnioski zarządowi województwa. Ten, w drodze uchwały, decydował o wyborze
projektów i zaakceptowane wnioski przekazywał wojewodzie, celem zawarcia umowy z beneficjentem. Przepisy na załatwienie tych wszystkich formalności rezerwowały 205 dni roboczych. Ta zagmatwana procedura była jedną z przyczyn niskiego
wykorzystania środków strukturalnych, zwłaszcza że zainteresowane nimi jednostki cierpiały na dotkliwy niedobór fachowej
kadry, która mogłaby poprowadzić takie postępowanie.
Finansowy wymiar stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości oszacowano na 5,1 mln zł. Wynikały one m.in. z zaniechania
przez niektórych beneficjentów składania wniosków o refundację poniesionych wydatków, oraz rezygnacji ze sporządzania
aneksów do umów o dofinansowanie, uwzględniających wzrost kosztów w stosunku do kosztorysów ofertowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– usprawnienie podpisywania aneksów do umów o dofinansowanie projektów drogowych,
– zwiększenie stanu wykwalifikowanej kadry urzędniczej wykonującej

obowiązki związane z pozyskiwaniem
i wykorzystaniem unijnych środków
pomocowych.

Tytu³ kontroli
Odpłatność za studia
w państwowych szkołach
wyższych

Cel

Zakres

Ocena prowadzenia odpłatnych form
studiów w państwowych szkołach
wyższych.

Kontrolą objęto: Politechnikę Częstochowską, Politechnikę Rzeszowską,
Akademię Podlaską w Siedlcach,
Akademię Pedagogiczną im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie,
Akademię Techniczno-Rolniczą im.
Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Akademię im. Jana Długosza
w Częstochowie oraz Szkołę Główną
Handlową w Warszawie.

Kontrola obejmująca lata akademickie 2001/02-2004/05 stanowiła kontynuację badań
NIK przeprowadzonych w 2002 r. Zainteresowanie kontrolerów skupiło się na analizie
wykorzystania sformułowanych wówczas ocen i uwag oraz realizacji wniosków pokontrolnych. Ich wykonanie zasługuje, zdaniem
Izby, na ocenę negatywną. Kontrola wykazała, że w 5 poddanych badaniu uczelniach nadal prowadzone jest kształcenie studentów
bez uprawnień, których nadanie leży w gestii ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. W dwóch uczelniach prowadzono
studia magisterskie w ośrodkach zamiejscowych. Było to niezgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub
wydziału zamiejscowego uczelni, które w ośrodkach zamiejscowych dopuszcza prowadzenie zajęć tylko w ramach wyższych
studiów zawodowych. Szkoły te wydawały dyplomy ukończenia studiów, do których prowadzenia nie miały prawa.
Uczelnie nie przestrzegały wymogów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków, jakie powinna
spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów oraz nazw kierunków studiów, ustalającego minimum kadrowe
pracowników naukowych oraz proporcje liczby nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień
naukowy doktora habilitowanego, do liczby studentów. Respektowanie tych przepisów jest konieczne do uruchomienia studiów
na danym kierunku. Braki kadrowe uczelni powodowały nadmierne przeciążenie wykładowców działalnością dydaktyczną. Liczba
godzin ponadwymiarowych w wielu przypadkach przewyższała znacząco wymiar pensum – nawet kilkudziesięciokrotnie, a także
określony w ustawie o szkolnictwie wyższym limit godzin ponadwymiarowych.
W 4 spośród skontrolowanych uczelni nie przestrzegano standardów nauczania oraz nierealizowano zawartych w nich planów
i programów nauczania. Do nieodosobnionych należały przypadki, że programy na studiach zaocznych przewidywały znacznie
mniej zajęć dydaktycznych niż na dziennych. Między studiami zaocznymi i dziennymi istniały też znaczące różnice programowe,
zarówno godzinowe jak i przedmiotowe, a oferta programowa nie odpowiadała minimalnym wymogom określonym w standardach.
Tymczasem dyplomy studiów zaocznych i dziennych, przynajmniej z formalnego punktu widzenia, mają jednakową wagę.
Kontrola ujawniła także, iż w 5 skontrolowanych uczelniach w dalszym ciągu występują nieprawidłowości związane z pobieraniem opłat za studia
zaoczne i wieczorowe. Metoda określania ich wysokości, mimo sformułowanych przez NIK wniosków, nadal nie była zgodna z zasadami zawartymi
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni, nakazującymi wiązać opłaty z planowanym kosztem zajęć
dydaktycznych. Tymczasem uczelnie ustalały czesne na podstawie kosztów poniesionych w latach ubiegłych, uwzględniając także atrakcyjność
kierunków studiów i zapotrzebowanie rynku pracy na określone kwalifikacje. Izba przyznaje, że nieprawidłowości w pobieraniu opłat w części
mogą wynikać z nieprecyzyjności sformułowań wspomnianego rozporządzenia, które wymaga zmiany.
Izba zwraciła także uwagę na niedostateczny nadzór Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nad szkołami wyższymi. Była to
okoliczność zdecydowanie sprzyjająca utrzymywaniu się nieprawidłowości, takich jak nielegalna działalność zamiejscowych
jednostek szkół wyższych, niespełnianie wymogów dotyczących jakości kształcenia na niektórych kierunkach oraz ustalanie
wysokości opłat za studia niezgodnie z przepisami prawa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zaprzestanie prowadzenia nielegalnie działających ośrodków zamiejscowych wyższych uczelni,
– zaprzestanie kształcenia na kierun-

kach, w przypadku których uczelnie
nie mają uprawnień nadanych przez
właściwego ministra,
– dostosowanie planów kształcenia na
studiach zaocznych i wieczorowych do
standardów nauczania,
– dostosowanie rozmiarów kształcenia

do możliwości kadrowych uczelni,
– zapewnienie wymaganych proporcji
nauczycieli akademickich do liczby
studentów na uczelniach,
– ustalanie wysokości opłat za studia
na podstawie planowanych kosztów
zajęć dydaktycznych.
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Tytu³ kontroli
Organizacja egzaminów
eksternistycznych
w systemie oświaty

Cel

Zakres

Ocena funkcjonowania systemu egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwowe komisje
egzaminacyjne w latach 2002-2004.

Kontrolą objęto 6 kuratoriów oświaty
oraz 20 centrów kształcenia ustawicznego i zespołów szkół dla dorosłych.

Izba negatywnie oceniła organizację egzaminów eksternistycznych w systemie
oświaty. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły m.in. niezachowania ustawowego trybu
powoływania komisji egzaminacyjnych, niezgodnej z ustanowionymi zasadami organizacji egzaminów oraz niewłaściwego ich
dokumentowania. Ujawniono też fakty dające podstawę do przypuszczeń o możliwości występowania zachowań korupcyjnych.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty osoby, które ukończyły 18 lat i nie są uczniami, mogą uzyskać świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej – z wyjątkiem kształcącej w zawodach medycznych – na
podstawie egzaminów eksternistycznych. W latach 2002-2004 do egzaminów takich przystąpiło w całym kraju, przed ok. 300
komisjami egzaminacyjnymi, łącznie ponad 300 tys. osób. Miały one możliwość przygotowywania się do owych sprawdzianów
na kursach organizowanych przez centra kształcenia ustawicznego. W rezultacie, próbę tę przechodziło pomyślnie od 75%
przystępujących do egzaminów z zakresu szkoły podstawowej, do 98% – w szkołach policealnych.
Badania NIK wykazały, że w ani jednym z kontrolowanych kuratoriów nie zachowano, przewidzianego przepisami prawa,
trybu powoływania państwowych komisji egzaminacyjnych. W 5 województwach, mimo braku wymaganej zgody organu
prowadzącego, kuratorzy pozytywnie zaopiniowali wnioski o powołanie PKE. Miał też miejsce przypadek funkcjonowania
komisji bez uzyskania aktu powołania. Egzamin przed tym nielegalnym zespołem zdało pomyślnie ponad 500 maturzystów,
którzy uzyskali możliwość ubiegania się o przyjęcie na wyższe uczelnie. NIK, kierując się dobrem zdających, zasadą zaufania
obywateli do instytucji publicznych oraz uwzględniając fakt, że sytuacja taka powstała z winy administracji oświatowej, nie
wnosi o unieważnienie egzaminów.
Izba negatywnie oceniła organizację i przebieg egzaminów eksternistycznych. Kontrola ujawniła m.in. działania nielegalne,
takie jak dopuszczanie do zdawania egzaminów eksternistycznych osób nieuprawnionych, poniżej 18 roku życia. Wiele do
życzenia pozostawiała sama organizacja egzaminów. Ich regulaminy nie zawierały podstawowych danych, takich jak sposób
podejmowania przez PKE decyzji w poszczególnych sprawach, w tym zasad ustalania ocen łącznych z egzaminów pisemnych
i ustnych oraz zwalniania eksternów z części bądź całości egzaminów. Do istotnych nieprawidłowości w prowadzeniu przez
komisje dokumentacji egzaminów zaliczyć należy m.in. sporządzanie sprawozdań przez osoby nieuprawnione, niepodpisywanie
protokołów egzaminacyjnych przez wszystkich członków komisji i nierzetelne wypełnianie księgi ewidencji osób przystępujących
do egzaminów.
Zdaniem NIK, niektóre z naruszeń zasad prowadzenia egzaminów mogą sugerować ich podtekst korupcyjny. Do zjawisk takich
m.in. należało łączenie funkcji członka zespołu egzaminacyjnego z uprzednim prowadzeniem zajęć edukacyjnych na kursach
przygotowawczych, a następnie egzaminowanie szkolonych przez siebie słuchaczy. Stwierdzono także przypadki powoływania w skład zespołów egzaminacyjnych osób nieposiadających kierunkowego lub pokrewnego wykształcenia w przedmiocie,
z którego egzaminowały, a także nauczycieli spoza zatwierdzonej przez kuratora listy egzaminatorów PKE.
We wszystkich centrach kształcenia ustawicznego i zespołach szkół ujawniono poważne uchybienia w prowadzeniu dokumentacji finansowo-księgowej środków pochodzących z opłat za egzaminy. Ani jeden z dyrektorów skontrolowanych centrów
kształcenia ustawicznego i zespołów szkół dla dorosłych nie wydał wewnętrznych przepisów regulujących zasady i sposób
ewidencjonowania wydatków pochodzących ze środka specjalnego, zasilanego opłatami za przystąpienie do egzaminu. Sposób
ewidencjonowania wpłat pochodzących od osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych uniemożliwiał prawidłowe
ustalenie wielkości przychodów z tego tytułu. W konsekwencji księgi rachunkowe tych jednostek były nierzetelne, a w wielu
przypadkach niesprawdzalne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– podjęcie niezbędnych działań zapewniających respektowanie obowiązujących wymogów w zakresie
powoływania państwowych komisji
egzaminacyjnych,
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– zapewnienie przestrzegania przewidzianych przepisami prawa formalnych
warunków funkcjonowania państwowych komisji egzaminacyjnych,
– niepowoływanie do składu komisji
osób prowadzących zajęcia na odpłatnych kursach, gdyby miały one

egzaminować szkolonych przez siebie
słuchaczy,
– opracowanie przez dyrektorów
centrów kształcenia ustawicznego
i zespołów szkół dla dorosłych zasad
prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Tytu³ kontroli
Finansowanie ze środków
publicznych sportu
wyczynowego

Cel

Zakres

Ocena realizacji przez administrację
rządową, związki, stowarzyszenia
i organizacje sportowe oraz publiczne
szkoły mistrzostwa sportowego zadań
związanych z rozwojem sportu wyczynowego.

Kontrolą objęto: byłe Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, byłą Polską
Konfederację Sportu, 19 związków
sportowych, 5 ośrodków przygotowań
olimpijskich Centralnego Ośrodka
Sportu, 10 szkół mistrzostwa sportowego, 6 innych organizacji i stowarzyszeń
kultury fizycznej – w sumie 42 jednostki.

Izba pozytywnie oceniła finansowanie z publicznych pieniędzy sportu wyczynowego.
W objętych badaniami NIK latach 2003-2005 środki budżetowe przeznaczone na
ten cel wzrosły o 11%, powiększyło się też o 20% grono zawodników objętych szkoleniem i uprawiających sport kwalifikowany.
Stwierdzono także nieprawidłowości, polegające głównie na niepełnej realizacji zadań oraz niewłaściwym wykorzystaniu środków
finansowych. W myśl obowiązujących podczas kontroli NIK przepisów ustawy o kulturze fizycznej, tworzenie warunków do
funkcjonowania, rozwoju i promocji sportu wyczynowego należało do Polskiej Konfederacji Sportu. Funkcjonowała ona jako
państwowa osoba prawna zaliczana do sektora finansów publicznych i zastąpiła zlikwidowany w czerwcu 2002 r. Urząd Kultury
Fizycznej i Sportu. Konfederacja udzielała zgody na działanie związków sportowych i zatwierdzała ich statuty, nadawała klubom
sportowym licencje uprawniające do udziału w zawodach, a także koordynowała i dofinansowywała przygotowania kadry do
udziału w imprezach rangi mistrzowskiej oraz finansowała stypendia sportowe kadrowiczów. Nadzorowała też i dofinansowywała
szkolenie uzdolnionej młodzieży, uprawiającej sport wyczynowo.
W badanym okresie nakłady na sport zwiększyły się z 586,7 mln zł w 2003 r. do 653,1 mln zł w 2005 r. Na te sumy składały
się wypłaty z budżetu państwa i ze środka specjalnego. Na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem sportu wyczynowego i na szkolenie młodzieży przez 62 związki i 3 piony sportowe przekazano w tych latach 460,2 mln zł.
W 31% skontrolowanych przez Izbę związków sportowych stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań zleconych. Negatywnie oceniono działalność Polskiego Związku Narciarskiego i Polskiego Związku Snowboardu. Ujawniono w nich niedopuszczalne
praktyki zaliczania do kosztów zgrupowań i imprez sportowych wydatków niezwiązanych z nimi merytorycznie, natknięto się
też na przypadki prowadzenia przez PZS nierzetelnej dokumentacji rachunkowej i sprawozdawczości, potwierdzającej m.in.
wykonanie zadań, których w rzeczywistości nie realizowano.
Kontrole prowadzone w szkołach mistrzostwach sportowego wskazały na liczne uchybienia w szkoleniu młodzieży. Nie
przestrzegano m.in. wymogów rekrutacji do szkół ani zasad prowadzenia klas mistrzostwa sportowego, procedur opiniowania
i dopuszczania programów szkolenia sportowego. Znaczna część instruktorów sportowych nie miała przygotowania pedagogicznego. Do rzadkości należała też współpraca trenerów z lekarzami sportowymi w kwestiach związanych z badaniami
diagnostycznymi i wysiłkowymi młodych sportowców oraz z psychologami.
Wojewódzkie stowarzyszenia kultury fizycznej wywiązywały się z obowiązku szkolenia młodzików i juniorów, stwierdzono
jednak nieprawidłowości w ich działaniu, polegające m.in. na braku wieloletnich planów szkoleniowych dla poszczególnych
dyscyplin sportu oraz niskim zaangażowaniu w podnoszenie kwalifikacji przez kadrę trenerską.
W ocenie NIK, wykorzystanie ośrodków przygotowań olimpijskich COS w szkoleniach prowadzonych przez związki sportowe
było niezadowalające, co sprawiało, że istniejąca baza nie była efektywnie wykorzystywana. Jedną z przyczyn tego stanu
było niedostosowanie ośrodków do wymogów niektórych dyscyplin oraz wyższe koszty szkolenia w placówkach COS niż
w innych ośrodkach krajowych. W opinii dyrektorów tych ośrodków środki na szkolenia centralne należałoby przekazywać
nie – jak dotychczas – związkom sportowym, lecz COS, gwarantując jednocześnie związkom określoną liczbę dni szkolenia
w tych placówkach.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie przestrzegania zasad
naboru uczniów do szkół sportowych
oraz procedur dopuszczania do realiza-

cji programów szkolenia sportowego,
– zapewnienie właściwego nadzoru
nad szkołami sportowymi i organizowanie dla instruktorów i trenerów szkoleń
podnoszących kwalifikacje,
– rozważenie zmiany systemu finanso-

wania szkoleń zawodników prowadzonych przez związki sportowe, z myślą
o efektywniejszym wykorzystaniu bazy
ośrodków przygotowań olimpijskich
COS.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Organizacja i finansowanie
szkolnictwa
ponadgimnazjalnego

Ocena wdrażania reformy oświaty
w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego.

Kontrolą NIK objęto byłe Ministerstwo
Edukacji i Nauki oraz 47 jednostek
samorządu terytorialnego – 13 powiatów, 8 miast na prawach powiatu
i 26 gmin.

Izba pozytywnie oceniła ukształtowanie – w ramach realizacji reformy oświaty – sieci
publicznego szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Zapewnia ono zarówno absolwentom
gimnazjów, jak i zasadniczych szkół zawodowych i liceów, możliwość kontynuowania kształcenia. W skontrolowanych miastach
i powiatach w początkowym okresie reformy ustroju szkolnego utworzono 391 szkół ponadgimnazjalnych. W następnych
latach sieć tych szkół powiększała się – w roku szkolnym 2005/2006 było ich już 512, w tym 401 na podbudowie programowej
gimnazjum. Nie wszystkie typy szkół cieszyły się powodzeniem, szczególnie mało chętnych zgłaszało się do zasadniczych
szkół zawodowych i liceów profilowanych, a także do liceów i techników uzupełniających. W rezultacie 5% tych szkół w ogóle
nie podjęło działalności i zostało zlikwidowane. Także szkoły pomaturalne nie cieszyły się nadmiernym zainteresowaniem,
chętni nie zapełnili nawet połowy przygotowanych dla nich miejsc.
O ile z formalnego punktu widzenia młodzież miała zapewnioną możliwość kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, to
jednak wyniki kontroli przekonują, że jakość pracy dydaktycznej nie zawsze odpowiadała obowiązującym wymogom. W 6
kontrolowanych miastach i powiatach, wskutek niedostatku funduszy lub braku nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach,
nie były przestrzegane reguły ustalone dla nauczania języków obcych. Także wyniki egzaminów zewnętrznych – matury
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zasadniczych szkołach zawodowych – przekonują o niskiej jakości
kształcenia w niektórych typach szkół. O ile w liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2004/05 matury nie zdało 7%
uczniów przystępujących do egzaminu, to w liceach profilowanych odsetek ten sięgał 30%, zaś egzaminu zawodowego nie
zdała blisko 1/3 uczniów. Wyniki te świadczą o istotnych niedostatkach w procesie szkolenia zawodowego.
W 2/3 miast i powiatów nie finansowano żadnych zajęć pozalekcyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych, bądź wspierano je
w bardzo ograniczonym zakresie. Z powodu finansowych kłopotów ograniczano wydatki na zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek oraz utrzymywano klasy o nadmiernie dużej liczbie uczniów, łącząc nawet mniej liczne oddziały.
Ustalenia kontroli wskazują na brak rzetelności w sprawowaniu nadzoru nad działalnością szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
Organy prowadzące szkoły ograniczały się zwykle do kontroli spraw finansowych, pomijając choćby istotną kwestię przestrzegania przez nauczycieli i uczniów zasad bhp. Władzom 9 powiatów nie przekazano ani jednego dokumentu z dokonanych
przez kuratoria badań jakości pracy szkół. Z kolei minister właściwy ds. oświaty zaniedbał wydania rozporządzeń dotyczących
funkcjonowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego, nie określił m.in. podstaw programowych dla 152 spośród 185 zawodów
nauczanych przez szkolnictwo zawodowe.
Z opóźnieniem wykorzystywano środki z rezerwy celowej na wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy. W rezultacie do
końca 2004 r. nie we wszystkich liceach ogólnokształcących, profilowanych i w średnich szkołach zawodowych, można było
uruchomić pracownie informatyczne, mimo takiego założenia zawartego w Programie działań Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu w latach 2002-2010.
Kontrola ujawniła, iż według stanu na koniec marca 2006 r. aż 61 tys. osób – 3,6% populacji w wieku 16-18 lat – nie realizuje
obowiązku nauki. Inspektorzy stwierdzili, że w odniesieniu do 25% mieszkańców kontrolowanych miast i gmin w wieku 16-18
lat brakowało informacji o spełnianiu obowiązku szkolnego, zatem dane, jakie na ten temat wprowadzano do systemu informacji
oświatowej, nie były rzetelne. Sytuacja ta była m.in. wynikiem braku w ustawie o systemie oświaty regulacji zobowiązującej
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych do informowania gmin o spełnianiu tego obowiązku przez absolwentów gimnazjów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– rozważenie zasadności dalszego
funkcjonowania liceów profilowanych
w systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
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– przeanalizowanie wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach ponadgimnazjalnych i określenie zakresu
koniecznej poprawy warunków pracy
szkół,
– określenie podstaw programowych
dla wszystkich nauczanych zawodów,

– wprowadzenie do ustawy o systemie
oświaty obowiązku powiadamiania gmin
o spełnianiu obowiązku nauki przez
zamieszkałych na ich terenie absolwentach gimnazjów w wieku 16-18 lat.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie środków
publicznych na
funkcjonowanie instytucji
kultury prowadzonych przez
Ministra Kultury

Ocena dysponowania przez Ministra
Kultury w latach 2003-2005 (I kw.)
środkami publicznymi, przeznaczonymi
na funkcjonowanie prowadzonych
przez niego instytucji kultury, wykorzystania środków przez ich odbiorców
oraz skuteczności nadzoru ministra
nad działalnością tych placówek.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Kultury, 9
muzeów, 3 teatry, 2 centra kultury oraz
jedną galerię.

W latach 2002-2005, 35 instytucjom kultury prowadzonym przez Ministra Kultury
przekazano środki budżetowe w łącznej wysokości 1.346,6 mln zł oraz 53,9 mln zł
z dopłat do stawek w grach liczbowych. Izba jest zdania, że zasady zapewniające efektywne wykorzystanie tych środków nie
były w pełni przestrzegane. W 2003 r. 16 placówek prowadzonych przez Ministra Kultury zamknęło działalność ze stratami na
kwotę 20,5 mln zł, zaś w 2004 r. 12 instytucji wykazało stratę 20,6 mln zł. W ocenie Izby, powstawanie strat bilansowych w tych
placówkach było spowodowane wydatkowaniem przez nie kwot wyższych od określonych w planach finansowych oraz brakiem
zasad i kryteriów ustalania wysokości dotacji na finansowanie działalności bieżącej instytucji kultury, które uwzględniałyby m.in.
ich sytuację finansową i zakres planowanej działalności. Obowiązek sformułowania owych zasad, w oparciu o postanowienia
ustawy o finansach publicznych, spoczywał na Ministrze Kultury, lecz nie został przezeń dopełniony. W rezultacie niektóre
podmioty nie gospodarowały przekazanymi im środkami w sposób celowy, oszczędny i efektywny – jak nakazuje ustawa.
W wyniku kontroli Izba stwierdziła, iż na koniec 2004 r. konta instytucji kultury obciążało przeszło 5 mln zł zobowiązań wymagalnych. Największą pozycję, ok. 90% tej kwoty, stanowiły zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia
społeczne. Fakt ten stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W 12 spośród 17 skontrolowanych placówek ujawniono
nieprawidłowości finansowe w wysokości 67,3 mln zł.
W ocenie Izby, Minister Kultury nieskutecznie nadzorował wydatkowanie środków publicznych przez instytucje kultury.
W ministerstwie nie sporządzano m.in. analiz zaciąganych przez nie zobowiązań na cele inwestycyjne, ani merytorycznych
opinii o rocznych sprawozdaniach finansowych przedkładanych przez podległe placówki. Minister Kultury wydał, co prawda,
zarządzenie w sprawie trybu przeprowadzania okresowych ocen gospodarki finansowej jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury, jednak własnego zarządzenia nie wykonywał sumiennie, pomijając w sporządzanych przez
siebie okresowych ocenach instytucji kultury kwestie gospodarowania środkami finansowymi. W ocenie NIK było to działanie
nierzetelne.
Kontrolerzy ujawnili też przypadki nieprzestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych. Z poważnym naruszeniem jej postanowień udzielono zamówień na 4,8 mln zł. Zlecano m.in. prowadzenie usług podmiotom zewnętrznym bez przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w innym przypadku nie wybrano najkorzystniejszej oferty na wykonywanie usług. Bez
uruchomienia wymaganej ustawą procedury zlecano też roboty budowlane, zawiadomień o przetargach nie zamieszczano
w Biuletynie Zamówień Publicznych, ani na stronie internetowej. Ujawnione fakty mogą, w opinii NIK, świadczyć o występowaniu
w badanych placówkach zjawisk korupcjogennych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– określenie i wdrożenie zasad oraz
kryteriów ustalania wysokości dotacji podmiotowych na działalność placówek kultury
uwzględniających ich sytuację finansową

i zakres planowanej działalności,
– wyeliminowanie praktyki zaciągania
przez instytucje kultury zobowiązań
wymagalnych bez pokrycia,
– wydatkowanie przez placówki kultury środków na prowadzenie zadań
w kwotach określonych w planach
finansowych,

– zapewnienie skutecznego nadzoru
nad gospodarką finansową podległych
instytucji kultury,
– zapewnienie stosowania zasad określonych w przepisach o zamówieniach
publicznych przy zakupie usług, dostaw
i zlecaniu robót budowlanych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja programów
badawczych finansowanych
ze środków publicznych

Ocena wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na prace
badawcze, objęte strategicznymi
programami rządowymi, z uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów
i rezultatów badań.

Kontrolą objęto uczestniczące w realizacji programów: b. Ministerstwo
Edukacji i Nauki, b. Ministerstwo
Nauki i Informatyzacji, Ministerstwo
Obrony Narodowej oraz 12 jednostek
badawczych i 5 państwowych szkół
wyższych.

Izba pozytywnie oceniła przebieg prac nad czterema spośród sześciu skontrolowanych programów badawczych. Ich realizacja przyczyniła się do rozwiązania
istotnych problemów dotyczących rozwoju gospodarki oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony pracy. Stwierdzone
nieprawidłowości polegały głównie na nierzetelnym planowaniu poszczególnych etapów działalności badawczej i rozliczaniu
ponoszonych wydatków.
W latach 1994-2005 Rada Ministrów ustanowiła 8 programów, w ramach których KBN, a następnie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji finansowały prace badawcze i nadzorowały ich wykonanie. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 1997 r., programy
te powinny służyć realizacji kompleksowych przedsięwzięć o podstawowym znaczeniu dla różnych dziedzin życia społecznego
i gospodarczego, w szczególności związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, rozwojem gospodarki oraz postępem
naukowo-technicznym. Wydatkowano na nie z budżetu państwa 382 mln zł, w tym na objęte kontrolą NIK – 364 mln zł.
Celem programu Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy było stworzenie, w ramach polityki społeczno-ekonomicznej państwa, skutecznego systemu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy w perspektywie
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W efekcie ujęto w polskich normach m.in. dopuszczalne stężenia i natężenia różnych
czynników w środowisku pracy, opracowano też nowe, zgodne ze standardami UE, wymogi bhp.
Rezultatem realizacji programu pn. Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej było z kolei
opracowanie i upowszechnienie rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych, wspomagających osiągnięcie w Polsce
stanu bhp zgodnego z wymaganiami dyrektyw unijnych.
Program Gospodarka odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym służył opracowaniu koncepcji zagospodarowania wypalonego paliwa z reaktorów Ewa i Maria. Dzięki temu przedsięwzięciu opracowano metody utylizacji odpadów
radioaktywnych oraz nowe techniki i technologie do zastosowania w przemyśle jądrowym.
Wdrożenie programu pn. Rozwój niebieskiej optoelektroniki. Stworzenie technologicznych i produkcyjnych podstaw nowej
gałęzi przemysłu – niebieskiej optoelektroniki sprzyjać będzie w przyszłości produkcji niebieskich laserów, detektorów oraz
urządzeń wykorzystujących te elementy. Powstało nowoczesne laboratorium high-tech, w którym stworzono doskonałe warunki
dla kształcenia kadr naukowo-technicznych.
W opinii jednostek nadzorujących realizację wymienionych programów, ich cele i założenia zostały w całości bądź w znacznej
części osiągnięte, a uzyskane wyniki świadczą o dużym potencjale polskiej myśli naukowej. Podczas kontroli NIK ujawniono
jednak pewne nieprawidłowości, a należały do nich przede wszystkim niewłaściwe planowanie kosztów programów, nierzetelne
rozliczanie środków finansowych oraz brak pełnego zaangażowania finansowego resortów we wdrażanie rezultatów badań.
Izba negatywnie oceniła realizacje dwóch programów: Nowoczesne technologie dla potrzeb rozwoju systemu obrony przeciwlotniczej wojsk i obiektów oraz Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych
i archiwalnych. Pierwszy z nich nie został w pełni wykonany, prace przebiegały ze znacznymi opóźnieniami, kilkakrotnie
przekroczona została kwota planowanych wydatków. W drugim przypadku wykorzystano – jak dotychczas – zaledwie 25%
zaplanowanej kwoty i wykonano jedynie 3 spośród 38 zadań. Zachowanie dotychczasowego tempa prac spowodowałoby
wielokrotne przekroczenie zakładanego na 20 lat okresu odkwaszania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– dokonanie wnikliwej oceny stopnia
realizacji celów i założeń przyjętych
w programach,
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– zapewnienie skutecznego nadzoru
nad realizacją programów oraz prawidłowym wykorzystaniem środków,
– rzetelne rozliczanie kosztów związanych z finansowaniem prac badawczych.

Tytu³ kontroli
Realizacja centralnych
zakupów sprzętu
komputerowego dla szkół
i placówek oświatowych

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości dostaw do
szkół i placówek oświatowych sprzętu
komputerowego i oprogramowania,
zamówionych w 2005 r. przez resort
edukacji.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz w 49
szkołach i placówkach oświatowych.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła wykonanie umów zakupu sprzętu
komputerowego i oprogramowania dla szkół i placówek oświatowych, zawartych
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach czterech projektów objętych w latach 2004-2006 Sektorowym Programem
Operacyjnym Rozwoju Zasobów Ludzkich. Do czasu zakończenia kontroli NIK, tj. do 15 września 2006 r., zrealizowano tylko
dwa projekty, natomiast realizacja pozostałych – Pracownie komputerowe dla szkół oraz Wyposażenie bibliotek szkolnych
i pedagogicznych w internetowe centra informacji multimedialnej – stała pod znakiem zapytania z powodu nikłego wykorzystania
środków przeznaczonych na ten cel.
Do końca sierpnia 2006 r. z prawie1,6 mld zł, przewidzianych na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania, wydatkowano jedynie 0,5 mld zł, co – zdaniem NIK – groziło niewykorzystaniem do końca roku pozostałych środków, w tym 744,1
mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Izba zwróciła uwagę, że projektem Pracownie komputerowe
dla szkół, ze względu na jego wartość, interesuje się Komisja Europejska.
Kontrolujący stwierdzili, iż wyposażenie pracowni komputerowych trafiało do szkół i placówek oświatowych z opóźnieniem,
często w stanie niekompletnym. Mimo to Ministerstwo Edukacji Narodowej nie dochodziło od dostawców kar umownych z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umów. Nie egzekwowało też wykonania zobowiązań gwarancyjnych, wprowadzało
do treści umów z kontrahentami niekorzystne zmiany, m.in. przedłużając terminy dostaw sprzętu (ale bez przedłużenia terminu
gwarancji), modyfikując jego konfigurację i wersje oprogramowania.
Zdarzało się, że ministerstwo regulowało płatności za sprzęt, który w rzeczywistości jeszcze nie trafił do szkół i placówek
oświatowych, a dostawcy nie złożyli zamawiającemu wymaganej dokumentacji wykonania umowy.
Nie bez winy byli dyrektorzy kontrolowanych jednostek, którzy akceptowali nieterminowe i niekompletne dostawy oraz
potwierdzali otrzymanie niedostarczonego sprzętu. Wskutek takiego postępowania, przedsiębiorcy uzyskiwali prawo do
pełnego wynagrodzenia, mimo że nie wywiązali się z kontraktu, natomiast ministerstwo nie miało podstaw do dochodzenia
kar umownych.
Z ustaleń Izby wynika, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie dochowało należytej staranności przy typowaniu szkół, które
miały zostać wyposażone w pracownie komputerowe. Stwierdzono, iż kilka placówek otrzymało komputery i wyposażenie
pozwalające na utworzenie dwu pracowni, podczas gdy inne nie miały żadnej. Kłóciło się to z zasadą, że najpierw sprzęt
powinny otrzymać szkoły niemające w ogóle pracowni, a dopiero w dalszej kolejności posiadające przestarzałe komputery
i dużą liczbę uczniów.
Kontrola wykazała, iż ministerstwo nie zapewniło właściwego nadzoru nad przebiegiem dostaw, ograniczając się do weryfikacji kompletności i prawidłowości dokumentacji. Nie przekazało ponadto dyrektorom kontrolowanych jednostek niezbędnych
informacji o zasadach odbioru i ewidencjonowania sprzętu, zwłaszcza nie wskazało okoliczności uzasadniających odmowę
podpisania protokołu odbioru dostaw.
Zaniedbanie dokumentowania zamówień odbioru i dostaw sprzętu oraz brak kontroli wewnętrznej stwarzały – zdaniem NIK
– potencjalne zagrożenie korupcją.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie realizacji wszystkich
projektów dotyczących komputeryzacji
szkół i placówek oświatowych oraz
efektywne wykorzystanie środków
publicznych, w tym z Europejskiego
Funduszu Społecznego,

– określenie przez szkoły i placówki
oświatowe zasad dokumentowania
odbioru i ewidencjonowania dostaw
sprzętu oraz egzekwowania od dostawców wszystkich postanowień umów,
– szczegółowe sprawdzanie odbieranego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sporządzanie stosownej
dokumentacji.
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Tytu³ kontroli
Opieka nad uczniami
szczególnie uzdolnionymi

Cel

Zakres

Ocena realizacji zadań Ministra Edukacji Narodowej i dyrektorów szkół publicznych dotyczących pomocy uczniom
szczególnie uzdolnionym.

Kontrolą objęto Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Krajowy Fundusz na rzecz
Dzieci, 25 szkół podstawowych, 24
gimnazja i 25 szkół ponadpodstawowych.

W myśl art. 1 pkt 6 ustawy o systemie oświaty, uczniowie szczególnie uzdolnieni
powinni mieć możliwość kształcenia się według indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie. W roku szkolnym 2004/2005 indywidualnym tokiem nauki objęto ponad 3,3
tys. uczniów, a indywidualnym programem nauczania – ponad 8,9 tys.; w kolejnym roku takich osób było odpowiednio 2,4 tys.
i 7,4 tys. Tak znaczny spadek ich liczby nie wynikał jedynie z powodów demograficznych, ale także z mniejszego zainteresowania szkół, które byłyby skłonne objąć uczniów o ponadprzeciętnych zdolnościach specjalnymi formami kształcenia i pomocą
stypendialną. W sukurs młodym i uzdolnionym nie przyszło Ministerstwo Edukacji Narodowej, gdyż jego przedsięwzięcia
nie miały charakteru systemowego, zapewniającego uczniom niezbędną opiekę. W rezultacie tylko 10% dzieci i młodzieży
o predyspozycjach intelektualnych powyżej przeciętnej kształciło się corocznie według specjalnych programów nauczania.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zajmowało się głównie podziałem i rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na
organizację konkursów i olimpiad przedmiotowych, dofinansowaniem projektów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz
przygotowaniem dla uczniów szczególnie uzdolnionych wniosków o przyznanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów i ministra
właściwego ds. oświaty i wychowania. Nie dokonywało natomiast analiz i ocen realizacji przez szkoły zadań związanych
z kształceniem uczniów o wybitnych zdolnościach, ani nie wymieniało stosownych doświadczeń z innymi krajami. Kontrola
wykazała, że minister właściwy ds. oświaty i wychowania, określając dla kuratorów oświaty zadania dotyczące nadzoru pedagogicznego, nie uwzględniał w nich tematyki kształcenia dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.
Polski system oświaty nie przewiduje prowadzenia badań psychologiczno-pedagogicznych, diagnozujących uzdolnienia
dzieci i młodzieży odpowiednio do ich wieku. Wyłanianie uczniów zdolniejszych od ich rówieśników powierzone zostało
szkołom, a zatem uzależnione jest przede wszystkim od aktywności rad pedagogicznych i nauczycieli. NIK ustaliła, że tylko
w 5 z 74 skontrolowanych szkół zapewniono indywidualny tok nauki 38 uczniom, z których aż 25 uczęszczało do V Liceum
Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Trzy placówki prowadziły taką formę edukacji bez uzyskania
stosownych opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, do czego zobowiązywało je rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji
indywidualnego programu lub toku nauki.
W latach szkolnych 2004/2005-2005/2006 drastycznie spadła liczba stypendiów przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów.
W pierwszym z wymienionych lat otrzymywało je prawie 5,7 tys. uczniów, w następnym już tylko 4,5 tys. Powodów zmniejszenia
liczby stypendystów nie można upatrywać jedynie w mniejszej liczbie uczniów spełniających kryteria uprawniające do przyznania
pomocy, ale również wiązać je należy z zaniechaniem przez znaczną część szkół typowania kandydatów do stypendium.
W roku szkolnym 2003/2004 zakończył się eksperyment pedagogiczny podjęty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z kształceniem – w myśl odrębnych założeń – uczniów wybitnie
uzdolnionych, w tym m.in. pochodzących ze wsi i małych miasteczek oraz środowisk społecznie zaniedbanych. Wprawdzie do
czasu zakończenia kontroli (II kw. 2006 r.) nie opracowano jego wyników, jednak, zdaniem NIK, koncepcja kształcenia takich
uczniów pod auspicjami pracowników naukowych szkół wyższych jest w pełni uzasadniona.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– uwzględnienie opieki nad uczniami
szczególnie uzdolnionymi w planach
nadzoru pedagogicznego oraz zadaniach wykonywanych przez kuratorów
oświaty,
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– zapewnienie stypendiów za wyniki
w nauce uczniom szczególnie uzdolnionym,
– upowszechnienie wyników eksperymentu pedagogicznego, podjętego
wspólnie z Uniwersytetem im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu, dotyczącego kształcenia uczniów wybitnie uzdolnionych.

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 wybranych jednostek
wojskowych podległych temu dowództwu.

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 – były skutkiem 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
Przygotowanie Policji do
zwalczania przestępczości
zorganizowanej (poufna)

Cel

Zakres

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 w sprzęt niezbędny 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

Cel

Zakres

Proces rekonwersji
zawodowej żołnierzy
zawodowych odchodzących z Sił Zbrojnych RP

Ocena sprawności i efektywności
działania organów wojskowych prowadzących rekonwersję kadr zwalnianych
z wojska.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Obrony
Narodowej, dowództwa Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk
Lądowych, dowództwa Śląskiego
i Pomorskiego OW, wojewódzkie
sztaby wojskowe w Warszawie, Bydgoszczy, Olsztynie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu, wojskowe komendy
uzupełnień w Grudziądzu, Elblągu,
Legnicy, Słupsku i Krakowie-Podgórzu
oraz Wojskowe Centrum Aktywizacji
Zawodowej i ośrodki aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy, Olsztynie,
Krakowie i Wrocławiu.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność MON dotyczącą rekonwersji
zawodowej żołnierzy zwalnianych ze służby, przy czym zarzuty dotyczą głównie
procesu tworzenia systemu prawnego regulującego tę materię, w szczególności braku staranności w opracowywaniu projektów
przepisów i niewykonywania upoważnień ustawowych do wydawania aktów wykonawczych. Jednocześnie Izba wyraża pozytywną
opinię o działalności terenowych organów rekonwersji. Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej
w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy
w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy, termin ten oznacza ogół przedsięwzięć mających
pomóc zwalnianym ze służby żołnierzom zawodowym w podjęciu nowej pracy. Chodzi więc m.in. o zapoznanie zainteresowanych
z przysługującymi im uprawnieniami, umożliwienie skorzystania z doradztwa zawodowego, stworzenie możliwości przyuczenia do
nowego zawodu, a także objęcie pośrednictwem pracy. Minister Obrony Narodowej uczestniczył w tworzeniu i wydawaniu aktów
prawnych regulujących proces rekonwersji żołnierzy zawodowych zwalnianych ze służby, którzy nie osiągnęli pełnych uprawnień
do zaopatrzenia emerytalnego. W opinii Izby, uchybienia i błędy popełnione w tworzeniu prawnego oprzyrządowania rekonwersji
zaważyły na całym jej przebiegu. Przepisy dotyczące świadczenia pośrednictwa pracy zwalnianym żołnierzom kłóciły się z ogólnymi
zasadami zawartymi w ustawach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W opinii NIK, wydanie przez ministra przepisów wykonawczych niezgodnych z ustawami było działaniem nielegalnym. Stan taki trwał
do czasu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia w listopadzie 2005 r. Z kolei, mimo stosownego zapisu w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, minister nie zapewnił rozporządzeniem szczególnego traktowania żołnierzy zwalnianych ze względu
na zmiany organizacyjne. W rezultacie ponad 800 zredukowanych żołnierzy z jednostek rozformowanych bądź o zmniejszonym
etacie, mimo braku jakichkolwiek uprawnień emerytalnych i rentowych, nie mogło skorzystać z procedur rekonwersji.
Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych przewidywała, w ramach rekonwersji, pierwszeństwo w zatrudnieniu byłych
wojskowych w administracji publicznej i na stanowiskach związanych z obronnością kraju. Minister Obrony Narodowej nie podjął
jednak w sposób skuteczny działań, by wspólnie z ministrem właściwym ds. pracy uregulować warunki i tryb kierowania zainteresowanych na te stanowiska. Minister zaniedbał też wystąpienia z inicjatywą aktualizacji przepisu ustawy o służbie cywilnej dotyczącego
pierwszeństwa zatrudniania w korpusie służby cywilnej byłych wojskowych na stanowiskach związanych z obronnością kraju – a było
to konieczne w związku z uchwaleniem nowej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. W rezultacie zabrakło podstawy
prawnej do preferencyjnego traktowania zwolnionych żołnierzy w staraniach o tę pracę. Kontrola wykazała także, iż w MON nie
wypracowano całościowej, spójnej koncepcji świadczenia pomocy rekonwersyjnej. Obowiązki w tej dziedzinie powierzone zostały
zbyt wielu jednostkom organizacyjnym, co powodowało powielanie tych samych zadań na poszczególnych szczeblach kierowania
i dowodzenia. Nie wypracowano też mechanizmów pozwalających oceniać sprawność i efekty podejmowanych działań.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– wydanie aktów wykonawczych
na podstawie upoważnień zawartych
w przepisach rangi ustawowej,
– dokonanie zmian organizacyjnych

mających na celu usprawnienie procesu
rekonwersji,
– opracowanie systemu pomiaru
efektywności pomocy rekonwersyjnej.
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Tytu³ kontroli
Organizacja i realizacja
procesu szkolenia
i doskonalenia
zawodowego w Policji

Cel

Zakres

Ocena systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów,
kadry naukowo-dydaktycznej szkół
i zajmującej się doskonaleniem w jednostkach Policji, a także skuteczności
nadzoru nad procesem szkolenia.

Kontrolą objęto Komendę Główną
Policji, Komendę Stołeczną Policji,
komendy wojewódzkie oraz pięć szkół
Policji.

Mimo wysokiego poziomu wykształcenia i doświadczenia zawodowego kadry
naukowo-dydaktycznej, wprowadzone przez Komendanta Głównego Policji zmiany
w systemie szkolenia zawodowego policjantów, nie poprzedzone jednak rzetelną analizą stanu kadr i potrzeb, a podyktowane
doraźnymi koncepcjami, destabilizowały ów system. Likwidacja ośrodków szkolenia, powoływanie w ich miejsce nowych
struktur, a następnie reaktywowanie pierwotnych, świadczyły o braku spójnej wizji kształcenia policjantów. Zdaniem NIK, brak
skutecznego nadzoru oraz systemu badania efektywności szkoleń przez Komendanta Głównego Policji nie rekompensowały
przesyłane mu sprawozdania z przebiegu tych zajęć.
Szkolenia organizował Komendant Główny Policji, we współpracy z komendantami szkół i komendantami wojewódzkimi.
W latach 2003-2005 obowiązywało 57 programów szkolenia oraz 78 programów doskonalenia zawodowego, które obejmowały wszystkie specjalności i poziomy kształcenia zawodowego policjantów. Poddany analizie najnowszy, obowiązujący
od września 2005 r. program szkolenia zawodowego podstawowego policjantów (dotyczący wszystkich osób przyjętych do
służby bezpośrednio po naborze), charakteryzował się, zdaniem NIK, nadmierną szczegółowością, co stawia pod znakiem
zapytania jego przydatność.
W okresie 2003-2005 szkoły Policji zorganizowały 313 kursów szkolenia zawodowego oraz 527 kursów doskonalenia zawodowego, które ukończyło z wynikiem pozytywnym odpowiednio 22,4 tys. i 8,2 tys. funkcjonariuszy. Na szczeblu centralnym
Policja współpracowała m.in. z Europejską Akademią Policyjną (CEPOL) oraz organizacjami międzynarodowymi (EUROPOL,
OBWE), na lokalnym – z policjami Niemiec, Słowacji, Ukrainy, co sprzyjało doskonaleniu metod zwalczania przestępczości.
Objęte kontrolą jednostki Policji przeprowadziły zajęcia doskonalenia zawodowego dla prawie 16 tys. policjantów w miejscu
pełnienia służby, jednak uczestniczyło w nich tylko 64% funkcjonariuszy. Absencja ta, podkreśla Izba, była sprzeczna z § 3
decyzji nr 313 Komendanta Głównego Policji w sprawie doskonalenia zawodowego policjantów i stanowiła naruszenie dyscypliny
służbowej. Nikłym zainteresowaniem cieszyły się m.in. szczególnie ważne dla policjantów zajęcia z wyszkolenia fizycznego
i strzeleckiego; w 2004 r. w Komendzie Głównej Policji obowiązkowym sprawdzianom sprawności fizycznej podlegało ponad
1,6 tys. funkcjonariuszy, ale wzięło w nich udział tylko 33% tej liczby, a w sprawdzianach strzeleckich – 87%.
Baza szkoleniowa jednostek Policji była, zdaniem Izby, zbyt mała w stosunku do potrzeb. Wynajmowanie przez Policję m.in.
strzelnic, hal sportowych i pływalni, konieczność dostosowania się do terminów wyznaczonych przez właścicieli tych obiektów,
utrudniały organizację zajęć i niekorzystnie wpływały na frekwencję.
Zastrzeżenia kontrolujących wzbudził stan strzelnic policyjnych. Policja, licząca w czerwcu 2005 r. bez mała 100 tys. funkcjonariuszy, posiadała tylko 35 takich obiektów, z których eksploatowała 28. Niektóre z nich zbudowane zostały sposobem
gospodarczym i nie spełniały jakichkolwiek standardów bezpieczeństwa – np. strzelnice w Tomicach i Sieradzu nie miały
ekranów poprzecznych ani urządzeń umożliwiających wychwycenie wszystkich wystrzelonych pocisków, zaś niewłaściwe
ogrodzenie strzelnic pozwalało wejść na ich teren osobom postronnym. Izba zwróciła uwagę, że ani Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ani Komendant Główny Policji nie wydali stosownych przepisów regulujących zagadnienia lokalizacji,
konstrukcji i eksploatacji strzelnic.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– ustabilizowanie systemu szkolenia
i doskonalenia zawodowego policjantów, w tym przede wszystkim zbilanso-
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wanie potrzeb i możliwości Policji w tym
zakresie,
– wdrożenie systemu badania efektywności szkolenia i doskonalenia
zawodowego policjantów,
– wydanie przepisów określających
m.in. warunki techniczne, jakim powinny

odpowiadać strzelnice policyjne jako
obiekty budowlane,
– zapewnienie pełnej frekwencji policjantów w zajęciach doskonalenia
zawodowego, w szczególności służących utrzymaniu sprawności fizycznej
i umiejętności strzeleckich.

Tytu³ kontroli
Realizacja zadań
ustawowych przez Biuro
Ochrony Rządu

Cel

Zakres

Ocena przygotowania Biura Ochrony
Rządu do realizacji zadań ustawowych
oraz sprawowania przez Ministra
Spraw Węwnętrznych i Administracji
nadzoru nad funkcjonowaniem BOR.

Kontrolę przeprowadzono w Biurze
Ochrony Rządu oraz w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Najwyższa Izba Kontroli, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie oceniła
działalność Biura Ochrony Rządu, zawodowej formacji przeznaczonej do ochrony
osób, obiektów i urządzeń. W 2004 r. jej funkcjonariusze zapewniali ochronę 31 osobom zajmującym kierownicze stanowiska
państwowe, 36 obiektom służącym najwyższym organom państwowym oraz 53 polskim przedstawicielstwom dyplomatycznym i konsularnym poza granicami kraju. BOR ochraniało też obiekty Sejmu i Senatu przed zagrożeniem radiologicznym
i możliwością podłożenia materiałów wybuchowych, strzegło bezpieczeństwa przebywających w Polsce delegacji państw
obcych i miejsc ich czasowego pobytu.
Stwierdzono, że wyposażenie BOR w niezbędny sprzęt było znacznie zróżnicowane. W końcu grudnia 2004 r. BOR posiadało
m.in. 62% normatywu reprezentacyjnych samochodów opancerzonych, 7,7% agregatów prądotwórczych, 50% urządzeń szyfrujących, ale za to aż 800% normatywu pojazdów dowodzenia, 3270% karabinków AKMS, zaś amunicji do nich – 8650%. Owe
niedobory i nadwyżki spowodowane były z jednej strony brakiem dostatecznych środków finansowych, z drugiej – przejęciem
sprzętu po zlikwidowanych Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych MSWiA.
Kontrola przeprowadzona m.in. w Pałacu Prezydenckim, Belwederze, Ministerstwie Spraw Zagranicznych wykazała, że ładowanie i rozładowywanie broni odbywało się w pomieszczeniach służb dyżurnych niewyposażonych w urządzenia zapewniające
ochronę przed skutkami niekontrolowanego strzału, a więc w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu przebywających w nich
funkcjonariuszy. Niesprawność urządzeń technicznych służących ochronie Belwederu mogła stać się przyczyną niedostateczngo rozpoznania zagrożenia dla ochranianego obiektu i znajdujących się w nim osób. Wprawdzie BOR informowało o tej
sprawie Kancelarię Prezydenta RP, ale – zdaniem NIK – nie dość stanowczo domagało się przywrócenia tym urządzeniom
pełnej zdolności technicznych.
W latach 2002-2004 BOR zabezpieczało odpowiednio: 256, 273 i 310 wyjazdów zagranicznych. Z ustaleń Izby wynika, że
podczas pobytu polskich delegacji za granicą wystąpiły nieprawidłowości związane z koordynacją działań ochronnych funkcjonariuszy Biura i odpowiednich służb państwa przyjmującego, które wynikały przede wszystkim z błędów popełnionych przez
pracowników MSZ na etapie przygotowywania wizyt zagranicznych. BOR, jako członek Europejskiej Sieci Ochrony Ważnych
Osobistości, zobowiązane było do współdziałania ze służbami innych krajów Unii Europejskiej.
W niektórych polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych poza krajem stwierdzono niesprawne urządzenia techniczne oraz brak tzw. szczelnych stref bezpieczeństwa, co wiązało się z możliwością dostępu do osób ochranianych osób
nieuprawnionych.
Kontrolujący ustali, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wydał w terminie wszystkich aktów wykonawczych do
ustawy o Biurze Ochrony Rządu, m.in. do czasu zakończenia kontroli (listopad 2005 r.) nie określił w drodze zarządzenia szczegółowych zasad wydatkowania i kontroli środków za udzielenie pomocy przez osoby niebędące funkcjonariuszami BOR.
Wyniki kontroli 17 zamówień poblicznych wykazały, że 8 z nich udzielono z naruszeniem ustaw o zamówieniach publicznych
(Prawo zamówień publicznych) oraz o ochronie informacji niejawnych. W latach 2002-2004 BOR prowadziło wobec swoich
funkcjonariuszy 88 postępowań dyscyplinarnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– pilne wydanie brakujących aktów wykonawczych do ustawy o Biurze Ochrony
Rządu,
– opracowanie zasad współdziałania
jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo placówek
zagranicznych,

– wyeliminowanie zagrożenia dla
zdrowia i życia funkcjonariuszy podczas
ładowania i rozładowywania broni służbowej w ochranianych obiektach,
– zagospodarowanie nadwyżki zbędnego sprzętu pozostałego po Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych
MSWiA oraz uzupełnienie wskazanych
niedoborów, zwłaszcza środków transportu.
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Tytu³ kontroli
Osiąganie przez
Siły Powietrzne
zdolności obronnych
wynikających z procesu
planowania obronnego
Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego
(poufna)

Cel

Zakres

Ocena planowania i realizacji w latach
2003-2004 zadań związanych z osiąganiem przez Siły Powietrzne zdolności
obronnych w ramach planowania
obronnego NATO.

Kontrolą objęto Dowództwo Sił Powietrznych oraz podległe temu dowództwu jednostki wojskowe, wybrane
ze względu na zakres i charakter
realizowanych zadań.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła przygotowanie Sił Powietrznych do wypełniania przypisanych im zadań w ramach planowania obronnego NATO, głównie
ze względu na opóźnienia i rozbieżności między planowaniem a realizacją celów Sił Zbrojnych NATO. Kontrola wykazała,
że podejmując zobowiązania sojusznicze przeceniono możliwości ich wykonania, niedoszacowując zarazem faktycznych,
wysokich kosztów związanych z nimi przedsięwzięć.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– rozpoznanie możliwości i warunków,
w tym finansowych, realizacji zobowiązań podejmowanych przez Polskę
w celu osiągnięcia zdolności obronnych
na kolejnych etapach planowania obronnego NATO,
– stworzenie skutecznego systemu,
zapewniającego Siłom Powietrznym
osiąganie zakładanego poziomu zdolności obronnych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie systemu
przygotowania kandydatów
do zawodu lekarza

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 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 oceniła wprowadzenie Lekarskiego Egzaminu Państwowego, którego zasady określił Minister Zdrowia
w rozporządzeniu w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa. Podkreślono zarazem, że w przyjętych
regulacjach prawnych brak jest m.in. procedury odwoławczej od wyników egzaminu.

Synteza

– rozważenie ograniczenia liczby kierunków studiów, na których rekrutacja jest limitowana przez ministra,

Wa¿niejsze wnioski
– 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.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Prawidłowość świadczenia
usług przez domy pomocy
społecznej

Ocena prawidłowości wykonywania
przez organy administracji publicznej
ustawowych zadań z zakresu opieki
społecznej, zwłaszcza przestrzegania
obowiązującego standardu usług
w domach pomocy społecznej oraz zaspokajania potrzeb ich mieszkańców.

Kontrolę przeprowadzono w 69 jednostkach: w 38 domach pomocy
społecznej, 16 powiatowych centrach
pomocy rodzinie, miejskim ośrodku pomocy społecznej w Łodzi i 14 urzędach
wojewódzkich.

Zdaniem NIK, skontrolowanym placówkom daleko było do standardów określonych
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy
społecznej. W ponad połowie zbadanych domów powierzchnia mieszkalna przypadająca na jednego mieszkańca okazała się
niższa od przewidzianej przepisami, brakowało odpowiedniej liczby łazienek i toalet, które ponadto nie były przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Wśród barier architektonicznych najczęściej powtarzał się brak wind, podjazdów i uchwytów
przyściennych. W większości domów pomocy społecznej wskaźnik zatrudnienia pracowników terapeutyczno-opiekuńczych nie
sięgał dolnej granicy wymaganej przepisami. Za mało było psychologów – co czwarta placówka nie zatrudniała ani jednego
– i pracowników kulturalno-oświatowych.
Kontrole przeprowadzone na wniosek NIK przez Straż Pożarną wykazały, iż domy pomocy nie przestrzegały przepisów
ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych. Drogi ewakuacyjne były zablokowane, brakowało gaśnic
o wymaganych parametrach, urządzeń zapobiegających zadymieniu lub usuwających dym. Odnotowano zły stan gabinetów
lekarskich i zabiegowych, w posiłkach zbyt małą zawartość produktów zawierających wapń, brak procedur postępowania
z brudną bielizną i odpadami medycznymi.
W co trzeciej placówce przed przyjęciem pensjonariusza pracownik socjalny nie przeprowadzał wywiadu w miejscu zamieszkania
na temat jego sytuacji socjalno-bytowej. Brak tych informacji uniemożliwiał sporządzenie indywidualnego planu jego adaptacji
w nowym miejscu pobytu. W co czwartej placówce stwierdzono przypadki nieprawidłowego postępowania z depozytami pieniężnymi
po zmarłych mieszkańcach, które wydawano osobom nie mającym prawomocnego postanowienia sądu o prawie do spadku.
W myśl ustawy o pomocy społecznej domy, które nie osiągały obowiązującego standardu, zobowiązane zostały do opracowania
i wdrożenia do końca 2006 r. programu naprawczego. Mimo iż wszystkie oceniane przez NIK placówki miały takie programy,
w znacznej części przypadków stopień ich realizacji nie gwarantował osiągnięcia przez nie wymaganego poziomu świadczenia
usług w przewidzianym terminie, gdyż starostowie nie przewidzieli w swoich budżetach środków na ten cel.
Iluzoryczny okazał się nadzór wojewodów nad domami pomocy społecznej. Włodarze województwa, wbrew stosownym przepisom, zamiast dwukrotnie w ciągu roku kontrolować przestrzeganie standardu usług oraz prawidłowość realizacji programu
naprawczego, przeprowadzali tylko jedną podobną kontrolę.
Ani jeden ze skontrolowanych wojewodów nie znał liczby komercyjnych domów pomocy społecznej, które funkcjonowały na
terenie województwa. Ustalono, że 222 takie domy prowadziły działalność bez zezwolenia. Spowodowane to było faktem, iż
podmioty prowadzące komercyjne domy pomocy społecznej obowiązane były do 1 maja 2005 r. dostosować je do obowiązujących standardów, natomiast rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę weszło w życie
dopiero 1 czerwca 2005 r.
Nowe zasady finansowania pobytu w domach pomocy, nakładające ten obowiązek na samego pensjonariusza, jego rodzinę
oraz gminę, spowodowały zmniejszenie liczby oczekujących na umieszczenie we wspomnianych placówkach z 1,8 tys. w końcu
2003 r. do 1 tys. – w czerwcu 2005 r.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zwiększenie liczby łazienek, toalet
i powierzchni mieszkalnej przypadającej
na jednego mieszkańca,
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– usunięcie barier architektonicznych,
– skuteczne realizowanie programów
naprawczych,
– zapewnienie w pomieszczeniach
właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego,

– zapewnienie niezbędnych środków
finansowych na dostosowanie placówek
do wymaganego przepisami standardu
usług.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykonanie zadań z zakresu
rehabilitacji leczniczej
realizowanej w ramach
prewencji rentowej przez
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych i Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego oraz
wydatkowanie środków
na ten cel

Ocena działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, związanej z prowadzeniem rehabilitacji
leczniczej, prawidłowości wydatkowania środków, zasad wyboru ośrodków
rehabilitacyjnych oraz efektywności
rehabilitacji.

Kontrolą objęto 29 jednostek, w tym
Centralę ZUS, Centralę KRUS oraz
sanatoria i ośrodki rehabilitacyjne
współpracujące z tymi podmiotami.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wykorzystywał w pełni środków przeznaczonych na rehabilitację, ponieważ w swoich kalkulacjach nie uwzględniał
zmniejszającej się liczby osób skierowanych przez lekarzy na zabiegi przywracające ubezpieczonym sprawność fizyczną
i psychiczną. W 2003 r. rehabilitacji poddano 64,4 tys. osób, w roku następnym – 53,2 tys., a w I półroczu 2005 r. – niewiele
ponad 21 tys. Mimo znacznego spadku liczby osób korzystających z rehabilitacji, planując wydatki na lata następne ZUS ustalał
je w kwotach zawyżonych. W 2003 r. z zaplanowanych 115 mln zł wydatkowano 99,8 mln zł, w 2004 r. z 95 mln zł – 79,8 mln
zł, a w I półroczu 2005 r. ze 115 mln zł wykorzystano 30,1 mln zł. W 2006 r. na prewencję rentową, obejmującą rehabilitację
leczniczą ubezpieczonych, zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy albo rehabilitację osób pobierających
rentę okresową, zaplanowano 110 mln zł.
Jedną z przyczyn spadku liczby ubezpieczonych korzystających z rehabilitacji – a w konsekwencji także niewykonywania planu
wydatków – było niestawianie się osób skierowanych, którzy swą nieobecność tłumaczyli m.in. podjęciem pracy zarobkowej
między wydaniem orzeczenia a datą rozpoczęcia rehabilitacji, ważnymi sprawami osobistymi albo w ogóle nie informowali
o powodach rezygnacji. Zdaniem ZUS, nie ma wystarczających podstaw prawnych, aby od skierowanych na rehabilitację
wyegzekwować poddanie się zabiegom, gdyż, w myśl ustawy o zawodach lekarza i dentysty, świadczenia zdrowotne, w tym
również świadczenia rehabilitacyjne, udzielane są wyłącznie za zgodą pacjenta. Jego nieobecność w sanatorium lub uzdrowisku
bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie należy więc traktować jako brak zgody na proponowane leczenie.
Odmienne stanowisko zaprezentowała Najwyższa Izba Kontroli: ubezpieczony dobrowolnie występuje z wnioskiem o skierowanie
go na rehabilitację, o której potrzebie decyduje lekarz, nie ma więc przeszkód aby osobom, które bez uzasadnionych powodów
nie zgłosiły się w celu jej odbycia, ZUS okresowo wstrzymał wypłatę świadczenia. Tym bardziej, że taką możliwość przewiduje art. 82 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza wobec osób notorycznie uchylających się od podjęcia
rehabilitacji na podstawie skierowania Zakładu.
Zastrzeżenia Izby wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczyły m.in. niejasnego systemu finansowania centrów rehabilitacyjnych i ośrodków, które zarejestrowane jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, są jednocześnie
jednostkami organizacyjnymi Kasy, bezpośrednio podporządkowanymi jej prezesowi. Podmioty te mogą nadal funkcjonować
jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przestając być jednocześnie, zgodnie z ustawą o zakładach opieki
zdrowotnej, jednostkami organizacyjnymi Kasy, lub pozostać nimi, przekształcając się w jednostkę lub zakład budżetowy
– zwróciła uwagę NIK.
Stwierdzono też brak jednolitych standardów rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez KRUS. Standardy te w różnych dokumentach określane były odmiennie, m.in. w zarządzeniach prezesa Kasy, pismach okólnych jego zastępcy, a także w zawartych
umowach, w których sprecyzowano formę organizacyjną rehabilitacji.
W kilku sanatoriach i centrach rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS i KRUS odnotowano niezachowanie wymagań
związanych z zatrudnianiem kadry medycznej oraz zakwaterowaniem pacjentów, których ulokowano w pokojach bez węzłów
sanitarnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie pełnej realizacji planu
finansowego dotyczącego prewencji

rentowej, zwłaszcza w odniesieniu do
leczenia rehabilitacyjnego i prewencji
wypadkowej,
– dokonanie przekształceń organizacyjno-prawnych centrów i ośrodków

KRUS w celu dostosowania ich statusu
do wymogów ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej,
– przyjęcie jednolitych standardów
prowadzenia rehabilitacji leczniczej.
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Tytu³ kontroli
Zawieranie i realizacja
kontraktów na
świadczenia zdrowotne
w ramach ubezpieczenia
w Narodowym Funduszu
Zdrowia

Cel

Zakres

Ocena przebiegu kontraktowania
świadczeń zdrowotnych na 2005 r.,
realizacji kontraktów przez zakłady
opieki zdrowotnej oraz dostępności
świadczeń medycznych w ramach
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Kontrolą objęto: Centralę Narodowego
Funduszu Zdrowia w Warszawie, jego
16 oddziałów terenowych oraz 48
zakładów opieki zdrowotnej.

Izba oceniła, że proces zawierania i realizacji kontraktów na świadczenia zdrowotne w 2005 r. przebiegał lepiej niż w latach poprzednich. Fundusz po raz
pierwszy uzyskał dodatni wynik finansowy, a w porównaniu z 2004 r. wartość świadczeń ponadlimitowych zmniejszyła się
o przeszło połowę. Od początku funkcjonowania Funduszu koszty świadczeń zdrowotnych sukcesywnie rosły – od 29,2 mld
zł w 2003 r. do 33 mld zł w 2005 r. W tym samym roku nie zrealizowano zakontraktowanych świadczeń na sumę 302 mln zł,
zaś wartość nierozliczonych świadczeń ponadlimitowych wyniosła 247 mln zł. Podstawą finansowania przez NFZ świadczeń
opieki zdrowotnej są umowy zawierane między świadczeniodawcami (zakładami opieki zdrowotnej) a dyrektorami oddziałów
wojewódzkich Funduszu. Przygotowywany corocznie przez prezesa NFZ projekt ogólnych wa-runków umów o udzielanie
świadczeń zdrowotnych zawierał m.in. wykaz rodzajów tych świadczeń oraz sposób ich wyceny. Zawieranie umów poprzedzały
konkursy ofert albo rokowania.
Kontrola wykazała, że oddziały NFZ nie znały faktycznego zapotrzebowania na poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych,
a także możliwości ich wykonywania przez składających oferty. Była to główna przyczyna nierealizowania w pełni kontraktów
przez jednych świadczeniodawców, przy jednoczesnym ich przekraczaniu przez innych. Jednak ani jeden z oddziałów NFZ
nie zapewnił sobie prawa do zmiany kontraktu w wypadkach, gdy zakontraktowane świadczenia nie były realizowane proporcjonalnie do upływu czasu. Nie było więc możliwości dokupienia świadczeń, na które zapotrzebowanie okazało się większe
niż możliwości kontraktującej je placówki.
Niezorientowanie Funduszu w potrzebach zdrowotnych na etapie kontraktowania wynikało z braku rzetelnych informacji o realizacji świadczeń w poprzednim okresie oraz liczbie osób i czasie oczekiwania na określone usługi medyczne. Według rejestru
prowadzonego w Centrali NFZ, pacjenci czekali na przeprowadzenie zabiegu od kilku dni do ponad 2 lat. W rzeczywistości
niektórzy świadczeniodawcy oferowali przeprowadzenie operacji – np. zaćmy i wstawienia endoprotezy – w terminie 5-7 lat.
Stwierdzono, iż zakłady opieki zdrowotnej niejednokrotnie występowały do NFZ o przeniesienie środków między różnymi
rodzajami świadczeń, wskazując – jak się okazywało niezgodnie z rzeczywistością – na brak osób oczekujących na zabieg.
Jednak 60% skontrolowanych podmiotów nie przestrzegało obowiązku prowadzenia list pacjentów oczekujących na świadczenia, a 16% prowadziło je w sposób nierzetelny i niejednolity. Brak prawnego obowiązku odnotowywania na tych listach
danych identyfikujących pacjentów sprawiał, że Fundusz miał kłopoty z oceną faktycznego zapotrzebowania na daną usługę
medyczną, ponieważ jedna osoba mogła zapisać się do kilku kolejek. W konsekwencji precyzyjne określenie rzeczywistych
potrzeb, jeśli chodzi o poszczególne świadczenia, nie było możliwe, a planowanie wydatków na ich wykonanie obarczone
ryzykiem dużego błędu.
Podczas kontroli ujawniono przypadki nierzetelnego wywiązywania się świadczeniodawców z umów zawartych z NFZ lub
naruszania ich postanowień. W rezultacie zakwestionowano świadczenia o wartości 48,9 mln zł. Podstawowe zarzuty kontrolerów, to nieprawidłowe kwalifikowanie procedur i wykazywanie ich do rozliczeń, dwukrotne rozliczanie tego samego zabiegu,
a nawet wykazywanie świadczeń fikcyjnych. W wyniku postępowań kontrolnych postawiono 72 wnioski o rozwiązanie umów
ze świadczeniodawcami oraz skierowano do prokuratury 63 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– podjęcie działań legislacyjnych
umożliwiających NFZ identyfikację
pacjentów na listach oczekujących na
świadczenia,
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– określenie standardów usług zdrowotnych,
– badanie rzetelności składanych
przez świadczeniodawców ofert i powszechniejsze kontrolowanie ich wykonania.

Tytu³ kontroli
Wprowadzanie do obrotu
produktów leczniczych
oraz finansowanie
leków niepodlegających
refundacji na podstawie
przepisów dotyczących
powszechnego
ubezpieczenia
zdrowotnego

Cel

Zakres

Ocena wywiązywania się ministra
właściwego ds. zdrowia oraz innych
właściwych jednostek organizacyjnych
z ustawowego obowiązku dopuszczania do obrotu produktów leczniczych
spełniających wymogi jakości, skuteczności terapeutycznej i bezpiecznego
ich stosowania.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Zdrowia, Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych,
Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w jego oddziałach wojewódzkich – mazowieckim i podkarpackim.

Minister właściwy ds. zdrowia, wbrew ustawie o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Handlowej, dopuścił do
obrotu leki nieposiadające wymaganej ustawowo dokumentacji, a niektóre z nich umieścił nawet na listach leków refundowanych.
Ze względu na zaległości w rejestracji leków wprowadzono uproszczoną procedurę, tj. wydawania decyzji z tzw. zaleceniami,
które należało wypełnić zanim leki trafią do obrotu. NIK stwierdziła, że na 867 pozwoleń zawierających zalecenia, udzielonych
między styczniem a kwietniem 2004 r., do końca września 2005 r. prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych wystawił 184 zaświadczenia o wykonaniu zaleceń.
Mimo upływu prawie pięciu lat od wejścia w życie ustawy – Prawo farmaceutyczne, Minister Zdrowia nie wydał rozporządzenia
w sprawie wykazu produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy w ramach tzw. importu docelowego (niezbędnego dla
ratowania życia lub zdrowia pacjenta), nieposiadających pozwolenia dopuszczenia do obrotu, chociaż powinien taki wykaz
sporządzać przynajmniej dwa razy w roku. NIK ustaliła, że Ministerstwo Zdrowia potwierdzało konieczność importu docelowego
niektórych leków, chociaż były one dopuszczone do obrotu procedurą narodową lub posiadały zarejestrowane odpowiedniki.
Analizując sprawozdania firm farmaceutycznych, Izba ujawniła przypadki obrotu między nimi produktami sprowadzanymi
w ramach importu docelowego, co zwiększało wydatki NFZ z tytułu ich refundacji.
Kontrola wykazała, że Ministerstwo Zdrowia nie sprawowało nadzoru nad wykorzystaniem środków budżetowych w wysokości
481,5 mln zł, przeznaczonych na zakup produktów leczniczych w ramach programów polityki zdrowotnej. Ustalono bowiem,
że ministerstwo, nie mając ku temu podstaw prawnych, wydatkowało w latach 2002-2004 aż 375 mln zł na zakup produktów
leczniczych, których koszty, zdaniem NIK, powinny być finansowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego.
Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził w 2004 r. tzw. programy terapeutyczne (lekowe), w ramach których finansowano koszty
innowacyjnych i drogich leków. Nie opracował jednak wewnętrznych uregulowań określających zasady i tryb ich wyboru oraz
sposobu ustalania cen leków, stanowiących podstawę wyceny procedur medycznych. Sposób i tryb rozpatrywania wniosku
o wdrożenie nowego programu terapeutycznego prezes NFZ określił dopiero w połowie 2005 r. Do zakończenia kontroli (lipiec
2006 r.) zarządzenie prezesa nie weszło jednak w życie, gdyż Minister Zdrowia stwierdził jego nieważność z powodu naruszenia prawa. W opinii Izby, wprowadzenie do niektórych programów terapeutycznych kryteriów wiekowych, nieuzasadnionych
względami medycznymi, było sprzeczne z kodeksem etyki lekarskiej i ustawą o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia, gdyż ograniczało dostęp osób ubezpieczonych do świadczeń zdrowotnych.
Minister Zdrowia ustalił ceny urzędowe specyfików stosowanych w lecznictwie zamkniętym dopiero po czterech latach od
wejścia w życie ustawy o cenach. Wobec tak znacznego opóźnienia, NFZ z własnej inicjatywy określił maksymalne ceny
leków, według których finansowano koszty świadczeń realizowanych w ramach programów lekowych. Niektóre maksymalne
ceny urzędowe produków leczniczych, ustalone przez Ministra Zdrowia, były niższe o 10% od cen tychże leków, przyjętych
przez NFZ na lata 2004-2005. Z szacunków NIK wynika, że gdyby Minister Zdrowia wprowadził z dniem 1 stycznia 2004 r.
ceny urzędowe na siedem leków, których ceny były niższe od przyjętych przez NFZ, to do połowy 2005 r. oszczędności z tego
tytułu wyniosłyby 13,6 mln zł.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– wprowadzenie procedur ustalania
cen urzędowych produktów leczniczych
stosowanych w lecznictwie zamkniętym

identycznych jak w wypadku określania
cen leków refundowanych.
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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
drewna 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 regionach drewna
wyniosła 3,9 mln zł, co stanowiło 34,6% wartości drewna skradzionego 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 przypadków 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,
– należyte zabezpieczanie umów
sprzedaży drewna.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Zintegrowany System
Katastralny w latach 20002005 (I półrocze)

Ocena zaawansowania prac nad
Zintegrowanym Systemem Informacji
o Nieruchomościach, jak również
prawidłowości i celowości wydatkowania środków budżetowych oraz
pochodzących z bezzwrotnej pomocy
zagranicznej.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Infrastruktury, Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, starostwie
w Wejherowie i urzędach miast na
prawach powiatu w Bytomiu, Płocku
i Olsztynie.

Rozpoczęcie budowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego, od czerwca 2001 r.
zwanego Zintegrowanym Systemem Informacji o Nieruchomościach, wynikało m.in.
z przyjętego przez rząd dokumentu Unii Europejskiej Partnerstwo dla Członkostwa z Polską z 1998 r., w którym Komisja Europejska wskazała na konieczność konsolidacji rynku nieruchomości oraz opracowania systemu katastralnego, niezbędnych do
spełnienia kryterium gospodarczego członkostwa Polski w UE. Do czasu sporządzenia niniejszej informacji (marzec 2006 r.)
nie uchwalono jednak ustawy o systemie katastralnym ani nie znowelizowano ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
w części dotyczącej zakładania i prowadzenia katastru nieruchomości, wynikającego z Narodowego Programu Przygotowania
do Członkostwa w Unii Europejskiej. Mimo braku tych aktów, w czerwcu 2001 r. podjęto prace nad ZSIN w ramach projektu
PHARE – „Budowa ZSK”, nie określając jednak jego docelowego modelu.
Do kwietnia 2004 r. ZSIN powstawał jedynie na podstawie ogólnych założeń programowych, m.in. wynikających z projektów
PHARE, bez sprecyzowania planu rzeczowo-finansowego kompleksowej budowy systemu, dokumentu rządowego oraz harmonogramu wdrażania kolejnych etapów budowy. Dopiero 21 kwietnia 2004 r. Rada Ministrów przyjęła Rządowy Program
Rozwoju ZSIN – plan wieloletni i realizacja w latach 2004 i 2005 oraz Plan rzeczowo-finansowy budowy Zintegrowanego
Systemu Katastralnego (Business Plan), jednakże program ów nie określał ani ostatecznego kształtu ZSIN, ani szczegółowych
zasad jego finansowania.
Powoływane przez Radę Ministrów w latach 1999-2004 kolejne zespoły opracowały rządowy program budowy ZSIN, jednakże
nie zawierał on m.in. podstaw prawnych, organizacyjnych i technicznych systemu ani zasad współpracy z innymi systemami
informatycznymi. Także działalność Pełnomocnika Rządu ds. Rządowego Programu Rozwoju ZSIN nie doprowadziła do
polepszenia tej sytuacji.
NIK ustaliła, że Główny Geodeta Kraju zawarł porozumienia z jednym starostą i pięcioma prezydentami miast na prawach
powiatu, w ramach których to porozumień do jednostek pilotażowych przekazano sprzęt i oprogramowanie umożliwiające m.in.
dostosowanie dotychczasowej ewidencji gruntów i budynków do wymogów budowanego ZSIN. Nie określono jednak terminów
wdrożenia poszczególnych zadań, uruchomienia systemu oraz niezbędnych nakładów finansowych, które winny ponieść strony
porozumienia, tj. administracja rządowa i samorządowa. Nie czekając na efekty prac w 6 jednostkach pilotażowych, Główny
Geodeta Kraju zawarł kolejne 43 porozumienia, mimo że tworzony system nie zawierał wszystkich danych ewidencyjnych, co
ograniczało jego użyteczność, a następnie rozpoczął w ramach projektu PHARE 2003 – ZSK budowę ZSIN w dalszych 183
jednostkach, w większości w starostwach i miastach na prawach powiatu. Zdaniem NIK, kontynuowanie budowy systemu
w starostwach na podstawie porozumień administracyjnych, bez uregulowania stanu prawnego, może uniemożliwić wykonywanie zadań rządowych dotyczących katastru nieruchomości i dalszą realizację ZSIN.
Izba zwraca uwagę, że b. Minister Infrastruktury nie sprawował skutecznego nadzoru nad Głównym Geodetą Kraju, a jego
nadzór w sprawach związanych z tworzeniem ZSIN ograniczał się jedynie do korespondencji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– opracowanie ustawy o systemie
katastralnym, określającej m.in. zasady współdziałania między katastrem
nieruchomości, księgami wieczystymi

i zinformatyzowaną ewidencją podatkową nieruchomości,
– znowelizowanie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w części dotyczącej
zakładania i prowadzenia katastru nieruchomości,
– opracowanie wieloletniego programu

budowy systemu katastralnego, określającego m.in. szczegółowe zadania,
źródła finansowania i sposób kontynuacji realizowanego systemu,
– zapewnienie przez Ministra Transportu i Budownictwa skutecznego
nadzoru nad Głównym Geodetą Kraju.
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Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie nadzoru
budowlanego

Cel

Zakres

Ocena działalności organów nadzoru
budowlanego w zakresie realizacji
zadań i kompetencji nałożonych przez
ustawę Prawo budowlane.

Kontrolę przeprowadzono w Głównym
Urzędzie Nadzoru Budowlanego, w 16
inspektoratach wojewódzkich i 48
powiatowych.

Zobowiązanie organów nadzoru budowlanego do wydawania decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie obiektu budowlanego, wykonywania obowiązkowych kontroli,
załatwiania skarg i wniosków – ograniczyło liczbę kontroli planowych przeprowadzonych przez te jednostki, gdyż ich struktura organizacyjna nie została dostosowana do obowiązków wynikających ze znowelizowanej w 2003 r. ustawy – Prawo
budowlane. Mimo licznych skarg na niewłaściwe wykonywanie zadań przez organy nadzoru budowlanego niższego stopnia,
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – centralny organ administracji rządowej w sprawach tego nadzoru – nie dokonywał
okresowych ocen załatwiania przez nie skarg i wniosków.
Wojewódzcy i powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego nie podejmowali prawem przewidzianych działań w razie naruszenia
przez inwestorów obowiązku zawiadamiania ich o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Nie dotrzymywali
też 21-dniowego terminu przeprowadzania kontroli obowiązkowych, czyli wszczynanych na wezwanie inwestora, w celu
stwierdzenia, czy prace prowadzone są zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
ani 7-dniowego terminu zawiadamiania inwestorów o jej rozpoczęciu.
Stwierdzono, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, błędnie interpretując przepisy Prawa budowlanego, przyczynił się
do wadliwych rozstrzygnięć podejmowanych przez organy niższego szczebla. Uchylając bowiem postanowienia powiatowych
inspektorów, nakładających kary za nielegalne użytkowanie obiektów budowlanych na inwestorów, wojewódzcy inspektorzy
nadzoru budowlanego, zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora, niesłusznie wskazywali, iż podmiotem ukaranym
powinien być faktyczny użytkownik.
Kontrolujący stwierdzili, że mimo wydania przez Prezesa Rady Ministrów z 2003 r. rozporządzenia w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz wymogu posiadania
odpowiednich upoważnień, pracownicy niektórych inspektoratów nie mieli takich dokumentów. W ani jednym z wojewódzkich
inspektoratów nie był stosowany taryfikator określający wysokość mandatu za poszczególne rodzaje wykroczeń określone
w art. 93 Prawa budowlanego, co powodowało dowolność w ustalaniu wysokości grzywien i mogło, zdaniem NIK, sprzyjać
korupcji. W jednym z inspektoratów mandaty nakładał pracownik, który nie miał do tego upoważnienia, w innym – naruszającym
przepisy ustawy udzielano upomnień i pouczeń, chociaż powinni zostać ukarani grzywną.
Większość powiatowych inspektoratów przyjmowała pomoc rzeczową i finansową od organów samorządu terytorialnego, m.in.
w objętym badaniem okresie (lipiec 2002 - czerwiec 2005) samorząd stolicy przyznał 2,4 mln zł Powiatowemu Inspektoratowi
Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy. Izba zwraca uwagę, że takie postępowanie inspektoratów może wystawić na
szwank ich bezstronność i niezależność, niezbędną przy wykonywaniu zadań określonych w Prawie budowlanym.
Nowelizacja ustawy wprowadziła nowe regulacje prawne, m.in. opłatę legalizacyjną, umożliwiającą odstąpienie od obowiązku
orzekania przez organ nadzoru budowlanego nakazu bezwarunkowej rozbiórki samowolnie wybudowanego obiektu. Z ustaleń kontroli wynika, że niewielka liczba legalizacji jest skutkiem nazbyt wysokich opłat legalizacyjnych lub braku możliwości
wywiązania się inwestorów z obowiązku terminowego przedstawienia wymaganych dokumentów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– dokonywanie okresowych ocen
przyjmowania i załatwiania skarg
i wniosków, zgodnie z art. 259 Kodeksu
postępowania administracyjnego,
– zapewnienie właściwej interpretacji
przepisów ustawy – Prawo budowlane,
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przekazywanej organom nadzoru budowlanego niższych szczebli,
– wydanie pracownikom wojewódzkich
i powiatowych inspektoratów nadzoru
budowlanego upoważnień do nakładania
grzywien w drodze mandatu karnego,
– bezwzględne stosowanie sankcji
karnych w razie stwierdzenia naruszeń

wymagań określonych w Prawie budowlanym,
– dostosowanie kadrowe i organizacyjne organów nadzoru budowlanego
do ustawowego zakresu obowiązków.

Tytu³ kontroli
Przestrzeganie wymagań
związanych z opłatami
dotyczącymi koncesji na
wydobywanie wybranych
kopalin pospolitych
i podstawowych w latach
2002-2004

Cel

Zakres

Ocena przestrzegania przepisów
regulujących wnoszenie opłat eksploatacyjnych, pobieranych w wyniku
realizacji koncesji na wydobywanie
kopalin chemicznych, metalicznych
i skalnych.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 16
urzędów wojewódzkich, 17 starostw
powiatowych, 32 urzędy gmin i 32
przedsiębiorców prowadzących działalność wydobywczą.

Kontrola przeprowadzona u 32 przedsiębiorców prowadzących eksploatację
11 rodzajów kopalin w 115 złożach wykazała, że nie w pełni wywiązują się oni
z obowiązku wnoszenia opłaty eksploatacyjnej i dokumentowania jej wysokości, zaś organy koncesyjne w niewystarczającym
stopniu nadzorowały realizację tej powinności. Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, wielkość opłat eksploatacyjnych
ustala się mnożąc stawkę określoną dla każdej kopaliny przez wielkość jej wydobycia. Wysokość opłat obliczają samodzielnie
przedsiębiorcy eksploatujący złoże, a należne sumy wpłacają raz na kwartał na konta beneficjentów – czyli Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gmin, na terenie których prowadzono wydobycie. Dokumentację
zawierającą m.in. dowody wpłat oraz informacje zawierające wyliczenie wysokości opłaty eksploatacyjnej, podmioty te przedstawiają beneficjentom i organom koncesyjnym. Organami uprawnionymi do wydawania koncesji na wydobycie kopalin są:
Minister Środowiska, wojewodowie i starostowie.
Z ustaleń kontroli wynika, że w 31 spośród 32 skontrolowanych gmin przedsiębiorcy nie zawsze przestrzegali obowiązku
przesyłania informacji o wydobywaniu kopalin i kopii dowodów wpłat opłaty eksploatacyjnej. Organy koncesyjne i wierzyciele
otrzymali zaledwie 66% wymaganych informacji. Około 47% badanych przedsiębiorców nie dotrzymywało terminów wpłat
opłat eksploatacyjnych, a opóźnienia w ich uiszczaniu dochodziły nawet do 2 lat.
Jednocześnie zarówno NFOŚiGW jak i gminy, na których terenie prowadzono wydobycie, nie egzekwowały dostatecznie
energicznie zaległych opłat. Jedynie w około 1/3 skontrolowanych gmin decydowano się na wystawianie tytułów wykonawczych
celem odzyskania należności. Natomiast NFOŚiGW w ogóle zaniechał w 2004 r. i w I kwartale 2005 r. wystawiania tytułów
wykonawczych zobowiązanym przedsiębiorcom, co spowodowane było wprowadzaniem nowego systemu informatycznego.
Jedynie 6 urzędów wojewódzkich i 4 skontrolowane starostwa powiatowe poprawnie prowadziły monitoring i weryfikowały
dokumenty otrzymywane od przedsiębiorców. W pozostałych województwach i powiatach terminowość składania wymaganych
dokumentów analizowano niesystematycznie, nie podejmowano też czynności zmierzających do zweryfikowania prawidłowości wyliczeń wysokości opłaty eksploatacyjnej. Kontrola NIK wykazała, że praktykowano określanie ilości wydobywanych
kopalin na podstawie ewidencji sprzedaży lub szacunkowej ładowności samochodów wywożących urobek, a nie na podstawie
rzeczywistego wydobycia. W ocenie NIK taka praktyka naruszała postanowienia Prawa geologicznego.
Kontrolerzy stwierdzili także przypadki niewydawania przez wojewodów i starostów decyzji ustalających wysokość należnych opłat eksploatacyjnych w sytuacjach, gdy przedsiębiorcy nie wywiązywali się z tego podstawowego obowiązku. Brak
wspomnianych decyzji uniemożliwiał beneficjentom prowadzenie egzekucji należnych opłat. Zaniechania te Izba uznała za
działania nierzetelne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– dokonywanie okresowych ocen
funkcjonowania systemu opłat eksploatacyjnych,
– stworzenie systemu monitoringu
wydobycia kopalin w celu analizowania
wymiaru opłat eksploatacyjnych,
– wzmożenie działań egzekucyjnych

wobec przedsiębiorców zalegających
z tymi opłatami,
– bieżące monitorowanie, ewidencjonowanie i weryfikowanie wpłat z tytułu
opłat eksploatacyjnych,
– egzekwowanie od przedsiębiorców
terminowego składania informacji
o naliczonych opłatach eksploatacyjnych oraz kopii dowodów dokonanych
wpłat.
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Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie rolnictwa
ekologicznego w Polsce

Cel

Zakres

Ocena działań organów administracji
rządowej na rzecz rozwoju rolnictwa
ekologicznego i wdrażania systemu
produkcji żywności metodami ekologicznymi przy wsparciu środkami
publicznymi.

Kontrolą objęto 38 jednostek: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz jej – 21 biur powiatowych,
Główny Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych, Krajową Stację Che-miczno-Rolniczą i 6
stacji okręgowych, a także 7 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

W latach 2003-2005 liczba gospodarstw ekologicznych – o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej, niestosujących nawozów mineralnych i chemicznych
środków ochrony roślin – wzrosła z 2,3 tys. do 7,2 tys., co było m.in. efektem znacznego zwiększenia środków publicznych na
dofinansowanie tego rodzaju działalności, pochodzących głównie z Unii Europejskiej. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, nadal
jednak rolnictwo ekologiczne nie jest w Polsce rozwinięte w stopniu odpowiadającym bardzo dobrym warunkom przyrodniczym
i oczekiwaniom społecznym. Jeżeli bowiem w krajach dawnej „piętnastki” udział gospodarstw ekologicznych w ogólnej liczbie
gospodarstw wynosił w 2003 r. ok. 9%, to w Polsce wskaźnik ten nie przekraczał 0,5%. Niewiele jest także firm zajmujących
się przetwórstwem żywności wyprodukowanej bez użycia środków chemii rolnej i weterynaryjnej. Jedną z przyczyn stosunkowo
wolnego rozwoju rolnictwa ekologicznego był fakt, że do niedawna nie istniał praktycznie system wsparcia finansowego dla
tego typu działalności. Dopiero w 1998 r. wprowadzono dotacje dla jednostek kontrolnych – do kosztów kontroli gospodarstw
ekologicznych, a w 1999 r. dotacje do powierzchni upraw ekologicznych. Beneficjentami tych ostatnich byli rolnicy prowadzący
gospodarstwa ekologiczne, w tym także przestawiający gospodarstwa konwencjonalne na ten rodzaj produkcji.
Od dnia akcesji Polski do Unii Europejskiej rolnictwo ekologiczne wspomagane jest również z Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego obowiązkowym instrumentem jest Krajowy Program
Rolnośrodowiskowy. W latach 2004-2006 na realizację tego programu przeznaczono środki krajowe i unijne w wysokości 218,9 mln
euro. Jego beneficjenci mogą korzystać z siedmiu tzw. pakietów rolnośrodowiskowych, a jednym z nich jest rolnictwo ekologiczne.
Stwierdzono jednak, że od 31 października do 30 listopada 2004 r., tj. w terminie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych
i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa nie wypłacały rolnikom środków w ramach pakietu rolnictwo ekologiczne. Agencja nie posiadała wówczas wymaganej
akredytacji, jako agencja płatnicza mająca zdolność do zarządzania, kontroli i realizacji płatności z krajowego i unijnego budżetu. Dopiero z dniem 28 stycznia 2005 r. Agencja uzyskała akredytację warunkową, a 1 stycznia 2006 r. akredytację bezwarunkową.
Kontrolerzy NIK ujawnili, że spośród 545 zbadanych wniosków i decyzji administracyjnych dotyczących płatności za 2004 r.
z tytułu pakietu – rolnictwo ekologiczne, niemal w co czwartym wniosku występowały rozbieżności między deklarowaną
powierzchnią upraw ekologicznych a powierzchnią tych samych upraw wykazaną w zestawieniach jednostek certyfikujących.
Kontrolowane w 2005 r. przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jednostki certyfikujące
w większości wypadków wydawały stosowne certyfikaty gospodarstwom ekologicznym z wielomiesięcznym opóźnieniem, co
stanowiło formalną przeszkodę we wprowadzeniu produktów ekologicznych do obrotu handlowego. Izba podkreśla jednak, że
wzrost liczby gospodarstw ekologicznych nie szedł w parze ze zwiększeniem liczby jednostek certyfikujących.
Spośród 66 badanych gospodarstw ekologicznych, 40% nie przestrzegało zasad prowadzenia produkcji ekologicznej, m.in. nie
udokumentowało pochodzenia nasion, pasz i zwierząt, a 78% skontrolowanych przetwórni nie przestrzegało zaleceń wymaganych przy produkcji żywności ekologicznej. Zdaniem NIK, odpłatna kontrola gospodarstw ekologicznych przez pracowników
wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego mogła rzutować na wyniki kontroli i sprzyjać zachowaniom korupcyjnym.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– wzmożenie nadzoru nad obsługą
wniosków rolnośrodowiskowych ,
– podjęcie działań zapobiegających
zatrudnianiu pracowników wojewódz-

kich ośrodków doradztwa rolniczego
w jednostkach certyfikujących.

Tytu³ kontroli
Gromadzenie
i udostępnianie informacji
o środowisku w latach
2004-2005

Cel

Zakres

Ocena wypełniania przez organy
administracji publicznej ustawowych
obowiązków dotyczących gromadzenia
i udostępniania informacji o środowisku
i jego ochronie.

Kontrolą objęto: Centrum Informacji
o Środowisku, 2 urzędy wojewódzkie
i jeden wojewódzki inspektorat ochrony
środowiska, 4 starostwa powiatowe,
5 urzędów miasta i jeden urząd gminy
– w sumie 14 jednostek administracji
publicznej.

W opinii Izby, w okresie objętym kontrolą brak było w skali kraju jednolitego, spójnego systemu gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku. W szczególności
w zbyt małym stopniu wykorzystywano do tego celu publiczne sieci teleinformatyczne. Dotyczące tej kwestii zalecenia dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej włączone zostały do prawa krajowego z blisko dwuletnim opóźnieniem.
W 2001 r. Polska ratyfikowała podpisaną w 1998 r. w Aarhus międzynarodową Konwencję o dostępie do informacji, udziale
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, która po
opublikowaniu w maju 2003 r. stała się częścią polskiego porządku prawnego. Określa ona zobowiązania państw wobec swych
społeczeństw w trzech podstawowych kwestiach: dostępu do informacji, udziału w procesach decyzyjnych i możliwości egzekwowania przez obywateli przepisów dotyczących środowiska. Konwencja nakłada na państwa-strony obowiązek gromadzenia
i udostępniania informacji. Szczegółowe regulacje związane z tą problematyką zostały następnie zawarte w ustawie – Prawo
ochrony środowiska. Precyzuje ona m.in. sposoby gromadzenia oraz rodzaje przechowywanych danych.
Wynikający z Prawa ochrony środowiska obowiązek prowadzenia przez organy administracji publicznej wykazu danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie nie był realizowany przez 21% badanych przez NIK
jednostek. Z kolei aż 64% utworzonych wykazów było niepełnych i nieaktualnych. Nieomal połowa badanych jednostek
administracji nie uwzględniła zadań związanych z gromadzeniem i udostępnianiem informacji o środowisku w regulaminach
organizacyjnych urzędów. Kontrola wykazała, że wiele kontrolowanych urzędów nie wiedziało o uruchomieniu we wrześniu
2005 r., administrowanego przez Centrum Informacji o Środowisku, portalu internetowego www.ekoportal.pl, który miał ułatwić
ich pracę poprzez udostępnienie narzędzia informatycznego służącego wprowadzaniu danych do wykazu. Tym samym, niejako
z własnej woli, zostały one odcięte od najpewniejszego źródła informacji.
Z ustaleń kontroli wynika, że wspomniane Centrum, powstałe w 2001 r. na podstawie zarządzenia nr 9 Ministra Środowiska, nie
realizowało zadań, jakie w tymże zarządzeniu i regulaminie organizacyjnym zostały mu przypisane. Ustalenia kontroli wskazały
także na brak wyraźnego podziału kompetencji między CIOŚ a komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Środowiska. Nałożone
na Centrum zadanie opracowywania materiałów informacyjnych i prowadzenia działalności popularyzatorskiej pokrywało się
z zakresem prac Biura Promocji i Edukacji Ekologicznej ministerstwa.
Polska nie dotrzymała, wynikającego z dyrektywy 2003/4 WE i przypadającego na luty 2005 r., terminu wprowadzenia do prawa
krajowego przepisów o publicznym dostępie do informacji o środowisku. Weszły one w życie dopiero w grudniu 2006 r., wraz
z nowelizacją Prawa ochrony środowiska.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie skutecznej koordynacji
działań prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska i Centrum Informacji
o Środowisku,
– dostosowanie działania CIOŚ do
postanowień regulaminu organizacyjnego,

– usprawnienie funkcjonowania systemu informacji o środowisku przez
wykorzystanie możliwości, jakie wynikają z utworzenia ekoportalu,
– inicjowanie kolejnych działań prowadzących do zwiększenia społecznej
świadomości ekologicznej.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Gospodarowanie odpadami
opakowaniowymi
i poużytkowymi

Ocena przestrzegania przez organy
administracji publicznej oraz podmioty
gospodarcze przepisów dotyczących
gospodarowania odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi.

Kontrolą NIK objęto: Ministerstwo
Środowiska, 16 urzędów marszałkowskich, 16 urzędów miast na prawach
powiatu, 3 starostwa powiatowe i 3
urzędy miast, wykorzystano też materiały z kontroli przeprowadzonych
przez Inspekcję Ochrony Środowiska
w 51 podmiotach gospodarczych
prowadzących działalność związaną
ze zbieraniem, transportem oraz odzyskiem i recyklingiem odpadów.

Izba negatywnie oceniła przestrzeganie przez skontrolowane organy samorządowe
i podmioty gospodarcze przepisów dotyczących gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Systemem selektywnego zbierania odpadów objęto tylko część mieszkańców, a podmioty gospodarcze nie osiągnęły
wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych. W myśl ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, przedsiębiorcy wprowadzający do
obrotu towary w określonych i opisanych w załączniku do tej ustawy opakowaniach, zobowiązani są do uiszczania tzw. opłaty
produktowej, jeśli nie zapewnią ich odzysku i recyklingu na odpowiednim, ustalonym przepisami poziomie. Przedsiębiorcy podejmujący tego rodzaju działalność zobowiązani są do złożenia marszałkowi województwa stosownego zawiadomienia. Prawo
nakłada też na nich obowiązek składania corocznych sprawozdań, na podstawie których można określić poziom osiągniętego
odzysku i recyklingu opakowań, a tym samym określić wysokość należnej opłaty produktowej. Także wójtowie i burmistrzowie
mają obowiązek przekazywania marszałkom województw i wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej
sprawozdań zawierających informacje o zbiórce odpadów opakowaniowych i ich recyklingu na terenie gminy.
W latach 2002-2004, 15 spośród 51 skontrolowanych podmiotów gospodarczych oraz 13 z 19 prezydentów i burmistrzów
nie wywiązywało się z obowiązku przedkładania sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami opakowaniowymi.
Kontrolerzy odnotowali przypadki dwuletnich nawet opóźnień, a także całkowitego zlekceważenia tej powinności – zarówno
przez podmioty gospodarcze jak i samorządy.
W wyniku kontroli ustalono również, że nie wszystkie podmioty wywiązywały się z obowiązku terminowego uiszczania opłat
produktowych. W okresie objętym kontrolą (lata 2002-2004 oraz I kwartał 2005 r.) do kas urzędów marszałkowskich podmioty gospodarcze wpłaciły z tego tytułu 827,7 tys. zł, przy czym średnio co czwarty zobowiązany wpłacał należność nawet
z dwuletnim opóźnieniem. Marszałkowie województw opieszale podejmowali egzekucję zaległych opłat, a postępowaniami
nie obejmowano wszystkich dłużników.
W ocenie NIK, system opłat produktowych, w założeniu mający skłaniać do odzyskiwania i recyklingu odpadów, okazał się
mało skuteczny. Odwrotnie niż w założeniach Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, zakres selektywnej zbiórki odpadów
w części gmin objętych kontrolą zmniejszył się. W 9 skontrolowanych gminach od 8% do 82% zmniejszył się udział odpadów
opakowaniowych w ilości odpadów wytworzonych. W latach 2002-2004 selektywnie zebrano zaledwie 6% wytworzonych
odpadów, a opakowania stanowiły 0,9% wszystkich śmieci. Tylko w 6 gminach na 19 skontrolowanych selektywną zbiórką
objęto wszystkich mieszkańców.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– dokonanie oceny efektywności
funkcjonowania systemu opłat produktowych,
– pilne wszczęcie postępowań egze-
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kucyjnych wobec podmiotów, które nie
wniosły, albo zaniżyły należną opłatę
produktową,
– wszczęcie postępowań wobec podmiotów, które nie złożyły sprawozdań
o gospodarowaniu odpadami,

– objęcie selektywnym zbieraniem
odpadów wszystkich mieszkańców
gminy,
– zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie i poddawanych
odzyskowi oraz recyklingowi.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja płatności
bezpośrednich dla rolników
po wejściu Polski do Unii
Europejskiej w latach
2004-2005 (I półrocze)

Ocena sposobu zorganizowania i funkcjonowania systemu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrali
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Warszawie, w jej 16
oddziałach regionalnych i 36 biurach
powiatowych.

Izba oceniła, że przyjęty system płatności bezpośrednich umożliwiał wypłatę pomocy
ubiegającym się o nią producentom rolnym, którzy w wymaganym terminie złożyli
prawidłowo wypełnione wnioski. Zwrócono jednocześnie uwagę na przewlekłość załatwiania w 2004 r. spraw związanych
z płatnościami. Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zmieniły się zasady finansowania rolnictwa. Wdrażany
system płatności bezpośrednich do gruntów rolnych służy realizacji celów unijnej wspólnej polityki rolnej. Jednym z nich jest
zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej przy utrzymaniu rozsądnych cen żywności.
W Polsce płatność bezpośrednia przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych, a funkcję agencji płatniczej pełni Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która odpowiedzialna jest za przyjmowanie, przetwarzanie i zatwierdzanie wniosków o płatności, ich realizację oraz za kontrolę, czy ubiegający się o pomoc producenci rolni spełniają warunki jej uzyskania.
Należy do nich m.in. wpis producenta rolnego do ewidencji na podstawie wniosku złożonego do kierownika biura powiatowego i posiadanie utrzymanych w dobrej kulturze działek rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha. Do obsługi procedur
związanych z płatnościami bezpośrednimi powołano w ARiMR Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli, obejmujący m.in.
skomputeryzowaną bazę danych, system identyfikacji działek rolnych i zintegrowany system kontroli.
Komisja Europejska zatwierdziła w 2004 r. zgłoszoną przez Polskę powierzchnię referencyjną – czyli powierzchnię gruntów,
do których przysługiwać będą dopłaty – na poziomie 14,8 mln ha, przeznaczając na dopłaty tzw. kopertę finansową w kwocie
prawie 660 mln euro. Polska wykorzystała 91% tej sumy, okazało się bowiem, że nasze zgłoszenie do Komisji Europejskiej
przewyższyło powierzchnię użytków – 13,6 mln ha – wykazaną łącznie we wnioskach rolników. W 2005 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowało o zmniejszeniu powierzchni referencyjnej o ok. 500 tys. ha.
NIK stwierdziła, iż w początkowym okresie funkcjonowania ZSZiK był mało efektywny. Agencja przyjęła 1,4 mln wniosków
o płatności bezpośrednie, co obejmowało 85% uprawnionych gospodarstw. W 8 skontrolowanych biurach powiatowych
proces załatwiania spraw związanych z płatnościami bezpośrednimi w 2004 r. był przewlekły, a decyzje o ich przyznaniu
wydawano nawet z półrocznym opóźnieniem. W tym przypadku zawiniło przede wszystkim mało wydajne oprzyrządowanie
informatyczne. Na prawie 1,4 mln decyzji o przyznaniu płatności obszarowych w kampanii 2004 r., ponad 35 tys. okazało się
błędnych, co pociągnęło za sobą konieczność ich ponownego rozpatrzenia i opóźniło wypłaty. Wiele do życzenia pozostawiała
też sprawność postępowań odwoławczych od decyzji kierowników biur powiatowych. Na 887 zbadanych odwołań ponad 33%
zostało rozpatrzonych po terminie wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego, a więc później, niż po upływie
miesiąca od ich złożenia.
Izba pozytywnie oceniła natomiast sposób zorganizowania przez ARiMR w kampanii 2004 r. systemu kontroli dotrzymania
warunków otrzymania dopłat przez producentów rolnych. Biura powiatowe prowadziły kontrole administracyjne wszystkich
deklarowanych powierzchni zgłoszonych do płatności we wnioskach obszarowych. Badania na miejscu zrealizowano – zgodnie
z przepisami Unii Europejskiej – w ponad 5,5% gospodarstw. Jednak pojawiające się trudności techniczne w pracy Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli powodowały opóźnienia w przeprowadzaniu tych kontroli.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– precyzyjne określenie powierzchni
gruntów rolnych objętych płatnościami
bezpośrednimi i pełne wykorzystanie
przyznawanych na kolejne lata środków
finansowych,

– doskonalenie i usprawnianie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu
Zarządzania i Kontroli,
– zapewnienie terminowego wydawania decyzji i rozpatrywania odwołań od
wydanych decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich.
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Tytu³ kontroli
Działalność Funduszu
Promocji Mleczarstwa
w latach 2004-2006
(I kwartał)

Cel

Zakres

Ocena działania Funduszu Promocji
Mleczarstwa i gospodarowania jego
środkami.

Kontrolę przeprowadzono w Agencji
Rynku Rolnego, ponadto zasięgnięto
informacji w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Krajowym Związku
Spółdzielni Mleczarskich, Związku
Prywatnych Przetwórców Mleka oraz
u Przewodniczącego Komisji Porozumiewawczej ds. Mleka i Przetworów
Mlecznych.

Izba pozytywnie ocenia działalność Funduszu w badanym okresie, odnotowując
zdecydowaną poprawę w jego funkcjonowaniu w porównaniu z ustaleniami kontroli
przeprowadzonej w 2003 r. Stwierdza też, iż środkami Funduszu dysponowano zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję
Porozumiewawczą ds. Mleka i Przetworów Mlecznych.
W myśl ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, a także obowiązującej do kwietnia 2004 r. ustawy o regulacji
rynku mleka i przetworów mlecznych, środkami Funduszu Promocji Mleczarstwa, gromadzonymi na wyodrębnionym rachunku
Agencji Rynku Rolnego dysponuje Prezes tej Agencji. Źródłami finansowania FPM są wpłaty w wysokości 0,1 grosza od
każdego skupionego kilograma mleka, przekazywane przez skupujące je podmioty oraz darowizny, zapisy i dotacje. Od
początku funkcjonowania FPM, czyli od 2002 r., do końca I kwartału 2006 r. wpływy Funduszu wyniosły 48,3 mln zł, zaś
wydatki 26,2 mln zł.
Powoływana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisja Porozumiewawcza ds. Mleka i Przetworów Mlecznych uchwaliła
Szczegółowe zasady gospodarowania Funduszem Promocji Mleczarstwa. Ustalały one m.in. strukturę planów finansowych
FPM w kolejnych latach, mając za cel nadrzędny m.in. promocję i dofinansowywanie spożycia mleka oraz wspieranie prac
badawczo-rozwojowych prowadzonych w celu poprawy jakości przetworów mlecznych i wzrostu ich konsumpcji.
Największy udział w strukturze wydatków FPM miały nakłady na promocję i dofinansowanie spożycia mleka i przetworów
mlecznych. W planie finansowym na 2004 r. zarezerwowano na ten cel 16,5 mln zł, czyli 64% planowanych wydatków Funduszu,
zaś w 2005 r. – 24,3% wypłat, co wynikało przede wszystkim z ograniczenia skali i zasięgu kampanii promocyjnych. Z kolei
na dofinansowywanie organizacji wystaw i targów oraz udziału w tych imprezach hodowców bydła mlecznego i producentów
przetworów mlecznych wyasygnowano 4 mln zł w 2004 r. oraz 5 mln zł w 2005 r., czyli 31% wydatków Funduszu. Na wspieranie prac badawczo-rozwojowych w mleczarstwie przeznaczano w tym samym roku 11% ogółu nakładów, a na szkolenia
dostawców i podmiotów skupujących – 6,4%.
W 2004 r. do Agencji Rynku Rolnego wpłynęło 146 wniosków o przyznanie środków z FPM, w 2005 r. – 336 wniosków.
Pozytywnie rozpatrywano 80-90% podań. Kontrola wykazała, że przyznawanie środków Funduszu odbywało się zgodnie
z procedurami zawartymi w Szczegółowych zasadach gospodarowania FPM. Wnioski sprawdzał pod względem formalnoprawnym oraz rachunkowym Zespół Administrowania FPM, a następnie Komisja Weryfikacyjna powołana przez prezesa Agencji.
Wypłat dokonywano po wykonaniu zgłoszonego zamierzenia, na podstawie wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą
poniesione wydatki.
W Polsce dofinansowuje się spożycie mleka w placówkach oświatowych od 1967 r. Obecnie przy ubieganiu się o dopłaty z FPM
do akcji szklanki mleka dla każdego obowiązuje skomplikowane, dwuetapowe postępowanie. Najpierw trzeba wystąpić do ARR
o przyznanie środków, które szkoła otrzyma w drugim etapie postępowania, po zrealizowaniu akcji mlecznej. W 2005 r. wydatkowano na nią z Funduszu 458 tys. zł. W opinii Izby ten zawiły system może zniechęcać szkoły do ubiegania się o dopłaty.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– szersze upowszechnianie informacji
o warunkach ubiegania się o środki
Funduszu Promocji Mleczarstwa,
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– uproszczenie postępowania dotyczącego przyznawania i wypłaty środków
FPM na dopłaty do spożycia mleka
i przetworów mlecznych w placówkach
oświatowych.

Tytu³ kontroli
Pozyskanie i utrzymanie
siedzib Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Cel

Zakres

Ocena działań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w zakresie pozyskania siedzib dla centrali, oddziałów
regionalnych i biur powiatowych oraz
gospodarowania środkami publicznymi
na pokrycie kosztów ich utrzymania.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
w centrali Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

W marcu 2006 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa użytkowała
pomieszczenia o łącznej powierzchni 162,4 tys. m². W związku z wdrażaniem
Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (ZSZiK-IACS) oraz nowymi zadaniami w ramach unijnych programów PROW,
SPO i SAPARD, liczba zatrudnionych w niej osób zwiększyła się z 3,1 tys. w 2002 r. do 9 tys. w marcu 2006 r., w tym w centrali
z 0,7 tys. do 1,3 tys. Dotychczasowe starania ARiMR o poprawę warunków lokalowych prowadzone były jednak opieszale,
z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i obliczone na krótką metę – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.
Nie przyniosły też spodziewanych efektów. Do zapewnienia docelowej siedziby centrali Agencji nie doprowadziły również,
mimo podejmowanych prób, działania nadzorcze Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Stwierdzono, że Agencja nie miała spójnej koncepcji pozyskania i wyboru stałej lokalizacji siedziby centrali, której biura w latach
2002-2006 znajdowały się w Warszawie w trzech miejscach. Mimo tymczasowego charakteru najmowanych pomieszczeń,
kolejne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie docelowej siedziby Agencji nie doprowadziły do
zakupu lub najmu lokali biurowych. Fiaskiem zakończyły się m.in. negocjacje ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego
w sprawie wynajmu części pomieszczeń akademickich przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, ponieważ prezes Urzędu Zamówień
Publicznych nie wyraził zgody na udzielenie zamówienia z wolnej reki.
Kontrolujący ustalili, że postępowanie w sprawie pozyskania tymczasowej siedziby centrali w Warszawie przy ul. Żelaznej,
które zakończyło się podpisaniem umowy najmu, było nienależycie przygotowane i nieprawidłowo przeprowadzone, wskutek
czego Agencja przejęła obiekty w niewłaściwym stanie i z opóźnieniem. Z tytuły wykonanych prac, wykraczających poza
specyfikację istotnych warunków zamówienia, centrala Agencji poniosła dodatkowe koszty w wysokości 3,2 mln zł, stanowiące
17% wartości zamówienia.
Dominującą formą pozyskiwania lokali dla Agencji były umowy najmu, przeważnie zawierane na okres od roku do trzech
lat. Zdaniem NIK, najmowanie pomieszczeń na tak krótki czas, przy jednoczesnym przeprowadzaniu w nich kosztownych
adaptacji i modernizacji, było niegospodarne. W latach 2002-2005 na takie prace ARiMR wydatkowała 110,9 mln zł. NIK
zwróciła też uwagę, że z 239 umów najmu lokali dla jednostek terenowych Agencji, 22,9% wygasło już w 2006 r., a 37,9%
wygaśnie w 2007 r.
W latach 2002-2005 koszty najmu pomieszczeń dla centrali Agencji wyniosły 32,1 mln zł, rosnąc w tym czasie z 2,6 mln zł do
13,2 mln zł rocznie, co spowodowane było pozyskiwaniem dodatkowych lokali tą właśnie drogą. Podczas gdy w 2002 r. powierzchnia wynajmowana stanowiła 53,8% powierzchni użytkowanej przez centralę ARiMR, to po czterech latach wzrosła do 78,7%.
W zależności od lokalizacji cena najmu jednego m2 powierzchni dla potrzeb centrali wynosiła od 37 zł do 131 zł miesięcznie.
W ocenie NIK, wysokie koszty adaptacji i modernizacji pomieszczeń użytkowanych przez oddziały regionalne Agencji nie
zawsze były ekonomicznie zasadne, zwłaszcza w wypadku lokali zakupionych, a wynikały z braku należytej staranności
w negocjowaniu umów i zapoznawaniu się z dokumentacją techniczną przejmowanych pomieszczeń. W kilku oddziałach
regionalnych przystosowanie lokali kosztowało 50% ceny ich zakupu, a w jednym było nawet trzykrotnie wyższe (koszt zakupu
1 m² wyniósł 383 zł, natomiast remontu – 1.150 zł).
Kontrola wykazała, że ARiMR nie zrealizowała wcześniejszych wniosków pokontrolnych Izby postulujących renegocjację umów
najmu lokali, w celu wydłużenia okresu ich użytkowania.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– opracowanie strategii pozyskania
docelowej siedziby centrali Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

– wydłużenie okresu najmu lokali oraz
obniżenie kosztów utrzymania siedzib
Agencji.
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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 oceniła gospodarowanie lokalami użytkowymi
przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Ani jeden 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 wykonawczego i nadzorującego 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,
– uporządkowanie wynajmowania
lokali przez jednostki organizacyjne
gmin.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wywiązywanie się
wojewodów i jednostek
samorządu terytorialnego
z obowiązku udostępniania
informacji publicznej

Ocena realizacji ustawy o dostępie do
informacji publicznej, w tym dotyczącej
władz publicznych, stanu ochrony
środowiska, finansów publicznych oraz
ocena wdrożenia i funkcjonowania
Biuletynu Informacji Publicznej.

Kontrolą objęto Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, 13
urzędów wojewódzkich, 13 urzędów
marszałkowskich, 8 starostw powiatowych oraz 41 urzędów miejskich
i gminnych, w tym 4 urzędy miast na
prawach powiatu.

Najwyższa Izba Kontroli – mimo zastrzeżeń – pozytywnie oceniła działalność
wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego związaną z udostępnianiem
informacji publicznej. W latach 2003-2005 (I półr.) kontrolowane jednostki, na wniosek zainteresowanych, udzieliły 8,1 tys.
informacji z dziedziny życia publicznego oraz 5,4 tys. informacji o stanie środowiska. Najwięcej pytań wpłynęło do urzędów
wojewódzkich – 5,1 tys., najmniej do starostw – 44. Nieliczne odmowy udzielenia informacji podyktowane były tajemnicami
ustawowo chronionymi.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej zakłada, że podstawową i docelową formą udzielania informacji publicznej powinny
być kanały elektroniczne. Taką rolę pełni Biuletyn Informacji Publicznej, urzędowy publikator teleinformatyczny o ujednoliconym
systemie stron w sieci, złożony ze strony głównej oraz stron podmiotowych – umożliwiający zainteresowanym, bez pośrednictwa
urzędu, wyszukiwanie i zapoznanie się z poszukiwaną informacją.
Utworzenie Biuletynu nie stało się jednak przełomem w urzeczywistnianiu jawności życia publicznego. Stronę główną BIP
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło dopiero w maju 2003 r., podczas gdy strony podmiotowe, podlegające rejestracji na stronie głównej, były uruchamiane już od lutego tegoż roku, a nawet w czerwcu i lipcu 2002 r. Ponadto
z powodu niejednolitej interpretacji przepisów określających zakres informacji podlegających upublicznieniu, prezentowane
przez jednostki informacje były bardzo zróżnicowane. Niektóre gminy uskarżały się, iż mimo zgłoszeń, MSWiA nie wprowadziło
ich stron podmiotowych na stronę główną BIP lub uczyniło to ze znacznym opóźnieniem.
Izba zwraca uwagę, że niezależnie od danych przedstawianych na stronach BIP, część informacji publicznej musi być jednak
udostępniana na wniosek, gdyż ich zakres zależy od indywidualnych potrzeb zainteresowanych.
Jak wykazały badania, większość kontrolowanych jednostek z opóźnieniem publikowała na stronach BIP oświadczenia majątkowe funkcjonariuszy samorządowych, oświadczenia o działalności gospodarczej ich małżonków oraz osób najbliższych,
a także o zatrudnieniu tych osób w podmiotach samorządowych. Mimo opóźnień lub niezłożenia oświadczenia sankcje z tego
tytułu (potrącenie wynagrodzenia lub diety, odwołanie ze stanowiska) stosowały w zasadzie urzędy marszałkowskie, nie
posługiwały się nimi natomiast urzędy gmin.
Najszerzej udostępniano informacje z dziedziny finansów publicznych. Informacje o pracach nad budżetem rozpowszechniane
były na stronach BIP, w siedzibach urzędów i w mediach. W mniejszym stopniu upubliczniano dane budżetowe w gminach.
W ocenie Izby, obowiązek publikacji uchwał budżetów województw i gmin oraz sprawozdań z ich wykonania w wojewódzkich
dziennikach urzędowych nie daje faktycznych możliwości zapoznania się z nimi. Niewielki nakład takich dzienników (ok. 100
egzemplarzy) i opóźnienia w ich publikacji powodują, że zamieszczone w dziennikach uchwały budżetowe ukazują się często
już po zakończeniu roku budżetowego, a sprawozdania budżetowe nawet pod koniec roku następnego. Zdaniem NIK, upublicznianie tych danych na stronie podmiotowej BIP i w siedzibie urzędu zapewnia ich większą aktualność i dostępność.
Kontrolujący stwierdzili, że mimo obowiązku prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie, aż 22 jednostki nie posiadały takiego wykazu, czym naruszyły art. 19 ust. 6 ustawy
– Prawo ochrony środowiska.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– określenie w ustawie o dostępie do
informacji publicznej zakresu informacji
podlegających zamieszczeniu w BIP oraz
zasad nadzoru dotyczących obowiązku
prowadzenia stron podmiotowych,

– wyeliminowanie nieprawidłowości
w publikacji aktów prawnych w wojewódzkich dziennikach urzędowych,
– egzekwowanie obowiązku składania
i upubliczniania oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy samorządowych
oraz oświadczeń o działalności gospo-

darczej i zatrudnieniu ich małżonków,
osób najbliższych oraz o zatrudnieniu
tych osób w podmiotach samorządowych.
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Tytu³ kontroli
Gospodarowanie
przez Agencję Mienia
Wojskowego składnikami
mienia Skarbu Państwa
w latach 2002-2005

Cel

Zakres

Ocena gospodarowania przez Agencję
Mienia Wojskowego przekazanymi jej
nieruchomościami Skarbu Państwa
oraz skuteczności windykacji należności z tytułu tego gospodarowania.

Kontrolę przeprowadzono w Biurze
Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie oraz oddziałach terenowych
w: Bydgoszczy, Gdyni, Gorzowie
Wlkp., Krakowie, Olsztynie, Szczecinie,
Warszawie i Wrocławiu.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła gospodarowanie przez Agencję Mienia
Wojskowego nieruchomościami Skarbu Państwa. Agencja bezprawnie zbywała
akcje lub udziały otrzymane za nieruchomości wniesione do spółek, nie wykazywała należytej dbałości o interes Skarbu Państwa, np. godząc się na wpłacenie pełnej kwoty dopiero po dwóch miesiącach od zawarcia umowy o przeniesieniu własności.
Ponadto kontrahentom rozkładano należności na raty, które nie były terminowo przez nich regulowane, a AMW nie podejmowała
skutecznych działań w celu ich windykacji. Dopiero w trakcie kontroli NIK kontrahenci dokonywali większości wpłat. Niektóre
decyzje podejmowane były na podstawie subiektywnej opinii prezesa AMW, który przyznał, że przed zawarciem transakcji nie
sprawdzał rzetelności i zdolności płatniczych przyszłych kontrahentów, gdyż – jak stwierdził – zawsze zakładał, że w kontakty
gospodarcze jako prezes AMW wchodził z ludźmi uczciwymi.
Przed 15 stycznia 2003 r. Agencja mogła wykonywać prawa z posiadanych akcji lub udziałów, a zatem zgodnie z prawem zbyła
walory posiadane w czterech spółkach za 23,4 mln zł. Po tym dniu, w myśl przepisów ustawy o zmianie ustawy o zasadach
wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw, do zbywania przynależnych Skarbowi Państwa akcji lub udziałów, otrzymanych w zamian
za skarbowe nieruchomości wniesione do spółek, został uprawniony jedynie Minister Skarbu Państwa. Sprzedając już po 15
stycznia 2003 r. udziały w kolejnych czterech spółkach za 26,6 mln zł Agencja uczyniła to nielegalnie, ponieważ nie mając
wymaganego w takiej sytuacji pełnomocnictwa powinna, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów,
przekazać posiadane akcje i udziały Ministrowi Skarbu Państwa.
Do ośmiu spółek, których walory Agencja sprzedała w latach 2002-2005, wniosła ona uprzednio w formie aportu mienie
wycenione na 57,8 mln zł. Uwzględniając wartości nominalne pozostałych w jej posiadaniu udziałów (4,2 mln zł) przeprowadzenie owej transakcji przyniosło Agencji przychód mniejszy o 3,6 mln zł od wartości majątku Skarbu Państwa wcześniej
wniesionego do tych spółek. Biorąc pod uwagę stały wzrost cen na rynku nieruchomości, sprzedaż taka była – zdaniem NIK
– działaniem niegospodarnym.
Kontrolujący ustalili ponadto, że mimo obowiązujących uregulowań wewnętrznych Agencja nie sporządzała planów biznesowych, dotyczących ulokowania majątku Skarbu Państwa w ośmiu spółkach prawa handlowego. W przypadku sześciu spółek
uzasadnieniem dla jego wniesienia były jedynie ogólnikowe wnioski oraz krótkie, nie poparte rzetelną analizą ekonomiczną
opinie dyrektora Zespołu Inicjatyw Gospodarczych Agencji, który przewidywał (bez podania przesłanek) wysoką rentowność
podejmowanych przedsięwzięć. Dla pozostałych dwóch spółek nie sporządzono nawet takich wniosków lub opinii.
NIK zwróciła uwagę, że Agencja kierowała się własnym interesem gospodarczym, niekiedy przeciwstawnym interesowi Skarbu
Państwa – np. mając świadomość zbliżającej się ustawowej konieczności przekazania Ministrowi Skarbu Państwa posiadanych akcji
lub udziałów, w końcu 2002 r. sprzedała wszystkie udziały ze stratą 1,6 mln zł. W podobnym duchu wypowiedział się Departament
Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej, który stwierdził m.in., że wniesienia niektórych nieruchomości do spółek dokonano w celu
„obejścia prawa o nieruchomościach”. Zdaniem NIK, ujawnione nieprawidłowości wskazują na nieskuteczność nadzoru Ministra Obrony
Narodowej nad Agencją. Przykładem może być nieprawidłowo udzielone pełnomocnictwo do gospodarowania nieruchomościami
Skarbu Państwa, w którym brak ograniczeń co do wartości, a także charakteru nabywanych nieruchomości, stwarza możliwość
dowolnego postępowania i zachęca do zachowań korupcyjnych, zwłaszcza przy nieograniczonym prawie do substytucji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– opracowanie regulaminu działalności inwestycyjnej Agencji Mienia
Wojskowego w celu zapewnienia racjonalnego gospodarowania powierzonymi
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jej nieruchomościami Skarbu Państwa,
– opracowanie strategii przekazywania
powierzonego Agencji majątku Skarbu
Państwa, w tym wnoszenia go do spółek
lub tworzenia ich z wykorzystaniem tego
mienia.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja inwestycji
finansowanej ze środków
publicznych pn. „Gdańskie
Centrum MuzycznoKongresowe na wyspie
Ołowiance w Gdańsku”

Ocena przygotowania, planowania
nakładów i gospodarowania środkami
finansowymi oraz terminowości realizacji inwestycji.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim i Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina
w Gdańsku.

Izba pozytywnie oceniła dotychczasowe działania związane z inwestycją na wyspie
Ołowiance. Centrum wznoszone jest od 1999 r., a prowadzone prace polegają
na przebudowie, adaptacji i wyposażeniu obiektów byłej elektrociepłowni, w których ma powstać obiekt mieszczący filharmonię i centrum kongresowe. Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 72,7 mln zł. Do końca 2005 r. poniesiono nakłady
w wysokości 50,9 mln zł. Filharmonia od początku realizacji tej inwestycji wykonywała większość obowiązków związanych
z jej zorganizowaniem i prowadzeniem – zapewniła opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, uzyskała decyzję
o pozwoleniu na budowę oraz udzieliła zamówień publicznych na wykonanie robót, dostawę wyposażenia i sprawowanie
nadzoru inwestorskiego. Kontrolerzy NIK uznali jednak, że uchybieniem w prowadzeniu tego przedsięwzięcia był brak formalnego podziału zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności między samorządem województwa pomorskiego – inwestorem
nominalnym, a filharmonią.
Kontrola wykazała, że większość zadań związanych z realizacją inwestycji została wykonana poprawnie. Otrzymane dotychczas
środki finansowe wykorzystano w sposób gospodarny i na uzgodnione cele, roboty budowlane wykonywane były terminowo,
a uzyskane do końca 2005 r. rezultaty zgodne są z założeniami planu inwestycyjnego. W tym czasie oddano do użytku dwie
sale koncertowe: główną – na 1040 miejsc i kameralną – dla 180 słuchaczy, a także parking na 100 samochodów. W budynku głównym znajdują się ponadto szatnie dla publiczności i foyer, pomieszczenia biurowe filharmonii, pokoje dla muzyków
i sale konferencyjne. Nie usprawiedliwia to jednak w żadnym stopniu postępowania Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
który przed dokonaniem wypłaty dotacji budżetowej nie przeprowadził kontroli zgodności wykonanych robót z ich zakresem
określonym w dokumentacji.
Izba wskazała też na nielegalne, bo bez uzyskania zgody organu nadzoru budowlanego oraz opinii inspekcji ochrony środowiska,
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i straży pożarnej, rozpoczęcie użytkowania sal koncertowych wraz z szatniami i foyer. W ten
sposób dyrekcja filharmonii ryzykowała zagrożenie zdrowia i życia ludzi uczestniczących w imprezach. Rażącym naruszeniem
Prawa budowlanego było też powierzenie przez dyrektora filharmonii obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego osobie
nieposiadającej uprawnień wymaganych Prawem budowlanym.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wzmocnienie nadzoru i kontroli nad
przebiegiem realizacji inwestycji,
– egzekwowanie odpowiedzialności
za naruszanie przepisów regulujących
przebieg procesu inwestycyjnego,
– zapewnienie przez dyrektora filhar-

monii przestrzegania Prawa budowlanego
przy oddawaniu do użytku kolejnych
obiektów,
– podpisanie przez Marszałka Województwa Pomorskiego i dyrektora
filharmonii umowy określającej szczegółowy podział zadań między samorządem
wojewódzkim a filharmonią.
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Tytu³ kontroli
Wydatki majątkowe
jednostek samorządu
terytorialnego
z terenu województwa
pomorskiego w latach
2004-2005
(3 kwartały)

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorial-nego.

Kontrolą objęto Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, urzędy
miejskie w Gdańsku, Gdyni i Tczewie,
Urząd Miasta w Jastarni, Urząd Miasta
i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim, urzędy gminy w Ustce i Lipnicy,
starostwa powiatowe w Malborku
i Człuchowie, Zakład Wdrożeń i Usług
Technicznych przy Starostwie Powiatowym w Człuchowie.

Nieprawidłowe przygotowanie dokumentacji przetargowej, nieterminowe publikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o przetargach, odstępowanie
od dochodzenia kar umownych z tytuł opóźnień w wykonaniu inwestycji, rozliczanie prac przed terminem ich zakończenia oraz
brak odpowiedniej dokumentacji – to najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w 11 jednostkach samorządu terytorialnego
skontrolowanych przez NIK oraz 10 – przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku. Stwierdzono ponadto naruszenie
przepisów dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nieprawidłowe rozliczanie inwestycji z wykonawcami,
brak kontrasygnaty skarbnika na umowach z wykonawcami zamówień publicznych. W jednej z gmin komisja przetargowa
posługiwała się nieaktualnymi przepisami, w innej nie utworzono – mimo takiego obowiązku – komórki audytu wewnętrznego.
Mimo tych uchybień, Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła gospodarowanie środkami publicznymi przeznaczonymi na
wydatki majątkowe, albowiem nie przyniosło ono negatywnych skutków dla budżetów kontrolowanych jednostek.
W objętych kontrolą latach wydatki majątkowe badanych przez NIK jednostek wyniosły 516,6 mln zł. Najwięcej środków przeznaczono na inwestycje – 358,3 mln zł, zakupy inwestycyjne – 57,4 mln zł, dotacje celowe na finansowanie lub współfinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 48,3 mln zł. Wydatki
na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego pochłonęły 25,8 mln zł.
Różnice między zaplanowanymi a faktycznymi wydatkami majątkowymi – 85% w 2004 r. i 30,1% środków wykorzystanych
w ciągu 3 kwartałów 2005 r. – wynikała m.in. z długotrwałych procedur związanych z przyznawaniem środków Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji planowanych przez jednostki samorządowe. W rezultacie wiele płatności z tytułu umów
inwestycyjnych musiano przesunąć na ostatni kwartał 2005 r., gdyż często jednym z warunków ewentualnego uruchomienia
środków z funduszy unijnych było nierozpoczynanie inwestycji przed decyzją o ich przyznaniu. W 2005 r. decyzje te zapadały
głównie w drugiej połowie roku, co przyczyniło się do relatywnie niskiego poziomu wykorzystania środków.
Większość badanych jednostek dotrzymywała zasad wynikających z rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków
oraz przepisów dotyczących rachunkowości, jednak w czterech odnotowano błędne zakwalifikowanie wydatków o wartości 0,8
mln zł. W trzech podmiotach ujawniono naruszenie przepisów dotyczących rachunkowości, polegające na braku wszystkich
wymaganych zapisów na dowodach księgowych oraz nieprowadzenie szczegółowych ewidencji do kont księgowych.
Kotrolerzy Izby nie stwierdzili nieprawidłowości przy przekazywaniu i rozliczaniu dotacji celowych. Najwyższą kwotę dotacji
– 59 mln zł – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przekazał na inwestycje w służbie zdrowia i kulturze. Dotacje
celowe przekazane przez Urząd Miejski w Gdańsku m.in. teatrowi, muzeum historycznemu, chórowi kameralnemu podmioty
te przeznaczyły na zakup sprzętu komputerowego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– przestrzeganie regulacji związanych
z zamówieniami publicznymi, w szczególności dotyczących rzetelności pro-

68

wadzonych postępowań i tworzonej
dokumentacji,
– skuteczne egzekwowanie od wykonawców kar z tytułu opóźnień w realizacji inwestycji,
– przestrzeganie procedur kontroli

finansowej (kontrasygnata skarbnika,
kompletność wymaganych podpisów
i akceptacji),
– poprawne dokumentowanie i ewidencjonowanie wydatków majątkowych.

Tytu³ kontroli
Wykorzystanie środków
publicznych w sektorze
stoczniowym w latach
2001-2005

Cel

Zakres

Ocena realizacji planów restrukturyzacji przez wybrane przedsiębiorstwa
przemysłu stoczniowego, wykorzystania środków publicznych pozyskanych
z tego tytułu i osiągniętych efektów
ekonomicznych.

Kontrolą objęto: Agencję Rozwoju
Przemysłu SA, Stocznię Gdynia SA,
Stocznię Gdańsk-Grupa Stoczni Gdynia SA, Stocznię Szczecińską Nowa
Sp. z o.o., Grupę H. Cegielski SA
w Poznaniu.

Izba negatywnie oceniła realizację planów restrukturyzacyjnych przez kontrolowane
przedsiębiorstwa przemysłu stoczniowego. Mimo wsparcia ze środków publicznych,
które w latach 2001-2005 wyniosło łącznie prawie 4,3 mld zł, nie osiągnęły one głównych celów tego przedsięwzięcia, jakimi
było odzyskanie płynności finansowej i prowadzenie działalności gospodarczej z zyskiem. Zasady i warunki postępowania
zmierzającego do przywrócenia wymienionym podmiotom zdolności do konkurowania na rynku zostały określone w ustawie
restrukturyzacyjnej. Opisaną w niej procedurą mogą być objęci przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy,
którzy w dniu 30 czerwca 2002 r. zatrudniali powyżej 1.000 osób i znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Na wniosek
przedsiębiorcy postępowanie wszczynał prezes Agencji Rozwoju Przemysłu w terminie do 31 grudnia 2003 r.
Restrukturyzacja zobowiązań cywilnoprawnych polegała na zawarciu z wierzycielami ugody, której przedmiotem mogło być m.in.
umorzenie zobowiązań lub rozłożenie ich na raty, z kolei restrukturyzacji należności publicznoprawnych podlegały zaległości
z tytułu podatków, opłat celnych i wpłat z zysku, a także m.in. zadłużenia wobec ZUS, PFRON i NFOŚiGW. Postępowanie
restrukturyzacyjne powinno zostać zakończone w ciągu 24 miesięcy od jego rozpoczęcia
NIK krytycznie oceniła realizację przez prezesa ARP zadań związanych z realizacją ustawy restrukturyzacyjnej. Kontrola ujawniła
m.in., iż część pomocy publicznej udzielona została stoczni Gdynia, Gdańsk i HCP nielegalnie, bez uprzedniego uzyskania opinii
prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a po przystąpieniu do UE bez uzyskania stanowiska Komisji Europejskiej.
Prezes dopuścił ponadto do nielegalnego objęcia przez Zarząd HCP ugodą restrukturyzacyjną zobowiązań powstałych po 30
czerwca 2002 r., podjął też decyzję o zakończeniu restrukturyzacji Stoczni Gdynia z przeszło dwumiesięcznym opóźnieniem,
co również naruszało przepisy ustawy restrukturyzacyjnej.
W ocenie NIK, Stocznia Gdańsk niewłaściwie wykorzystała przyznane środki publiczne, nie odzyskała bowiem płynności
finansowej, a osiągnięty na koniec 2005 r. dodatni wynik finansowy – 232,8 tys. zł – rażąco odbiegał od założonych 6,2 mln
zł zysku. Także Stocznia Gdynia nie zrealizowała planu restrukturyzacji w części dotyczącej poprawy wyniku sprzedaży
i osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego. W 2005 r. wykazała ona stratę na sprzedaży statków w wysokości 158,2 mln
zł, nie zrealizowała też ugody restrukturyzacyjnej zawartej z 470 wierzycielami.
Pozytywnie natomiast, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, Izba oceniła wykorzystanie środków przeznaczonych na
restrukturyzację przez Stocznię Szczecińską Nowa. Spółka ta osiągnęła w 2005 r. dodatni wynik finansowy w wysokości 1,5
mln zł, rentowność z działalności gospodarczej oraz odpowiedni poziom kapitałów własnych, co pozytywnie wpłynęło na jej
wiarygodność. Także spółka HCP odzyskała płynność finansową, uzyskując w 2005 r. zysk netto w wysokości 2,3 mln zł.
Niepełna realizacja zamierzonych w planach restrukturyzacyjnych celów wynikała częściowo, zdaniem Izby, z uwarunkowań
niezależnych od stoczni. Realizowały one kontrakty na budowę statków zawarte w okresie głębokiej dekoniunktury w przemyśle
stoczniowym, kiedy nie sposób było przewidzieć późniejszej aprecjacji złotego i wzrostu cen surowców. Jednak, w ocenie NIK,
udzielenie pomocy było konieczne, bowiem jej brak spowodowałby upadłość stoczni i utratę pracy przez tysiące ludzi.
Izba zwraca jednocześnie uwagę, że wobec zakończenia postępowań restrukturyzacyjnych stocznie nie są już chronione przed
upadłością – co zapewniała im ustawa restrukturyzacyjna. Ma to znaczenie wobec objęcia ich przez Komisję Europejską procedurą wynikającą z Traktatu Wspólnoty Europejskiej, z powodu zarzutu udzielenia przez państwo podmiotom gospodarczym
nieuprawnionej pomocy, niezgodnej z zasadami wspólnego rynku.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wzmożenie nadzoru nad wykonywaniem ustawy restrukturyzacyjnej,

– udzielanie restrukturyzowanym
podmiotom pomocy publicznej przewidzianej w dotychczasowych planach
restrukturyzacyjnych.
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Tytu³ kontroli
Udzielanie zamówień
publicznych przez
samodzielne publiczne
zakłady opieki zdrowotnej
z terenu województwa
pomorskiego

Cel

Zakres

Ocena stosowania Prawa zamówień
publicznych przy zakupie leków, sprzętu i aparatury medycznej oraz rzeczowych efektów tych zamówień.

Kontrolą objęto: Pomorskie Centrum
Traumatologii Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. Janusza Korczaka
w Słupsku i Szpital Specjalistyczny im.
Floriana Ceynowy w Wejherowie.

Izba pozytywnie oceniła sposób prowadzenia procedur zamówień publicznych
na kupno leków, sprzętu i aparatury medycznej w kontrolowanych szpitalach.
Negatywnie natomiast wypowiedziała się o skuteczności i efektywności nadzoru nad przebiegiem niektórych postępowań,
sprawowanego przez kierownictwo szpitala w Gdańsku. W okresie objętym kontrolą – II półrocze 2004 r. - I kwartał 2006 r.
– skontrolowane szpitale wydatkowały w ramach udzielonych 1.650 zamówień publicznych 161,1 mln zł. Badaniem NIK objęto
31 zamówień o wartości 37,6 mln zł, stanowiących 23% łącznej kwoty, na jaką opiewały zawarte umowy.
W skontrolowanych szpitalach zadania związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych należały
do wyodrębnionych komórek organizacyjnych, posługujących się przy realizowaniu tych czynności zakładowymi regulaminami
udzielania zamówień publicznych. Nie wszystkie zakłady opieki zdrowotnej dostrzegły jednak w porę, że ustawa o zamówieniach
publicznych z 1994 r. została w 2004 r. zastąpiona Prawem zamówień publicznych, obszernie zresztą w 2006 r. znowelizowanym. Szpital w Wejherowie jeszcze w 2004 r. posługiwał się regulaminem opartym w przeważającej części na starej ustawie.
Dyrektor szpitala w Gdańsku niezbędne zmiany wprowadził do regulaminu po 10 miesiącach obowiązywania nowej ustawy,
a dyrektor ze Słupska – po 11 miesiącach.
Wyniki kontroli wskazują, że szpitale przestrzegały przepisy regulujące proces przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia opisywany był prawidłowo, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących
mieć wpływ na sporządzenie oferty. Badanie wykazało jednak, że szpitale, stosując analizę historyczną kosztów zamawianych
usług, miały niejednokrotnie kłopoty z właściwym określeniem ich wartości w kolejnym roku – np. szpital w Gdańsku w 2005 r.
przeszacował zapotrzebowanie na leki o ok. 805 tys. zł. Precyzyjne planowanie niektórych wydatków przez zakłady opieki
zdrowotne było jednak utrudnione wskutek nieprzewidywalności liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych – zwłaszcza
ratujących życie.
NIK zdecydowanie negatywnie oceniła natomiast funkcjonowanie we wszystkich kontrolowanych szpitalach systemu kontroli
finansowej. Nie uwzględniał on w pełnym zakresie wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz standardów
kontroli finansowej. Podstawową formą sprawowania kontroli był nadzór kierowniczy, a obowiązkowy dla wszystkich audyt
wewnętrzny wprowadzony został jedynie w szpitalu słupskim. W rezultacie dochodziło do rozlicznych nieprawidłowości – dyrektor szpitala w Wejherowie zaciągnął zobowiązania, udzielając zamówień publicznych o wartości 6,3 mln zł mimo odmowy
zatwierdzenia ich przez główną księgową, zaś w gdańskim szpitalu wydatkowano w ten sposób 1,1 mln zł.
Na negatywną ocenę zasługuje też – w ocenie Izby – sposób sprawowania przez kierownictwo szpitala w Gdańsku nadzoru
nad realizacją niektórych zamówień. Kontrola ujawniła nieprawidłowości dotyczące usług księgowych, obsługi działu kadr i płac
oraz dzierżawy zestawów komputerowych. Stwierdzono fakt powierzenia zadań głównej księgowej firmie zewnętrznej, gdy
tymczasem, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych może
być wyłącznie osoba będąca jej pracownikiem. W związku z tą sprawą ustalono istnienie korupcjogennego konfliktu interesów.
Szpital wystąpił w 2004 r. o opinię prawną, czy może powierzyć prowadzenie księgowości firmie zewnętrznej. Odpowiedzi
pozytywnej udzieliła kancelaria doradztwa podatkowego, której właścicielka była zarazem wspólniczką spółki audytorskokonsultingowej, z którą szpital zawarł następnie umowę na wykonywanie tych usług.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– zaktualizowanie regulaminów udzielania zamówień publicznych,
– usprawnienie funkcjonowania kontroli finansowej i wzmocnienie nadzoru
nad realizacją zawieranych umów,

– wywiązywanie się z obowiązku
prowadzenia audytu wewnętrznego,
– przeciwdziałanie występowaniu
mechanizmów korupcjogennych przy
udzielaniu zamówień publicznych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Segregacja, odzysk
i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych
w gminach, ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów
biodegradowalnych

Ocena działań organów gmin i podmiotów gospodarujących odpadami
związanych z prowadzeniem ich zbiórki, sortowaniem, kompostowaniem
i unieszkodliwianiem.

Kontrolą objęto 12 gmin położonych
na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego,
małopolskiego, podlaskiego, śląskiego
warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz 12 podmiotów
eksploatujących instalacje do odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów.

Polska pozostaje w tyle za większością europejskich krajów prowadzących selektywne zbieranie odpadów i ich utylizację, a tym samym ograniczających wywożenie
śmieci na składowiska. W 2003 r. udział odpadów komunalnych zbieranych selektywnie wynosił w Polsce 1,5%, a poddawanych
termicznemu i biologicznemu unieszkodliwianiu 1,7%.
Na składowiska wywożono u nas w 2004 r. 96,2% z ok. 10 mln ton zebranych odpadów komunalnych, tymczasem w Hiszpanii,
Francji i Niemczech na wysypiska trafia 50-80% odpadów, zaś w Danii, Szwajcarii i Szwecji – 20-40%.
Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazują m.in. gminom organizowanie selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych oraz budowę samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami urządzeń i instalacji do odzysku lub
unieszkodliwiania tego rodzaju śmieci. W Polsce spośród 2478 gmin jedynie 74 gminy, a więc 3% posiada takie urządzenia
– 54 kompostownie i 52 sortownie. W kontrolowanych gminach 11,9% odpadów zagospodarowano inaczej niż wywożąc na
wysypiska, gdy dla całego kraju udział ten wynosi 5,8%.
W 2004 r. w objętych kontrolą gminach 20 instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów wykorzystanych było w 77,1%.
Natomiast 3 urządzenia – 2 kompostownie i sortownia nie były eksploatowane, co NIK uznała za działanie niegospodarne.
Kontrola wykazała, że poziom wykorzystania zdolności przerobowych instalacji zależał głównie od skuteczności selektywnej
zbiórki odpadów. Tylko w 2 spośród skontrolowanych przez NIK 12 gmin selektywną zbiórką objęto 100% mieszkańców. W
pozostałych badanych gminach śmiecie segregowało od 10% do 95% mieszkańców. Udział odpadów gromadzonych selektywnie
we wszystkich gminnych śmieciach wahał się w objętych kontrolą NIK gminach od 0,3% do 15,9%.
Izba stwierdziła, że kompost wytwarzany w 6 zakładach z odpadów organicznych nie nadaje się do wykorzystania w rolnictwie
jako nawóz. Nie spełniał on bowiem wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu. Zawartość w nim składników pożądanych – azotu, potasu
i organicznych była niższa od wymaganej nawet o 35%, za to zawartość zanieczyszczeń wyższa od dopuszczalnej, często
i o 200%. Tym samym, w rozumieniu ustawy o odpadach, taki kompost stanowił nadal odpad. Działalność służąca w zamyśle
ograniczeniu wywożenia śmieci na wysypiska sprowadzała się zatem do przerobu odpadów biodegradowalnych w kompostowniach, których produkt trafiał na wysypiska. Stwierdzono też przypadki wprowadzania do obrotu handlowego przez podmioty
gospodarujące odpadami kompostu produkowanego ze śmieci bez zezwolenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jedną z przyczyn tego stanu było zaostrzenie w 2001 r. i w 2004 r. wymogów dotyczących zawartości zanieczyszczeń w nawozach organicznych. Starania o wykorzystanie kompostu „z odzysku” w uprawach mniej wymagających, choćby w rekultywacji
terenów zdegradowanych ekologicznie, mimo pozytywnych opinii specjalistów nie zyskały aprobaty resortu rolnictwa. Sytuacja
taka nie sprzyjała intensyfikowaniu przerobu odpadów biodegradowalnych.
Kontrola ujawniła że, wprawdzie wszystkie badane gminy uchwaliły szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, jednak
aż połowa z nich zasady te dostosowywała do wymogów ustawy o czystości i porządku w gminach z kilkuletnim opóźnieniem,
nie określając m.in. sposobu i zakresu selektywnej zbiórki odpadów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– stworzenie możliwości wykorzystania kompostów wytwarzanych z odpadów komunalnych do nawożenia
i ulepszania gleb,

– zaprzestanie obrotu handlowego
kompostem bez zezwolenia Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
– zapewnienie wykorzystania pełnych
zdolności produkcyjnych instalacji
i urządzeń do przerobu odpadów komunalnych,

– dostosowanie zasad prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów i ich
przetwarzania do wymogów ustawy
o czystości i porządku w gminach.
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Tytu³ kontroli
Likwidacja kopalń węgla
kamiennego w 2005 r.,
z uwzględnieniem
wykorzystania dotacji
budżetowych, w tym
pożyczki Banku
Światowego

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości przyznawania,
wykorzystania i rozliczania dotacji
budżetowych przeznaczonych na
likwidację kopalń w 2005 r., w tym
środków pochodzących z pożyczki
BŚ, przez podmioty uczestniczące
w restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie
Finansów, Agencji Rozwoju Przemysłu
SA oraz w Spółce Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach i w Bytomskiej
Spółce Restrukturyzacji Kopalń Sp.
z o.o.

Izba pozytywnie oceniła przebieg procesu przyznawania, sposób wykorzystania
i rzetelność rozliczania dotacji budżetowych, przeznaczonych na likwidację kopalń
węgla kamiennego w 2005 r., a także realizację przez SRK i BSRK zadań finansowanych z dotacji. NIK pozytywnie ocenia
też funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w SRK i BSRK, czuwającej nad prawidłowym i zgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniem otrzymanych dotacji. Ujawnione przez kontrolerów nieprawidłowości, niemające jednak zasadniczego wpływu na
prowadzoną działalność, polegały m.in. na nienaliczaniu kontrahentom spółek likwidacyjnych kar umownych za opóźnienia
w realizacji zobowiązań oraz rozliczaniu prac prowadzonych niezgodnie z dokumentacją projektową.
Izba zwróciła jednak uwagę, że w 2005 r. z sumy 370,5 mln zł, zarezerwowanej w budżecie na likwidację kopalń, wykorzystano
217,9 mln zł, a więc 59% środków. Rok wcześniej wydano na ten cel 214,4 mln zł – 88% będącej w dyspozycji kwoty. W opinii
Izby, dotychczasowa organizacja likwidacji kopalń nie zapewnia efektywnego wykorzystania dotacji. BSRK zaplanowała wykonanie w 2005 r. zadań likwidacyjnych o wartości 53 mln zł, jednak po weryfikacji tych zamierzeń przez Agencję Rozwoju Przemysłu
SA oraz zmianach rzeczowego zakresu robót, wynikających m.in. z opóźnień w sporządzaniu dokumentacji, unieważnienia
części przetargów oraz zmian w koncepcji zagospodarowania majątku likwidowanych kopalń, ostatecznie wykorzystała 29,7
mln zł. Niewykorzystanie części dotacji przyczynia się z reguły do wydłużenia realizacji zaplanowanych zadań, co prowadzi
do wzrostu ponoszonych kosztów stałych. Z kolei przeszacowanie sumy dotacji na likwidację kopalń powoduje szkodliwe
blokowanie środków budżetowych.
Ustalenia kontroli jednoznacznie wskazują, że funkcjonowanie wielu podmiotów realizujących ten sam cel – czyli likwidację
kopalń – z jednej strony zwiększa niepotrzebnie koszty realizacji tego zamierzenia, z drugiej zaś nie sprzyja właściwej koordynacji wykonywanych zadań. W 2005 r. SRK przeprowadziła 632 postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zaś
BSRK 110 takich postępowań. W przypadku jednego organizatora przetargów ich koszt byłby niewątpliwie mniejszy, łatwiejsze
byłoby też planowanie i organizacja pracy.
Zawarta w 2004 r. umowa z Bankiem Światowym zagwarantowała Polsce pożyczkę na finansowanie części kosztów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Izba zwraca uwagę, że z wykorzystanych w 2005 r. na likwidacje kopalń 217,9 mln zł,
ok. 53% – 115,8 mln zł – stanowiły środki pochodzące z pożyczki BŚ. Z kolei kwota niewykorzystanej w tym roku dotacji, 120,1
mln zł, była wyższa od wykorzystanej kwoty pożyczki z BŚ. Wbrew pierwotnym zamiarom, czerpanie z pożyczki rozpoczęto
z kilkumiesięcznym opóźnieniem – zamiast w 2004 r. dopiero od 2005 r. Zakończenie realizacji zadań finansowanych częściowo
z pożyczki BŚ przewidziano na koniec III kwartału 2007 r. Wyniki tej kontroli wykorzystane zostaną przez Bank Światowy do
oceny prawidłowości spożytkowania pożyczki przez beneficjentów programu restrukturyzacji górnictwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– dokonywanie prawidłowej oceny
zapotrzebowania na środki dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie
likwidacji kopalń,
– przygotowywanie rocznych planów
działań spółek likwidacyjnych w oparciu
o rzetelną dokumentację zadań przewi-
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dzianych do wykonania w danym roku,
– utworzenie na bazie spółek SRK
i BSRK jednego podmiotu zajmującego
się procesem likwidacji kopalń,
– zapewnienie efektywnej współpracy
z Bankiem Światowym przy udzielaniu
zamówień na zadania współfinansowane
ze środków pożyczki

Tytu³ kontroli
Wykorzystanie
dotacji budżetowych
na restrukturyzację
zatrudnienia
w górnictwie węgla
kamiennego w 2005 r.,
z uwzględnieniem
środków pożyczki Banku
Światowego

Cel

Zakres

Ocena przyznawania, wykorzystania
i rozliczania w 2005 r. środków dotacji
budżetowej na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego,
sposobu ich wydatkowania, nadzoru
Ministerstwa Gospodarki oraz Agencji
Rozwoju Przemysłu nad realizacją tego
programu.

Kontrolę przeprowadzono w Kompanii
Węglowej SA w Katowicach, Katowickim Holdingu Węglowym SA, Agencji
Rozwoju Przemysłu SA, Górniczej
Agencji Pracy Sp. z o.o. w Katowicach, Ministerstwach Gospodarki
i Finansów.

W 2005 r. Minister Gospodarki przekazał przedsiębiorstwom górnictwa węgla kamiennego 385,5 mln zł dotacji na restrukturyzację zatrudnienia, w tym 132,4 mln zł
z pożyczki Banku Światowego, udzielonej polskiemu rządowi. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że mimo prawidłowego
na ogół wydatkowania tych środków, planowane zmniejszenie zatrudnienia w sektorze górnictwa węgla kamiennego może
nie dojść do skutku. W 2005 r. na dobrowolne odejście z pracy w kopalniach w zamian za świadczenia określone w ustawie
o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (tj. świadczenia górnicze w wysokości 75% miesięcznego
wynagrodzenia wypłacane przez okres brakujący do nabycia uprawnień emerytalnych, ale nie dłuższy niż 3 lata) zdecydowało
się jedynie 690 osób pracujących pod ziemią. Jeszcze mniejsza grupa, bo tylko 20 pracowników, wybrała stypendium lub
kontrakt na przekwalifikowanie – oferowane w ramach ustawowych instrumentów aktywizująco-adaptacyjnych przeznaczonych
dla zatrudnionych na powierzchni. Od początku realizacji programu ze świadczenia górniczego skorzystały – 5224 osoby, tj.
65,3% wielkości zaplanowanej na lata 2004-2006.
O słabnącym zainteresowaniu rządowym programem restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego świadczy fakt, że w 2005 r. w Kompanii Węglowej, na 4116 osób uprawnionych, tylko 346 wyraziło gotowość rezygnacji z pracy.
Niewielką chęć skorzystania ze stypendium lub kontraktu na przekwalifikowanie wykazali też zatrudnieni na powierzchni
kopalń. Wprawdzie Minister Gospodarki zadeklarował, że po zakończeniu I półrocza 2005 r. przeprowadzona zostanie analiza
efektywności owych instrumentów i w zależności od jej wyników przygotowane zostaną propozycje stosownych zmian, ale nie
podjęto żadnych działań, które wzmogłyby zainteresowanie pracowników kopalń świadczeniami określonymi w wymienionej
ustawie. W związku z tym nie wydatkowano, przewidzianych na restrukturyzację zatrudnienia na powierzchni kopalń, środków
pożyczki Banku Światowego.
Izba krytycznie oceniła działalność Górniczej Agencji Pracy, która w swoich sprawozdaniach wykazała, że w 2005 r. za jej
pośrednictwem 4363 osoby podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Zdaniem Izby, brak możliwości rzetelnej weryfikacji
tych danych stawia pod znakiem zapytania ich wiarygodność. Ponadto wskutek nieprecyzyjnego określenia grupy osób uprawnionych do świadczeń finansowanych z dotacji dla byłych pracowników górnictwa, Agencja wypłaciła je osobom, które nie były
wskazane w ustawie o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2006 jako beneficjenci takiej pomocy.
W wyniku kontroli ujawniono, że w 2005 r. Katowicki Holding Węglowy i Kompania Węglowa wydawały pracownikom bony
towarowe, których wartość nie była wliczana do wartości wypłacanych wynagrodzeń, co oznaczało naruszenie ograniczeń
wzrostu wynagrodzeń określonych w umowach o przyznanie dotacji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wypracowanie propozycji nowych
instrumentów restrukturyzacji zatrudnienia dla górników pracujących na
powierzchni kopalń,
– dostosowanie poziomu finansowania
Górniczej Agencji Pracy do realizowa-

nych przez nią zadań oraz wzmożenie
nadzoru nad prawidłowością wykonywania przez Agencję zobowiązań umownych wobec Ministra Gospodarki,
– zapewnienie prawidłowego obliczania wskaźnika wzrostu przeciętnych
wynagrodzeń przez przedsiębiorstwa
górnicze otrzymujące dotację z budżetu
państwa.
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Tytu³ kontroli
Gospodarowanie
przez starostów
nieruchomościami
stanowiącymi własność
Skarbu Państwa

Cel

Zakres

Ocena realizacji przez starostów
i prezydentów miast na prawach powiatu zleconych im ustawowo zadań
z zakresu administracji rządowej
dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Kontrolę przeprowadzono w 53 jednostkach: w 16 urzędach wojewódzkich, 17 starostwach powiatowych, 16
urzędach miast na prawach powiatu
oraz 4 jednostkach miejskich prowadzących ewidencję nieruchomości lub
gospodarujących nieruchomościami
Skarbu Państwa.

Większość kontrolowanych starostów nie posiadała jednoznacznych informacji
o liczbie i powierzchni nieruchomości, w stosunku do których reprezentowali
Skarb Państwa, nie sporządzała też planów wykorzystania zasobu będącego w ich gestii oraz nie prowadziła ewidencji nieruchomości. Co najmniej 25% skontrolowanych gruntów nie miało uregulowanego stanu prawnego, mimo takiej powinności
wynikającej z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że chociaż zgodnie z ustawą
o administracji rządowej w województwie działania starostów dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
podlegają kontroli wojewodów, to brak ustawowego obowiązku przekazywania im przez starostów stosownych danych nie
sprzyja wykonywaniu przez włodarzy województwa efektywnego nadzoru.
Spośród 160 tys. ha nieruchomości gruntowych, którymi gospodarowali starostowie, udostępnionych zostało zaledwie 93 tys. ha,
w tym 43 tys. ha do odpłatnego korzystania. Głównymi tego przyczynami były brak ewidencji zasobu Skarbu Państwa i planów
jego wykorzystania, a w razie oddawania nieruchomości w trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste – także nieuregulowany
stan prawny znacznej liczby działek. Znamienne jest, że działania zmierzające do regulacji stanu prawnego nieruchomości
podjęło tylko 12 starostów.
Tylko co trzeci z kontrolowanych starostów dbał o niezwłoczną aktualizację ewidencji gruntów i budynków. Zdaniem Izby,
sporządzane przez Głównego Geodetę Kraju – nadzorującego politykę państwa w zakresie geodezji i kartografii – krajowe
zbiorcze zestawienia danych objętych ewidencją gruntów i budynków były nierzetelne, gdyż ich podstawą były powiatowe
zbiorcze zestawienia, w których część starostów wykazywała dane niezgodne ze stanem rzeczywistym.
NIK pozytywnie oceniła działania większości starostów związane ze sprzedażą działek Skarbu Państwa. W kilku przypadkach
jej zastrzeżenia dotyczyły m.in. braku w lokalnej prasie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń starostwa wykazów nieruchomości do zbycia, czy podania w ogłoszeniu o przetargu ceny wywoławczej innej niż w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W ocenie NIK, fakty te mogą wskazywać na mechanizmy korupcjogenne. W 8 starostwach udostępnianie
działek Skarbu Państwa odbyło się z naruszeniem ustawy o gospodarce nieruchomościami – m.in. nie określono czasu, na
który zostały one udostępnione, zaś umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata zawierano bez zgody wojewody.
Z ustaleń kontroli wynika, że starostowie 5 powiatów zaniechali naliczenia opłat rocznych w łącznej wysokości 0,3 mln zł
podmiotom korzystającym z nieruchomości Skarbu Państwa, co było naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Starostowie nie korzystali ponadto z możliwości zwiększenia dochodów Skarbu Państwa, ponieważ nie aktualizowali wysokości
rocznych opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości, niekiedy nawet od 1991 r. Przeprowadzona
w kontrolowanych starostwach analiza wykazała, że aktualizacja stawek w 2005 r. mogłaby powiększyć kwotę opłat rocznych
o ponad 24 mln zł.
Izba pozytywnie oceniła wykorzystanie przez starostów dotacji celowych, z których finansowano głównie wypłaty odszkodowań
za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz za grunty wywłaszczone, jednak na wydatki związane z regulacją stanu prawnego
przeznaczono w latach 2003-2004 tylko 4% przyznanych środków. Z kolejnej analizy wynika, że wydatkowanie przez starostów 1 zł na aktualizację opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa
przynosiło wpływy w wysokości 66,20 zł.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– zobowiązanie starostów do składania wojewodzie okresowych informacji
o stanie nieruchomości Skarbu Państwa
oraz sprawozdań z gospodarowania tym
mieniem,

– odrębne ewidencjonowanie przez
starostów wszystkich będących w ich
pieczy nieruchomości Skarbu Państwa.

Tytu³ kontroli
Gospodarowanie gminnym
zasobem nieruchomości

Cel

Zakres

Ocena gospodarowania gminnym
zasobem nieruchomości, w tym zaawansowania komunalizacji, ewidencjonowania nieruchomości gminnych,
prawidłowości ich zbywania i udostępniania oraz planowania wykorzystania
zasobu.

Kontrolę przeprowadzono w 29 podmiotach: 9 urzędach miast, 17 urzędach miast i gmin oraz 3 urzędach
gmin.

Najwyższa Izba Kontroli krytyczne oceniła gospodarowanie gminnym zasobem
nieruchomości przez większość skontrolowanych gmin. Wójtowie nie posiadali
wiarygodnych danych o nieruchomościach, nie korzystali z możliwości zwiększenia dochodów gmin drogą odpłatnego udostępniania gruntów, przedstawiali nierzetelne dane o ich rozdysponowaniu, nie wywiązywali się z obowiązku sporządzania
planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Jednocześnie po raz kolejny NIK zwróciła uwagę na brak spójnych
regulacji prawnych, umożliwiających porównywanie danych ewi-dencyjnych nieruchomości różnych jednostek, co negatywnie
wpływało na komunalizację gminnego mienia.
W latach 1990-2005, w badanych podmiotach skomunalizowano nieruchomości o powierzhni ponad 42,1 tys. ha. Proces ten
zakończono jedynie w 9 gminach, w 16 pozostało jeszcze do skomunalizowania co najmniej 4,3 tys. ha, zaś 4 gminy w ogóle
nie posiadały informacji o liczbie nieruchomości gruntowych podlegających komunalizacji. Jest rzeczą znamienną, że kilka
gmin nie czyniło żadnych starań, aby potwierdzić nabycie własności nieruchomości.
Z dezaprobatą NIK spotkał się fakt, iż większość gmin nie aktualizowała wysokości rocznych opłat z tytułu trwałego zarządu
lub użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych, co mogłoby zwiększyć ich dochody o 1,3 mln zł. Kontrola wykazała,
że w 12 gminach ostatniej aktualizacji tych opłat dokonano przed r 2000 r. Nie kwestionując potrzeby urealnienia stawek,
wójtowie wskazywali m.in. na znaczne koszty sporządzenia operatów szacunkowych.
W styczniu 2006 r. nieruchomości stanowiące własność kontrolowanych gmin obejmowały 45,3 tys. ha, z których 6,4 tys. ha
trwale rozdysponowano, tj. oddano w wieczyste użytkowanie, a pozostałe 38,9 tys. ha tworzyło gminny zasób nieruchomości.
Z owego zasobu udostępniono 21 tys. ha, z czego 7,2 tys. ha do odpłatnego korzystania. Zdaniem NIK, trudno uznać za
wiarygodne, iż pozostałe 17,7 tys. ha nie zostało faktycznie rozdysponowanych, skoro na części tych gruntów znajdują się
drogi publiczne.
Prawidłowe ewidencjonowanie nieruchomości stwierdzono tylko w 8 gminach, natomiast w pozostałych wójtowie nie dysponowali
jednoznacznymi danymi o liczbie i powierzchni nieruchomości gminnych, przede wszystkim ze względu na ograniczone środki
finansowe i niewystarczającą obsadę kadrową. W kikunastu gminach wójtowie nie ewidencjonowali nawet nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości, a w 26 wystąpiły rozbieżności między danymi urzędów gmin a danymi ujętymi
w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez starostów. Różnice takie wynikały m.in. z niedostosowania
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej
ewidencjonowania gminnego zasobu nierucho-mości do znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Mimo
ustawowego obowiązku, plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, sporządziło tylko 6 wójtów.
W większość gmin ujawniono nieprawidłowości przy zbywaniu i udostępnianiu nieruchomości. Gminy nie podawały do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w najem lub dzierżawę, niewłaściwie
dokumentowały prowadzone postępowanie w sprawie udostępnienia nieruchomości. W ocenie NIK, nierówność w dostępie do
informacji, dowolność w określaniu warunków zbycia nieruchomości w sposób preferujący niektóre osoby mogły wskazywać
na możliwość wystąpienia korupcji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– znowelizowanie przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomościami, by
zobowiązywały one wójtów do ewidencjonowania wszystkich nieruchomości

gminnych w sposób umożliwiający
wyodrębnienie nieruchomości gminnego zasobu i zapewniający zgodność
danych zawartych w ewidencjach wójtów z danymi geodezyjnymi ewidencji
gruntów i budynków prowadzonych
przez starostów,

– znowelizowanie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie ewidencji gruntów i budynków
w sposób dostosowujący prowadzenie
tej ewidencji do postanowień ustawy
o gospodarce nieruchomościami określających pojęcie zasobów nieruchomości.
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Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
parków narodowych
w zakresie zachowania,
zrównoważonego
użytkowania oraz
odnawiania zasobów
przyrody

Cel

Zakres

Ocena skuteczności działań podejmowanych na rzecz ochrony przyrody
w wybranych parkach narodowych.

Kontrolą objęto 12 parków narodowych: słowiński, woliński, wielkopolski,
karkonoski, ojcowski, babiogórski,
tatrzański, pieniński, magurski, roztoczański, kampinoski i ujście Warty oraz
Ministerstwo Środowiska.

NIK pozytywnie oceniła działania parków narodowych, mające na celu zapewnienie
właściwej ochrony zasobów przyrody i zrównoważonego użytkowania obszarów
objętych ochroną. Jednocześnie jednak brak planów ochrony dla parków narodowych i systemu monitorowania stanu różnorodności przyrodniczej uniemożliwił ocenę skuteczności działań ochronnych. Plany ochrony parków narodowych, rozumiane
jako komplet opracowań dotyczących ekosystemu, a także rozpisanych na 20 lat działań ochronnych, sformułowane w czasie
obowiązywania poprzedniej ustawy o ochronie przyrody, straciły moc wraz z jej nowelizacją w lutym 2002 r. Mimo wydania
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu ochrony parku narodowego, rezerwatu przyrody
i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody, do końca
2005 r. żaden z 23 parków narodowych nie posiadał aktualnego planu ochrony.
Jest to sytuacja niepokojąca tym bardziej, że plany ochrony dla parków narodowych są jedynymi publikowanymi aktami prawnymi, w których winny być wskazane obszary i miejsca wykorzystywane do celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych,
rekreacyjnych, sportowych a także określone sposoby ich udostępniania. Powinny też zawierać ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ich brak praktycznie uniemożliwia właściwą ochronę parków – także przed naciskami inwestorów.
Kontrola wykazała, że brak było jednolitych dla wszystkich parków narodowych zasad monitorowania stanu i zmian w przyrodzie.
Prace mające prowadzić do ich określenia zamarły po likwidacji Krajowego Zarządu Parków Narodowych. W tej sytuacji
inwentaryzowanie zasobów przyrodniczych odbywało się w poszczególnych parkach w ramach indywidualnych prac badawczych, ich wyniki nie zostały jednak usystematyzowane. Tak prowadzony monitoring nie mógł być skuteczny. Tymczasem
Polska, jako sygnatariusz Konwencji o różnorodności biologicznej, zobowiązała się do monitorowania zmian zachodzących
w przyrodzie. Państwowy monitoring przyrodniczy prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nie został
właściwie powiązany z monitoringiem realizowanym przez poszczególne parki narodowe.
W opinii Izby, gospodarstwa pomocnicze, tworzone przez dyrektorów parków narodowych, stanowią wraz z jednostką macierzystą organizm ściśle powiązany organizacyjnie i finansowo. Gospodarstwa pomocnicze z tytułu użytkowania mienia Skarbu
Państwa uzyskiwały przychody, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinny być przychodami jednostki budżetowej,
dającej gospodarstwu pomocniczemu konkretne zlecenia z zakresu ochrony przyrody. Jeśli jednak gospodarstwo, wykonując
zadania dotyczące przebudowy ekosystemów leśnych, przy okazji czerpie zyski ze sprzedaży drewna, to uzyskuje z tego
tytułu przychody na własny rachunek, choć nie zostało wyposażone w zasoby leśne jako składnik majątkowy. Uzyskane sumy
powinny być zatem przychodami jednostek budżetowych. Jednak w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe rozdzielenie
organizacyjne parków narodowych i gospodarstw pomocniczych, tak jak wymaga tego ustawa o finansach publicznych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– określenie i ustabilizowanie wymogów, jakim powinny odpowiadać
plany ochrony dla parków narodowych
i podjęcie ich opracowywania,
– opracowanie jednolitego systemu
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monitorowania przyrody w parkach
narodowych i powiązanie go z państwowym monitoringiem przyrodniczym,
– dokonanie zmian w obowiązującym
prawie i uzyskanie stanu pełnej rozdzielności organizacyjnej i finansowej
jednostek budżetowych i gospodarstw
pomocniczych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie
systemu identyfikacji
i rejestracji zwierząt na
terenie województwa
małopolskiego
dla zapewnienia
bezpieczeństwa sanitarnoweterynaryjnego

Ocena funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnoweterynaryjnego w obrocie bydłem.

Kontrolą objęto: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie, powiatowe
inspektoraty w: Dąbrowie Tarnowskiej,
Myślenicach, Nowym Sączu, Nowym
Targu, Olkuszu, Wadowicach oraz
oddziały i biura powiatowe Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w: Krakowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Myślenicach, w Nowym Sączu
z siedzibą w Nawojowej, Czarnym
Dunajcu i Wadowicach.

W ocenie NIK, w razie stwierdzenia choroby zakaźnej system identyfikacji
i rejestracji zwierząt nie zapewniał niezwłocznego ustalenia miejsc ich pobytu
i dokonywanych przemieszczeń, gdyż nie był przystosowany do rozdrobnienia obszarowego, charakteryzującego się wielością
gospodarstw, a więc i siedzib stad oraz małą liczbą zwierząt w stadzie.
Mimo iż ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt nadzór nad tym systemem powierzyła Inspekcji Weterynaryjnej,
to jednak ograniczony on został do kontroli zwierząt w siedzibach stad oraz egzekwowania od posiadaczy bydła obowiązków
wynikających z ustawy. Wspomniana ustawa nie reguluje natomiast sposobu i zakresu nadzoru nad działaniami Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a zatem pozostawały one poza kontrolą Inspekcji Weterynaryjnej, chociaż system
identyfikacji i rejestracji stworzono właśnie po to, aby zapewnić bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne w obrocie bydłem.
Podczas wprowadzania do systemu danych z masowej akcji kolczykowania bydła powstały w nim błędy, ponieważ zamiast
rzeczywistych dat tej operacji, zgodnych z wersją papierową, jako datę oznakowania przyjmował on dzień wprowadzenia
danych do systemu. Błędnie zapisywana była także płeć zwierzęcia, co później musiało być korygowane przez hodowcę na
jego koszt, mimo iż przekłamania nie powstały z jego winy.
Z ustaleń dokonanych w 2005 r. przez misję Komisji Europejskiej wynika, że powiatowi lekarze weterynarii nie byli w stanie
dostarczyć kompletnego wykazu handlowców w wizytowanych powiatach, np. w jednym przypadku zostali oni zarejestrowani
jako przewoźnicy. W wyniku braku precyzji w procedurach, dwa miejsca gromadzenia bydła zarejestrowane były w centralnej
bazie danych jako gospodarstwa, natomiast w jednym z miejsc gromadzenia nie stwierdzono w czasie wizytacji obecności
żadnych zwierząt, chociaż baza danych wykazywała dużą ich liczbę.
Mimo zabezpieczeń, w systemie identyfikacji i rejestracji zdarzały się liczne pomyłki; system np. wykazywał dwie daty urodzenia tego samego zwierzęcia, krowa będąca w rzeczywistości matką młodzieży zgłoszonej do rejestru w ARiMR, w ewidencji
figurowała jako byk, w systemie odnotowano także padnięcie zwierzęcia, które w pięć miesięcy później urodziło cielę.
Chociaż rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2003 r. stanowi, iż minimalna liczba kontroli siedzib stad powinna wynosić
10%, skontrolowano zaledwie 2% takich miejsc. W ogóle nie przeprowadzono kontroli w miejscach gromadzenia zwierząt,
w podmiotach handlujących bydłem lub ubojniach. NIK zwraca uwagę, że niewykonanie określonej normy kontroli może
spowodować zwiększenie w kolejnym roku ich liczby przez Komisję Europejską.
Inspektorzy NIK stwierdzili, że badaniom stad na okoliczność chorób zakaźnych poddawano jedynie te sztuki bydła, które
były prawidłowo oznakowanie, pomijano zaś pozostałe. Selektywne badanie zwierząt kłóci się z racjonalnym wydatkowaniem
środków publicznych na ten cel, zaś podstawą skutecznego przeciwdziałania chorobom zakaźnym jest badanie w stadzie
wszystkich sztuk w określonym wieku.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– znowelizowanie ustawy o identyfikacji
i rejestracji zwierząt, m.in. w celu nałożenia na administratora systemu identyfi-

kacji i rejestracji zwierząt odpowiedzialności za zapewnienie zgodności stanu
rzeczywistego siedzib stad ze stanem
ewidencyjnym,
– określenie zasad nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad działaniami

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa dotyczącymi identyfikacji
i rejestracji zwierząt.
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Tytu³ kontroli
Realizacja inwestycji
w Międzynarodowym
Porcie Lotniczym
w Balicach

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości – finansowanej
ze środków budżetu państwa – rozbudowy i modernizacji Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Kontrolą objęto przedsiębiorstwo
państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) oraz
„Międzynarodowy Port Lotniczy im.
Jana Pawła II” Sp. z o.o. (MPL).

Izba pozytywnie oceniła realizację inwestycji na lotnisku w Balicach. Środki budżetowe wydatkowano w zaplanowanej wysokości i zgodnie z przeznaczeniem,
a umowy z wykonawcami robót gwarantowały wykonanie zaplanowanego zakresu prac i zabezpieczały finansowe interesy
inwestora. Niepokój budziło natomiast nieuregulowanie kwestii własności części infrastruktury lotniska.
W latach 1996-2005 zrealizowano w porcie 6 inwestycji: centralną – sfinansowaną przez PPL modernizację pasów startowych
oraz prowadzone przez MPL z udziałem środków budżetowych: budowę budynku CARGO, rozbudowę terminalu pasażerskiego,
rozbudowę płyty postojowej dla samolotów, a także – związane z wypełnieniem warunków traktatu z Schengen – dostosowanie terminalu pasażerskiego i modernizację przejścia granicznego. Poniesione przez PPL koszty modernizacji wyniosły 91,5
mln zł, zaś MPL otrzymał na wykonanie swych zadań 34,7 mln zł oraz 4,8 mln zł na zakup sprzętu i urządzeń związanych
z bezpieczeństwem ruchu lotniczego. W wyniku przeprowadzonych prac nastąpił znaczący wzrost liczby obsługiwanych
w Balicach pasażerów oraz zwiększenie przychodów z tytułu opłaty lotniskowej.
Zarówno działania PPL, jak i spółki MPL podejmowane dla przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy lotniska w Balicach,
Izba oceniła pozytywnie. Wszystkie zaplanowane roboty zostały wykonane w terminach określonych w harmonogramach
rzeczowo-finansowych. Dysponent środków budżetowych – Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej a następnie
Ministerstwo Infrastruktury oraz rada nadzorcza i zespół audytorów – przeprowadzili łącznie 6 kontroli inwestycji MPL i w ich
trakcie nie stwierdzili nieprawidłowości. NIK krytycznie natomiast odniosła się do nierozliczenia przez MPL odsetek bankowych
od części środków uzyskanych z Urzędu Lotnictwa Cywilnego na zakupy inwestycyjne.
Kontrola wykazała, że mimo upływu 7 lat od ukończenia inwestycji nadal nie została uregulowana sprawa własności infrastruktury lotniska, powstałej na gruntach Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej. Mimo
że obiekty te zostały sfinansowane z dotacji budżetowych przyznanych PPL, to prawo do nich rości sobie również MON. Izba
negatywnie ocenia niezawarcie przez PPL – na etapie wniosku o dotacje lub na początku inwestycji – stosownej umowy
z MON, rozstrzygającej kwestie własnościowe.
W celu uregulowania warunków współużytkowania portu w Balicach przez lotnictwo cywilne i wojskowe, zawarto w 2005 r.
umowę operacyjną między MPL a wojskowym użytkownikiem lotniska, jednostką wojskową 1155 oraz umowę dzierżawy
z Agencją Mienia Wojskowego. W ocenie Izby, zarówno zakres odpowiedzialności, jak i obciążenia finansowe ponoszone
przez MPL są niewspółmiernie wysokie w stosunku do ciężarów nałożonych na pozostałe strony umów. Nie zastrzeżono m.in.
możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez MPL w razie ograniczenia lub przerwania eksploatacji lotniska
z przyczyn zależnych od wojska, nie zagwarantowano też zwrotu części kosztów utrzymania infrastruktury lotniskowej. Zdaniem
NIK, zapisy obu umów nie zabezpieczają w pełni interesów prawno-ekonomicznych MPL.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– uregulowanie prawa własności
wybudowanych lub zmodernizowanych
przez PPL elementów infrastruktury
lotniska w Balicach, położonych na
gruntach pozostających w trwałym
zarządzie MON,
– doprowadzenie do renegocjacji
umów zawartych przez MPL z jednostką
wojskową 1155 i Agencją Mienia Wojskowego w celu zabezpieczenia interesów prawno-ekonomicznych spółki.
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Tytu³ kontroli
Wyłączanie gruntów
z produkcji rolnej i jego
wpływ na aktualizację
ewidencji gruntów
i budynków oraz skutki
podatkowe tych czynności

Cel

Zakres

Ocena wykonywania przez starostów
i prezydentów miast na prawach powiatu czynności z zakresu działania
administracji rządowej dotyczących
wyłączeń gruntów rolnych oraz ich
działania jako organów administracji
geodezyjnej i kartograficznej.

Kontrolę przeprowadzono w 39
urzędach miast na prawach powiatu
i w starostwach powiatowych w województwach: dolnośląskim, lubelskim,
małopolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, wielkopolskim
i zachodniopomorskim.

Izba negatywnie oceniła działania skontrolowanych podmiotów, wskazując m.in.
na naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji o wyłączaniu gruntów z produkcji
rolniczej oraz nierzetelne prowadzenie ewidencji gruntów i sprawozdawczości dotyczącej ochrony gruntów rolnych. Niezależnie
od zaniedbań ze strony organów administracji, na taką ocenę wpłynęła wadliwość i brak spójności regulacji prawnych.
Procedura przekwalifikowywania gruntów rolnych na cele nierolnicze zezwala na dokonywanie wyłączeń z produkcji rolnej na
podstawie decyzji o warunkach zabudowy działek o powierzchni nieprzekraczającej – w zależności od klasy bonitacyjnej – 0,5
ha lub 1,0 ha. Intencją tego zapisu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych było z jednej strony uproszczenie postępowania, z drugiej zaś zapobieżenie masowemu przekształcaniu przeznaczenia użytków rolnych. W wypadku większych areałów,
na wyłączenie wymagana jest zgoda ministra lub wojewody, a od 2006 r. – marszałka województwa. Przepis ten nie spełniał
jednak skutecznie swej ochronnej funkcji, omijano go bowiem dzieląc zamierzenia inwestycyjne na części, z których każda
nie przekraczała granicznych wielkości obszarowych. Izba wskazywała na tę wadę obowiązującego prawa. Zastrzeżenia NIK
dotyczyły też stosowanej wykładni, w myśl której już samo przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określonych obszarów na cele nierolnicze i nieleśne jest wystarczającą przesłanką do uzyskania zgody odpowiedniego
organu na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
W ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych brak jest jasno sformułowanego katalogu dokumentów, które trzeba przedłożyć wraz z wnioskiem o zezwolenie o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. W rezultacie starostwa samodzielnie określały
swoje wymagania w tym względzie, co prowadziło do bardzo zróżnicowanej praktyki kompletowania załączników. Kontrolerzy
zwrócili uwagę na nadmierne rozszerzanie tego katalogu, szczególnie o wypisy z ewidencji gruntów i budynków – prowadzonej
przecież przez starostwa. Praktyka ta była sprzeczna z kodeksem postępowania administracyjnego, który stanowi, że fakty
znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu.
Kontrola wykazała też drastyczne rozbieżności między starostwami w ujawnianiu w ewidencji zmienionego sposobu użytkowania gruntu. Jako podstawy do wprowadzania zmian uznawano różne okoliczności – decyzje zezwalające na wyłączenie,
zgłoszenia dokonywane przez inwestorów na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego, dokumentację z inwentaryzacji
geodezyjnej albo aktualizację operatu ewidencyjnego. Przyjęcie jednego z tych wariantów powodowało, że zmiany w ewidencji
ujawniano przed, w trakcie albo po zakończeniu inwestycji. Tymczasem konsekwencją ich wprowadzania była zmiana sposobu
opodatkowania gruntu – miejsce podatku rolnego zastępował kilkunastokrotnie a nawet kilkudziesięciokrotnie wyższy podatek
od nieruchomości. W opinii NIK, świadczy to o nierzetelności działania organów administracji, jest też przejawem nierównego
traktowania podmiotów w obliczu prawa.
W wyniku kontroli ujawniono, że ani jeden z systemów informatycznych wykorzystywanych w starostwach nie pozwalał na
sporządzanie rzetelnej sprawozdawczości o wyłączeniach gruntów z produkcji rolniczej. W rezultacie w sprawozdaniach,
zamiast gruntów rzeczywiście wyłączonych, ujmowano powierzchnie co do których wydano zezwolenia na wyłączenie.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– znowelizowanie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych celem uniemożliwienia
przeznaczania gruntów na cele nierolnicze bez zgody właściwych organów,

– określenie katalogu dokumentów
załączanych do wniosku o odrolnienie
gruntów,
– normatywne określenie momentu
wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej,
– dostosowanie terminu powstania
obowiązku uiszczania podatku do

normatywnie określonego momentu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej,
– określenie zasad sporządzania
sprawozdań o wyłączaniu gruntów
z produkcji rolniczej.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

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)

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
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– szybkie wdrożenie Strategii działania
polskiej Służby Celnej na lata 2005-2007
oraz zapewnienie skutecznego nadzoru
nad realizacją zapisanych w niej celów
i zadań.

Tytu³ kontroli
Ochrona wód zlewni rzeki
Bug w latach 2003-2006
(I kwartał)

Cel

Zakres

Ocena efektów współpracy międzynarodowej mającej na celu ochronę wód
zlewni Bugu przed zanieczyszczeniami
oraz działań inwestycyjnych służących
poprawie stanu ich czystości.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, urzędy wojewódzkie – podlaski,
mazowiecki i lubelski, wojewódzkie
inspektoraty ochrony środowiska
w Białymstoku, Warszawie i Lublinie
oraz urzędy miast i gmin – Brańsk, Siemiatycze, Łosice, Wyszków, Włodawa
i Tomaszów Lubelski.

Podpisana w 1992 r. w Helsinkach Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków
transgranicznych i jezior międzynarodowych (tzw. konwencja wodna) określa
m.in. ramy międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczaniu wód. Została ona
ratyfikowana m.in. przez Ukrainę w 1999 r., Polskę w 2000 r. i Białoruś w 2003 r. NIK stwierdziła jednak, że dotychczasowa
współpraca tych trzech krajów nie doprowadziła do ustalenia wspólnych metodyk badawczych określających jakość wód Bugu
i efektywność oczyszczania ścieków wprowadzanych do tej rzeki. Wody rzeki Bug na całej jej długości, ze względu na skalę
zanieczyszczeń, zaliczane są do IV, niezadowalającej klasy jakości. Zrzuty nieczyszczonych ścieków w ukraińskiej części
zlewni Bugu sprawiają, że w punkcie badawczym zlokalizowanym w miejscu, w którym rzeka zaczyna stanowić naturalną
polsko-ukraińską granicę państwową, pomiary kwalifikują ten ciek do IV i V klasy zanieczyszczeń.
NIK ocenia, że w świetle badań monitoringowych inspekcji ochrony środowiska w latach 2003-2005 nie nastąpiła zauważalna
poprawa jakości wód w zlewni Bugu. Uwzględniając wskaźniki fizyczne, tlenowe, biogenne, biologiczne i mikrobiologiczne,
wód I klasy (bardzo dobra jakość) i II klasy (dobra) tu nie odnotowano. Wody zadowalającej jakości – III klasa – pojawiają się
sporadycznie, w nielicznych punktach pomiarowych. Przeważa zdecydowanie klasa IV (niezadowalająca jakość), a w wielu
miejscach na dopływach Bugu stwierdza się wody najniższej klasy V (zła jakość). Na odcinku granicznym z Ukrainą i Białorusią
w 2005 r. rzeka Bug prowadziła wody w 75% klasy IV, w 17% klasy V i w 8% klasy III.
W 1998 r. Polska, Białoruś i Ukraina podpisały memorandum o przystąpieniu do harmonizacji monitoringu i oceny jakości zlewni Bugu,
kierując się Wytycznymi EKG/ONZ monitoringu i oceny jakości rzek transgranicznych. Na ich podstawie powstał Program pilotowy
monitoringu i oceny jakości wód w zlewni rzeki Bug. Izba krytycznie ocenia fakt, iż nie zostały wprowadzone w życie podstawowe jego
wnioski, zwłaszcza nie sformułowano polsko-białorusko-ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu, polegającej m.in. na zsynchronizowaniu działań mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczaniem i osiągnięcie w 2015 r. ich „dobrego stanu ekologicznego”.
W ramach Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych działają dwie grupy robocze zajmujące się problematyką ochrony
zlewni Bugu przed zanieczyszczeniami. Rozpoczęto m.in. prace nad utworzeniem polsko-ukraińskiej bazy danych dotyczących
użytkowania wód granicznych, wykonano też inwentaryzację poborów wody i zrzutów ścieków w polsko-ukraińskiej części zlewni
Bugu, Sanu i Dniestru. W ramach dwustronnych kontaktów ustalono m.in. zasady wspólnego pobierania próbek na wodach
granicznych i wymiany informacji o czystości rzek. Szczególnie zainteresowano się płynącą przez terytoria obu krajów rzeką
Szkło, dla której poważnym zagrożeniem są pozostałości po eksploatacji siarki w Jaworowie na Ukrainie.
Na jakość wód Bugu w poważnym stopniu wpływają również zrzuty nieczystości z przestarzałej technologicznie oczyszczalni w Brześciu
oraz nierozwiązany problem rekultywacji skażonych terenów po składowaniu rud uranu w pasie przygranicznym po stronie białoruskiej.
W ocenie Izby, efektywność współpracy z Białorusią w sprawie realizacji postanowień zawartych w konwencji wodnej była mocno
ograniczona ze względu na brak umowy dwustronnej. Międzyrządowe negocjacje w sprawie współdziałania na wodach granicznych
zostały w 2005 r. zawieszone. Działa natomiast podkomisja w ramach Polsko-Białoruskiej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy
Transgranicznej, w ramach której dokonuje się m.in. wspólnych poborów wód Bugu do badań i wymiany próbek.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– wdrożenie głównych ustaleń i rekomendacji Programu pilotowego monitoringu
i oceny jakości wód w zlewni rzeki Bug,
– zapewnienie skutecznej koordynacji

krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć na rzecz ochrony wód w zlewni
Bugu.
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Tytu³ kontroli
Realizacja inwestycji
i remontów w szkołach
i placówkach
oświatowych jednostek
samorządu terytorialnego
województwa lubelskiego
w latach 2004-2006
(I półrocze)

Cel

Zakres

Ocena wykonania przez jednostki
samorządu terytorialnego zadań
własnych dotyczących inwestycji i remontów obiektów szkolnych i placówek
oświatowych oraz ich utrzymania
w odpowiednim stanie.

Kontrolą objęto Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego, starostwa
powiatowe w Radzyniu Podlaskim
i Łukowie, urzędy miasta w Lublinie
i Międzyrzeczu Podlaskim, urzędy
gmin w Jastkowie i Borkach.

W latach 2004-2006 na inwestycje i remonty szkół oraz placówek oświatowych kontrolowane jednostki wyasygnowały 51,6 mln zł. Uwzględniając zakres wykonanych
prac, ich terminowość oraz koszty, Izba nie miała zastrzeżeń do sposobu spożytkowania 51 mln zł, stwierdziła natomiast, iż 0,6
mln zł wydatkowano niezgodnie z przeznaczeniem, zaś o 236,2 tys. zł zawyżono koszty budowy sali gimnastycznej w jednej
ze szkół. Mimo nieprzestrzegania przez kontrolowane podmioty przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy o zamówieniach
publicznych, NIK pozytywnie oceniła ich przygotowanie do realizacji zadań własnych związanych z inwestycjami i remontami
obiektów szkolnych i placówek oświatowych oraz ich utrzymaniem w należytym stanie technicznym.
Ustalono, że inwestycje rozpoczynane były po dokonaniu analizy możliwości finansowych jednostek, ale roczny system planowania ich budżetów oraz określania wysokości dotacji nie sprzyjał optymalnej organizacji prac, gdyż decyzje o przyznaniu
dotacji zapadały przeważnie w ostatnim kwartale, co ograniczało możliwości wyboru wykonawców zgodnie z przepisami
o zamówieniach publicznych.
Inwestorzy sukcesywnie przekazywali środki na finansowanie prac, a ich okresowe braki (od 4 do 78 dni) nie miały wpływu
na przebieg robót, nie spowodowały też dochodzenia przez wykonawców kar umownych za zwłokę w zapłacie zobowiązań.
W dwóch jednostkach samorządu terytorialnego wydatki przeznaczone na remonty zakwalifikowano jako inwestycyjne, co
naruszało przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
W kilku jednostkach stwierdzono m.in. brak postępowania przetargowego przy wyłanianiu wykonawcy robót, niezgodność umów
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, skrócenie terminu składania ofert, niezamieszczenie ogłoszenia o przetargu
w Biuletynie Zamówień Publicznych, co było niezgodne z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Zdaniem NIK, dowolność
w podejmowaniu decyzji o wyborze wykonawcy, nierówny dostęp do informacji mogły sprzyjać korupcji.
Kontrolujący ustalili, że przy wyborze dostawcy wyposażenia niezasadnie zastosowano inny tryb niż przetarg nieograniczony,
istniały też rozbieżności między zakresem prac wykonanych a ujętych w planach budowlanych. Niektórzy inwestorzy przed
przystąpieniem do robót nie składali do organów nadzoru budowlanego zawiadomienia o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia
i zakończenia. Zdarzyło się też, że osoby kierujące budowami oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie posiadali wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń, wydanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego.
W trzech jednostkach samorządu terytorialnego stwierdzono niedopełnienie obowiązku zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej robót remontowych, czym naruszono art.30 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, zaś w skontrolowanych
szkołach i placówkach oświatowych – rozpoczynanie eksploatacji obiektów przed uzyskaniem pozwolenia na ich użytkowanie,
niezgłoszenie właściwemu organowi zmiany przeznaczenia pomieszczeń, a także nieprzeprowadzanie okresowych kontroli
obiektów budowlanych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie przestrzegania zasad
i trybu udzielania zamówień publicznych,
– wyeliminowanie mechanizmów
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korupcjogennych przy udzielaniu zamówień publicznych,
– przestrzeganie przez wykonawców
robót i inspektorów nadzoru inwestorskiego obowiązków wynikających
z ustawy – Prawo budowlane.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wypełnianie przez
wojewodów obowiązku
utrzymania na drogowych
przejściach granicznych
sprawności technicznej
wag do ważenia
samochodów ciężarowych,
na północno-wschodnim
i wschodnim odcinku
granicy państwowej
w latach 2005-2006
(I kwartał)

Ocena utrzymywania przez wojewodów
sprawności wag samochodowych na
przejściach granicznych oraz stopnia
wykorzystywania tych urządzeń przez
Służbę Celną.

Kontrolą objęto: urzędy wojewódzkie
– warmińsko-mazurski, podlaski, lubelski i podkarpacki – ich 4 gospodarstwa
pomocnicze administrujące drogowymi
przejściami granicznymi oraz urzędy
celne w Białymstoku, Białej Podlaskiej,
Zamościu, Olsztynie i w Przemyślu.

Izba pozytywnie oceniła wykorzystanie przez Służbę Celną wag samochodowych
do kontroli nacisków osi i masy całkowitej pojazdów ciężarowych. NIK stwierdziła,
że prawidłowo funkcjonowało 25 spośród 29 wag zainstalowanych na kontrolowanych przejściach granicznych.
Wagi do ważenia samochodów ciężarowych, wykonujących międzynarodowy transport drogowy, stanowią istotną część
infrastruktury drogowych przejść granicznych. Ich sprawność techniczna decyduje o możliwości wykrywania przypadków
przeładowywania pojazdów, a tym samym przekraczania dopuszczalnego nacisku osi i masy całkowitej. Skuteczność tych
badań służy m.in. ochronie stanu polskich dróg. W razie stwierdzenia przez Służbę Celną odstępstw od ustalonych wartości
maksymalnych norm nacisku i ciężaru, mogą być pobierane stosowne opłaty i kary.
Badaniu nacisków osi i masy całkowitej poddano 929 tys. pojazdów, czyli przeszło 69% ciężarówek, które przekroczyły
granicę państwa polskiego na 7 przejściach objętych kontrolą. W największym stopniu wagi wykorzystywano na przejściach
w Korczowej, Kukurykach, Kuźnicy Białostockiej i Dorohusku – posiadających najnowocześniejszą infrastrukturę, w których
organizacja ruchu i system kontroli pojazdów wymuszały ważenie każdego przejeżdżającego przez nie auta ciężarowego. Kontroli
wagowej poddano tu od 84,8% do 99,1% pojazdów. Z kolei w Bobrownikach i Bezledach, przejściach wyposażonych w stare
wagi, najdłużej użytkowane, kontrolowano zaledwie od 2,1% do 7% samochodów ciężarowych. Zawodność i niedoskonałości
techniczne tych urządzeń sprawiały, że do kontroli wagowej kierowano pojazdy po przeprowadzeniu przez celnika wstępnej
oceny prawdopodobieństwa ewentualnego ich przeładowania.
W rezultacie prowadzonych przez Służbę Celną pomiarów, na północno-wschodniej i wschodniej granicy ujawniono ponad 5,3
tys. samochodów przeciążonych i 1,4 tys. ponadwymiarowych. Pobrano 3,2 mln zł opłat i kar za przekroczenie dopuszczalnych
norm nacisków osi, masy całkowitej i wymiarów gabarytowych pojazdów.
W ocenie NIK, służby wojewodów na ogół rzetelnie wykonywały zadania związane za utrzymaniem sprawności technicznej
wag samochodowych na przejściach granicznych. Niezwłocznie reagowały na zgłoszenia funkcjonariuszy celnych o ich awariach, zlecając naprawy. Nieskuteczne były jednak działania wojewody warmińsko-mazurskiego związane z eksploatacją wagi
wyjazdowej w Bezledach. Wieloletnie zaniedbania inwestycyjne i związane z tym częste awarie doprowadziły do wyłączenia
z eksploatacji tej wagi na ponad 2 lata. Służba Celna pozbawiona została możliwości kontrolowania parametrów technicznych
ciężarówek wyjeżdżających z kraju. Nieuzyskane z tego tytułu dochody szacuje się na blisko 250 tys. zł.
Służby wojewody podkarpackiego nie zapewniły ciągłości pracy wag na przejściu w Medyce. Trzy zainstalowane tam urządzenia były niesprawne łącznie przez 216 dni. Nieuzyskane z braku możliwości prowadzenia kontroli pojazdów dochody Służba
Celna oblicza na ok. 429 tys. zł.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– stworzenie na drogowych przejściach granicznych warunków technicznych do ważenia wszystkich pojazdów
ciężarowych przekraczających granicę,

– usprawnienie funkcjonowania wag
samochodowych na przejściach granicznych w Bezledach i Medyce oraz
zapewnienie Służbie Celnej możliwości
prowadzenia ciągłej kontroli wagowej
pojazdów,

– niezwłoczne i skuteczne usuwanie
awarii wag samochodowych na przejściach granicznych.
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Tytu³ kontroli
Przekształcenia
własnościowe, procesy
naprawcze i likwidacyjne
w wybranych
przedsiębiorstwach
państwowych
nadzorowanych przez
Wojewodę Łódzkiego

Cel

Zakres

Ocena przebiegu procesów naprawczych, likwidacyjnych i prywatyzacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach państwowych, wobec których
Wojewoda Łódzki wykonywał nadzór
właścicielski.

Kontrolą objęto: Łódzki Urząd Wojewódzki, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia
Farmaceutycznego „Cefarm” w Łodzi,
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego
„Wola” w Zduńskiej Woli, Przedsiębiorstwo Modernizacji Przemysłu Maszynowego „Techma-Wieluń” i Zakłady
Produkcji Urządzeń i Konstrukcji Stalowych „Techma-Wieluń” w Wieluniu.

Izba negatywnie oceniła sposób sprawowania przez Wojewodę Łódzkiego
nadzoru nad procesami prywatyzacyjnymi, naprawczymi i likwidacyjnymi
w przedsiębiorstwach objętych kontrolą NIK. W rezultacie doszło do przypadków uzależnienia finansowego przedsiębiorstw
i nieekwiwalentnego przejęcia ich majątku przez inny podmiot. Zdaniem NIK, w badanych przypadkach nie można wykluczać
zachowań o podłożu korupcyjnym.
W opinii Izby, prywatyzację „Cefarmu” prowadzono z nieuzasadnionym pośpiechem. Poprzedziły ją półroczne przygotowania programu naprawczego, po czym zaledwie w 10 dni po jego przyjęciu wojewoda zastąpił zarządcę komisarycznego odpowiedzialnego za
opracowanie tego dokumentu pełnomocnikiem ds. prywatyzacji, który w 4 dni później podpisał umowę prywatyzacyjną. NIK uważa,
że błędem było przystąpienie do prywatyzacji bez uprzedniego przeprowadzenia postępowania naprawczego. Wycena firmy, przeprowadzona w oparciu o wyjątkowo niekorzystne wyniki finansowe z października 2003 r., została zaniżona. W ocenie kontrolerów,
inwestora strategicznego – firmę PGF SA – wyłoniono z naruszeniem zasady równego traktowania wszystkich zainteresowanych
uczestniczeniem w prywatyzacji. Wcześniej podmiot ten udzielał „Cefarmowi” pożyczek pod zastaw nieruchomości przedsiębiorstwa,
co doprowadziło do finansowego uzależnienia „Cefarmu” od PGF SA. Uzależnienie to znalazło odbicie w negocjowaniu warunków
prywatyzacji. Prezesem zarządu nowo powstałej spółki został były zarządca komisaryczny „Cefarmu”.
Zakłady „Wola” w Zduńskiej Woli były w latach 1993-2003 zarządzane przez spółkę z o.o. „Wola-Zarząd”, która, w opinii NIK,
wywiązywała się ze swych obowiązków prawidłowo. W całym tym okresie zakłady osiągały corocznie znaczące zyski i ich
kondycja finansowa była dobra. Mimo to, w połowie 2003 r. Wojewoda Łódzki podjął kroki zmierzające do rozwiązania umowy
z zarządcą. Głównym zarzutem było niedokonanie w ciągu 10 lat prywatyzacji zakładu. Ostatecznie wojewoda rozwiązał
umowę z dotychczasowym zarządcą ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyn i powołał nowego, spółkę „WolaBL”, nie przeprowadzając konkursu ofert. Niejasne okoliczności tej niespodziewanej zmiany mogą, w opinii Izby, wskazywać
na korupcyjne podłoże powyższej decyzji. Po zmianie zarządcy wyniki finansowe Zakładów pogorszyły się, nadto zostały one
narażone na poniesienie 840 tys. zł nieuzasadnionych kosztów zarządu.
W opinii Izby, działania kolejnych zarządców komisarycznych Przedsiębiorstwa Mechanizacji Przemysłu Maszynowego
„Techma-Wieluń” nie doprowadziły do poprawy wyników finansowych firmy. Przedsiębiorstwo utraciło płynność finansową,
a jego kapitał własny osiągnął wartość ujemną – minus 4,9 mln zł. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, iż organ
założycielski, czyli Wojewoda Łódzki, utracił faktyczną kontrolę nad działaniami ostatniego zarządcy komisarycznego PMPM
„Techma-Wieluń”, który wyprowadził znaczną część jego majątku do nowo powstałej prywatnej spółki Zakład Produkcji
Urządzeń i Konstrukcji Stalowych „Techma-Wieluń”, gdzie pełnił funkcję prezesa jednoosobowego zarządu. Tymczasem
Przedsiębiorstwo Mechanizacji Przemysłu Maszynowego „Techma-Wieluń” postawione zostało w stan likwidacji. Przeciwko
byłemu zarządcy komisarycznemu PMPM „Techma-Wieluń” wytoczony został proces karny z oskarżenia o wyrządzenie wielkiej
szkody w majątku przedsiębiorstwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wzmożenie przez organ założycielski nadzoru właścicielskiego nad
przebiegiem czynności naprawczych,
likwidacyjnych i prywatyzacyjnych po-
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dejmowanych wobec przedsiębiorstw,
– opracowanie przejrzystych zasad powoływania zarządców komisarycznych
i likwidatorów przedsiębiorstw,
– wprowadzenie zasady poprzedzania
prywatyzacji przedsiębiorstw rzetelnym

i skutecznym postępowaniem naprawczym,
– eliminowanie powiązań towarzyskobiznesowych osób zaangażowanych
w działania naprawcze i prywatyzacyjne.

Tytu³ kontroli
Prawidłowość
wykorzystania środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Opolu

Cel

Zakres

Ocena dofinansowania ze środków
funduszu wybranych przedsięwzięć
dotyczących ochrony środowiska,
ze szczególnym uwzględnieniem
wykorzystania środków przez beneficjentów.

Kontrolą objęto Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu, Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, Urząd Gminy
w Reńskiej Wsi, Energetykę Cieplną
Opolszczyzny SA, Uniwersytet Opolski
oraz Filharmonię Opolską.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, wspierającego finansowo
przedsięwzięcia proekologiczne kontrolowanych jednostek. Jej zastrzeżenia wzbudził natomiast nieuzasadniony wzrost
kosztów administracyjnych funkcjonowania zarządu i biura funduszu, wydatkowanie przez beneficjentów zlecających roboty
i usługi jego środków z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych oraz niewywiązywanie się z obowiązku rzetelnego
sprawdzania wniosków o pomoc finansową.
Na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano w latach 2003-2004 oraz do końca
czerwca 2005 r. odpowiednio 64,6 mln zł, 69,3 mln zł i 21,9 mln zł. Ich finansowanie było zgodne z przepisami, a przyznane
przez fundusz środki zostały przeznaczone na zadania wymienione w umowach dotacji i pożyczek. Te ostatnie stanowiły
w latach 2003, 2004 i I półroczu 2005 r. dominującą formę wsparcia beneficjentów przez fundusz – odpowiednio 54,6 mln
zł, 62,6 mln zł i 19,5 mln zł, tj. 84,5%, 90,4% i 89,4% udzielonej pomocy. Najwięcej środków przeznaczono w tych latach na
ochronę wód – 31,8 mln zł, 34,6 mln zł i 10 mln zł.
NIK stwierdziła, że fundusz nie egzekwował od beneficjentów terminowego i kompletnego wykonania zadań, natomiast godził
się na renegocjację warunków umów, chociaż nie występowały okoliczności uzasadniające ich zmianę. Kontrola wykazała także,
że fundusz dofinansował i rozliczył dwa zadania nieinwestycyjne na kwotę 358 tys. zł, chociaż nie było ku temu przesłanek.
Jedno z nich, realizowane przez Uniwersytet Opolski, fundusz uznał za wykonane i wypłacił uczelni 168 tys. zł dotacji, mimo
iż przygotowywany biopreparat nie został wdrożony do produkcji a wytworzono jedynie jego niewielką serię próbną, czyli nie
osiągnięto zamierzonego efektu ekologicznego.
Zdaniem NIK, nie było także podstaw do przyznania 839,3 tys. zł dotacji na rozbudowę obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Opolu. Zgodnie z art. 409 ustawy – Prawo ochrony środowiska, środki funduszu mogą być przeznaczane
na wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, przez który należy rozumieć m.in. system pomiarów,
ocen i prognoz stanu środowiska, natomiast o warunki lokalowe, umożliwiające funkcjonowanie państwowego monitoringu
środowiska, powinien zadbać – zdaniem NIK – wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej. Dofinansowywane
powinny być przy tym jedynie zakupy instalacji i urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń powietrza, nie zaś prace budowlane.
Większość zbadanych postępowań o udzielenie przez beneficjentów zamówienia publicznego została przeprowadzona prawidłowo. Kontrolujący zwrócili jednak uwagę, iż w jednym przypadku przy wyborze wykonawców usług nie respektowano reguł
uczciwej konkurencji, przesyłając zaproszenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w toku postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego. Stwierdzono ponadto, że przy typowaniu wykonawców zadań realizowanych przez Energetykę
Cieplną Opole do udziału w tych postępowaniach w komisji przetargowej dopuszczono trzech pracowników posiadających akcje
podmiotu ubiegającego się o zamówienia. W ocenie NIK budzi to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wyegzekwowanie od Uniwersytetu
Opolskiego, na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego, zwrotu 168 tys. zł dotacji ze
względu na nieosiągnięcie zakładanego
efektu ekologicznego,

– egzekwowanie od beneficjentów
środków funduszu przestrzegania
warunków umów dotacji i pożyczek, ze
szczególnym uwzględnieniem realizacji
planowanego zakresu rzeczowego
i ekologicznego zadań, a w razie niewywiązywania się z warunków umownych

– korzystanie z uprawnień do wypowiadania umów, z jednoczesnym żądaniem
zwrotu udzielonej pomocy,
– zapewnienie bezstronności osób
prowadzących postępowanie o udzielenie zamówień publicznych.
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Tytu³ kontroli
Prywatyzacja Zakładów
Azotowych Kędzierzyn SA

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości zbycia przez Naftę Polską SA akcji Zakładów Azotowych
Kędzierzyn SA w Kędzierzynie-Koźlu.

Kontrolę przeprowadzono w Nafcie
Polskiej SA.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła prywatyzację Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA przez spółkę Nafta Polska. Przyjęta przez zarząd tej spółki Procedura
i harmonogram zbycia akcji podmiotów Wielkiej Syntezy Chemicznej, w tym Zakładów Azotowych w Kędzierzynie, przewidująca
negocjacje tylko z tym inwestorem, który zaoferował najwyższą cenę za akcje sprzedawanych podmiotów, niegwarantowała
uzyskania maksymalnych korzyści dla prywatyzowanych zakładów oraz Skarbu Państwa.
Konsekwencją realizacji tej zasady była niemożność podjęcia równoległych negocjacji z drugim inwestorem, który w dniu
złożenia ofert cenowych zaoferował wyższe zaangażowanie finansowe w prywatyzację zakładów, rozumiane jako suma ceny
za akcje i wartości inwestycji gwarantowanych, oraz korzystniejszą strukturę finansowania inwestycji. Najwyższa Izba Kontroli
zwróciła uwagę, że zgodnie z zasadami prowadzenia procesu prywatyzacji Nafta Polska SA – w szczególnie uzsadnionych
przypadkach – miała prawo do zmiany procedury oraz harmonogramu zbycia akcji i podjęcia w dowolnym czasie negocjacji
z jednym lub większą liczbą inwestorów, jednak z uprawnienia tego nie skorzystała.
Do ostatniego etapu procesu zbycia akcji Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA, tj. złożenia oferty cenowej, Zarząd Nafty Polskiej
SA dopuścił dwóch inwestorów: PCC AG, który zaproponował 22,22 zł za 1 akcję i Anwil SA deklarujący 6,54 zł za 1 akcję.
Ze względu na zaoferowanie korzystniejszej ceny zakupu akcji, wyłączność negocjacyjną przyznano firmie PCC AG. Firma
ta podwyższyła jeszcze do 23,14 zł cenę za jedną akcję i ostatecznie zawarta z nią umowa sprzedaży 80% akcji Zakładów
Azotowych w Kędzierzynie opiewała na ponad 100 mln zł.
Już po udzieleniu firmie PCC AG wyłączności negocjacyjnej, a przed podpisaniem z nią umowy sprzedaży akcji, spółka Anwil
wyraziła gotowość ich zakupu na takich samych warunkach, jakie z Naftą Polską ustaliła firma PCC AG. W świetle Procedury
i harmonogramu zbycia akcji podmiotów Wielkiej Syntezy Chemicznej propozycja Anwilu nie mogła być rozpatrywana, ale
– zdaniem NIK – świadczyło to, iż równoległe negocjowanie z obydwoma inwestorami stwarzało szansę uzyskania korzystniejszych warunków sprzedaży akcji zarówno dla budżetu państwa, jak i samych Zakładów.
Główny cel restrukturyzacji zakładał sprywatyzowanie sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej oraz utworzenie nowych podmiotów
gospodarczych o silnej pozycji rynkowej, stabilnych finansowo i rokujących szybki rozwój. Tymczasem procedura prywatyzacji
Zakładów Azotowych w Kędzierzynie przewidywała sprzedaż akcji w trybie zaproszenia do rokowań na podstawie kryterium
najwyższej ceny zaproponowanej przez inwestora. Było to zgodne z wymogami Komisji Europejskiej, ale w myśl strategii
rządowej celem restrukturyzacji, której częścią jest prywatyzacja, nie była wyłącznie maksymalizacja przychodów budżetu
państwa, lecz także utworzenie silnych finansowo podmiotów gospodarczych.
Stwierdzono, że wycena wartości Zakładów, opatrzona klauzulą zastrzeżone, nie dawała wystarczającej informacji o wartości akcji
przeznaczonych do zbycia; trudno bowiem za taką uznać szacunek, w którym dolna i górna granica pozostawały względem siebie
w relacji jak 1:10. Tak szerokie widełki cenowe poddają w wątpliwość osiągnięcie celu zlecenia wyceny – uznała NIK.
Zdaniem Izby, uchwała rady nadzorczej Nafty Polskiej SA w sprawie pełnomocnictw dla zarządu spółki do podpisania umów
prywatyzacyjnych z PPC AG była dotknięta wadą nieważności. Uchwała ta podjęta została przez 3 członków rady nadzorczej,
w tym członka rady czasowo delegowanego do pełnienia funkcji prezesa Nafty Polskiej SA. NIK stoi na stanowisku, iż członek
rady nadzorczej delegowany na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych do wykonywania czynności członka
zarządu, na czas delegowania winien powstrzymać się od pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Wynika to z generalnej
zasady rozdziału funkcji wykonawczej i nadzorczej w spółce akcyjnej oraz jest uzasadnione zakazem łączenia stanowisk,
wyrażonym w art. 387 Kodeksu spółek handlowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– rozważenie możliwości powtórzenia
procedury prywatyzacyjnej Zakładów
Azotowych Kędzierzyn SA,
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– wykorzystanie wszystkich możliwości w celu maksymalizacji korzyści dla
Skarbu Państwa i prywatyzowanych
podmiotów,

– przestrzeganie zasady rozdziału funkcji wykonawczej i nadzorczej
w organach spółki.

Tytu³ kontroli
Gospodarowanie mieniem
Skarbu Państwa przez
Zakłady Azotowe
Kędzierzyn SA

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez
Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA,
w szczególności wyodrębnienia i prywatyzacji części zakładów zajmującej
się produkcją klejów.

Kontrolą objęto Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA w Kędzierzynie-Koźlu.

Tworząc spółkę z o.o. Silekol, a następnie zbywając jej udziały, Zakłady Azotowe
Kędzierzyn SA nie zadbały o maksymalizację swoich zysków. Zdaniem NIK, zarząd
zakładów m.in. bezzasadnie zaniżył wartość aportu wnoszonego do spółki, faworyzował jednego z potencjalnych inwestorów
zainteresowanych nabyciem większości udziałów Silekolu oraz dopuścił do niekorzystnego ustalenia zasad obciążania stron
umowy karami umownymi.
W zawiązanej w 2004 r. spółce Silekol, w której 99% udziałów miały Zakłady Azotowe w Kędzierzynie-Koźlu i 1% Pfleiderer
Grajewo SA, udziały objęte przez Zakłady pokryte zostały w całości aportem rzeczowym, określonym jako środki trwałe i aktywa
obrotowe związane z działalnością Jednostki Biznesowej Kleje. Faktycznym przedmiotem aportu była wewnętrzna, samodzielna
jednostka organizacyjna Zakładów Azotowych, charakteryzująca się odrębnością majątkową i produkcyjno-rynkową. Oprócz
wymienionych w akcie założycielskim spółki aktywów posiadała także – pominiętą bezzasadnie w wycenie aportu wnoszonego
przez zakłady azotowe do nowotworzonej spółki – reputację (m.in. 19 patentów), którą wyceniono na prawie 9 mln zł.
Zdaniem NIK, zarząd Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA jeszcze przed uzyskaniem zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy na bezprzetargowe zbycie udziałów świadomie zmierzał do sprzedaży części zakładów związanej z produkcją klejów
grupie Pfleiderer Grajewo SA, chcąc wyeliminować z tego procesu innych potencjalnych nabywców. Służyło temu m.in. dopuszczenie przedstawiciela Pfleiderer Grajewo SA, posiadającego zaledwie 1% udziałów, do rady nadzorczej spółki Silekol,
co dawało temu podmiotowi możliwość wglądu w bieżącą działalność Silekolu, a także przyznanie spółce z Grajewa prawa
pierwszeństwa nabycia 99% udziałów Silekolu należących do Zakładów Azotowych. W ocenie Izby, prawo to nie wykluczało
przystąpienia innych podmiotów do negocjacji lub ewentualnego przetargu, zaś konkurencyjny tryb zbycia akcji mógł przynieść
Zakładom Azotowym w Kędzierzynie zysk przekraczający 23 mln zł.
Kontrola wykazała, że wskutek awarii instalacji wytwarzającej mocznik, który Zakłady Azotowe dostarczały spółce Silekol,
zakupiły one ten produkt od kontrahentów zewnętrznych za prawie 1,3 mln zł i odsprzedały go spółce za 1,1 mln zł, tracąc
na tej operacji prawie 0,2 mln zł, którą to kwotę zrekompensowano im tylko częściowo. Wyjaśnienia Zakładów Azotowych,
iż powodem podjęcia takiej decyzji była dbałość o ich wizerunek i prestiż oraz że przerwy w dostawie wyniknęły z przyczyn
zawinionych przez Zakłady Azotowe w Kędzierzynie – nie znalazły zrozumienia Izby.
Zastrzeżenia wzbudziło ponadto przyznania spółce Silekol prawa naliczania kar umownych już po 4 godzinach od wstrzymania
dostaw mocznika, przy czym każda następna godzina zwłoki powodowała wzrost kary o 2% wartości niedostarczonego surowca.
Zakłady Azotowe mogły natomiast naliczać kary umowne dopiero po 7 dniach od zaprzestania odbioru, a wzrost kary o 2%
wartości nieodebranego mocznika następował za każdy następny dzień wstrzymania odbioru.
Stwierdzono, że dokonując wyboru brokera ubezpieczeniowego, zarząd Zakładów Azotowych nierówno traktował oferentów,
dopuszczając do tego, aby jeden z nich miał okazję tak zmodyfikować swoją ofertę, by była ona korzystniejsza od oferty
konkurenta.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– podjęcie działań zmierzających do
odzyskania 8,3 mln zł, tj. części aportu
wniesionego do spółki Silekol w postaci
wartości niematerialnych i prawnych,

– rozważenie renegocjowania warunków umowy o dostawy mocznika do
spółki Silekol na zasadach równych
praw i obowiązków,
– rozważenie ustalenia zasad wyboru
brokera lub firmy ubezpieczeniowej w celu
wyeliminowania zagrożenia korupcją.
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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
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– terminowe załatwianie wniosków
i usunięcie zaległości,
– przestrzeganie procedur obowiązujących przy rejestracji i rozpatrywaniu
wniosków,

– wdrożenie informatycznych narzędzi
monitoringu i kontroli oraz obsługi rent
strukturalnych.

Tytu³ kontroli
Prawidłowość
funkcjonowania
izb wytrzeźwień,
ze szczególnym
uwzględnieniem
warunków przyjmowania
i przetrzymywania osób
zatrzymanych oraz
poszanowania ich praw

Cel

Zakres

Ocena funkcjonowania izb wytrzeźwień, warunków lokalowych, wyposażenia w sprzęt i środki medyczne,
kwalifikacji personelu, przestrzegania
procedur przyj-mowania i przetrzymywania pacjentów oraz poszanowania
ich praw.

Kontrolę przeprowadzono w izbach
wytrzeźwień w Poznaniu i Koninie,
Ośrodku Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kaliszu, Ośrodku
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, Miejskim
Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Pogotowiu Socjalnym
w Elblągu, Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację podstawowych zadań
ustawowych przez skontrolowane izby wytrzeźwień, które od stycznia 2005 r.
do końca marca 2006 r. zapewniły doraźną opiekę dla 48 tys. osób nietrzeźwych. Negatywnie oceniono natomiast warunki
lokalowe większości placówek, ich wyposażenie, wymagane zaopatrzenie w leki i sprzęt medyczny, niezbędny do udzielania
pierwszej pomocy. Krytyczne uwagi NIK wywołał także fakt nieinformowania rodziców (opiekunów) oraz sądów rodzinnych
o zatrzymaniu nietrzeźwych nieletnich, co – zdaniem Izby – wynikało z braku jednoznacznego wskazania w przepisach podmiotu
zobowiązanego do niezwłocznego zawiadamiania o takim zdarzeniu.
Ze zdecydowaną dezaprobatą NIK spotkało się także naruszanie konstytucyjnego prawa do nietykalności i wolności osobistej w wypadkach doprowadzania osób do izb wytrzeźwień i stosowania wobec nich środków przymusu bezpośredniego
w okolicznościach lub w trybie nieprzewidzianym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zgodnie z jej zapisami, do izby wytrzeźwień mogą być doprowadzane wyłącznie osoby nietrzeźwe, które swoim zachowaniem
dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, albo znajdują się w okolicznościach zagrażających ich
życiu lub zdrowiu bądź życiu lub zdrowiu innych. Ujawniono jednak przypadki błędnego kwalifikowania zachowań, niedających
podstaw do zatrzymania w izbie wytrzeźwień. Analiza protokołów wykazała, że wśród doprowadzonych znajdowały się m.in.
osoby, u których nie stwierdzono obecności alkoholu w organizmie, ale ich zachowanie w miejscach publicznych funkcjonariusze
policji uznali za agresywne, co nie mogło być dostateczną przesłanką umieszczenia w izbie wytrzeźwień.
Kontrola wykazała, że sporadycznie zdarzające się w izbach wytrzeźwień urazy, samookaleczenia, bójki między nietrzeźwymi
nie wynikały z zaniedbania pracowników opiekujących się zatrzymanymi. W jednej z placówek tamtejszy zespół kontroli wewnętrznej uznał jednak, iż samookaleczenie się pacjenta nastąpiło wskutek braku odpowiedniego nadzoru personelu.
Stwierdzono, że w trzech skontrolowanych jednostkach o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego nie decydował
lekarz lub felczer, ale osoby nieuprawnione, co było sprzeczne z § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych
lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Kontrolujący zwracali uwagę, że chociaż izby wytrzeźwień udzielają osobom przymusowo doprowadzonym świadczeń higieniczno-sanitarnych, a w razie potrzeby również medycznych, nie mają statusu placówek opiekuńczych lub zdrowotnych,
a tym samym nie podlegają żadnemu szczególnemu nadzorowi ze strony organów administracji rządowej. W praktyce izby
wytrzeźwień podlegały jedynie nadzorowi jednostek samorządu terytorialnego, które je utworzyły.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– jednoznaczne wskazanie w przepisach podmiotu odpowiedzialnego za poinformowanie opiekunów i sądu rodzinnego o zatrzymaniu w izbie wytrzeźwień
osoby małoletniej oraz rozszerzenie tego
obowiązku na przypadki doprowadzenia
małoletniego do placówek niebędących
izbami wytrzeźwień,

– zweryfikowanie obowiązującej listy
leków i sprzętu medycznego, w jakie
powinny być wyposażone ambulatoria
izb wytrzeźwień,
– rozważenie potrzeby podjęcia przez
Ministra Zdrowia inicjatywy legislacyjnej
zmierzającej do objęcia izb wytrzeźwień
nadzorem ze strony organów administracji rządowej.
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Tytu³ kontroli
Prawidłowość planowania
i wykorzystania środków
na wynagrodzenia oraz
zmiany w organizacji
wewnętrznej jednostek
administracji publicznej
stopnia wojewódzkiego

Cel

Zakres

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
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– rzetelne planowanie etatów w urzędach wojewódzkich oraz jednostkach
podległym wojewodom,

– określenie konkretnych celów wprowadzanych zmian organizacyjnych.

Tytu³ kontroli
Zasadność udzielenia
i realizacji poręczenia ze
środków budżetu państwa
spłaty kredytu na budowę
wytwórni preparatów
osoczopochodnych
przez Laboratorium
Frakcjonowania Osocza
Sp. z o.o. w Mielcu

Cel

Zakres

Ocena wyboru Nedepol Sp. z o.o. na
wykonawcę zakładu frakcjonowania
osocza, poręczenia ze środków budżetu państwa spłaty kredytu na budowę
wytwórni preparatów osoczopochodnych przez spółkę LFO w Mielcu,
ocena działań Ministra Finansów
podejmowanych po udzieleniu tego
poręczenia oraz działań Ministra Zdrowia związanych z budową przez LFO
zakładu frakcjonowania osocza.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie
Zdrowia.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła fakt wyboru spółki Nedepol na wykonawcę zakładu frakcjonowania osocza. Dokonując owego wyboru Minister
Zdrowia i Opieki Społecznej przekroczył swoje uprawnienia, gdyż nie posiadał upoważnienia do wytypowania podmiotu, który
wybuduje i uruchomi taką placówkę. Podobnie oceniła Izba zaaprobowanie przez Ministra Finansów wniosku Laboratorium
Frakcjonowania Osocza w Mielcu o udzielenie przez Skarb Państwa poręczenia spłaty kredytu na budowę wytwórni preparatów
osoczopochodnych, mimo słabego zabezpieczenia roszczeń Skarbu Państwa jako poręczyciela i dużego ryzyka wynikającego
z zabezpieczenia kredytu głównie na przyszłym majątku spółki.
Zawierając w 1997 r. w imieniu Skarbu Państwa umowę poręczenia – w wysokości 25,9 mln dolarów amerykańskich – spłaty
kredytu udzielonego LFO przez konsorcjum banków, bez ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia na wypadek konieczności spłaty tego kredytu, Minister Finansów przekroczył upoważnienie udzielone mu przez Radę Ministrów. Zabezpieczeniem
było jedynie 15 weksli in blanco, gdyż ani Nedepol (spółka-matka LFO), ani Zygmunt N. – główny udziałowiec tych podmiotów
– nie odpowiadali własnym majątkiem za zobowiązania wobec banków z tytułu kredytu ani za zobowiązania wobec Skarbu
Państwa z tytułu poręczenia. Zdaniem NIK, podstawowe zasady ochrony interesów Skarbu Państwa przy udzielaniu poręczenia
wymagały ustanowienia zabezpieczeń stosownych do jego wysokości.
Mimo wygaśnięcia umowy kredytu – co zdaniem Izby nastąpiło w lutym 1998 r. z powodu niedostarczenia przez kredytobiorcę
wymaganych dokumentów – a wraz z nią zobowiązania Skarbu Państwa jako poręczyciela, w marcu tegoż roku konsorcjum
bankowe wypłaciło spółce LFO środki z kredytu, uznając bezpodstawnie Skarb Państwa za poręczyciela.
Ostatecznie zakład frakcjonowania osocza nie powstał, natomiast spółka nie spłaciła zaciągniętego kredytu. Konsorcjum bankowe wystąpiło więc w 2003 r. do Skarbu Państwa jako poręczyciela o zapłatę 14,5 mln dolarów wraz z odsetkami. W 2006 r.
banki wyegzekwowały od niego 60,9 mln zł z tytułu udzielonego poręczenia. W ocenie NIK, było to świadczenie nienależne
ze względu na wcześniejsze wygaśnięcie zobowiązania Skarbu Państwa jako poręczyciela. Kwota 60,9 mln zł wypłacona
z tytułu poręczenia stanowi szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w rozumieniu art. 296 § 1 i 3 kodeksu karnego, a za jej
wyrządzenie odpowiedzialność ponosi ówczesny Minister Finansów.
Zdaniem NIK, przedstawione nieprawidłowości wynikały z nagannej przychylności wysokich funkcjonariuszy państwa
zainteresowanych budową zakładu frakcjonowania osocza, którzy zbagatelizowali poważne ryzyko przedsięwzięcia i bez
uzasadnionych powodów odstąpili od zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa. Wskazują też na możliwość wystąpienia
sytuacji korupcyjnych na styku sfery publicznej i prywatnej. Poręczenie Skarbu Państwa posłużyło bowiem LFO do uzyskania
środków z kredytu bankowego, które pod pretekstem operacji gospodarczych przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi
bądź kontrolowanymi przez udziałowców LFO, były wyprowadzane za granicę.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– kontynuowanie starań o zwrócenie
Skarbowi Państwa 60,9 mln zł, nienależnie wyegzekwowanych przez banki,
– zabezpieczanie roszczeń Skarbu
Państwa, aby w razie udzielenia porę-

czeń ze środków publicznych ryzyko
ekonomiczne przedsięwzięć obejmowanych poręczeniem ponosiły również
podmioty lub osoby korzystające
z poręczenia.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie środków
wspólnotowych
z Finansowego Instrumentu
Wspierania Rybołówstwa
(FIWR) na restrukturyzację
rybołówstwa morskiego

Ocena wykorzystania środków budżetu
państwa oraz Unii Europejskiej z FIWR
na restrukturyzację floty rybackiej,
w tym dostosowanie jej wielkości do
zasobów morskich, odnowę i modernizację, a także ocena pomocy dla tych
rybaków, którzy stracili zatrudnienie
w wyniku restrukturyzacji.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz jej regionalnych oddziałach w województwach
pomorskim, warmińsko-mazurskim
i zachodniopomorskim.

Na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo
ryb 2004-2006” przewidziano 1.087,3 mln zł, w większości pochodzących z publicznych środków wspólnotowych, z których do końca I kwartału 2006 r. wydatkowano 319,9 mln zł. Program ów przewidywał m.in.
dostosowanie nakładu połowowego do zasobów morskich oraz modernizację i odnowę bałtyckiej floty rybackiej. Cel pierwszy
osiągnięto zmniejszając do końca I kwartału 2006 r. flotyllę rybacką o 327 jednostek (w maju 2004 r. zarejestrowanych było
417 kutrów i 863 łodzie rybackie), m.in. drogą ich złomowania lub zmiany dotychczasowego przeznaczenia.
Kwota wypłaconych rekompensat za złomowanie jednostek połowowych wyniosła 273,5 mln zł, a przeciętna wysokość
przyznanej rekompensaty z tego tytułu – 940 tys. zł. Przy typowaniu statków do złomowania przyjęto zasadę przyznawania
punktów za wiek jednostki i okres posiadania tytułu własności, uwzględniając w pierwszej kolejności statki łowiące na Morzu
Bałtyckim. W rzeczywistości nie przestrzegano owych zasad, a o wypłacie środków decydowała kolejność złożenia wniosków,
co nie gwarantowało likwidacji najstarszych oraz najbardziej wyeksploatowanych łodzi i kutrów.
NIK zwraca również uwagę, że oddziały ARiMR udzielały pomocy finansowej za złomowanie statków właścicielom, którzy nie
wykazali, że używane one były do rybołówstwa morskiego przez co najmniej 75 dni w każdym z dwóch okresów 12 miesięcznych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Takie postępowanie było sprzeczne z rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”.
Fiaskiem zakończyła się próba odnowy i unowocześnienia floty rybackiej. Z powodu niewydania w 2004 r. przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia określającego wzór umowy o dofinansowanie budowy nowych statków rybackich,
w ogóle nie wykorzystano wsparcia finansowego, które wygasło z końcem 2004 r. Stosowny wzór został opublikowany dopiero w styczniu 2005 r. Znikome także było zainteresowanie środkami unijnymi na modernizację jednostek. Do końca marca
2006 r. właścicielom statków wypłacono zaledwie 80,6 tys. zł, kwotę stanowiącą 0,1% limitu na lata 2004-2006, co zdaniem
Izby groziło niewykorzystaniem przyznanych środków.
Do końca I kwartału 2006 r. z tytułu utraty miejsca pracy na statku wypłacono rybakom prawie 40 mln zł, tj. 26% kwoty 151,7 mln
zł przeznaczonej na ten cel. Była to albo jednorazowa rekompensata w wysokości 40,8 tys. zł, albo świadczenie o charakterze
zbliżonym do wcześniejszej emerytury w kwocie 700-1300 zł miesięcznie.
Izba krytycznie oceniła działania Ministra Finansów związane z wdrażaniem Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli
Finansowej Funduszy Strukturalnych (SIMIK). Mimo formalnego odbioru oprogramowania tego systemu w grudniu 2004 r., do
dnia zakończenia kontroli (grudzień 2005 r.) SIMIK, na który wydatkowano 12,6 mln zł, nie został uruchomiony. Brak systemu
informatycznego do obsługi funduszy strukturalnych spowodował, że ARiMR podjęła własne prace nad budową Oprogramowania
Funduszy Strukturalnych Agencji, co – zdaniem NIK – było działaniem nierzetelnym i niegospodarnym. Także i ten system nie
został w pełni uruchomiony do dnia zakończenia kontroli, chociaż prace nad nim trwały rok i pochłonęły 13,6 mln zł.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– uruchomienie przez Ministra Finansów systemu SIMIK we wszystkich
jednostkach zarządzających i wdraża-
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jących SPO RiPR, w celu zapewnienia
bieżącego monitoringu i zarządzania
programem,
– dokonanie przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmiany

zasad i procedur udzielania pomocy
finansowej rybakom w celu uniemożliwienia wypłaty rekompensat osobom
nieuprawnionym.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Gospodarowanie środkami
publicznymi przez
instytucje kultury, dla
których organizatorem jest
miasto stołeczne Warszawa

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 i 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 placówek kulturalnych, 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 instytucji
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,

– opracowanie założeń udzielania i rozliczania dotacji dla instytucji kultury,
– rozważenie możliwości przekazywania dotacji i nadzorowania ich
wykorzystania przez jedną jednostkę
organizacyjną Urzędu Miasta.
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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-
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stracji i archiwizacji rozmów prowadzonych na stanowiskach kierowania,
– stworzenie warunków do sprawnego
szkolenia specjalistycznego służb dyżurnych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie przez małe
i średnie przedsiębiorstwa
pomocy finansowej
uzyskanej w ramach
programu PHARE 2001
Spójność społecznogospodarcza – rozwój
małych i średnich
przedsiębiorstw z Funduszu
Dotacji Inwestycyjnych

Ocena wykonania zadań przez jednostki uczestniczące w procesie przyznawania i wykorzystania środków z FDI.

Kontrolą NIK objęto 5 instytucji finansujących, wśród nich 4 agencje
rozwoju regionalnego – we Wrocławiu,
w Toruniu, Koninie, Szczecinie, Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w Warszawie oraz 29 podmiotów
gospodarczych – beneficjentów programu.

Izba pozytywnie oceniła zarówno sposób realizowania przez regionalne instytucje
finansujące zadań związanych z zarządzaniem Funduszem Dotacji Inwestycyjnych,
jak i wykorzystanie przez małych i średnich przedsiębiorców otrzymanych dotacji. Nieprawidłowości, jakie pojawiły się na
etapie zarządzania tymi środkami, a także ich spożytkowania nie miały, w ocenie NIK, istotnego wpływu na skontrolowaną
działalność. Ustalenia kontroli wskazują, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zawiadująca programem FDI na
poziomie krajowym, prawidłowo realizowała swe zadania, przekazując regionalnym instytucjom finansującym (RIF) środki
unijne i budżetowe na sfinansowanie tego zamierzenia. Sprawozdania z realizacji programu i jego rozliczenie finansowe
były, w ocenie NIK, sporządzone przez PARP rzetelnie. Izba pozytywnie oceniła też wykorzystanie przez małych i średnich
przedsiębiorców otrzymanych dotacji. W efekcie realizacji programu FDI firmy te odnotowały wzrost zatrudnienia i przychodów
ze sprzedaży towarów i usług.
Skontrolowane regionalne instytucje finansowe o możliwości uzyskania środków pomocowych przez przedsiębiorców informowały za pomocą sieci punktów konsultacyjnych i w internecie. NIK pozytywnie ocenia realizowanie przez RIF zasady merytorycznego opiniowania wniosków o dotacje. Izba stwierdziła jednak, że w 3 regionalnych instytucjach finansowych te same
osoby przyjmowały i oceniały wnioski podmiotów gospodarczych o dotacje i jednocześnie odpowiadały za wypłatę dotacji oraz
kontrolę rozliczeń tychże beneficjentów. Mechanizm taki był potencjalnie korupcjogenny, stanowił też naruszenie określonego
w umowach między RIF a PARP wymogu rozdziału między funkcjami kontraktowania i wdrażania programu dotowania.
Na realizację programu FDI w skali całego kraju przeznaczono 64,2 mln euro, z czego wykorzystane zostało niewiele ponad
80%. Oznacza to m.in., że 9,2 mln euro trzeba było zwrócić Komisji Europejskiej. Limit budżetowy programu nie został wykorzystany we wszystkich zbadanych przez Izbę RIF. Mimo pozostawania w ich gestii pewnej puli środków przeznaczonych
na realizację programu FDI, wielu przedsiębiorców nie zostało zakwalifikowanych do otrzymania pomocy – właśnie z powodu
ich braku. Zdaniem NIK, sytuacja taka wynikała z przyjętej procedury zamykania zawartych umów dotacji. Oszczędności
w wydatkowanych środkach powstawały na etapie rozliczeń zakończonych umów, gdy zainteresowani wydatkowali mniej niż
deklarowali, bądź w ogóle odstąpili od umów. Tak uwolnione środki nie mogły być jednak przydzielone innym zainteresowanym,
ponieważ upłynął już termin zawierania umów o dotowanie.
W ocenie przedsiębiorców starających się o dotacje, zasady kwalifikowania do pomocy publicznej są niepotrzebnie sformalizowane, co przejawia się m.in. w zbyt długim oczekiwaniu na ocenę złożonego wniosku i zawarcie umowy dotacji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– podjęcie działań umożliwiających
pełne wykorzystanie środków kierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw jako pomoc publiczna,
– wprowadzenie rozwiązań systemowych zmierzających do zminimalizowa-

nia kwot środków niewykorzystanych
w programach pomocy publicznej,
– zminimalizowanie barier proceduralnych ograniczających dostęp przedsiębiorców do tego rodzaju pomocy
publicznej.
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Tytu³ kontroli
Przygotowanie, realizacja
i finansowanie budowy
siedziby Telewizji Polskiej
SA w Warszawie

Cel

Zakres

Ocena działalności TVP jako inwestora na kolejnych etapach zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa budynku
redakcyjno-biurowego i garażu wolnostojącego u zbiegu ul. Woronicza
i Samochodowej w Warszawie”.

Kontrolę przeprowadzono w Telewizji
Polskiej SA z siedzibą w Warszawie.

Izba negatywnie oceniła realizację przez TVP budowy biurowca i garażu. Inwestycję
rozpoczęto w 1997 r. rozpisaniem konkursu architektonicznego. Mimo iż termin jej
zakończenia ustalono na 2003 r., to w listopadzie 2005 r. – czasie rozpoczęcia kontroli NIK – prace nadal trwały. Ujawniono
także znaczące nieprawidłowości na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
Z ustaleń kontroli wynika, że w 2001 r. przy wyborze generalnego wykonawcy inwestycji TVP nie stosowała przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych, lecz ogłaszając przetarg dla jego wyłonienia, posłużyła się Regulaminem postępowania przetargowego uchwalonym przez Zarząd TVP SA w 1996 r. W opinii NIK telewizja była zobowiązana do stosowania ustawy.
Z 9 złożonych ofert, 6 nie spełniało wymogów formalnych, a zatem zgodnie z regulaminem powinny one zostać odrzucone. Jednak to właśnie wadliwa oferta firmy PIA-PIASECKI SA, będącej w gorszej sytuacji finansowej od innych oferentów
i nieposiadającej wymaganej liczby referencji, została wybrana przez komisję przetargową. W kwietniu 2001 r. TVP zawarła
z firmą PIA-PIASECKI umowę na wykonanie pod klucz w ciągu 89 tygodni, za kwotę 93,8 mln zł, budynku biurowego oraz
wielopoziomowego garażu.
W lipcu 2002 r., gdy generalny wykonawca przestał płacić podwykonawcom, tempo prac na budowie znacznie spadło. Z uwagi
na zawinione przez wykonawcę opóźnienie prac, sięgające 30 dni w stosunku do harmonogramu, oraz niezadowalającą
jakość robót, w listopadzie 2002 r. TVP odstąpiła od umowy z firmą PIA-PIASECKI. Do tego czasu wykonawca doprowadził
budynek do 9. kondygnacji – na planowanych 13 – i ukończył wszystkie 4 kondygnacje garażu. Na podstawie wystawionych
faktur telewizja wypłaciła firmie PIA-PIASECKI 29,5 mln zł netto. Tymczasem, według rzeczoznawców, wartość kosztorysowa
wykonanych robót – 35,8 mln zł netto, ze względu na wady i usterki powinna zostać pomniejszona o 40%. Tym samym TVP
nadpłaciła 5,2 mln zł, i choć z tytułu polisy ubezpieczeniowej uzyskała 7 mln zł, nie odzyskała jednak 9,3 mln zł należnych
z tytułu kar umownych.
W ocenie Izby, nadzór TVP nad inwestycją był niedostateczny. Tworzono coraz to nowe struktury organizacyjne i powoływano
kolejne osoby odpowiedzialne za przebieg inwestycji, bez jednoznacznego określenia ich kompetencji. Powstały chaos organizacyjny utrudnił przypisanie konkretnym osobom odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji inwestycji, a to właśnie
brak należytego nadzoru ze strony inwestora – w opinii NIK – jest m.in. przyczyną złej jakości prac i powstałych opóźnień.
NIK pozytywnie oceniła fakt podjęcia, po rozwiązaniu umowy z firmą PIA-PIASECKI, robót mających na celu zabezpieczenie
konstrukcji budynku redakcyjno-biurowego, zwróciła jednak uwagę, że firmie Modzelewski&Rodek zlecono przystąpienie
do prac z pominięciem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. W czerwcu 2005 r. TVP ogłosiła przetarg na wybór
wykonawcy prac pozostałych do zakończenia inwestycji. Wykonawca został wybrany, jednak ze względu na skargę do sądu
jednego z oferentów postępowanie, a tym samym budowa, przeciąga się. W końcu marca 2006 r. nowa siedziba TVP znajdowała się w stanie surowym zamkniętym.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie rzetelnej oceny ofert
składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
– doprowadzenie do bieżącego naliczania i egzekwowania od wykonawców
kar umownych w przypadku opóźnień
w realizacji inwestycji,
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– zapewnienie prawidłowego nadzoru
inwestorskiego nad realizowaną inwestycją,
– zintensyfikowanie działań w celu
zakończenia prowadzonej inwestycji
i oddania do użytkowania wznoszonych
obiektów.

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,

– 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, uwzględniającej
metodę analizy porównawczej, zapewniającej ochronę interesów odbiorców
energii elektrycznej przed zawyżaniem
poziomu opłat.
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Tytu³ kontroli
Zagospodarowanie mienia
Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa przez
Agencję Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy
we Wrocławiu w latach
2000-2004

Cel

Zakres

Ocena gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
przez Agencję Nieruchomości Rolnych
– Oddział Terenowy we Wrocławiu.

Kontrolą objęto: Agencję Nieruchomości Rolnych OT we Wrocławiu, 3 gminy
i 2 podmioty realizujące w imieniu
agencji zadania z zakresu gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 5 jednostek
dzierżawiących jego grunty.

Izba negatywnie oceniła działalność Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości
Rolnych we Wrocławiu, szczególnie zaś naruszanie interesów Skarbu Państwa
przy sprzedaży i oddawaniu w dzierżawę gruntów zasobu oraz nierealizowanie zadań wynikających z ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego. Sprzedając grunty ZWRSP nie wykorzystywano wszystkich możliwości osiągnięcia najkorzystniejszych cen.
W ocenie NIK, w sposób niegospodarny, tj. poniżej cen rynkowych, zbyto 36% gruntów spośród areału, którego sprzedaż Izba
objęła szczegółowym sprawdzeniem. Jest to niepokojący sygnał mogący świadczyć o znacznej skali zjawiska.
Badanie 150 umów sprzedaży 776 ha za kwotę ponad 13 mln zł wykazało m.in., że dopuszczono do zbycia 240 ha określonych
jako grunty rolne, po cenie znacznie niższej od rynkowej. Atrakcyjne położenie w pełni usprawiedliwiało przekwalifikowanie
tych terenów na cele nierolnicze przed wystawieniem ich do sprzedaży. W rezultacie nabywcy działek, kupujący je pod budowę
domów jednorodzinnych, zapłacili za nie jak za ziemię rolną – po 1,20 zł za m², gdy tymczasem cena parceli budowlanych
kształtowała się w tej okolicy na poziomie 30 zł za m². W ocenie Izby, utracono w ten sposób przychody rzędu 11 mln zł.
Kontrola wykazała także nieprawidłowości związane z ustalaniem czynszu za wydzierżawiane grunty. Zdaniem NIK, liczne
przypadki zaniżania opłaty dzierżawnej doprowadziły do utraty 213 tys. zł. Zaniechanie podniesienia czynszu przy przedłużaniu
dzierżawy na okres powyżej 10 lat, dla zbliżenia go do stawek rynkowych, spowodowało uszczuplenia przychodów o kolejne
474 tys. zł. Jednocześnie narastały opóźnienia w spłatach czynszu dzierżawnego – na kwotę co najmniej 377 tys. zł – co
należy wiązać z nieskutecznym prowadzeniem przez agencję nadzoru właścicielskiego nad wydzierżawionym mieniem. Mało
efektywne były też próby windykacji przez wrocławski oddział agencji należności z tytułu dzierżawy i sprzedaży mienia. Działania
podejmowane wobec 29 największych dłużników, zalegających z zapłatą 30 mln zł, były wyjątkowo opieszałe – wezwania do
zapłaty wysyłano z opóźnieniem wynoszącym od 2 do 35 miesięcy – i nieskuteczne. Nie zdołano nawet wyegzekwować 5 mln
zł zasądzonych prawomocnie nakazami płatności.
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego przewidziała instrumenty służące poprawie struktury obszarowej gospodarstw oraz
przeciwdziałające nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych. Jednym z nich jest prawo pierwokupu, z jakiego może
skorzystać Agencja Nieruchomości Rolnych w razie sprzedaży przez inny pomiot ziemi rolniczej. Kontrolerzy NIK stwierdzili
jednak, że oddział we Wrocławiu korzystał z tego uprawnienia w stopniu śladowym. Na 6,7 tys. transakcji przeprowadzonych
w ciągu półtora roku – od momentu wejścia w życia ustawy do końca 2004 r. – Agencja zastosowała prawo pierwokupu jedynie
9 razy, kupując 179 ha – 0,86% areału całości sprzedanych gruntów. Niekiedy nieskorzystanie z prawa pierwokupu wynikało
z obawy przed ryzykownym zainwestowaniem i zamrożeniem znacznej sumy. Wiązał się z tym brak należytego rozeznania
w planach rozwoju obszarowego gospodarstw prowadzonych przez rolników indywidualnych.
Izba zwróciła też uwagę na wysoce niegospodarne praktyki OT ANR we Wrocławiu, polegające na korzystaniu z kosztownego
pośrednictwa spółki z grupy TON AGRO przy sprzedaży ziemi. W latach 2000-2004 spółkom tej grupy, za pośrednictwo
w sprzedaży 44,8 ha, oddział wypłacił wynagrodzenie w wysokości 2,8 mln zł, stanowiące 48% ceny sprzedaży. Było ono
niewspółmiernie wysokie zarówno w stosunku do bezpośrednich nakładów poniesionych w związku ze zbyciem tych gruntów,
jak i do wysokości prowizji wypłacanych przez oddział innym podmiotom za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– poprzedzanie sprzedaży gruntów atrakcyjnych inwestycyjnie
zmianą ich przeznaczenia na cele
zabudowy,
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– rzetelne ustalanie należności
Agencji Nieruchomości Rolnych
za sprzedaż i dzierżawę gruntów
i ich skuteczne windykowanie,
– racjonalne korzystanie przez
ANR z prawa pierwokupu ziemi

rolnej, stosownie do wymogów
i celów ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Rozliczanie składek na
ubezpieczenia emerytalne,
przekazywanych przez
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych do otwartych
funduszy emerytalnych
w latach 2001-2005
(I półrocze)

Ocena realizacji przez ZUS obowiązku
przekazywania i rozliczania składek
na ubezpieczenie emerytalne do otwartych funduszy emerytalnych oraz
egzekwowania ich od płatników.

Kontrolą objęto: Centralę Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy
Emerytalnych oraz 23 terenowe oddziały ZUS w 13 województwach.

Kontrola wykazała, że w badanym okresie w rozliczaniu i przekazywaniu przez ZUS
składek do OFE zaszły korzystne zmiany. Wyraźnie zmniejszyło się zadłużenie
ZUS z tego tytułu wobec OFE, nastąpił też zauważalny postęp w terminowości przekazywania składek. Nadal jednak ZUS nie
przekazał OFE wszystkich składek pobranych między rokiem 1999 a 2002.
W latach 2001-2005 (I półrocze) Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał na rzecz otwartych funduszy emerytalnych 46,9 mld
zł z tytułu składek i odsetek od opóźnionych wpłat. Przekazywanie składek na ubezpieczenie emerytalne do OFE przebiegało,
zwłaszcza w pierwszym okresie wdrażania reformy systemu ubezpieczeń społecznych, z zakłóceniami. Ich przyczyny leżały
zarówno po stronie płatników, którzy – przynajmniej na początku – popełniali wiele błędów w dokumentach zgłoszeniowych,
rozliczeniowych i płatniczych, jak i po stronie ZUS – z powodu niewłaściwego funkcjonowania obsługującego firmę Kompleksowego Systemu Informatycznego i w rezultacie wielomiesięcznego generowania dokumentów. Efektem tych komplikacji był
brak możliwości identyfikacji kont ubezpieczeniowych oraz terminowego rozliczenia i przekazywania należnej składki.
Zobowiązanie z tytułu wpłaconych do ZUS do końca 2002 r., a nieprzekazanych do OFE składek, wraz z odsetkami, zgodnie
z postanowieniami ustawy o przejęciu przez SP zobowiązań ZUS z tytułu nieprzekazanych składek do OFE, obciąża Skarb
Państwa. Jego szacunkowa wartość, według Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, wyniosła 30 czerwca
2005 r. 8,6 mld zł. Uregulowane mogły być wszakże tylko płatności zidentyfikowane i zaewidencjonowane przez ZUS na
kontach ubezpieczonych do 25 grudnia 2006 r.
Z ustaleń kontroli NIK wynika, że z upływem lat funkcjonowanie reformy systemu ubezpieczeń ulegało poprawie, sukcesywnie
eliminowano przyczyny nieterminowego przekazywania składek do OFE. Praktycznie od 2002 r. nie było już większych kłopotów
z identyfikacją ubezpieczonych, a ZUS niemal wszystkie składki przekazywał funduszom na bieżąco. Wprowadzone w systemie
informatycznym ZUS zmiany doprowadziły do poprawy poboru, rozliczania i odprowadzania składek do OFE. System ten ciągle
jednak nie obejmuje całości spraw związanych z II filarem ubezpieczeń, m.in. windykacji sum należnych z tytułu opóźniania
przez płatników wpłat składek do ZUS, co Izba ocenia negatywnie.
Izba zwraca też uwagę, że pierwsze wypłaty z II filaru ubezpieczeń nastąpią już w 2009 r. Zgodnie z ustawą o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, środki zgromadzone w OFE należy przenieść do wybranego przez zainteresowanego
zakładu ubezpieczeń emerytalnych, który będzie dokonywał wypłat. Tymczasem nie dokonano jeszcze uregulowań prawnych,
na podstawie których można by powołać takie zakłady oraz określić zasady współpracy między nimi a ZUS i OFE. Brak tych
przepisów opóźni, w ocenie NIK, możliwość jednoczesnego przyznawania świadczeń z I i II filaru ubezpieczeń, spowolni też
prace nad opracowaniem odpowiednich dla tego systemu narzędzi informatycznych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– przyspieszenie prac nad ustawą
ustalającą zakłady ubezpieczeń emerytalnych i zasady wypłaty emerytur
członkom otwartych funduszy emerytalnych,

– podjęcie działań zmierzających do
zmniejszenia zadłużenia z tytułu wpłaconych do ZUS składek na OFE,
– dalsze modyfikowanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS,
pozwalające na pełną obsługę II filaru
ubezpieczeń.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja programu
wieloletniego Program dla
Odry 2006, szczególnie
w obszarze zabezpieczenia
przeciwpowodziowego

Ocena wykonania zadań związanych
z budową w latach 2002-2006 systemu zintegrowanej gospodarki wodnej
dorzecza Odry, prawidłowości realizacji
wybranych projektów finansowanych
w ramach programu, wykorzystania
środków pomocowych Unii Europejskiej.

Kontrolą objęto 24 podmioty: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Środowiska, urzędy wojewódzkie
we Wrocławiu, Bydgoszczy, Gorzowie
Wlkp., Łodzi, Opolu, Szczecinie,
Katowicach, Poznaniu, regionalne zarządy gospodarki wodnej w Gliwicach,
Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, regionalne zarządy melioracji i urządzeń
wodnych we Włocławku, Zielonej
Górze, Katowicach, Poznaniu, Łodzi,
Opolu, Szczecinie, Wrocławiu oraz regionalne dyrekcje lasów państwowych
we Wrocławiu i Katowicach.

Program dla Odry 2006 – powstały po katastrofalnej powodzi w dorzeczu tej rzeki
w lipcu 1997 r. – zakładający zbudowanie w latach 2002-2016 systemu zintegrowanej gospodarki wodnej, uwzględniającego m.in. zabezpieczenie przeciwpowodziowe, ochronę czystości wód oraz potrzeby
transportu rzecznego, nie został – zdaniem NIK – rzetelnie przygotowany i nie jest realizowany w sposób właściwy. Oceny tej
nie zmienia fakt, iż część zadań została wykonana, m.in. odbudowano i zmodernizowano wały przeciwpowodziowe na długości
100 km oraz zwiększono o 96,4 mln m3 zbiornikową i polderową retencję wód.
Poważną przeszkodą, wstrzymującą prace, było zbyt późne wyznaczenie Pełnomocnika Rządu ds. Programu dla Odry 2006.
Spowodowało to roczną zwłokę w finansowaniu programu ze środków budżetowych i nieprzekazanie w 2002 r. planowanych
44,2 mln zł. W latach 2002-2005 na przedsięwzięcia objęte programem przeznaczonych zostało jedynie 214 mln zł, z których
wykorzystano 209,5 mln zł, a 4 mln zł przesunięto na 2006 r. W sytuacji niedostatku środków działaniem niegospodarnym,
zdaniem NIK, było zwrócenie 0,5 mln zł do budżetu państwa, a także finansowanie zadań nieobjętych programem i zlecanie
kolejnych, kosztownych opracowań, mimo że nie były wykorzystywane sporządzone wcześniej. Z dezaprobatą Izby spotkał
się również brak skuteczności w zabiegach o pozyskanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej.
Kontrolujący zwrócili uwagę, że pełnomnocnik rządu nigdy nie doprowadził do sporządzenia szczegółowego planu finansowo-rzeczowego oraz harmonogramu realizacji programu. W rezultacie nie zostały określone szczegółowe wytyczne dla
uczestniczących w nim jednostek, nie zostały też ujednolicone zasady kwalifikowania do programu poszczególnych zadań.
Brak takiego planu wprowadził chaos do sprawozdawczości, w której wykazywane były wydatki wykraczające poza założenia
programu, co spowodowało zawyżanie danych o jego finansowym zaawansowaniu.
Niezgodnie z ustalonym terminarzem przebiegała realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wymienionych w ustawie
o ustanowieniu programu. Część z nich finansowano z wyprzedzeniem, zarazem nie kierując środków na te przedsięwzięcia,
które miały być rozpoczęte w latach 2003-2004. W procesie inwestycyjnym nie były respektowane zasady i procedury zamówień
publicznych. Niewłaściwie przygotowywano dokumenty przetar-gowe, bezprawnie odstępowano od warunków i wymogów
przetargu, nadużywano prawa do zmiany ich treści. Miały miejsce przypadki wskazujące na możliwość zaistnienia korupcji.
Zdaniem NIK, przedstawionym nieprawidłowościom sprzyjał niedostateczny nadzór Pełnomocnika Rządu ds. Programu dla Odry
2006 nad wydatkowaniam środków publicznych oraz Prezesa Rady Ministrów, któremu pełnomocnik przekazywał z opóźnieniem
informacje o stanie prac. Wskutek tego także Rada Ministrów nie dotrzymywała ustalonego na 31 marca terminu przedstawienia
Sejmowi rocznego sprawozdania o postępie robót. Ponadto Izba krytycznie oceniła działalność Komitetu Sterującego, organu
opinodawczo-doradczego premiera, który nie wywiązywał się m.in. z obowiązków opiniowania i inicjowania aktów prawnych
związanych z realizacją zadań programu.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– zapewnienie skutecznego nadzoru
nad realizacją Programu dla Odry 2006,
w sposób gwarantujący prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi,

– opracowanie wymaganych planów
i harmonogramów realizacji Programu
dla Odry 2006.

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 przejścia podziemne, 2 tys. mb kanalizacji deszczowej,
chodniki i parkingi. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła 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 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 zwróciła 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

inwestycji zlecanych przez miasto,
a w szczególności trybu wyboru projektantów, inwestorów zastępczych
i wykonawców robót,

– egzekwowanie przyjętych procedur
postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych.
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Tytu³ kontroli
Realizacja przez organy
administracji publicznej
obowiązku zapewnienia
bezpieczeństwa
uczestnikom imprezy
„Przystanek Woodstock”
w Kostrzynie nad Odrą

Cel

Zakres

Ocena działań organów administracji
publicznej związanych z zabezpieczeniem imprezy masowej „Przystanek
Woodstock” w Kostrzynie nad Odrą
oraz dostosowania przepisów ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych
do realiów imprez podobnych „Przystankowi Woodstock”.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie
Miasta Kostrzyn nad Odrą, Lubuskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie
Wlkp. oraz tamtejszej wojewódzkiej
i miejskiej komendzie Policji, komendzie miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej i powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej.

„Przystanek Woodstock”, jedna z największych imprez masowych w kraju, organizowana przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kostrzynie nad
Odrą, mimo zgromadzenia na niewielkim obszarze (50 ha w 2004 r. i 70 ha w 2005 r.) tysięcy młodych ludzi, wśród których
znaleźli się przedstawiciele różnych subkultur, niekiedy o nieprzyjaznym wobec siebie nastawieniu, była przedsięwzięciem
bezpiecznym. Ani w miejscu koncertów, ani w mieście nie odnotowano zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Mimo pozytywnej oceny działań organów administracji publicznej, podejmowanych w celu zapewnienia ładu, Najwyższa Izba
Kontroli stwierdziła jednak nieprawidłowości, które mogły naruszyć ów stan.
Jej zastrzeżenia dotyczyły wydawania przez burmistrza Kostrzyna zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych, chociaż
ubiegający się o nie składali niekompletne dokumenty, m.in. bez wymaganej opinii kierownika pogotowia ratunkowego, zasad
postępowania w razie pożaru lub innego zagrożenia, instrukcji określającej zadania służby porządkowej. NIK krytycznie oceniła
też udzielenie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż piwa na terenie imprezy, co było sprzeczne z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wprawdzie burmistrz argumentował, że powodem wydawania zezwoleń na
nadzorowaną sprzedaż piwa była chęć uniknięcia nielegalnego obrotu alkoholem, jednak – zdaniem Izby – nie usprawiedliwia
to nierespektowania zakazu sprzedaży alkoholu podczas dużych imprez. Ustalono ponadto, że komendant miejski Policji
pozytywnie zaopiniował wnioski organizatora o pozwolenie na imprezę, chociaż wbrew ustawie o bezpieczeństwie imprez
masowych nie zawierały one ich programów.
Inspektorzy NIK zwrócili uwagę, że burmistrz nie kontrolował, czy impreza przebiega zgodnie z warunkami określonymi
w zezwoleniach, a kontrola wykazała m.in., że miejsce przeprowadzenia „Przystanku Woodstock” wykraczało w znacznej
mierze poza wskazany obszar. Ich wątpliwości wzbudziła także podawana w zezwoleniach prognozowana liczba uczestników
imprezy – 100 tys. osób w 2004 r. i 105 tys. osób w 2005 r., podczas gdy ze sprawozdań policyjnych oraz informacji organizatora
wynikało, że widzów było co najmniej 250 tys. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z przebiegu wcześniejszych
spotkań młodzieży, burmistrz nie zakwestionował jednak podanej przez organizatora liczby spodziewanych gości, mimo że
była mało prawdopodobna. Przy większej od deklarowanej we wniosku liczbie uczestników imprezy, zgodnie z ustawowymi
wymogami liczba osób zabezpieczających imprezę musiałaby być wyższa.
Nieskuteczne okazały się działania mające wyeliminować zagrożenia związane z możliwością wystąpienia na terenie „Przystanku” – który do 1998 r. wykorzystywany był jako poligon wojskowy – niewybuchów i niewypałów. Objęły one zbyt mały
obszar – mimo wydobycia i unieszkodliwienia kilkuset przedmiotów niebezpiecznych, m.in. zapalników, pocisków artyleryjskich,
granatów i min, na terenie nieobjętym sprawdzaniem znaleziono w 2005 r. niewybuch.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– egzekwowanie od organizatora
przedkładania kompletnych wniosków
o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy,
– niewydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie
imprezy,
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– zapewnienie rzetelnej kontroli zgodności przebiegu imprezy z warunkami
określonymi w zezwoleniu,
– wyeliminowanie zagrożeń związanych z ryzykiem występowania na
terenie „Przystanku Woodstock” niewybuchów i niewypałów,
– dostosowanie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych do uwarunkowań
wynikających z organizacji imprez

o znacznej liczbie uczestników, m.in.
przyznanie komendantom powiatowym
Policji i Straży Pożarnej uprawnień do
opiniowania i zabezpieczania imprez.

Zestawienie
kontroli
doraŸnych
przeprowadzonych
w 2006 r.

Za³¹cznik nr 4
do Sprawozdania
z dzia³alnoœci
Najwy¿szej Izby Kontroli

1

Zestawienie kontroli doraźnych
przeprowadzonych w 2006 r.
Lp.

Tytuł kontroli

Jednostka
organizacyjna

Rodzaj
kontroli

Uwagi*

1

2

3

4

5

1

Wykonywanie przez gminy zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Urząd Miasta w Mińsku
Mazow., Urząd Gminy w Moszczenicy, Ośrodki Pomocy Społecznej w: Brwinowie,
Łodzi, Nowym Dworze Mazow., Otwocku, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach,
Sochaczewie i Tomaszowie Mazow.)

Dep.
Admin. Publ.

2

Funkcjonowanie placówek konsularnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad obywatelami polskimi za granicą (Konsulat
Generalny RP w Londynie, Ambasady RP w Dublinie, Madrycie i Oslo)

Dep.
Admin. Publ.

3

Przygotowanie i produkcja dowodów osobistych – realizacja wniosków z kontroli
nr I/03/004 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum
Personalizacji Dokumentów)

Dep.
Admin. Publ.

sprawdzająca

4

Przygotowanie i realizacja zamówień publicznych związanych z wykonywaniem
zadań w resorcie finansów (Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy w Sierpcu i Izba
Skarbowa w Krakowie)

Dep.
Budż. i Finan.

koordynowana

5

Opodatkowanie dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub
pochodzących ze źródeł nieujawnionych (Urzędy Skarbowe Warszawa Targówek,
Warszawa Wawer i Warszawa Bemowo)

Dep.
Budż. i Finan.

6

Działania podejmowane przez organy Banku Gospodarki Żywnościowej SA, Ministra
Skarbu Państwa i organy nadzoru bankowego w celu poprawy sytuacji finansowej
i dokapitalizowania BGŻ SA w latach 2002-2006 (Ministerstwo Skarbu Państwa, Bank
Gospodarki Żywnościowej SA w Warszawie, Narodowy Bank Polski)

Dep.
Budż. i Finan.

7

Prawidłowość obliczania i wykazywania krajowych wydatków publicznych w obszarach
interwencji funduszy strukturalnych (Starostwo Powiatowe w Otwocku, Urząd
Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, Urzędy Miast w Izabelinie i Józefowie, Urząd Gminy
w Raszynie)

Dep.
Budż. i Finan.

8

Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów banków i innych instytucji
pośrednictwa finansowego w latach 2004-2006 (Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, PKO BP SA, Starostwo Powiatowe w Gliwicach)

Dep.
Budż. i Finan.

rozpoznawcza

9

Wywiązywanie się przez inwestora strategicznego z niektórych zo-bowiązań
pozacenowych określonych w umowie sprzedaży akcji Banku PrzemysłowoHandlowego SA z 22 października 1998 r. (Bank Przemysłowo-Handlowy SA
w Krakowie)

Dep.
Budż. i Finan.

skargowa

10

Pomoc administracyjna związana z ochroną interesów finansowych Polski i Unii
Europejskiej (Ministerstwo Finansów)

Dep. Gosp. Skarb.
Państw. i Prywat.

11

Nowelizacja ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Ministerstwo Finansów)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

12

Proces podejmowania decyzji w Ministerstwie Skarbu Państwa
w warunkach potencjalnego konfliktu interesów kierownictwa MSP (Ministerstwa
Finansów oraz Skarbu Państwa)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

13

System kontroli wewnętrznej administracji celnej (Ministerstwo Finansów; Urzędy Celne Dep. Gosp., Skarb.
w Gdyni, I w Krakowie i Pruszkowie; Izby Celne w: Gdyni, Krakowie i Warszawie)
Państw. i Prywat.

14

Wykorzystanie środków zagranicznych pochodzących z grantów rządu Japonii i grantu
Globalnego Funduszu Ochrony Środowiska przyznanych Polsce w latach 2004-2005
(Ministerstwo Gospodarki, Bank Gospodarstwa Krajowego,
ESCO Sp. z o.o. w Krakowie)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

15

Finansowe wspieranie inwestycji (Ministerstwo Gospodarki)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

16

Działalność wydziałów promocji handlu i inwestycji (b. wydziałów ekonomicznohandlowych) ambasad RP oraz ośrodków zagranicznych Polskiej Organizacji
Turystycznej (Wydziały w Rzymie i Wilnie, Ośrodek w Rzymie)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

17

Zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego – realizacja wniosków z kontroli
nr P/01/58 i P/02/58 (Ministerstwo Gospodarki)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

sprawdzająca

18

Prawidłowość przygotowania i zawierania umów offsetowych (Ministerstwo
Gospodarki)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

rozpoznawcza

*/

2

Objaśnienie skrótów zamieszczono na końcu zestawienia

1

2

3

4

5

19

Prywatyzacja Zakładu Produkcji Mrożonek i Usług Chłodniczych IGLOOFRUIT Sp. z o.o.
(Ministerstwo Skarbu Państwa)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

skargowa

e)

20

Gospodarka finansowa Spółki Polskie Sieci Energetyczne

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

skargowa

21

Proces zagospodarowania mienia Skarbu Państwa po zlikwidowanym w celu
prywatyzacji przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Odra”
w Szczecinie (Delegatura Ministerstwa Skarbu Państwa w Szczecinie)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

skargowa

i)

22

Prywatyzacja Zespołu Elektrociepłowni Łódź SA (Ministerstwo Skarbu Państwa)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

skargowa

g)

23

Prywatyzacja Myszkowskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych „Światowid” SA
w Myszkowie (MFNE Światowid SA w Myszkowie, Ministerstwo Skarbu Państwa, NFI
SA IV w Warszawie)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

skargowa

e)

24

Wpływ realizowanych inwestycji na kondycję finansową spółki Pol-ska Wytwórnia
Papierów Wartościowych

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

skargowa

c)

25

Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w umowach koncesyjnych na budowę
i eksploatację autostrad A-2 i A-4 (Ministerstwo Transportu i Budownictwa, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Porty Lotnicze w Warszawie)

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

26

Wykorzystanie środków publicznych przez Polski Związek Narciarski w latach 20012002

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

27

Wykorzystanie środków publicznych na działalność instytucji kultury prowadzonych
przez Ministra Kultury w latach 2003-2005 – realizacja wniosków z kontroli
nr P/05/074 (Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

sprawdzająca

28

Funkcjonowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli (Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu, Urząd Miasta w Mińsku Mazow., Zespół Szkół nr 66 w Warszawie)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

29

Organizacja sportu osób niepełnosprawnych (Polski Związek Tenisa na Wózkach,
Stowarzyszenie CROSS w Warszawie)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

30

Pomoc materialna dla studentów (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
oraz Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

31

Realizacja centralnych zakupów sprzętu komputerowego dla szkół
i placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 23 w Warszawie)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

32

Działalność placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk (Instytuty Sztuki
w Warszawie i Podstaw Inżynierii Środowiska w Zabrzu, Zakłady Działalności
Pomocniczej w Katowicach i Wrocławiu)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

33

Wykorzystanie przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji środków przekazanych
przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na realizację misji publicznej (Telewizja Polska
SA, Telewizja Polska SA Oddział w Krakowie, Polskie Radio SA, Radio Dla Ciebie SA)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

34

Nadawanie stopni i tytułów naukowych (Akademie Ekonomiczna
i Sztuk Pięknych w Krakowie)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

35

System przeciwdziałania zjawiskom patologii w szkołach i placówkach oświatowych
(Urząd Miasta i Gminy w Różanie, Zespół Szkół nr 5 w Ostrołęce)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

36

Funkcjonowanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (Szkoła
Laboratorium Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Toruniu)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

37

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy środków
dydaktycznych dla szkół specjalnych, szkół integracyjnych oraz oddziałów
integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych (Ministerstwo Edukacji Narodowej)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

skargowa

38

Przygotowanie, organizacja i efekty służby dzielnicowych w latach 2005-2006 (I półr.)
(Komendy Stołeczna i Rejonowa Policji IV w Warszawie)

Dep. Obrony Narod. rozpoznawcza
i Bezp. Wew.

39

Gospodarowanie mieniem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(Biuro Krajowe oraz Biura Terenowe w: Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Łodzi,
Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie)

Dep. Pracy, Spr. Socj. koordynowana
i Zdrow.

40

Korzystanie z uprawnień do przyznawania świadczeń w trybie szczególnym przez
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

41

Realizacja przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zadań wynikających
z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

b)

i)

a)

j)

3

1

4

2

3

4

42

Zatrudnianie bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy oraz wykorzystanie
środków Funduszu Pracy przekazanych samorządom powiatowym w trybie art. 9 ust.
2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (PUP w Kozienicach,
Słupsku i Szydłowcu)

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

43

Prawidłowość postępowania w sprawach wniosków o wypłaty zasiłków chorobowych
lub macierzyńskich po krótkim okresie ubezpieczenia, w szczególności w sytuacji
deklarowania wysokich podstaw wymiaru składek (ZUS III Oddział w Warszawie)

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

44

Działalność zakładu opiekuńczo-leczniczego „Dom Lekarza Seniora im. Dr K. Fritza”
w Warszawie i utworzonego przy nim gospodarstwa pomocniczego – realizacja
wniosków z kontroli nr S/05/002

Dep. Pracy, Spr. Socj. sprawdzająca
i Zdrow.

45

Koszty funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS w Warszawie)

Dep. Pracy, Spr. Socj. rozpoznawcza
i Zdrow.

46

Koszty funkcjonowania oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS – Oddział
w Poznaniu)

Dep. Pracy, Spr. Socj. rozpoznawcza
i Zdrow.

47

Wykorzystanie funduszy strukturalnych EFS na programy dotyczące promocji
zatrudnienia (Powiatowy Urząd Pracy nr 1 w Warszawie)

Dep. Pracy, Spr. Socj. rozpoznawcza
i Zdrow.

48

Realizacja przez Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego zadań wynikających
Dep. Pracy, Spr. Socj. rozpoznawcza
z ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i Zdrow.

49

Realizacja przez świadczeniodawców zadań podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Dep. Pracy, Spr. Socj.
kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia (Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku
rozpoznawcza
i Zdrow.
Mazow.)

50

Realizacja przez świadczeniodawców zadań z zakresu ambulatoryjnej opieki
Spr. Socj. rozpoznawcza
specjalistycznej, dostępnej bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Dep. Pracy,
i Zdrow.
w ramach kontraktów z NF (Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Mińsku Mazow.)

51

Działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2003
(II półr.) - 2005 (NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w: Białymstoku, Gdańsku,
Katowicach, Kielcach, Łodzi, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu)

52

Prawidłowość wypłacania przez gminy z terenu województwa podlaskiego zaliczek
alimentacyjnych oraz egzekwowania należności z tego tytułu (Urząd Gminy Juchnowiec
Kościelny oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w: Augustowie, Bielsku Podlaskim, Czarnej
Białostockiej, Choroszczy, Filipowie, Gródku, Hajnówce, Kolnie, Łapach, Michałowie,
Mońkach, Sejnach, Sokółce, Supraśli, Suwałkach, Zabłudowie i Zambrowie)

Del.
w Białymstoku

53

Stan rezerw państwowych zbóż – realizacja wniosków z kontroli
nr D/05/504 („ELEWATOR” Sp. z o.o. – Oddział w Wąbrzeźnie)

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzająca

54

Wykonanie planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym – realizacja wniosków
z kontroli nr P/03/128 (Starostwa Powiatowe w Bydgoszczy i Toruniu)

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzająca

55

Realizacja przez urzędy skarbowe zadań w zakresie opodatkowania przychodów
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach – realizacja wniosków z kontroli
nr R/05/009 (Urzędy Skarbowe w: Chełmnie, Lipnie, Mogilnie i Rypinie)

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzająca

56

Organizacja i finansowanie środowiskowych domów pomocy (Środowiskowy Dom
Samopomocy przy DPS Słoneczko i DPS Niezapominajka w Bydgoszczy, Środowiskowy
Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie
Kujawskim, Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Więcborku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie)

Del.
w Bydgoszczy

rozpoznawcza

57

Wybrane zagadnienia z działalności Urzędu Miasta w Grudziądzu w latach 2003-2005
(Urząd Miasta, MZK Sp. z o.o. i GEOTERMIA Sp. z o.o. w Grudziądzu)

Del.
w Bydgoszczy

rozpoznawcza

58

Organizacja i finansowanie zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnoopiekuńczych (Niepubliczny ZOZ w Świeciu, Samodzielne Publiczne ZOZ w Mogilnie
i Łasinie, Niepubliczne Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze w Toruniu i Włocławku
i Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku)

Del.
w Bydgoszczy

rozpoznawcza

59

Wykorzystanie przez Gminę Dąbrowa Chełmińska dotacji z budżetu państwa na wypłatę
świadczeń rodzinnych

Del.
w Bydgoszczy

rozpoznawcza

60

Funkcjonowanie Zespołu Przychodni Lekarskich OLK w Toruniu

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

61

Gospodarowanie nieruchomościami sanatoryjnymi w przedsiębiorstwie Uzdrowisko
Ciechocinek SA w Ciechocinku, z uwzględnieniem prawidłowości wykupu części
tych nieruchomości przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie z siedzibą
w Nadarzynie

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

5

d)
h)

koordynowana

e)

1

3

4

5

62

Prawidłowość udzielenia przez Urząd Miasta w Brodnicy zamówienia publicznego
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz
z infrastrukturą”

2

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

e)

63

Wykorzystanie środków publicznych oraz wywiązywanie się z zobowiązań finansowych
na rzecz państwa przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

e)

64

Udzielanie zamówień publicznych przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

65

Działalność Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Toruniu

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

66

Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych dotyczących budownictwa
o charakterze usługowo-handlowo-produkcyjnym w gminie Lubicz (Starostwo
Powiatowe i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu oraz Urząd Gminy
w Lubiczu)

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

67

Udzielanie zamówień publicznych oraz prawidłowość prowadzenia ewidencji ilościowowartościowej i rozliczania zużycia nabywanych materiałów budowlanych przez Urząd
Gminy Cewice

Del.
w Gdańsku

skargowa

68

Realizacja niektórych przepisów ustawy o własności lokali (Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku)

Del.
w Gdańsku

skargowa

69

Wykorzystanie środków finansowych na organizację koncertu Jean - Michel Jarre’a
w ramach obchodów 25 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” (Urząd Miasta
w Gdańsku, Fundacja Gdańska)

Del.
w Gdańsku

skargowa

70

Finansowanie przedszkoli niepublicznych przez miasto Łeba (Urząd Miasta w Łebie)

Del.
w Gdańsku

skargowa

71

Wydatkowanie środków publicznych na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej „Medicor” w Chojnicach

Del.
w Gdańsku

skargowa

72

Prawidłowość zawarcia umów o budowę i eksploatację wysypiska śmieci (Urząd Miasta
w Siemianowicach Śląskich)

Del.
w Katowicach

e)

73

Tworzenie Międzynarodowego Centrum Logistycznego EUROTERMINAL w Sławkowie
(Ministerstwo Transportu; Śląski Urząd Wojewódzki; Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego; Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach; Agencja
Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie; Urzędy Miast w Dąbrowie Górniczej
i Sławkowie; Starostwo Powiatowe w Będzinie; INSTAL SA w Krakowie; PKP Linia
Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu)

Del.
w Katowicach

b)

74

Realizacja finansowanej ze środków publicznych inwestycji pn. „Drogowa Trasa
Średnicowa” (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Urzędy Miast w Gliwicach,
Katowicach i Zabrzu; Drogowa Trasa Średnicowa SA w Katowicach)

Del.
w Katowicach

75

Udzielenie zamówienia publicznego przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
w Katowicach (Przedsiębiorstwo Przemysłu Odzieżowego w Raciborzu)

Del.
w Katowicach

76

Realizacja i uzyskane efekty finansowanego ze środków publicznymi procesu adaptacji
Kopalni Doświadczalnej Węgla Kamiennego „M-300 w likwidacji” na potrzeby
Skansenu Górnictwa Podziem- nego GUIDO w Zabrzu (Kompania Węglowa SA
w Katowicach)

Del.
w Katowicach

77

Prowadzenie przez organy skarbowe postępowań kontrolnych i podatkowych w latach
2001-2003 (I półr.) – realizacja wniosków z kontroli nr P/03/025 (Urząd Skarbowy
w Lublińcu)

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

78

Działalność sądów rejestrowych w zakresie prowadzenia Krajowego Rejestru
Sądowego – realizacja wniosków z kontroli nr P/04/144 (Sąd Rejonowy w Gliwicach)

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

79

Zbywanie nieruchomości komunalnych przez gminy – realizacja wniosków z kontroli
nr /03/149 (Urząd Miasta w Gliwicach)

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

80

Wykorzystanie środków publicznych na finansowanie inwestycji pn. „Budowa Hali
Wielofunkcyjnej AWF w Katowicach” – realizacja wniosków z kontroli nr S/02/006
i K/03/018

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

81

Wykonywanie przez administrację drogową zadań w zakresie utrzymania obiektów
mostowych – realizacja wniosków z kontroli nr P/04/072 (Zarządy Dróg Powiatowych
w Kłobucku i Żywcu)

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

82

Finansowanie ze środków publicznych sportu wyczynowego – realizacja wniosków
z kontroli nr P/05/075 (Zespół Szkół Silesia w Czechowicach-Dziedzicach)

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

5

6

1

2

3

4

83

Koszty wybranych producentów energii elektrycznej i cieplnej
w województwie śląskim w latach 2003-2005 (I półr.), ze szczególnym uwzględnieniem
źródeł i kosztów zaopatrzenia w paliwa (Elektrociepłownia TYCHY SA; Miejski Zakład
Energetyki Cieplnej EKOTERM w Żywcu; Elektrociepłownia ZABRZE SA; Kopalnie
Węgla Kamiennego SOŚNICA MAKOSZOWY w Zabrzu, BUDRYK SA
w Ornontowicach i BRZESZCZE w Brzeszczach)

Del.
w Katowicach

rozpoznawcza

84

Zbywanie mieszkań zakładowych przez przedsiębiorstwa państwowe i spółki
z udziałem Skarbu Państwa w latach 2003-2005,
z uwzględnieniem sposobu zabezpieczenia interesów lokatorów (Bytomska Spółka
Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. w Bytomiu)

Del.
w Katowicach

rozpoznawcza

85

Gospodarowanie funduszem wynagrodzeń bezosobowych w Instytucie Medycyny Pracy
i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Del.
w Katowicach

skargowa

86

Prawidłowość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup obudów
górniczych (Spółka Węglowa SA w Jastrzębiu Zdroju)

Del.
w Katowicach

skargowa

87

Prawidłowość udzielania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych
– realizacja wniosków z kontroli nr P/03/161 (Urząd Miasta i Gminy w Staszowie)

Del.
w Kielcach

sprawdzająca

88

Wykonanie planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003 r. – realizacja wniosków z kontroli
nr P/03/128 (Starostwa Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim i Sandomierzu)

Del.
w Kielcach

sprawdzająca

89

Realizacja ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest – realizacja
wniosków z kontroli nr P/99/066 (Fabryka Styropianu i Wyrobów Pokryciowych
Izolacja w Wierzbicy)

Del.
w Kielcach

sprawdzająca

90

Prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe oraz
opodatkowanie przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach
– realizacja wniosków z kontroli nr P/02/017 (Urzędy Skarbowe w Sandomierzu
i Staszowie)

Del.
w Kielcach

sprawdzająca

91

Zadłużenia gminy Brody w latach 2004-2005 – realizacja wniosków z kontroli
nr P/02/108 (Urząd Gminy w Brodach)

Del.
w Kielcach

sprawdzająca

92

Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przez Agencję
Nieruchomości Rolnych – wybrane zagadnienia (Agencja Nieruchomości Rolnych
– Oddział w Kielcach)

Del.
w Kielcach

rozpoznawcza

93

Gospodarowanie lasami, gruntami i innymi nieruchomościami stanowiącymi własność
Skarbu Państwa, przekazanymi w zarząd PGL Lasy Państwowe – wybrane zagadnienia
(Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Staszów)

Del.
w Kielcach

rozpoznawcza

94

Gospodarowanie nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia
ewidencji gruntów i budynków (Starostwo Powiatowe w Opatowie)

Del.
w Kielcach

rozpoznawcza

95

Tworzenie spółek na bazie majątku przedsiębiorstwa państwowego oraz realizacja
wybranych zadań inwestycyjnych w Kopalniach i Zakładach Chemicznych Siarki
„Siarkopol” SA w Grzybowie

Del.
w Kielcach

skargowa

96

Działalność zarządu budynków komunalnych (Miejsko-Gminny Zakład Komunalny
w Busku Zdroju)

Del.
w Kielcach

skargowa

e)

97

Działalność Świętokrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Kielcach

Del.
w Kielcach

skargowa

e)

98

Prawidłowość udzielania zamówień publicznych na wybrane usługi świadczone
na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sandomierzu

Del.
w Kielcach

skargowa

99

Wywiązywanie się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa (Kopalnie Dolomitu SA
w Sandomierzu)

Del.
w Kielcach

skargowa

100

Realizacja inwestycji w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Balicach (Porty Lotnicze
w Warszawie, Port Lotniczy Kraków)

Del.
w Krakowie

koordynowana

101

Wykonywanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
(Urzędy Gmin w: Gródku nad Dunajcem, Kamienicy, Niedźwiedziu, Poroninie,
Raciechowicach, Rytrze, Wielkiej Wsi, Zawoji; Urząd Miasta i Gminy w Nowym Wiśniczu)

Del.
w Krakowie

102

Działalność Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie w zakresie udzielania aprobat
technicznych i certyfikacji systemów zarządzania jakością w latach 2003-2006

Del.
w Krakowie

103

Wykonywanie przez administrację drogową zadań w zakresie utrzymania obiektów
mostowych i tuneli – realizacja wniosków z kontroli nr P/04/072 (Zarząd Dróg
Powiatowych w Proszowicach, Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu)

Del.
w Krakowie

sprawdzająca

5

e)

b)
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104

Łączenie zatrudnienia w wybranych urzędach administracji publicznej z wykonywaniem
działalności usługowej – realizacja wniosków z kontroli nr P/03/006 (Starostwo
Powiatowe w Myślenicach, Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu)

Del.
w Krakowie

sprawdzająca

105

Zarządzanie drogami publicznymi na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi – realizacja
wniosków z kontroli nr P/04/069 (Starostwo Powiatowe w Wadowicach, PKP SA
Zakład Linii Kolejowych w Kra-kowie)

Del.
w Krakowie

sprawdzająca

106

Funkcjonowanie przywięziennych zakładów pracy – realizacja wniosków z kontroli
nr P/04/131 (Przedsiębiorstwo Przemysłu Obuwniczego w Nowym Wiśniczu,
Gospodarstwa Pomocnicze przy Zakładach Karnych w Tarnowie i Wadowicach)

Del.
w Krakowie

sprawdzająca

107

Zaciąganie i spłata zobowiązań przez podmioty sektora rządowego oraz ewidencja
i sprawozdawczość tych podmiotów w zakresie państwowego długu publicznego
– realizacja wniosków z kontroli nr P/04/030 (Instytut Zootechniki w Krakowie)

Del.
w Krakowie

sprawdzająca

108

Wykorzystanie środków publicznych na szkolnictwo artystyczne – realizacja wniosków
z kontroli nr P/04/078 (Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem, Liceum Plastyczne
w Nowym Wiśniczu)

Del.
w Krakowie

sprawdzająca

109

Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej w aspekcie aktualizacji ewidencji gruntów
i budynków oraz skutków podatkowych tych czynności (Starostwo Powiatowe
w Krakowie)

Del.
w Krakowie

rozpoznawcza

110

Prawidłowość działań Urzędu Miejskiego w Chrzanowie związanych
z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Szpitalnej
w Chrzanowie i realizacją budowy obiektu handlowego TESCO

Del.
w Krakowie

skargowa

111

Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i źródła ich finansowania w latach 2001-2005
(Urząd Miasta w Krakowie)

Del.
w Krakowie

skargowa

112

Wypełnianie przez wojewodów obowiązku utrzymania na drogowych przejściach
granicznych sprawności technicznej wag do ważenia samochodów ciężarowych – na
północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej w latach 2005-2006
(I kw.) (Urzędy Wojewódzkie: Podkarpacki, Podlaski, Lubelski
i Warmińsko-Mazurski; Urzędy Celne w: Białymstoku, Białej Podlaskiej, Przemyślu
i Zamościu; Zarządy Przejść Granicznych w Białymstoku i Chełmie; Zakłady Obsługi
Przejść Granicznych w Korczowie i Bezledach)

Del.
w Lublinie

koordynowana

113

Prywatyzacja Lubelskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA SA w Lublinie – przebieg
procesu i wykonanie umowy prywatyzacyjnej (Ministerstwo Skarbu Państwa, LZF
POLFA SA w Lublinie)

Del.
w Lublinie

koordynowana

114

Wykorzystanie dotacji na realizację inwestycji finansowanych ze środków publicznych
w ramach kontraktu dla Województwa Lubelskiego na 2005 r. (Lubelski Urząd
Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)

Del.
w Lublinie

115

Zawieranie i realizacja umów w zakresie działalności handlowej prowadzonej przez
Lubelski Węgiel Bogdanka SA w latach 1999-2005

Del.
w Lublinie

116

Prawidłowość zamknięcia rachunku środków specjalnych i utworzenia rachunku
dochodów własnych w wybranych jednostkach budżetowych województwa lubelskiego
(Miejskie Inspektoraty Weterynarii w Białej Podl. i Lublinie; Powiatowe Inspektoraty
Weterynarii w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Kraśniku, Lubartowie,
Łukowie, Puławach, Radzyniu Podl., Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i Zamościu)

Del.
w Lublinie

117

Funkcjonowanie Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie im. prof. A. Gębali,
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania środkami publicznymi

Del.
w Lublinie

118

Organizacja i funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej w la-tach 2004-2005
(Samodzielne Publiczne ZOZ w: Batorzu, Kurowie, Modliborzycach, Puchaczowie,
Żółkiewcach i Żyrzynie; Niepubliczne ZOZ ESKULAP w Lublinie, DORMED w Radzyniu
Podl. i PMR VITA Sp. z o.o. we Włodawie; Praktyka Lekarza Rodzinnego
K. Hudziak w Zamościu)

Del.
w Lublinie

119

Zawieranie i realizacja umów związanych z zagospodarowaniem odpadów
generowanych przez Zakłady Azotowe „Puławy” SA w Puławach
w latach 1998-2006 (I półr.)

Del.
w Lublinie

120

Gospodarowanie środkami publicznymi oraz realizowanie zadań statutowych przez
Lubelską Fundację Odnowy Zabytków w Lublinie w latach 2000-2006 (I kw.)

Del.
w Lublinie

121

Realizacja przez Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie umów dotyczących zakupu
i dostaw sprzętu specjalistycznego oraz gospodarowanie zasobem mieszkaniowym
będącym w zarządzie Państwowej Straży Pożarnej w latach 2005-2006

Del.
w Lublinie

122

Gospodarka majątkiem przez PKP SA – realizacja wniosków z kontroli nr P/04/073
(PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie)

Del.
w Lublinie

5

sprawdzająca

7

1

8

3

4

5

123

Przydzielanie autobusów szkolnych przeznaczonych do dowożenia dzieci do szkół
w województwie lubelskim w latach 2002-2005 (Kuratorium Oświaty w Lublinie)

2

Del.
w Lublinie

skargowa

k)

124

Przebieg procesu prywatyzacji i restrukturyzacja Przedsiębiorstwa Elektryfikacji
i Technicznej Obsługi Rolnictwa ELTOR oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa
Elektroenergetycznego ELBUD w Lublinie w latach 2004-2006 (I kw.) (Lubelski Urząd
Wojewódzki)

Del.
w Lublinie

skargowa

l)

125

Przekształcenia organizacyjne w laboratoriach szpitali klinicznych w Lublinie (Dziecięcy
Szpital Kliniczny i Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie)

Del.
w Lublinie

skargowa

e)

126

Realizacja przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów zadań zleconych przez Gminę
Kleszczów

Del.
w Łodzi

127

Wykonywanie przez Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA bieżącej
kontroli działalności gospodarczej w zakresie spełnienia warunków zezwolenia nr 52
z 23 lipca 2004 r. udzielonego Aliberico Polska Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim

Del.
w Łodzi

128

Wywiązywanie się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa – realizacja wniosków
z kontroli nr S/04/003 (Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych „Biała Góra”
Sp. z o.o. w Smardzewicach)

Del.
w Łodzi

sprawdzająca

129

Gospodarowanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital
Rejonowy w Kutnie posiadanym majątkiem i środkami finansowymi z kontraktów na
wykonywanie usług medycznych w latach 2002-2005 (Starostwo Powiatowe i SPZOZ
– Szpital Rejonowy w Kutnie)

Del.
w Łodzi

skargowa

130

Prawidłowość postępowania przetargowego na sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego i własności nieruchomości położonych
w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Spalskiej 103 i 105a
(Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim)

Del.
w Łodzi

skargowa

131

Realizacja przez Urząd Miejski w Kamieńsku inwestycji własnych
w latach 2003-2005 (Urząd Miasta oraz Zarząd Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Kamieńsku)

Del.
w Łodzi

skargowa

132

Działalność inwestycyjna i organizacja – wybrane zagadnienia (Urząd Miejski
w Złoczewie)

Del.
w Łodzi

skargowa

133

Prywatyzacja Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji w Wieluniu (Łódzki Urząd
Wojewódzki, PKS Sp. z o.o. w Wieluniu)

Del.
w Łodzi

skargowa

134

Straty z tytułu nielegalnego poboru energii oraz windykacja należności w latach 20042006 (I półr.) – realizacja wniosków z kontroli nr P/04178 (Koncern Energetyczny
ENERGA SA Oddział Elbląskie Zakłady Energetyczne w Elblągu)

Del.
w Olsztynie

sprawdzająca

135

Gospodarka finansowa gminy Purda – wybrane zagadnienia (Urząd Gminy w Purdzie)

Del.
w Olsztynie

skargowa

136

Organizacja i warunki realizacji zadań dydaktycznych oraz gospodarka finansowa
i majątkiem w latach szkolnych 2003-2004 i 2004-2005 (Państwowa Szkoła
Muzyczna I Stopnia w Gołdapi)

Del.
w Olsztynie

skargowa

137

Przeprowadzenie procedury wyłaniającej realizatora projektu pn. „Podnoszenie
kwalifikacji zawodowych pracowników administracji publicznej na Warmii i Mazurach”,
finansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego (Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie)

Del.
w Olsztynie

skargowa

138

Udzielanie w latach 2004-2005 zamówień publicznych na wyposażenie w sprzęt
i aparaturę medyczną Oddziału Kardiochirurgii
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Del.
w Olsztynie

skargowa

139

Prawidłowość realizacji umowy zawartej 16 grudnia 2004 r. między Wojewódzkim
Urzędem Pracy a Okręgową Warmińsko-Mazurską Izbą Lekarską w Olsztynie
o dofinansowanie projektu pn. „Ustawiczne doskonalenie kwalifikacji lekarzy w regionie
warmińsko-mazurskim”, finansowanego ze środków Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (WUP w Olsztynie)

Del.
w Olsztynie

skargowa

140

Prawidłowość zbywania komunalnych nieruchomości gruntowych położonych
w obrębie miejscowości Kowalik w 2001 r. (Urząd Mia-sta i Gminy w Rucianem-Nidzie)

Del.
w Olsztynie

skargowa

141

Prawidłowość przeprowadzenia w 2005 r. postępowania mającego na celu wyłonienie
wykonawcy remontu dróg w miejscowości Jabłonka (Urząd Gminy w Dźwierzutach)

Del.
w Olsztynie

skargowa

142

Realizacja zadań związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną
i zarządzaniem drogami publicznymi na te-renie powiatu Lidzbark Warmiński w latach
2005-2006 (I kw.) (Starostwo Powiatowe i Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku
Warmińskim)

Del.
w Olsztynie

skargowa

e)
k)

g)
k)

k)

e)

1

3

4

5

143

Gospodarka finansowa, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń, wydatków na
cele reprezentacyjne i utrzymanie samochodów służbowych oraz zawierania umów
barterowych i sponsorskich (Radio Olsztyn SA)

2

Del.
w Olsztynie

skargowa

e)

144

Zbycie komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w Bisztynku przy ul. Wojska
Polskiego z przeznaczeniem budowy zakładu produkcji biopaliwa (Urząd Gminy
w Bisztynku)

Del.
w Olsztynie

skargowa

f)

145

Udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego
na wyposażenie bloku operacyjnego Powiatowego Szpitala w Iławie

Del.
w Olsztynie

skargowa

146

Prawidłowość postępowania w zakresie przystąpienia do wycinki drzew oraz
zagospodarowania pozyskanego drewna z obszaru WMSSE przyległego do lotniska
w Szymanach, powiat Szczytno (Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie)

Del.
w Olsztynie

skargowa

147

Wykonywanie przez administrację drogową zadań w zakresie utrzymania obiektów
mostowych i tuneli – realizacja wniosków z kontroli nr P04072 (Urzędy Miast i Gmin
w Dobrodzieniu, Głuchołazach i Paczkowie; Zarządy Dróg: Miejski w Opolu i Powiatowy
w Prudniku)

Del.
w Opolu

sprawdzająca

148

Gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu
Państwa – realizacja wniosków z kontroli nr P05132 (Opolski Urząd Wojewódzki, Urząd
Miasta w Opolu i Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu)

Del.
w Opolu

sprawdzająca

149

Prawidłowość świadczenia usług przez domy pomocy społecznej na poziomie
obowiązujących standardów – realizacja wniosków z kontroli nr P05089 (DPS
w Prudniku i Grodkowie oraz DPS Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek III reguły
św. Franciszka w Opolu; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu)

Del.
w Opolu

sprawdzająca

150

Gospodarka węglem w BOT Elektrowni OPOLE SA w Brzeziu
k. Opola w latach 2002-2005 (wybrane zagadnienia)

Del.
w Opolu

skargowa

151

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN SA
w Kędzierzynie-Kożlu w latach 2004-2005

Del.
w Opolu

skargowa

152

Prywatyzacja Zakładów Azotowych KĘDZIERZYN SA w Kędzierzynie-Koźlu (Nafta
Polska SA w Warszawie)

Del.
w Opolu

skargowa

153

Gospodarowanie odzyskami po szkodach i kradzieżach przez Pow-szechny Zakład
Ubezpieczeń SA Oddział Okręgowy w Katowicach w latach 2003-2006 (I półr.)

Del.
w Opolu

skargowa

154

Prawidłowość udzielania zamówień publicznych przez oddziały Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych (dwa oddziały ZUS w Poznaniu; oddziały w Ostrowie Wielkopolskim i Pile)

Del.
w Poznaniu

155

Wykorzystanie środków gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w latach 2004-2005 (Starostwa Powiatowe w: Czarnkowie,
Turku, Wrześni i Złotowie; Urząd Miasta w Wolsztynie; Urzędy Miast i Gmin w: Ślesinie,
Raszkowie, Witkowie i Wielichowie; Urzędy Gmin w: Cekowie-Kolonii, Jaraczewie,
Kazimierzu Biskupim, Kuślinie, Przygodzicach, Przykonie, Strzałkowie i Zaniemyślu)

Del.
w Poznaniu

156

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (Urzędy Miast w: Chodzieży,
Grodzisku Wielkopolskim i Krzyżu Wielkopolskim; Urzędy Miast i Gmin w Rawiczu
i Stęszewie; Urząd Gminy w Cze-mpinie; Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu)

Del.
w Poznaniu

157

Prawidłowość udzielania zamówień publicznych przez gminy (Urząd Miasta w Środzie
Wielkopolskiej; )

Del.
w Poznaniu

158

Prawidłowość udzielania przez gminy i powiaty dotacji podmiotom spoza sektora
finansów publicznych – realizacja wniosków z kontroli nr P/03/161 (Starostwo
Powiatowe w Pleszewie; Urzędy Miast w: Jarocinie, Kaliszu, Kościanie, Turku;
Urzędy Miast i Gmin w: Kobylinie, Lwówku, Ostrzeszowie, Sompolnie, Szamotułach,
Trzemesznie i Wyrzysku; Urzędy Gmin w: Baranowie, Dobrzycy, Dusznikach,
Tarnówce; Kluby Sportowe Jarota w Jarocinie oraz Obra i Tęcza w Kościanie; Kaliskie
Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu; NFZ – Oddział w Kaliszu)

Del.
w Poznaniu

sprawdzająca

159

Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym oraz funkcjonowanie towarzystw
budownictwa społecznego w mieście Poznaniu (Urząd Miasta w Poznaniu, Zarząd
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu)

Del.
w Poznaniu

skargowa

e)

160

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. w latach 2003-2005 (I półr.)
– gospodarka finansowa i organizacja (wybrane zagadnienia)

Del.
w Poznaniu

skargowa

e)

161

Działania konsolidacyjne i przygotowania do prywatyzacji ENEA SA w Poznaniu

Del.
w Poznaniu

skargowa

e)

162

Prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz zawierania umów z firmą NOVUM
(Urząd Miejski w Kaliszu)

Del.
w Poznaniu

skargowa

k)

e)

e)

9

1

2

3

4

5

163

Przygotowanie i przebieg procesu prywatyzacji Zelmer SA (Ministerstwo Skarbu
Państwa, ZELMER SA w Rzeszowie)

Del.
w Rzeszowie

164

Zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa przy realizacji inwestycji oraz sprzedaży
drewna (Rejonowa Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie)

Del.
w Rzeszowie

165

Udzielenie i realizacja ze środków budżetu państwa poręczenia spłaty kredytu na
budowę wytwórni preparatów osoczopochodnych przez Laboratorium Frakcjonowania
Osocza Sp. z o.o. w Mielcu (Ministerstwa Finansów i Zdrowia)

Del.
w Rzeszowie

c)

166

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2004-2005 (Urząd Miasta
i Gminy w Sokołowie Małopolskim)

Del.
w Rzeszowie

f)

167

Gospodarowanie mieniem i udzielanie zamówień publicznych
w latach 2002-2005 (Urzędy Miast w Dębicy i Jarosławiu)

Del.
w Rzeszowie

168

Udzielanie zamówień publicznych w latach 2002-2005 (Urząd Gminy w Jarosławiu)

Del.
w Rzeszowie

169

Ustalanie taryf opłat za dostawę wody (Urząd Miasta w Sanoku)

Del.
w Rzeszowie

170

Prowadzenie Zespołu Szkół Rolniczych w Wysokiej Łańcuckiej przez Starostwo
Powiatowe w Łańcucie oraz gospodarowanie majątkiem Zespołu

Del.
w Rzeszowie

171

Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Del.
w Rzeszowie

172

Realizacja przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich – wykonanie wniosków
z kontroli nr P/04/002 (Urząd Miasta w Jaśle; Urząd Miasta i Gminy w Lesku; Urzędy
Gmin w Adamówce i Zarzeczu)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

173

Organizacja gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2002-2003 – realizacja
wniosków z kontroli nr P/01/143 (TRANS-FORM Sp. z o.o. w Przemyślu, Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o. w Błażowej)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

174

Zarządzanie drogami publicznymi na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi – realizacja
wniosków z kontroli nr P/04/069 (Zarządy Dróg Powiatowych w Jaśle i Mielcu, Urząd
Miasta w Krośnie)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

175

Udzielanie zamówień publicznych w związku z funkcjonowaniem Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego – realizacja wniosków z kontroli nr P/03/093 (Państwowa
Straż Pożarna – Komendy Powiatowa w Kolbuszowej i Miejska w Tarnobrzegu)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

176

Działalność Urzędu Gminy w Sanoku – realizacja wniosków z kontroli nr I/03/006

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

177

Realizacja zobowiązań negocjacyjnych Rządu RP z Komisją Europejską w obszarze
ochrony środowiska w latach 2002-2003 – wykonanie wniosków z kontroli
nr P/03/113 (Urzędy Gmin w Grodzisku Dolnym, Majdanie Królewskim i Żyrakowie)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

178

Organizacja i funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej przy udziale środków
PEFRON w latach 2002-2004 (I półr.) – realizacja wniosków z kontroli nr P/04/139
(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu oraz Ośrodki Pomocy Społecznej
w Baranowie Sandomierskim i Mielcu)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

179

Stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego w latach 2002-2004 – realizacja
wniosków z kontroli nr P/05/149 (Starostwa Powiatowe oraz Urzędy Gmin
w Lubaczowie i Przemyślu)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

180

Wykonanie przez administrację drogową zadań w zakresie utrzymania obiektów
mostowych i tuneli – realizacja wniosków z kontroli nr P/04/072 (Zarząd Dróg
Powiatowych w Lubaczowie)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

181

Przygotowanie i funkcjonowanie systemu rent strukturalnych – realizacja wniosków
z kontroli nr P/05/146 (Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa – Biura Powiatowe
w Mielcu i Przeworsku)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

182

Funkcjonowanie rolnictwa ekologicznego w Polsce – realizacja wniosków z kontroli
nr P/05/104 (Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa – Biura Powiatowe
w Jarosławiu i Jaśle)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

183

Finansowanie dróg publicznych zarządzanych przez samorządy wojewódzkie
i powiatowe – realizacja wniosków z kontroli nr P/05/066 (Starostwo Powiatowe
w Stalowej Woli)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

184

Prawidłowość świadczenia usług przez domy pomocy społecznej na poziomie
obowiązujących standardów – realizacja wniosków z kontroli nr P/05/089
(Dom Pomocy Społecznej w Dębicy)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

10

e)

e)

1

2

3

4

185

Przestrzeganie wymagań związanych z opłatami dotyczącymi koncesji na wydobywanie
wybranych kopalin pospolitych i podstawowych w latach 2002-2004 – realizacja
wniosków z kontroli nr P/05/102 (Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem)

5

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

186

Realizacja postanowień Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego
przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych na granicach między Polską,
Słowacją i Ukrainą w latach 2004-2006 (Urząd Celny w Przemyślu)

Del.
w Rzeszowie

rozpoznawcza

187

Prawidłowość powstania i funkcjonowania spalarni odpadów niebezpiecznych
na terenie miasta Rzeszowa (Podkarpacki Urząd Wojewódzki oraz Urząd Miasta,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i EKO-Top Sp. z o.o. w Rzeszowie)

Del.
w Rzeszowie

skargowa

188

Prawidłowość eksploatacji składowiska odpadów przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu (Urząd Miasta w Jarosławiu)

Del.
w Rzeszowie

skargowa

189

Realizacja inwestycji i remontów oraz gospodarowanie mieniem
w latach 2003-2005 (Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu)

Del.
w Rzeszowie

skargowa

190

Zawieranie transakcji handlowych oraz przejmowanie składników majątkowych na
poczet należności przez Rafinerię Jasło w latach 2000-2005 (LOTOS SA w Jaśle)

Del.
w Rzeszowie

skargowa

191

Prawidłowość sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie obszaru starorzecza Sanu na terenie Gminy Zaleszany

Del.
w Rzeszowie

skargowa

192

Zawieranie umów dzierżawy i najmu związanych z funkcjonowaniem Oddziału Nerek
i Dializoterapii w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie w latach 2004-2006
(I półr.)

Del.
w Rzeszowie

skargowa

e)

193

Przyznawanie pomocy finansowej młodym rolnikom w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania 1.2. „Ułatwianie startu
młodym rolnikom” (Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa – Oddział Wojewódzki
w Rzeszowie)

Del.
w Rzeszowie

skargowa

g)

194

Prawidłowość przyznania, wykorzystania i rozliczenia dotacji ze środków budżetowych
przekazanych Fundacji „Zanim nadejdzie jutro” z siedzibą w Sanoku

Del.
w Rzeszowie

skargowa

195

Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji
Samochodowej w województwie zachodniopomorskim (Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki, PPKS w Szczecinku i Świdwinie)

Del.
w Szczecinie

196

Ustalanie i pobieranie przez gminy opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
związanego z uchwalaniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz opłaty adiacenckiej (Urząd Gminy w Dobrej)

Del.
w Szczecinie

197

Realizacja inwestycji na obszarach położonych wokół miast i na terenach o wysokich
walorach turystycznych w województwie zachodniopomorskim (Starostwa Powiatowe
w Kołobrzegu i Policach; Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu
i Koszalinie; Urzędy Miast w Darłowie, Koszalinie, Szczecinie i Wałczu; Urzędy Miast
i Gmin w Drawsku Pomorskim i Goleniowie; Urzędy Gmin w: Będzinie, Biesiekierzu,
Dobrej, Kołobrzegu, Mielnie, Ustroniu Morskim i Rewalu)

Del.
w Szczecinie

198

Wykorzystanie środków gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w latach 2004-2005 (Starostwa Powiatowe w: Gryfinie,
Kołobrzegu, Policach i Szczecinku; Urzędy Miast w Sławnie i Szczecinku; Urzędy Miast
i Gmin w: Kaliszu Pomorskim, Karlinie i Sianowie; Urzędy Gmin w: Kobylance, Manowie,
Stargardzie Szczecińskim i Policach)

Del.
w Szczecinie

199

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych szkołom niepublicznym z budżetów
jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego (Starostwa
Powiatowe w Białogardzie, Goleniowie i Stargardzie Szczecińskim; Prywatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych po ZSZ, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych i Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Białogardzie; Prywatne
Technikum Zawodowe i Prywatne Liceum Handlowe w Goleniowie; Prywatne
Technikum Zawodowe Profesja w Nowogardzie; Niepubliczne Policealne
Studium Zarządzania, Niepubliczne Liceum Uzupełniające i Niepubliczne Liceum
Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim)

Del.
w Szczecinie

200

Wykorzystanie dotacji przyznanych przez miasto Szczecin miejskim instytucjom
kultury – realizacja wniosków z kontroli nr I/03/001 i P/03/077 (Urząd Miasta, Teatr
Współczesny i Dom Kultury Słowianin w Szczecinie)

Del.
w Szczecinie

201

Przygotowanie, realizacja i finansowanie budowy siedziby Telewizji Polskiej SA
w Warszawie

Del.
w Warszawie

202

Rozliczenie wykorzystania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości środków
przeznaczonych na pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców w ramach programu:
„PHARE 2001 Spójność Społeczno Gospodarcza – Rozwój Małych i Średnich
Przedsiębiorstw” z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych i przekazanych Regionalnym
Instytucjom Finansującym

Del.
w Warszawie

e)

sprawdzająca

11

1

2

3

203

Wykonywanie przez Policję nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami
ochronnymi (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna,
Komenda Stołeczna i Wojewódzka Policji w Radomiu; Instytut Energetyki Atomowej
w Świerku; Port Lotniczy Warszawa-Okęcie; Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów
Naftowych Przyjaźń w Płocku; Zamek Królewski, Metro Sp. z o.o., Zamek SJ i FAKTOR
Sp. z o.o. w Warszawie; Elektrownia Kozienice SA w Świerżach Górnych; Kuratela Sp.
z o.o. w Radomiu; Impel Security Sp. z o.o. we Wrocławiu)

Del.
w Warszawie

204

Powiązanie budżetu gminy Płoniawy Bramura z budżetem państwa w 2004 r.

Del.
w Warszawie

205

Wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego budynków w komunalnych
zasobach mieszkaniowych (Urzędy Miast w: Kobyłce, Sulejówku i Zielonce; Urzędy
Miast i Gmin w Brwinowie, Grójcu, Karczewie, Łochowie i Warce; Urząd Gminy
w Halinowie; TBS Sp. z o.o. w: Józefowie, Nowym Dworze Mazow., Ostrowii Mazow.
i Sokołowie Podl.; Zarządy (Zakłady, Przedsiębiorstwa) Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chorzelach, Drobinie, Mogielnicy, Nasielsku, Ostrowii Mazow.,
Przasnyszu, Przysusze, Skaryszewie, Tłuszczu i Wyszogrodzie; Miejskie Zakłady Usług
Komunalnych w Pionkach i Nowym Mieście nad Pilicą; Zarząd Budynków Komunalnych
w Piastowie; Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku; Administracje Budynków
Mieszkalnych w Iłży, Szydłowcu i Górze Kalwarii; Miejski Zakład Wodociągów,
Kanalizacji i Administracji Budynków Mieszkalnych w Radzyminie; Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Raciążu; Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie;
Grupa Remontowa w Karczewie; Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze
w Żelechowie; Miejski Zakład Komunalny w Ząbkach; Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie, KOM-GAZ w Łosicach)

Del.
w Warszawie

206

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach w 2005 r.

Del.
w Warszawie

207

Podejmowanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu działań
zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności – realizacja wniosków
z kontroli nr P/04/139 (PCPR w Radomiu i Urząd Miasta w Pionkach,)

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

208

Realizacja dochodów budżetu państwa z podatku od towarów i us-ług latach 20042005 (I półr.) – wykonanie wniosków z kontroli nr P/05/030 (Urząd Skarbowy
Warszawa-Wawer)

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

209

Realizacja programów badawczych finansowanych ze środków publicznych
– wykonanie wniosków z kontroli nr P/05/078 (Biblioteka Narodowa w Warszawie)

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

210

Wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na funkcjonowanie instytucji
kultury prowadzonych przez Ministra Kultury – realizacja wniosków z kontroli
nr P/05/074 (Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie)

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

211

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu i pozwoleniu
na budowę przez samorządy (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy)

Del.
w Warszawie

rozpoznawcza

212

Funkcjonowanie systemów informatycznych w Policji (Komenda Rejonowa Policji IV
w Warszawie)

Del.
w Warszawie

rozpoznawcza

213

Realizacja zadań związanych z zarządzaniem drogami publicznymi w granicach
administracyjnych miasta Płocka (Urząd Miasta i Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku)

Del.
w Warszawie

skargowa

214

Prawidłowość wynajmu budynków, pomieszczeń i powierzchni wystawienniczych
oraz windykacja należności z tego tytułu (Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa
w Warszawie)

Del.
w Warszawie

skargowa

215

Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej w Akademii Medycznej w Warszawie
(Akademia Medyczna i Fundacja Akademii Medycznej w Warszawie)

Del.
w Warszawie

skargowa

216

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Studium
Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Wydziale Nauczycielskim Politechniki
Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Del.
w Warszawie

skargowa

217

Prawidłowość zarządzania przedsiębiorstwem oraz przygotowania do jego prywatyzacji
(Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFABETWarszawa)

Del.
w Warszawie

skargowa

218

Zagospodarowanie mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Agencja
Nieruchomości Rolnych – Oddział we Wrocławiu; Urzędy Gmin w Długołęce i Miękini;
Urząd Miasta i Gminy w Lwówku Śląskim; Nieruchomości i Ubezpieczenia E. Pindyk
w Jeleniej Górze; W-F Biuro Obrotu Nieruchomościami W. Firliciński w Lubinie; Rolnicze
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. w Łojowicach; ROL-POL Sp. z o.
o. w Mojęcicach; Gospodarstwo Rolne w Postolicach; APRO S.J. w Tomaszowie
Bolesławieckim; HODROL Sp. z o.o. w Żabicach)

Del.
we Wrocławiu

sprawdzająca

12

4

5

d)

e)

e)

1

2

3

4

219

Prawidłowość naliczania opłat koncesyjnych przez Kopalnię Granitu „Zimnik” w Zimniku

Del.
we Wrocławiu

skargowa

220

Działalność organów gminy Ząbkowice Śląskie – wybrane zagadnienia (Urząd Miejski
w Ząbkowicach Śląskich)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

221

Działalność Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w zakresie nadzoru nad
przebiegiem restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Ząbkowicach Śląskich

Del.
we Wrocławiu

skargowa

222

Wybrane zagadnienia z działalności Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.
w Świeradowie – wybrane zagadnienia

Del.
we Wrocławiu

skargowa

223

Działalność Szpitala Powiatowego w Miliczu i skuteczność nadzoru sprawowanego
przez Starostwo Powiatowe w Miliczu – wybrane zagadnienia

Del.
we Wrocławiu

skargowa

224

Prawidłowość prywatyzacji PKS w Legnicy oraz Zakładów Techniki Medycznej we
Wrocławiu (Dolnośląski Urząd Wojewódzki)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

225

Gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na różne formy pomocy dla
bezrobotnych w latach 2003-2005 (3 kw.) (Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

226

Działalność Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(wybrane zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

227

Funkcjonowanie Straży Miejskiej w Kłodzku – wybrane zagadnienia (Urząd Miasta
w Kłodzku)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

228

Działalność Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sycowie
– wybrane zagadnienia

Del.
we Wrocławiu

skargowa

229

Działalność Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec” Sp. z o.o. w Bolesławcu – wybrane
zagadnienia

Del.
we Wrocławiu

skargowa

230

Realizacja obowiązku edukacji publicznej w zakresie przedszkolnym i szkolnictwa
podstawowego oraz wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami w latach
2003-2005 (Urząd Miejski w Oławie; Przedszkola nr 2, 3 i 4 w Oławie; Szkoły
Podstawowe nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Oławie; Zespół Szkół nr 2 w Oławie

Del.
we Wrocławiu

skargowa

231

Działalność Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy – wybrane zagadnienia

Del.
we Wrocławiu

skargowa

232

Działalność Urzędu Miasta Świebodzice – wybrane zagadnienia

Del.
we Wrocławiu

skargowa

233

Prawidłowość finansowania przez Urząd Miasta i Gminy Nowogrodziec zadań
inwestycyjnych realizowanych w latach 1998-2005

Del.
we Wrocławiu

skargowa

234

Zarządzanie mieniem komunalnym i gospodarka finansowa oraz działania
podejmowane przez Prezydenta Miasta w zakresie nadzoru i kontroli (Urząd Miasta,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.
w Legnicy)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

235

Zarządzanie miastem przez Burmistrza Kamiennej Góry – wybrane zagadnienia (Urząd
Miejski w Kamiennej Górze)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

236

Prawidłowość wdrażania Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A (Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Urząd Wojewódzki)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

237

Działalność Urzędu Gminy Długołęka – wybrane zagadnienia

Del.
we Wrocławiu

skargowa

238

Realizacja wybranych inwestycji oraz oddawanie w dzierżawę
i zbywanie nieruchomości posiadanych przez gminę Dzierżoniów (Urząd Gminy
w Dzierżoniowie)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

239

Działalność Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu – przeprawy
promowe na Odrze w Ciechowie i Chobieni (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

240

Prawidłowość postępowań administracyjnych dotyczących zbywania nieruchomości
gruntowych oraz budowy na tych nieruchomościach obiektów handlowych (Urząd
Miasta w Zielonej Górze)

Del.
w Zielonej Górze

skargowa

241

Prawidłowość udzielania zamówień publicznych przez Jednostkę Wojskową nr 3036
w Nowogrodzie Bobrzańskim w latach 2004-2005

Del.
w Zielonej Górze

skargowa

242

Prawidłowość udzielania pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej
(Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim)

Del.
w Zielonej Górze

skargowa

5

e)

e)

e)

k)

e)
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243

Prawidłowość oprocentowania kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez
Spółdzielnię Mieszkaniową PROJEKT w Gorzowie Wielkopolskim (PKO BP SA II Oddział
w Gorzowie Wielkopolskim)

Del.
w Zielonej Górze

skargowa

e)

244

Organizacja i finansowanie działalności Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Ciborzu w latach 2003-2005

Del.
w Zielonej Górze

skargowa

245

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w gminie Szprotawa w latach
2004-2005 (Urząd Miasta w Szprotawie)

Del.
w Zielonej Górze

skargowa

Objaśnienie (do kolumny 5.):

a) wniosek Prezydenta RP;
b) wniosek Prezesa Rady Ministrów;
c) zlecenie komisji Sejmu RP;
d) sugestia komisji Sejmu RP;
e) pismo posła (posłów) na Sejm RP;
f) pismo senatora (senatorów) RP;
g) pismo posła do Parlamentu Europejskiego;
h) pismo Rzecznika Praw Obywatelskich;
i) pismo ministra (Skarbu Państwa, Edukacji Narodowej);
j) pismo Prezesa Urzędu zamówień Publicznych;
k) organy samorządu terytorialnego;
l) pismo wojewody.

14

k)

Wykaz
wa¿niejszych
wniosków
de lege ferenda
Najwy¿szej Izby Kontroli
przedstawionych
w informacjach
o wynikach kontroli
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 2006 r.1/
Lp.

(dział administracji
rządowej)

Tytuł 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

Wykorzystanie
przychodów i akcji
z prywatyzacji
(dział: Skarb Państwa)

Stworzenie generalnej
koncepcji wykorzystania
przychodów z prywatyzacji

Wypracowanie przez Radę
Ministrów koncepcji i sposobu
wykorzystania całości przyszłych
przychodów z prywatyzacji
bezpośrednio na cele rozwoju
państwa oraz zaspokojenie roszczeń i odszkodowań za utracone
mienie.

Niezrealizowany

Przychody z prywatyzacji w latach
1991-2004 wyniosły 87,9 mld zł (113,1
mld zł w cenach z 2004 r.). W 60% przychody te stanowiły źródło dochodów
budżetowych (1991-1997) i pokrycia
deficytu budżetowego (1998-2004).
W latach 1999-2004 na reformę systemu
ubezpieczeń społecznych przeznaczono
20,9 mld zł (23,8%), na rekompensaty dla pracowników sfery budżetowej
oraz emerytów i rencistów – 9,1 mld zł
(10,3%). Na pozostałe cele przeznaczono
4,3 mld zł (4,9%), z tego na: restrukturyzację przedsiębiorców – 2,3%, fundusz
reprywatyzacji – 1,8%, restrukturyzację
przedsiębiorstw przemysłu obronnego i modernizację Sił Zbrojnych RP
– 0,3%, rozwój nauki i technologii polskiej – 0,3% oraz aktywizację zawodową
– 0,2%.
Tymczasem wartość roszczeń o odszkodowania za utracone mienie, zgłoszonych w 54 tys. wnioskach oszacowano na 32-40 mld zł.
Sejm dotychczas nie uchwalił ustawy
o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne
składniki mienia (druk sejmowy nr 133).
Może to spowodować problem z wypłatą
odszkodowań, ponieważ środki na ten cel
mogą być niewystarczające.

2

Wykorzystanie
przychodów i akcji
z prywatyzacji
(dział: Skarb Państwa)

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy
z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j.
Dz. U. z 2002 r. nr 171,
poz. 1397 ze zm.)

Niezrealizowany
Ustalenie sposobu pokrycia
wydatków na zaspokojenie roszczeń i odszkodowań za utracone
mienie. Środki gromadzone na
ten cel w Funduszu Reprywatyzacji oraz jego przyszłe przychody
mogą być niewystarczające.

Jednym z rozwiązań może być ustawowe zwiększenie odpisu z przychodów
z prywatyzacji na Fundusz Reprywatyzacji.
Postulowane przez NIK rozwiązania
zawiera art. 28 rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez
państwo nieruchomości oraz niektóre
inne składniki mienia (druk sejmowy nr
133).

3

Lokalizacja i budowa
stacji telefonii
komórkowej
w województwie
łódzkim
(dział: środowisko)

Wydanie rozporządzenia
na podstawie art. 123 ust.
3 ustawy z 27.04.2001 r.
– Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r.
nr 129, poz. 902 ze zm.)

Wydanie przez ministra
właściwego ds. środowiska
rozporządzenia na podstawie art.
123 ust. 3 ustawy, określającego
zakres i sposób prowadzenia
okresowych badań kontrolnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Niezrealizowany

Z pisma Ministra Środowiska
z 18.05.2006 r. wynika, że projekt postulowanego rozporządzenia znajduje się na
etapie uzgodnień wewnątrzresortowych.

4

Lokalizacja i budowa
stacji telefonii
komórkowej
w województwie
łódzkim
(dział: środowisko)

Rozporządzenie Ministra
Środowiska z 22.12.2004 r.
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja
wymaga zgłoszenia (Dz. U.
nr 283, poz. 2839)

Niezrealizowany
Znowelizowanie rozporządzenia
przez ministra właściwego ds.
środowiska – uwzględnienie
w nim instalacji emitujących pola
elektromagnetyczne.

Z pisma Ministra Środowiska
z 18.05.2006 r. wynika, że do uzgodnień
resortowych i konsultacji społecznych
skierowano projekty:
- zmiany rozporządzenia Ministra
Środowiska z 22.12.2004 r., rozszerzającej m.in. obowiązki dotyczące zgłoszenia
o instalacje będące źródłami pól elektromagnetycznych,
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Uwagi

Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2007 r.
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- rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie wymagań dotyczących zgłoszenia instalacji wytwarzających pola
elektromagnetyczne, o którym mowa
w art. 152 ust. 9 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

5

Pozyskiwanie
i sprzedaż drewna
w Państwowym
Gospodarstwie
Leśnym Lasy
Państwowe w latach
2002-2004
(dział: środowisko)

Ustawa z 28.09.1991 r.
o lasach (t.j. Dz. U.
z 2005 r. nr 45, poz. 435
ze zm.)

Rozważenie przez Ministra
Środowiska uregulowania terminów uzgadniania, weryfikacji
i zatwierdzania projektów planów
urządzenia lasu oraz trybu
postępowania dla nadleśnictw
w wypadku upływu terminu
obowiązywania tych planów.

Niezrealizowany

W wypadku upływu terminu obowiązywania dotychczasowego planu
urządzenia lasu, a przed zatwierdzeniem
nowego, zadania gospodarcze dla nadleśnictw ustalali samodzielnie dyrektorzy
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

6

Funkcjonowanie
nadzoru
budowlanego
(dział: budownictwo,
gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z 24.11.
2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych
w drodze mandatów
karnych za wybrane rodzaje
wykroczeń (Dz. U. nr 208,
poz. 2023)

Znowelizowanie rozporządzenia
przez Prezesa Rady Ministrów,
przez wprowadzenie do niego
wykroczeń określonych w art. 93
ustawy – Prawo budowlane.

Niezrealizowany

Mimo stwierdzonego podczas kontroli naruszania Prawa budowlanego przez
inwestorów i właścicieli obiektów, organy nadzoru budowlanego nie nakładały
grzywien w drodze mandatu karnego za
wykroczenia, o których mowa w art. 93
ustawy. Przyczyny tego stanu należy upatrywać w nieokreśleniu kryteriów i zasad,
którymi mają się kierować te organy przy
podejmowaniu decyzji o wysokości mandatu karnego. Skutkiem jest dowolność
w ustaleniu wysokości tych mandatów,
co jest czynnikiem korupcjogennym.

7

Funkcjonowanie
nadzoru
budowlanego
(dział: budownictwo,
gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Art. 59f ust. 2 oraz art. 49
ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r.
Prawo budowlane (t.j.
z 2006 r. Dz. U. nr 156,
poz. 1118 ze zm.)

Rozważenie przez Ministra
Transportu i Budownictwa
opracowania projektu ustawy
nowelizującej sposób ustalania
wysokości opłaty legalizacyjnej,
przez wprowadzenie współczynnika różnicującego obiekty
budowlane w zależności od
powierzchni.

Niezrealizowany

Z ustaleń kontroli wynika, że relatywnie niewielka liczba „zalegalizowanych”
przez organy nadzoru budowlanego
obiektów samowolnie wybudowanych
ma związek ze zbyt wysokimi opłatami
legalizacyjnymi.

8

Organizacja
i finansowanie
szkolnictwa
ponadgimnazjalnego
(dział: oświata
i wychowanie)

Rozdział 2 ustawy z 7.09.
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r.
nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Opracowanie przez Ministra
Edukacji Narodowej projektu
ustawy nowelizującej zawierającej rozwiązania zobowiązujące
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych podmiotów
prowadzących kształcenie
w formach umożliwiających
realizację obowiązku nauki,
do powiadamiania gmin
o spełnianiu tego obowiązku
przez zamieszkałych na ich
terenie absolwentów gimnazjów,
którzy nie ukończyli 18 lat.

Niezrealizowany

Według stanu na 31.03. 2006 r., liczba osób nierealizujących obowiązku nauki (również w formach pozaszkolnych)
wynosiła 61 tys. (3,6% populacji w wieku 16-18 lat). Stwierdzono, że gminy nie
wykonywały rzetelnie ustawowych zadań
w zakresie kontroli spełniania obowiązku
nauki przez młodzież w tym przedziale
wiekowym. Spowodowane było brakiem
odpowiednich regulacji w ustawie o systemie oświaty.

9

Działalność
wybranych
jednostek badawczorozwojowych
(dział: nauka)

Rozdział 2 ustawy z 25.07.
1985 r. o jednostkach
badawczo-rozwojowych
(t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 33,
poz. 388 ze zm.)

Niezrealizowany
Podjęcie przez Prezesa Rady
Ministrów działań zmierzających
do sfinalizowania rozpoczętych
z inicjatywy ministra właściwego
ds. nauki prac legislacyjnych,
dotyczących nowelizacji ustawy,
aby możliwe było skuteczne
podejmowanie przekształceń jednostek badawczo-rozwojowych
przez ich organy nadzorujące.

W wyniku kontroli stwierdzono niską
aktywność w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, mimo że ich wykonywanie jest głównym celem działania j.b.r.
Marginalny był udział projektów zakończonych wdrożeniem nowych rozwiązań
technologicznych; dominującym źródłem
utrzymania była działalność pozabadawcza. Słaba kondycja ekonomiczno-finansowa j.b.r. nie stanowiła dostatecznego
impulsu do sprawnej realizacji programów sanacyjnych we współpracy z organami nadzorującymi. Nie podejmowały
one inicjatyw w zakresie przekształceń
własnościowych, zaś zalecenia organów
nadzorujących nie były w tym zakresie
realizowane. Sytuacja ta uwarunkowana
jest wskazanymi przepisami nakładającymi na organy nadzorcze obowiązek
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uzyskania opinii rad naukowych na temat
ewentualnych przekształceń, jednak bez
konsekwencji w razie ich niewydania.
Rządowy projekt ustawy o zmianie
ustawy o j.b.r. został skierowany do
Sejmu RP 19.10.05 r. (druk sejmowy
nr 53). Przewidywał dodanie do art. 24
ust. 6, zobowiązującego radę naukową
do wydania opinii w sprawach istotnych
dla j.b.r. w terminie 30 dni. Brak opinii
w tym ter-minie byłby równoznaczny
z wydaniem opinii pozytywnej. Projekt
nowelizacji ustawy został wycofany przez
rząd 6 grudnia 2005 r.

10

Świadczenie usług
publicznych przez
niektóre organy
administracji
rządowej przy
zastosowaniu
mediów
elektronicznych
(dział: informatyzacja)

Ustawa z 6.09. 2001 r.
o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. nr 112,
poz. 1198, ze zm.)

Podjęcie przez ministra
właściwego ds. informatyzacji
inicjatywy w sprawie nowelizacji ustawy, w celu uzyskania
realnego wpływu na egzekwowanie wymogów dotyczących
prowadzenia podmiotowych
stron internetowych Biuletynu
Informacji Publicznej.

Niezrealizowany

NIK zwraca uwagę na brak regulacji
prawnych, upoważniających właściwy
organ administracji do monitorowania przestrzegania przepisów ustawy
o dostępie do informacji publicznej,
w szczególności w zakresie odnoszącym
się do struktury oraz treści stron podmiotowych BIP.

11

Świadczenie usług
publicznych przez
niektóre organy
administracji
rządowej przy
zastosowaniu
mediów
elektronicznych
(dział: łączność)

Art. 7 ustawy
z 21.04.2005 r. o opłatach
abonamentowych (Dz. U.
nr 85, poz. 728 ze zm.)

Podjęcie przez ministra właściwego ds. łączności inicjatywy
ustawodawczej w sprawie
określenia sposobu i trybu przeprowadzania kontroli rejestracji
odbiorników rtv oraz opłacania
abonamentu.

Niezrealizowany

Według stanu na koniec 2004 r.,
spośród 9,2 mln abonentów, którzy
zarejestrowali odbiorniki rtv, 1,2 mln
(13%) nie wnosiło opłat za ich używanie.
Nadzór nad wykonywaniem kontroli obowiązku rejestracji odbiorników sprawuje
minister właściwy ds. łączności. Zarówno ustawa, jak i uchylone 16.06.2005 r.
rozporządzenie Ministra Łączności
z 16.07.1993 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników rtv, ani też inne przepisy, nie
określiły sposobu i trybu przeprowadzania tej kontroli. Poczta Polska, jako
operator publiczny, jest zobowiązana
do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników
oraz uiszczania opłaty abonamentowej.
Z powodu braku odpowiednich instrumentów prawnych dotyczących kontroli
obowiązku rejestracji i wnoszenia opłat,
posiadacze niezarejestrowanych odbiorników mają możliwość uchylania się od
opłacania abonamentu.

12

Realizacja płatności
bezpośrednich
dla rolników po
wejściu Polski do
Unii Europejskiej
w latach 2004-2005
(I półrocze)
(dział: rozwój wsi)

Rozporządzenie Ministra
Finansów z 19.05.2004 r.
w sprawie zasilania agencji
płatniczych w środki na
realizację zadań Wspólnej
Polityki Rolnej (Dz. U.
nr 118, poz. 1231) – uchylone z dniem 30.06.2006 r.

Zrealizowany
Znowelizowanie rozporządzenia przez Ministra Finansów,
przez dostosowanie terminów
przekazywania Ministrowi Finansów przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi prognoz wydatków
agencji płatniczych, a także
danych sprawozdawczych,
o których mowa w rozporządzeniu, do terminów przyznawania
kwot refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej.

Obecnie obowiązuje
rozporządzenie Ministra
Finansów z 24.06.2006 r.
w sprawie zasilania
agencji płatniczych
w środki na realizację
zadań Wspólnej Polityki
Rolnej (Dz. U. nr 112,
poz. 767)

4

W wyniku kontroli stwierdzono nieterminowe przekazywanie Ministrowi Finansów przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi sprawozdań miesięcznych i informacji o prognozie wydatków. Opóźnienia te
wynikały z niedostosowania ustalonego
przepisami rozporządzenia terminów ich
przekazywania Ministrowi Finansów do
terminów przyznawania kwot refundacji
przez Komitet EFOiGR.
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Tworzenie
i działalność
fundacji, których
fundatorami są
Skarb Państwa
lub jednostki
sektora finansów
publicznych
(dział: Skarb Państwa)

Ustawa z 6.04.1984 r.
o fundacjach (t.j. Dz. U.
z 1991 r. nr 46, poz. 203
ze zm.)

3

Niezrealizowany
Podjęcie inicjatywy ustawodawczej w odniesieniu do
wspomnianej ustawy, w celu
wprowadzenia, w wypadku fundacji utworzonych przez Skarb
Państwa, obowiązku uzyskania
akceptacji ministra właściwego
ds. Skarbu Państwa, dla zmiany
statutu i celów działania fundacji.

4

5

O ile nie wynika to ze statutów fundacji, podmioty te nie mają obecnie
obowiązku zgłaszania właściwemu organowi nadzorującemu, ani Ministrowi SP,
jako fundatorowi, istotnych informacji
o swojej działalności (m.in. o zmianach
statutowych oraz dotyczących likwidacji
i innych przekształceń organizacyjnych)
– w ramach rocznej sprawozdawczości.
Utrudnia to wykonywanie w sposób skuteczny nadzoru nad działalnością fundacji ustanowionych przez SP lub jednostki
sektora finansów publicznych.
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Tworzenie
i działalność
fundacji, których
fundatorami są
Skarb Państwa
lub jednostki
sektora finansów
publicznych
(dział: Skarb Państwa)

Art. 5 ustawy z 8.08.
1996 r. o zasadach
wykonywania uprawnień
przysługujących Skarbowi
Państwa (Dz. U. nr 106,
poz. 493 ze zm.)

Niezrealizowany
Podjęcie przez Ministra Skarbu
Państwa inicjatywy legislacyjnej
dla doprecyzowania kompetencji
Ministra SP wynikających z art. 5
zacytowanej ustawy, w stosunku
do fundacji utworzonych przez
Skarb Państwa.

MSP w sposób niejednoznaczny interpretuje przepisy tej ustawy, w odniesieniu do zakresu uprawnień Ministra
wobec fundacji ustanowionych przez
Skarb Państwa. W toku prac w MSP
nad projektem nowelizacji ustawy, która
weszła w życie 15.01.2003 r., nie wypracowano jednolitego stanowiska odnośnie stosowania art. 5 znowelizowanej
ustawy wobec fundacji ustanowionych
przez Skarb Państwa, będących dotychczas państwowymi osobami prawnymi.
Sytuacja takich fundacji nie zmieniła się
w stosunku do okresu sprzed nowelizacji
ustawy. Jako państwowe osoby prawne
powinny być więc traktowane tylko te
fundacje, dla których jedynym fundatorem jest SP. Doprecyzowanie przepisów
wyeliminowałoby rozbieżności co do
zakresu stosowania – w odniesieniu do
tych fundacji – ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących SP,
w sytuacji gdy postanowienia statutowe
nie ograniczają lub nie wyłączają odpowiednich uprawnień Ministra Skarbu
Państwa.

15

Wyłączanie gruntów
z produkcji rolnej
i jego wpływ
na aktualizację
ewidencji gruntów
i budynków oraz
skutki podatkowe
tych czynności
(dział: rozwój wsi)

Ustawa z 3.02.1995 r.
o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (t.j. Dz. U.
z 2004 r. nr 121, poz. 1266
ze zm.)

Określenie w przepisach prawa
zdarzeń przesądzających o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej (o rozpoczęciu
innego, niż rolnicze lub leśne,
użytkowania tych gruntów).

Niezrealizowany

Rozbudowanie definicji „wyłączenia
gruntów z produkcji”, zawartej w art. 4
pkt 11 ustawy lub zamieszczenie w ustawie delegacji nakładającej na właściwego
ministra obowiązek doprecyzowania tego
pojęcia.
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Wyłączanie gruntów
z produkcji rolnej
i jego wpływ
na aktualizację
ewidencji gruntów
i budynków oraz
skutki podatkowe
tych czynności
(dział: rozwój wsi)

Rozdział 3 ustawy z 3.02.
1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (t.j. Dz.
U. z 2004 r. nr 121, poz.
1266 ze zm.)

Dostosowanie terminów naliczania oraz powstania obowiązku
uiszczenia należności i opłat
do normatywnie określonego
momentu wyłączenia gruntu
z produkcji rolniczej.

Niezrealizowany
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Wyłączanie gruntów
z produkcji rolnej
i jego wpływ
na aktualizację
ewidencji gruntów
i budynków oraz
skutki podatkowe
tych czynności
(dział: rozwój wsi)

Art. 11 ustawy
z 3.02.1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 121,
poz. 1266 ze zm.)

Określenie katalogu dokumentów Niezrealizowany
wymaganych do wniosku o zezwolenie na wyłączenie gruntu na
podstawie art. 11 ustawy.

Wskazanie listy dokumentów ograniczy możliwość dowolnego rozszerzania
jej przez urzędy administracji publicznej.
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Wyłączanie gruntów
z produkcji rolnej
i jego wpływ
na aktualizację
ewidencji gruntów
i budynków oraz
skutki podatkowe
tych czynności
(dział: rozwój wsi)

Art. 7 ust. 2 ustawy z 3.02.
1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (t.j. Dz.
U. z 2004 r. nr 121, poz.
1266 ze zm.)

Zdefiniowanie „zwartego obszaru Niezrealizowany
projektowanego do przeznaczenia
na cele nierolnicze i nieleśne”,
o którym mowa w art. 7
ustawy, co uniemożliwi omijanie
obowiązku uzyskania zgody na
przeznaczenie gruntów na cele
nierolnicze i nieleśne w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
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Wyłączanie gruntów
z produkcji rolnej
i jego wpływ
na aktualizację
ewidencji gruntów
i budynków oraz
skutki podatkowe
tych czynności
(dział: rozwój wsi)

Art. 28 ust. 1 i ust. 2
ustawy z 3.02.1995 r.
o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (t.j. Dz. U.
z 2004 r. nr 121, poz. 1266
ze zm.)

Jednoznaczne sformułowanie art. Niezrealizowany
28 ust. 1 i 2; w szczególności
w zakresie przesłanek penalizowanego wyłączenia gruntu oraz
sposobu naliczania należności
i opłat w wypadku wydania
decyzji z urzędu.
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Wyłączanie gruntów
z produkcji rolnej
i jego wpływ
na aktualizację
ewidencji gruntów
i budynków oraz
skutki podatkowe
tych czynności
(dział: rozwój wsi)

Art. 33 ustawy
z 3.02.1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych
(t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 121,
poz. 1266 ze zm.)

Niezrealizowany
Jednoznaczne określenie
zasad sporządzania sprawozdań
o wyłączeniu gruntów z produkcji
rolniczej, z uwzględnieniem
wskazania źródeł danych i celu
takich opracowań.
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Wyłączanie gruntów
z produkcji rolnej
i jego wpływ
na aktualizację
ewidencji gruntów
i budynków oraz
skutki podatkowe
tych czynności
(dział: budownictwo,
gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Ustawa z 17.05.1989 r.
– Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U.
z 2005 r. nr 240, poz. 2027
ze zm.)

Jednoznaczne określenie
normatywnych granic wyłączenia
gruntu z produkcji rolniczej dla
celów budowlanych.

Niezrealizowany
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Wyłączanie gruntów
z produkcji rolnej
i jego wpływ
na aktualizację
ewidencji gruntów
i budynków oraz
skutki podatkowe
tych czynności
(dział: budownictwo,
gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Ustawa z 17.05.1989 r.
– Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U.
z 2005 r. nr 240, poz. 2027
ze zm.)

Zagwarantowanie niezwłocznej
weryfikacji granic wyłączenia
w wypadku przyjęcia wykazu
zmian gruntowych i operatu
geodezyjnego do powiatowego
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w ramach
geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Niezrealizowany

23

Gospodarowanie
przez starostów
nieruchomościami
stanowiącymi
własność Skarbu
Państwa
(dział: budownictwo,
gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Dział II, rozdział 2 ustawy
z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261,
poz. 2603 ze zm.)

Opracowanie projektu ustawy
zmieniającej przytoczoną ustawę,
w taki sposób, aby jej przepisy
zobowiązały starostów do
odrębnego ewidencjonowania
wszystkich nieruchomości
Skarbu Państwa, którymi gospodarują oraz określały jednolity
sposób prowadzenia ewidencji,
będący podstawą prawidłowego
gospodarowania tymi nieruchomościami.

Niezrealizowany

6
Brak definicji skutkuje „etapowym”
wyłączaniem poszczególnych części terenu przyszłej inwestycji i w rzeczywistości
umożliwia przeznaczanie gruntów na cele
nierolnicze i nieleśne bez sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a tym samym bez wymaganej zgody.

W wyniku kontroli stwierdzono, że
starostowie nie mieli wiedzy o wszystkich nieruchomościach, w stosunku do
których reprezentują Skarb Państwa.
Wprawdzie prowadzili oni, stosownie
do ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie ewidencji gruntów i budynków, takie ewidencje, lecz użytkowane
oprogramowanie nie posiadało możliwości wyodrębnienia nieruchomości, którymi powinni gospodarować starostowie.
Nierzetelne dane dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa, ujawniono w 16
spośród 34 objętych kontrolą starostw.
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W rezultacie zbiorcze powiatowe zestawienia danych objętych ewidencją
gruntów i budynków sporządzane były
niezgodnie ze stanem faktycznym. Art. 23
ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie określa sposobu ewidencjonowania nieruchomości Skarbu
Państwa oraz, że nieruchomości te mają
być ewidencjonowane odrębnie.
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Gospodarowanie
przez starostów
nieruchomościami
stanowiącymi
własność Skarbu
Państwa
(dział: budownictwo,
gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Dział II, rozdział 2 ustawy
z 21.08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261,
poz. 2603 ze zm.)

Opracowanie projektu ustawy
zmieniającej przytoczoną
ustawę, w taki sposób, aby jej
przepisy określały obowiązek
opiniowania lub zatwierdzania
planów wykorzystania zasobów
nieruchomości Skarbu Państwa
przez wojewodów.

Niezrealizowany

Starostowie 19 powiatów, spośród 34
skontrolowanych, nie sporządzali planów
wykorzystania zasobu nieruchomości
SP. Przepisy prawne określające kompetencje wojewodów w zakresie gospodarowania nieruchomościami SP, nie
sprzyjają, zdaniem Izby, sprawowaniu
kontroli i nadzoru nad realizacją przez
starostów zadań w zakresie gospodarowania nieruchomościami skarbowymi,
jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
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Gospodarowanie
przez starostów
nieruchomościami
stanowiącymi
własność Skarbu
Państwa
(dział: budownictwo,
gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Dział II, rozdział 2 ustawy
z 21.08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261,
poz. 2603 ze zm.)

Niezrealizowany
Opracowanie projektu ustawy
zmieniającej ustawę o gospodarce nieruchomościami, w taki
sposób, aby jej przepisy zobowiązywały starostów do składania
wojewodzie okresowych informacji o stanie nieruchomości
Skarbu Państwa oraz sprawozdań
z gospodarowania tymi nieruchomościami.

W aktualnym stanie prawnym starostowie
nie są zobowiązani do przekazywania wojewodom informacji o nieruchomościach
SP, którymi gospodarują. Większość
wojewodów nie wykazywała zainteresowania uzyskaniem pełnej wiedzy na ten
temat. Nie posiadali rozeznania m.in.
w zakresie: planowania dochodów,
w tym możliwości aktualizacji opłat
z tytułu udostępniania nieruchomości,
potencjalnych możliwości udostępniania
nieruchomości, wielkości dotacji celowych na regulowanie ich stanu prawnego oraz możliwego wzrostu dochodów
z tego tytułu. Nie mogli więc wykonywać
w sposób skuteczny nadzoru nad gospodarowaniem przez starostów tymi nieruchomościami.
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Gospodarowanie
przez starostów
nieruchomościami
stanowiącymi
własność Skarbu
Państwa
(dział: budownictwo,
gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Rozporządzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z 29.03.
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. nr 38, poz. 454)

Rozważenie przygotowania przez
Ministra Transportu i Budownictwa nowelizacji przytoczonego
rozporządzenia, dostosowującego jego przepisy do przepisów
ustawy o gospodarce nieruchomościami, określających pojęcie
zasobów nieruchomości, sposób
prowadzenia ewidencji gruntów
i budynków, w zakresie wykazywania nieruchomości należących
do zasobów nieruchomości
w odpowiednich podgrupach
rejestrowych.

Niezrealizowany

Ustawą z 28.11.2003 r. o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomościami
oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
znowelizowano ustawę o gospodarce
nieruchomościami. W wyniku nowelizacji zmianie uległa definicja zasobu nieruchomości SP, tj. zgodnie z aktualnym
brzmieniem art. 21 ustawy, do zasobu należą nieruchomości stanowiące własność
SP, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz będące przedmiotem
użytkowania wieczystego SP. Poza zasobem pozostają tylko nieruchomości
skarbowe trwale rozdysponowane (przez
oddanie ich w użytkowanie wieczyste).
W stanie prawnym obowiązującym do
21.09.2004 r., do zasobu wchodziły m.in. nieruchomości, które w dniu
wejścia w życie ustawy (1.01.1998 r.)
były własnością SP i nie znajdowały się
w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone
prawem użytkowania. Znowelizowanie
ustawy o gospodarce nieruchomościami
spowodowało, iż aktualnie przepisy rozporządzenia z 29.03.2001 r. regulujące
zasady ewidencjonowania nieruchomości, w tym stanowiących własność SP,
nie są skorelowane z przepisami przytoczonej ustawy.
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Gospodarowanie
przez starostów
nieruchomościami
stanowiącymi
własność Skarbu
Państwa
(dział: budownictwo,
gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Rozporządzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z 29.03.
2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów
i budynków (Dz. U. nr 38,
poz. 454)

Niezrealizowany
Rozważenie przygotowania
przez Ministra Transportu
i Budownictwa nowelizacji przytoczonego rozporządzenia, tak
aby jego przepisy zobowiązywały
starostów do przekazywania wojewodzie zbiorczych powiatowych
zestawień danych objętych
ewidencją gruntów i budynków.

Obowiązujące przepisy, zwłaszcza
przytoczone rozporządzenie, nie przewidują obowiązku przekazywania wojewodzie (wojewódzkiemu inspektorowi
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego) powiatowych zestawień zbiorczych
danych objętych ewidencją gruntów
i budynków. Ogranicza to wojewodom
realizację obowiązku kontroli prawidłowości prowadzenia tej ewidencji.
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Finansowanie
dróg publicznych
zarządzanych
przez samorządy
wojewódzkie
i powiatowe
(dział: transport)

Art. 62 ust. 7 ustawy
z 7.07.1994 r. – Prawo
budowlane (t.j. Dz. U.
z 2006 r. nr 156, poz. 1118
ze zm.)

Wydanie przez Ministra
Transportu – na podstawie art.
62 ust. 7 Prawa budowlanego
– rozporządzenia określającego
szczegółowy zakres kontroli
stanu technicznego dróg
i drogowych obiektów inżynierskich, o których mowa w art. 62
ust. 1 pkt 1 i 2.

Niezrealizowany

W wyniku kontroli stwierdzono nieprzeprowadzanie przez zarządy dróg
powiatowych okresowych kontroli stanu
technicznego dróg i drogowych obiektów
inżynierskich lub nierzetelne wykonywanie tych obowiązków, m.in. niesporządzanie protokołów z kontroli. Utrudnieniem
w wykonywaniu okresowych kontroli stanu technicznego, zwłaszcza dla zarządów
dróg powiatowych, jest nieokreślenie
technicznych warunków ich dokonywania. Brak stosownego aktu prawnego
stwarza także dowolność w obiektywnym
określaniu tego stanu.
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Zabezpieczenie
interesów Skarbu
Państwa w umowach
koncesyjnych na
budowę
i eksploatację
autostrad A2 i A4
(dział: transport)

Ustawa z 27.10.1994 r.
o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (t.j. Dz. U.
z 2004 r. nr 256, poz. 2571
ze zm.)

Pilne przystąpienie do prac nad
jednolitym i elastycznym systemem poboru opłat za korzystanie
z sieci drogowej – dostosowanym do rozwiązań przyjętych
w Unii Europejskiej.

Niezrealizowany
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Wywiązywanie
się wojewodów
i jednostek
samorządu
terytorialnego
z obowiązku
udostępniania
informacji publicznej
(dział: administracja
publiczna)

Ujednolicenie przepisów
ustaw samorządowych
i ustawy o dostępie do
informacji publicznej
dotyczących zasad i trybu
udostępniania informacji
publicznych przez jednostki
samorządu terytorialnego.

Podjęcie przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
działań zmierzających do ujednolicenia przepisów ustaw: o samorządzie gminnym (art. 11 b),
o samorządzie powiatowym (art.
8a), o samorządzie województwa
(art. 15a) oraz ustawy o dostępie
do informacji publicznej,
w sprawach dotyczących zasad
i trybu udostępniania informacji
publicznych przez jednostki
samorządu terytorialnego.

Niezrealizowany

W statutach jednostek samorządu
terytorialnego w sposób zróżnicowany
określono zasady dostępu i korzystania
z dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych. W części z nich,
zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy, dostęp do
tych dokumentów przyznano każdemu
lub (zamiennie) zainteresowanym. Zapisy
w pozostałych statutach ograniczały dostęp do informacji do obywateli, a nawet
mieszkańców. Zamiennie posługiwano
się też słowami „obywatele” i „każdy”.
Przyczyną tych niezgodności są zapisy
w ustawach: przepisy ustaw samorządowych przyznają prawo do uzyskiwania
informacji o działalności jednostek samorządowych jedynie obywatelom, zaś
zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie
do informacji publicznej, prawo dostępu
do niej przysługuje każdemu. Normowanie zasad udostępniania i korzystania
z dokumentów publicznych w statucie
gminy, powiatu i województwa jest więc
całkowicie zbędne.
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Wywiązywanie
się wojewodów
i jednostek
samorządu
terytorialnego
z obowiązku
udostępniania
informacji publicznej
(dział: administracja
publiczna)

Ujednolicenie przepisów
ustaw samorządowych,
ustawy o finansach
publicznych oraz ustawy
o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych.

Podjęcie przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
działań zmierzających do
ujednolicenia przepisów ustaw:
o samorządzie gminnym (art.
61), o samorządzie powiatowym (art. 61), o samorządzie
województwa (art. 72), ustawy
o finansach publicznych (art. 12
ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i art. 14) oraz
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (art. 13 pkt 7),

Niezrealizowany

Obowiązek publikacji uchwał budżetowych województw i gmin oraz sprawozdań z ich wykonania w wojewódzkich
dziennikach urzędowych nie zapewnia
aktualności, ani kompletności ich rozpowszechniania. Nakład dzienników urzędowych jest zwykle niski. Wskutek opóźnień w publikacji dzienników, uchwały
budżetowe (nie mówiąc o ich zmianach)
ukazują się czasem po zakończeniu
roku budżetowego, a sprawozdania budżetowe pod koniec roku następnego.
Upublicznianie danych budżetowych na
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stronie podmiotowej BIP i w siedzibie
urzędu zapewnia większą ich aktualność
i dostępność. Należy także zwrócić uwagę na brak obowiązku publikowania przez
powiaty w dzienniku urzędowym uchwał
i sprawozdań budżetowych. Rozwiązanie
takie budzi wątpliwości w sytuacji, gdy
obowiązek taki spoczywa na województwach i gminach

w zakresie danych budżetowych
ujawnianych przez jednostki
samorządu terytorialnego oraz
trybu ich podania do wiadomości
publicznej.
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Wywiązywanie
się wojewodów
i jednostek
samorządu
terytorialnego
z obowiązku
udostępniania
informacji publicznej
(dział: informatyzacja)

Ustawa z 6.09.2001 r.
o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. nr 112,
poz. 1198 ze zm.)

Podjęcie przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
działań zmierzających do
określenia w ustawie zakresu informacji podlegających zamieszczeniu w BIP, z uwzględnieniem
zróżnicowania form ustrojowych
organów prowadzących BIP
i przynależnych im zadań
publicznych.
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Wywiązywanie
się wojewodów
i jednostek
samorządu
terytorialnego
z obowiązku
udostępniania
informacji publicznej
(dział: informatyzacja)

Ustawa z 6.09.2001 r.
o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. nr 112,
poz. 1198 ze zm.)

Niezrealizowany
Podjęcie przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
działań zmierzających do
określenia w ustawie zasad
nadzoru nad realizacją obowiązku
prowadzenia stron podmiotowych BIP i zamieszczenia na nich
informacji publicznych.
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Wywiązywanie
się wojewodów
i jednostek
samorządu
terytorialnego
z obowiązku
udostępniania
informacji publicznej
(dział: administracja
publiczna)

Ustawa z 6.09.2001 r.
o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. nr 112,
poz. 1198 ze zm.)

Podjęcie przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
działań zmierzających do określenia w ustawie o dostępie do
informacji publicznej przesłanek
odmowy udzielenia informacji
publicznej.

Niezrealizowany
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Wywiązywanie
się wojewodów
i jednostek
samorządu
terytorialnego
z obowiązku
udostępniania
informacji publicznej
(dział: informatyzacja)

Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
z 17.05.2002 r. w sprawie
Biuletynu Informacji
Publicznej (Dz. U. nr 67,
poz. 619) – utraciło moc
z dniem 22.01.2007 r.

Podjęcie przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
działań zmierzających do
określenia w nowym rozporządzeniu pożądanej zawartości
menu przedmiotowego stron
podmiotowych
i strony głównej BIP.

Zrealizowany

Por. rozdział 2 i 3 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie
Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U.
nr 10, poz. 68).
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Wywiązywanie
się wojewodów
i jednostek
samorządu
terytorialnego
z obowiązku
udostępniania
informacji publicznej
(dział: informatyzacja)

Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
z 17.05.2002 r. w sprawie
Biuletynu Informacji
Publicznej (Dz. U. nr 67,
poz. 619) – utraciło moc
z dniem 22.01.2007 r.

Zrealizowany
Podjęcie przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
działań zmierzających do określenia w nowym rozporządzeniu
w sprawie BIP zakresu informacji
rzeczywiście niezbędnych do
zamieszczenia na stronie głównej
BIP

Por. rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18
stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu
Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10, poz.
68).
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Budowa
Zintegrowanego
Systemu
Katastralnego
w latach 2000-2005
(I półrocze)
(dział: budownictwo,
gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Opracowanie ustawy
o systemie katastralnym

Niezrealizowany
Rozważenie podjęcia przez Prezesa Rady Ministrów inicjatywy
legislacyjnej w sprawie ustawy
o systemie katastralnym, określającej m.in. zasady współdziałania
między katastrem nieruchomości, księgami wieczystymi
i zinformatyzowaną ewidencją
podatkową nieruchomości oraz
zasady współdziałania tego
systemu z innymi rejestrami
publicznymi i ewidencjami.

Do wprowadzenia w Polsce katastru
nieruchomości Rząd RP zobowiązał się
w 1998 r. Dotychczas nie zrealizowano
tego zobowiązania. Mimo braku aktów
normatywnych, w czerwcu 2001 r. rozpoczęto budowę Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
(w ramach projektu PHARE 2000 - „Budowa ZSK”), bez określenia docelowego
modelu tego systemu. Brak ustawowych
regulacji w tej sprawie stanowi zagrożenie dla dalszej budowy systemu.

Niezrealizowany
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Budowa
Zintegrowanego
Systemu
Katastralnego
w latach 2000-2005
(I półrocze)
(dział: budownictwo,
gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Ustawa z 17.05.1989 r.
– Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U.
z 2005 r. nr 240, poz. 2027
ze zm.)

Niezrealizowany
Rozważenie podjęcia przez
Prezesa Rady Ministrów inicjatywy legislacyjnej w sprawie
nowelizacji ustawy w zakresie
zakładania i prowadzenia katastru
nieruchomości.

Do wprowadzenia w Polsce katastru
nieruchomości Rząd RP zobowiązał się
w 1998 r. Dotychczas nie zrealizowano
tego zobowiązania.
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Funkcjonowanie
parków narodowych
w zakresie
zachowania,
zrównoważonego
użytkowania oraz
odnawiania zasobów
przyrody
(dział: środowisko)

Art. 10 ust. 4 ustawy
z 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U.
z 2004 r. nr 92, poz. 880
ze zm.); dział III ustawy
z 21.03. 1991 o obszarach
morskich RP i administracji morskiej (t.j. Dz. U.
z 2003 r. nr 153, poz. 1502
ze zm.); ustawa z 19 lutego
2004 r. o rybołówstwie
(Dz. U. nr 62, poz. 574,
ze zm.)

Doprowadzenie do ujednolicenia
przepisów o obszarach morskich
i o rybołówstwie, dla zapewnienia spójności z przepisami
o ochronie przyrody w odniesieniu do parków narodowych oraz
obszarów Natura 2000.

Niezrealizowany

Skuteczne zarządzanie ochroną przyrody na obszarze pasa technicznego i pasa ochronnego, a szczególnie na wodach
morskich wchodzących w obszar parku
narodowego, jest znacznie utrudnione,
ze względu na nakładanie się kompetencji administracyjnych, m.in. odpowiednich urzędów morskich i nadmorskich
parków narodowych. Administrowanie
obszarami morskimi położonymi w granicach parku narodowego, zgodnie z art.
10 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody,
odbywa się na podstawie działu III ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej. Przepisy tego działu
nie uwzględniają jednak uregulowań,
dotyczących zarządzania ochroną przyrody na obszarach morskich wchodzących
w skład parku narodowego. Dyrektor parku jest zobowiązany do ochrony dziedzictwa przyrodniczego na tym terenie, ale
jego kompetencje nie zostały określone
w ustawie o ochronie przyrody. Z kolei
właściwy urząd morski nie zajmuje się
ochroną przyrody, ale zarządza obszarem wchodzącym w skład parku. Także
ustawa o rybołówstwie nie zobowiązuje
Okręgowego Inspektora Rybołówstwa
Morskiego do uzgodnień gospodarki rybackiej na wodach morskich w obszarze
parku z jego dyrektorem.
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Funkcjonowanie
parków narodowych
w zakresie
zachowania,
zrównoważonego
użytkowania oraz
odnawiania zasobów
przyrody
(dział: środowisko)

Ustawa z 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 92,
poz. 880 ze zm.)

Przedłożenie przez Ministra
Środowiska projektu nowelizacji ustawy zmierzającej do
wprowadzenia przejrzystych
reguł zarządzania obszarami
Natura 2000 na terenach parków
narodowych.

Niezrealizowany

Do ukształtowanych rodzimych form
ochrony przyrody, określonych w ustawie
wprowadzono nową formę ochrony – obszary Natura 2000, obejmujące obszary
specjalnej ochrony ptaków i specjalne
obszary ochrony siedlisk. Obszary kontrolowanych parków narodowych weszły
w skład zgłoszonych KE obszarów siedliskowych Natura 2000. Obejmują nie tylko tereny parków narodowych, ale także
wykraczają poza ich granice. Izba zwraca
uwagę na niejednoznaczność przepisów
ustawy, dotyczących zarządzania siecią
Natura 2000 w parkach, zwłaszcza gdy
nie pokrywa się ona z ich terenem. Sytuacja ta utrudnia zarządzanie wspomnianymi obszarami.
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Funkcjonowanie
parków narodowych
w zakresie
zachowania,
zrównoważonego
użytkowania oraz
odnawiania zasobów
przyrody
(dział: środowisko)

Ustawa z 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody (t.j.
Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz.
880 ze zm.)

Przedłożenie przez Ministra
Środowiska projektu nowelizacji
ustawy o ochronie przyrody,
zmierzającej do zapewnienia parkom narodowym warunków organizacyjnych i ekonomicznych
do występowania o fundusze
pomocowe.

Niezrealizowany

Parki narodowe w znikomym stopniu
korzystają ze środków unijnych, grantów
i funduszy przedakcesyjnych. Sytuacja
ta ma związek z brakiem możliwości
pokrycia przez parki udziału własnego,
ponieważ w budżecie nie zabezpieczano
środków na ten cel. Dodatkowymi barierami była zbyt wysoka dla polskich
parków progowa wartość projektu przyjmowanego do wsparcia finansowego
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oraz wieloletni okres realizacji projektów,
co wymagało zabezpieczenia wkładu własnego w kolejnych latach realizacji. Ponadto
park, jako jednostka budżetowa, nie mógł
być beneficjentem niektórych programów
objętych wsparciem finansowym.
Jedną z konkluzji szerszej dyskusji na
ten temat był postulat utworzenia takiej
formy organizacyjnej zarządzania ochroną przyrody, która będzie miała zdolność
finansową do realizacji wieloletnich
programów jej ochrony oraz możliwość
korzystania ze środków pomocowych
i programów wspierających Unii Europejskiej.
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Organizacja
i realizacja
procesu szkolenia
i doskonalenia
zawodowego
w Policji
(dział: sprawy
wewnętrzne)

Wydanie rozporządzenia
na podstawie art. 7 ust. 2
pkt 2 ustawy z 7.07.1994 r.
– Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2006 r. nr 156, poz.
1118 ze zm.)

Zrealizowanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji upoważnienia
(art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy) do
wydania rozporządzenia określającego m.in. warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadać
strzelnice policyjne jako obiekty
budowlane.

Niezrealizowany

Stwierdzono, że Minister SWiA nie
wydał rozporządzenia regulującego zagadnienia lokalizacji, konstrukcji i eksploatacji technicznej strzelnic. W czerwcu 2005 r. Policja, licząca blisko 100
tys. policjantów, posiadała 35 strzelnic,
z których eksploatowała 28.
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Realizacja przez
organy administracji
publicznej
obowiązku
zapewnienia
bezpieczeństwa
uczestnikom
imprezy „Przystanek
Woodstock”
w Kostrzynie nad
Odrą
(dział: sprawy
wewnętrzne)

Rozdział 2 ustawy z 22.08.
1997 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych
(t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 108,
poz. 909)

Niezrealizowany
Podjęcie przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
inicjatywy legislacyjnej
w sprawie nowelizacji ustawy,
w zakresie dostosowania
jej uregulowań do specyfiki
imprez o bardzo dużej liczbie
uczestników, a w szczególności
powierzenie komendantom Policji i Państwowej Straży Pożarnej
szczebla wojewódzkiego zadań
w zakresie wydawania opinii
w sprawie przeprowadzenia takiej
imprezy.

Niektóre regulacje ustawowe nie
uwzględniają uwarunkowań związanych
z organizacją imprez o znacznej wielkości. Np. uprawnienia do opiniowania
i zabezpieczania takich imprez przyznano
komendantom powiatowym Policji i PSP,
mimo iż nie dysponują siłami i środkami
odpowiednimi do skali przedsięwzięcia.
Działania kontrolowanych organów wyprzedziły w tym zakresie niezbędną zmianę
przepisów. W zabezpieczeniu „Przystanków Woodstock” uczestniczyli i dowodzili
akcjami Komendant Wojewódzki Policji
i Komendant Wojewódzki PSP, a ich
decyzje, zwłaszcza w formie planów operacyjnych, były aprobowane przez Komendantów Głównych Policji i PSP.
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Realizacja przez
organy administracji
publicznej
obowiązku
zapewnienia
bezpieczeństwa
uczestnikom
imprezy „Przystanek
Woodstock”
w Kostrzynie nad
Odrą
(dział: sprawy
wewnętrzne)

Art. 5a ustawy z 22.08.
1997 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych
(t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 108,
poz. 909)

Podjęcie przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
inicjatywy legislacyjnej w sprawie nowelizacji ustawy, przez
dostosowanie jej uregulowań do
specyfiki imprez o bardzo dużej
liczbie uczestników, a w szczególności wskazanie komendantów wojewódzkich Policji, jako
właściwych w sprawach zawierania porozumień o odpłatnym
udziale Policji w zabezpieczaniu
takich imprez.

Niezrealizowany

Zawieranie porozumień przez komendantów powiatowych (miejskich)
o odpłatnym udziale Policji w zabezpieczaniu imprez o bardzo dużej liczbie
uczestników wykracza, ze względu na ich
wielkość, poza zakres kompetencji oraz
możliwości organizacyjne komend powiatowych (miejskich) Policji. Z tego też
względu celowym jest, aby stroną takich
porozumień byli komendanci wojewódzcy Policji.
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Składanie
oświadczeń
majątkowych
(działy: administracja
publiczna,
sprawiedliwość)

Art. 8 ust. 5 ustawy z 21.08.
1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne
(t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 216,
poz. 1584); art. 87 ustawy
z 27.07.2001 r. – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz.
1070 ze zm.); art.49a
ustawy z 20.06.1985 r.
o prokuraturze (t.j. Dz. U.
z 2002 r. nr 21, poz. 206
ze zm.)

Niezrealizowany
Podjęcie przez Radę Ministrów
inicjatywy ustawodawczej w celu
ujednolicenia przepisów w zakresie sposobu ochrony informacji
zawartych w oświadczeniach.

Informacje zawarte w oświadczeniach
(z wyłączeniem informacji o adresie
zamieszkania i miejscu położenia nieruchomości) składane przez posłów, senatorów i osoby pełniące funkcje publiczne
w samorządzie terytorialnym mają charakter jawny i podlegają opublikowaniu
w formie elektronicznej. W pozostałych
wypadkach, co dotyczy m.in. sędziów
i prokuratorów, oświadczenia po wypełnieniu stają się dokumentami niejawnymi
(z klauzulą zastrzeżone). Oznacza to nierówność traktowania podmiotów, na których ciąży taki sam obowiązek prawny.
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Składanie
oświadczeń
majątkowych
(dział: sprawiedliwość)

Ustawa z 27.07.2001 r.
– Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U.
nr 98, poz. 1070 ze zm.);
ustawa z 20.06.1985 r.
o prokuraturze (t.j. Dz.
U. z 2002 r. nr 21, poz.
206 ze zm.); ustawa
z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 167,
poz. 1191 ze zm.); rozporządzenie Prezydenta RP
z 23.07.2003 r. w sprawie
określenia wzorów
formularzy oświadczeń
o prowadzeniu działalności
gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz. U. nr 143,
poz. 1387)

Podjęcie przez Radę Ministrów
inicjatywy ustawodawczej
w celu ujednolicenia przepisów
w zakresie odpowiedzialności za
podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy w oświadczeniu o stanie
majątkowym.

Niezrealizowany

Ustawy
określające
obowiązek
składania oświadczeń przez posłów
i senatorów oraz osoby pełniące funkcje
publiczne w samorządzie terytorialnym
stanowią, że podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy w oświadczeniu powoduje odpowiedzialność na podstawie art.
233 § 1 k.k. Brak jest natomiast takiego
przepisu w wypadku sędziów, prokuratorów i komorników. Pouczenie takie jest
we wzorze oświadczenia, stanowiącego
załącznik do rozporządzenia Prezydenta
RP. Jednak odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 k.k można zastosować
jedynie do osoby, która składa fałszywe
oświadczenie w sytuacji, gdy ustawa
przewiduje odebranie oświadczenia pod
rygorem odpowiedzialności karnej – art.
233 § 6 k.k.
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Składanie
oświadczeń
majątkowych
(działy: administracja
publiczna,
sprawiedliwość)

Ustawa z 27.07.2001 r.
– Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U.
nr 98, poz. 1070 ze zm.);
ustawa z 20.06.1985 r.
o prokuraturze (t.j. Dz. U.
z 2002 r. nr 21, poz. 206 ze
zm.); ustawa z 8.03.1990 r.
o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. nr
142, poz. 1591 ze zm.);
ustawa z 5.06.1998 r.
o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. nr
142, poz. 1592 ze zm.);
ustawa z 5.06.1998 r.
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr
142, poz.1590 ze zm.)

Podjęcie przez Radę Ministrów
inicjatywy ustawodawczej,
w celu precyzyjnego określenia
w przepisach prawa trybu,
sposobu i terminów przeprowadzania przez urzędy skarbowe
analizy oświadczeń o stanie
majątkowym, np. przez odesłanie
do ustawy z 29.08.1997 r.
– Ordynacja podatkowa (dział V
– czynności sprawdzające, art.
272-280).

Niezrealizowany

W obowiązującym stanie prawnym,
poza wskazaniem, że urzędy skarbowe
winny przeprowadzić analizę polegającą
na porównaniu oświadczeń z danego roku
z oświadczeniami złożonymi uprzednio
oraz z rocznymi zeznaniami podatkowymi, nie zostały sprecyzowane uprawnienia urzędów skarbowych w wypadku
stwierdzenia nieprawidłowości o charakterze formalnym lub niekompletności
danych w oświadczeniu. Nie określono
również terminów, w których analiza taka
powinna być przeprowadzona.

48

Składanie
oświadczeń
majątkowych
(działy: administracja
publiczna,
sprawiedliwość)

Ustawa z 27.07.2001 r.
– Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U.
nr 98, poz. 1070 ze zm.);
ustawa z 20.06.1985 r.
o prokuraturze (t.j. Dz. U.
z 2002 r. nr 21, poz. 206 ze
zm.); ustawa z 8.03.1990 r.
o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2001 r. nr
142, poz. 1591 ze zm.);
ustawa z 5.06.1998 r.
o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1592 ze zm.); ustawa
z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142,
poz.1590 ze zm.)

Niezrealizowany
Podjęcie przez Radę Ministrów
inicjatywy ustawodawczej, w celu
określenia terminu, w którym
należy przekazać oświadczenie
majątkowe do urzędu skarbowego.

W aktualnym stanie prawnym, brak
jest przepisu określającego termin, do
którego należy wywiązać się z tego obowiązku (mówi się jedynie, że oświadczenia powinny być przekazane do urzędów
skarbowych). Tymczasem z ustaleń kontroli wynika, że oświadczenia niejednokrotnie były przekazywane do urzędów
skarbowych po upływie wielu miesięcy
od daty ich złożenia.
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Składanie
oświadczeń
majątkowych
(dział: sprawiedliwość)

Ustawa z 27.07.2001 r.
– Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U.
nr 98, poz. 1070 ze zm.);
ustawa z 20.06.1985 r.
o prokuraturze (t.j. Dz. U.
z 2002 r. nr 21, poz. 206
ze zm.)

Niezrealizowany
Podjęcie przez Radę Ministrów
inicjatywy ustawodawczej,
w celu ujednolicenia przepisów
w zakresie przekazywania przez
urzędy skarbowe wyników analizy
oświadczeń oraz terminów ich
przekazywania.

W aktualnym stanie prawnym urzędy
skarbowe mają obowiązek przekazania
wyników analizy oświadczeń posłów
i senatorów oraz osób pełniących funkcje
publiczne w samorządzie terytorialnym.
Obowiązek taki nie został wprowadzony
w odniesieniu do analiz oświadczeń sędziów i prokuratorów. Ponadto w ustawach „samorządowych” określono termin
przekazania wyników analizy do organu
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stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, nie określono natomiast
takiego terminu dla analiz oświadczeń
składanych przez posłów i senatorów.
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Składanie
oświadczeń
majątkowych
(dział: sprawiedliwość)

Ustawa z 27.07.2001 r.
– Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U.
nr 98, poz. 1070 ze zm.);
ustawa z 20.06.1985 r.
o prokuraturze (t.j. Dz. U.
z 2002 r. nr 21, poz. 206
ze zm.)

Niezrealizowany
Podjęcie przez Radę Ministrów
inicjatywy ustawodawczej, w celu
określenia terminu dokonania
analizy oświadczeń sędziów
i prokuratorów składanych przed
objęciem urzędu (stanowiska)
lub w dniu opuszczenia urzędu
(stanowiska).

Oświadczenia składane przez sędziów
i prokuratorów w związku z objęciem
urzędu (stanowiska) lub jego opuszczeniem analizowane są łącznie z oświadczeniami „rocznymi”.
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Składanie
oświadczeń
majątkowych
(działy: administracja
publiczna,
sprawiedliwość)

Ustawa z 27.07.2001 r.
– Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. nr
98, poz. 1070 ze zm.); ustawa z 20.06.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2002 r.
nr 21, poz. 206 ze zm.);
ustawa z 21.08.1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej
przez osoby pełniące
funkcje publiczne (t.j. Dz.
U. z 2006 r. nr 216, poz.
1584)

Niezrealizowany
Podjęcie przez Radę Ministrów
inicjatywy ustawodawczej, w celu
wprowadzenia obowiązku dokumentowania wyników przeprowadzonej analizy, z równoczesnym
określeniem informacji, jakie
powinna ona zawierać.

Jedynie w ustawach „samorządowych” określono, jakie informacje mają
być przekazane jednostce samorządu terytorialnego po dokonaniu analizy przez
zobowiązane do tego podmioty.
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Składanie
oświadczeń
majątkowych
(dział: administracja
publiczna)

Rozporządzenie Prezydenta RP z 23.07.2003 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń
o prowadzeniu działalności
gospodarczej i o stanie
majątkowym (Dz. U. nr
143, poz. 1387)

Podjęcie przez Prezydenta RP
działań legislacyjnych, w celu
określenia szczegółowej instrukcji wypełnienia oświadczenia
o stanie majątkowym.

Niezrealizowany

Instrukcja wypełnienia oświadczenia
według wzoru określonego w rozporządzeniu Prezydenta RP jest zbyt ogólna,
co – jak wykazała kontrola – utrudnia
przeprowadzenie jego analizy i uzyskanie
porównywalnych wyników.
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