
Bezczynność administracji w świetle kontroli NIK  

referat na posiedzenie Kolegium Seminaryjnego NajwyŜszej Izby Kontroli 

 

Problem bezczynności administracji publicznej naleŜy, jak się wydaje, potraktować 

w dzisiejszej dyskusji jako pretekst do rozwaŜań na temat wizji współczesnej administracji - 

czym powinna być, jaką rolę ma odgrywać w funkcjonowaniu demokratycznego państwa. 

NIK w swoich kontrolach wielokrotnie stwierdza przypadki bezczynności struktur 

administracyjnych w realizacji szeregu zadań publicznych. Będą one przytaczane w dalszej 

części wystąpienia. Jednak tak naprawdę istotne jest nie samo zidentyfikowanie przypadków 

bezczynności, ale rozpoznanie jej przyczyn a nade wszystko wpływu bezczynności na 

efektywność wydatkowania środków publicznych i jakości obsługi obywateli. NaleŜy więc 

spojrzeć na administrację szerzej, jak na system zarządzania publicznego ściśle związany 

z osiąganiem celów praktycznych, a nie tylko jak na narzędzie zapewniające zachowanie 

porządku prawnego. Takie podejście jest zbieŜne ze strategicznym celem działania NIK, 

którym jest skuteczne i pozytywne oddziaływanie na działalność organów państwa w trosce 

o gospodarność i skuteczność w słuŜbie publicznej. To dlatego Izba w działalności kontrolnej 

posługuje się w ocenach, obok kryterium legalności, takŜe kryteriami rzetelności, celowości 

i gospodarności. 

Przechodząc do ilustracji problemu administracyjnej bezczynności przykładami 

z kontroli NIK, moŜna wskazać kilka charakterystycznych obszarów działalności, a właściwie 

zaniechań działań urzędów, które negatywnie wpływają na realizację ich podstawowych 

zadań: 

1. Zwłoka w wydawaniu decyzji administracyjnych oraz opieszałość w obsłudze obywateli 

i innych podmiotów, 

2. Przewlekłość procesu legislacyjnego i wynikające z tego luki w prawie, przy czym warto 

w tym kontekście wyodrębnić problematykę wykorzystania środków z Unii Europejskiej, 

3. Zaniechania i opieszałość w tworzeniu i wdraŜaniu róŜnego rodzaju aktów i procedur 

o charakterze wewnętrznym, dotyczących organizacji i funkcjonowania jednostek, 

4. Brak dbałości o zapewnienie rzetelnych baz danych informacyjnych, wspomagających 

działalność urzędów, 

5. Unikanie jawności i przejrzystości funkcjonowania administracji, w szczególności 

poprzez ograniczanie dostępu do informacji publicznej, 

6. LekcewaŜenie roli nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez podległe podmioty 

wykonujące zadania publiczne 
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Ad. 1 Zwłoka w wydawaniu decyzji administracyjnych oraz opieszałość w obsłudze 

obywateli i innych podmiotów. 

Klasycznym przykładem bezczynności administracji są przypadki zwłoki 

w wydawaniu decyzji administracyjnych oraz opieszałości w zakresie przyjmowania 

i rozpatrywania skarg i wniosków obywateli. Zbędna zwłoka zawsze negatywnie wpływa na 

opinie o organach władzy publicznej i nie słuŜy budowaniu ich autorytetu. Szereg 

nieprawidłowości w powyŜszym zakresie ujawniła kontrola realizacji przez gminy zadań 

z zakresu spraw obywatelskich. Liczne, skutkujące zwłoką nieprawidłowości (w 95% 

objętych kontrolą urzędów gmin) dotyczyły m.in. ograniczania przyjęć obywateli, błędnego 

kwalifikowania pism będących w swej treści skargami bądź wnioskami do korespondencji 

bieŜącej, braku informacji o sposobie i moŜliwości wniesienia skargi lub wniosku. 

W gminach wiejskich często stosowano „zwyczajowe”, niezgodne z kpa, procedury 

postępowania. W większości gmin nie wywiązywano się z obowiązku zapewnienia ochrony 

przetwarzanych danych osobowych. Ponadto kilka gmin nie posiadało łączności 

elektronicznej z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, co znacznie wydłuŜało proces 

wymiany dowodów osobistych.  

Problem zbędnej zwłoki w wydawaniu decyzji administracyjnych ujawniono w UZP 

w wyniku kontroli wpływu przewlekłych i uniewaŜnionych postępowań o udzielenie 

zamówienia publiczne na realizację wydatków publicznych.  Stosunkowo znaczną liczbę 

decyzji (34 % badanej próby decyzji wydanych po terminie wynikającym z kpa) Prezes UZP 

wydał z nieuzasadnioną zwłoką sięgającą nawet do ponad 200 dni. TakŜe nieterminowo 

informowano zamawiających o wynikach przeprowadzonych kontroli uprzednich. Wpływało 

to oczywiście na wydłuŜenie procedur udzielania zamówień publicznych o czas oczekiwania 

zamawiającego na niezbędne informacje. Okolicznością „łagodzącą” mogło być w tym 

przypadku bardzo duŜe obciąŜenie pracowników czynnościami administracyjnymi (w ciągu 

1,5 roku wydano ponad 12 tys. decyzji).  

W kontroli tej zwrócono uwagę na problem przedłuŜających się procedur 

przetargowych. Zidentyfikowane w niej przyczyny przewlekłości postępowań leŜały, 

w ocenie NIK, zarówno po stronie oferentów, którzy naduŜywali prawa do stosowania 

środków ochrony prawnej, jak i samych zamawiających, którzy popełniając błędy w toku 

postępowań stwarzali przesłanki do składania protestów a następnie - w wyniku nierzetelnego 

ich rozpatrzenia - odwołań do zespołów arbitrów. Błędy zamawiających niejednokrotnie 

wymuszały na nich uniewaŜnianie postępowań. W wyniku stosowania środków ochrony 

prawnej oraz uniewaŜnień, postępowania ulegały wydłuŜeniu niekiedy o wiele miesięcy. 
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NaleŜy jednak przy tym zaznaczyć, Ŝe ewentualne negatywne skutki finansowe związane 

z przewlekłością (głównie utrata środków z upływem roku budŜetowego) były w duŜej mierze 

niwelowane dzięki moŜliwości korygowania przez jednostki planów finansowych oraz 

przenoszenia niewykorzystanych w danym roku środków do tzw. środków niewygasajacych. 

W efekcie zrezygnowano tylko z nielicznych przewlekle realizowanych zadań. NaleŜy jednak 

pamiętać o niebezpieczeństwach jakie niesie za sobą ograniczone w czasie upowaŜnienie do 

wydatkowania przyznanych Polsce środków z funduszy Unii Europejskiej. Przewlekła 

realizacja zadań współfinansowanych takimi środkami moŜe w konsekwencji spowodować 

ich utratę.  

 

Ad. 2 Przewlekłość procesu legislacyjnego i wynikające z tego luki w prawie. 

Problemy administracji publicznej z wykonywaniem zadań często biorą się 

z niezapewnienia przez tę administrację sprawnego przebiegu procesu legislacyjnego. Izba, 

w wyniku przeprowadzonych kontroli, wielokrotnie wskazuje, iŜ do powstania 

nieprawidłowości przyczyniły się, wynikające z niekompetencji lub zaniechań urzędników, 

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 podwaŜających zaufanie obywateli do państwa. NaleŜy stwierdzić, Ŝe wnioski 

takie nieczęsto spotykają się z odpowiednim odzewem organów, do których są skierowane. 

Kontrola funkcjonowania parków narodowych w zakresie zachowania 

zrównowaŜonego uŜytkowania oraz odnawiania zasobów przyrody wskazała na szereg 

okoliczności natury prawnej i organizacyjnej, utrudniających parkom wykonywanie 

przypisanych im zadań.  W lutym 2002 r., w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody 

z 1991 r., istniejące plany ochrony przyrody utraciły moc obowiązującą. Będący tego 

konsekwencją brak szczegółowych przepisów powoduje bałagan organizacyjny - nakładanie 

się kompetencji administracyjnych kilku podmiotów. Jednym z efektów kontroli była 

sporządzona z inicjatywy NIK, przy udziale ekspertów, lista dobrych praktyk w dziedzinie 

ochrony przyrody w parkach narodowych.  

Przykłady drastycznych zaniechań w tworzeniu prawa wykazała kontrola budowy 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (Katastralnego) Konieczność 

budowy systemu wynika z przyjęcia dokumentu Unii Europejskiej Partnerstwo dla 

Członkostwa z Polską, w którym rząd RP zobowiązał się do wprowadzenia katastru 
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nieruchomości, zaś Komisja Europejska uznała tę kwestię za priorytetową z punktu widzenia  

spełnienia kryterium gospodarczego członkostwa Polski w UE. 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. Dopiero w kwietniu 2004 r. Rząd 

opracował załoŜenia programowe (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. W ocenie NIK, brak 

ustawowych regulacji prawnych stanowi istotne zagroŜenie dla dalszej budowy ZSIN. 

Brak jednolitych przepisów był podstawową przyczyną nieprawidłowości 

stwierdzonych w toku kontroli składania oświadczeń majątkowych. Wyłączenie jawności 

oświadczeń sędziów i prokuratorów podczas gdy takie same oświadczenia samorządowców 

i parlamentarzystów są jawne, oznacza nierówność traktowania podmiotów, na których ciąŜy 

taki sam obowiązek prawny, a takŜe nierówny dostęp do informacji o stanie majątkowym 

tych grup zawodowych. Tylko w przepisach dot. samorządowców i parlamentarzystów 

określono Ŝe podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu powoduje 

odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego - wobec pozostałych osób 

sankcji takich nie określono. Ponadto w przepisach nieprecyzyjnie określono tryb, sposób 

oraz terminów przeprowadzania przez urzędy skarbowe analizy oświadczeń. Poza 

wskazaniem, Ŝe urzędy te powinny przeprowadzić analizę porównawczą oświadczeń z danego 

roku z wcześniej złoŜonymi oraz z zeznaniami podatkowymi, nie sprecyzowano ich 

uprawnień w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Nie określono teŜ terminu 

przekazywania oświadczeń do urzędów skarbowych (NIK stwierdziła, Ŝe oświadczenia 

niejednokrotnie przekazywano po upływie wielu miesięcy od daty ich złoŜenia) oraz 

terminów, w których analiza powinna być przeprowadzona.  

Kontrola zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa w umowach koncesyjnych na 

budowę autostrad A2 i A4 wykazała brak rozporządzenia, dostosowującego polskie przepisy 

do wymogów UE w sprawie pobierania opłaty za uŜywanie infrastruktury drogowej przez 

pojazdy cięŜarowe. Stwierdzono takŜe, Ŝe nie zostało znowelizowane rozporządzenie 

w sprawie uiszczania opłat za przejazd po drogach krajowych (tzw. opłat winietowych). 

Nieuregulowanie tej sprawy mogło doprowadzić do wszczęcia przez Komisję Europejską 
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postępowania przeciwko RP. Powodowało ponadto niewykorzystanie moŜliwości osiągnięcia 

wyŜszych wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego (stawki kształtowały się przeciętnie 

na poziomie około 40% maksymalnych stawek w UE).  

W wyniku kontroli finansowania dróg publicznych zarządzanych przez samorządy 

wojewódzkie i powiatowe 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 inŜynierskich. 

Brak rozporządzenia utrudniał zarządom dróg powiatowych wykonywanie zadań z tego 

zakresu, co sprzyjało dowolności w określaniu stanu technicznego dróg.  

W wyniku kontroli prawidłowości wydatkowania środków publicznych na nabycie 

gruntów pod budowę dróg oraz przygotowania zmian własnościowych dla tych gruntów 

i zmian ich przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

NIK negatywnie oceniła spowolnione pozyskiwanie nieruchomości pod budowę dróg 

o znaczeniu krajowym. Barierą w tym względzie nie była dostępność środków finansowych, 

a przede wszystkim wymogi wynikające z obowiązujących rozwiązań prawnych. Minister 

właściwy do spraw gospodarki przestrzennej, pomimo ustawowego upowaŜnienia, nie określił 

w drodze rozporządzenia, szeregu szczegółowych wymagań, które ułatwiłyby – w ocenie NIK – 

organom samorządu województwa sporządzanie nowego lub dokonanie zmian w obowiązującym 

planie zagospodarowania przestrzennego województwa, m.in. w zakresie krajowych sieci 

transportowych. 

W toku kontroli działań administracji rz ądowej i samorządowej w tworzeniu 

i organizacji systemu ratownictwa medycznego w Polsce negatywnie oceniono proces 

organizowania tego systemu.  Główną przyczyną nieprawidłowości był fakt, Ŝe Minister 

Zdrowia nie wykonał ustawowego obowiązku i do 31 grudnia 2006 r. (tj. przez cały czas 

obowiązywania ustawy o ratownictwie medycznym) nie wydał 3 aktów prawnych, istotnych 

dla określenia kształtu i parametrów docelowego systemu organizacji systemu ratownictwa 

medycznego. Brak ww. przepisów wykonawczych uniemoŜliwiał prawidłową organizację 

jednostek systemu, a takŜe utrudniał wykonywanie zadań organom odpowiedzialnym za jego 

wdraŜanie. Minister nie wykonał w terminie równieŜ innych zadań mających istotne 

znaczenie dla wdraŜania systemu ratownictwa medycznego. Nie opracował bowiem 

krajowych planów zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych, których istotą było 

m.in. ustalanie sposobu kierowania oraz zasad współdziałania. 
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 Podobne przykłady zaniechań  moŜna mnoŜyć - występowały one np. w obszarze 

ochrony zdrowia zwierząt (kontrola Sprawowanie nadzoru nad wielkoprzemysłowymi 

fermami trzody chlewnej), gdzie z powodu opóźnienia prac nad 5 aktami wykonawczymi do 

ustaw ograniczone zostało prowadzenie kontroli ferm i przeciwdziałanie niekorzystnym 

skutkom emisji. Brak aktywności Ministra Gospodarki (kontrola funkcjonowania systemu 

państwowych rezerw gospodarczych w Polsce w latach 2003 – 2006 ) i nie opracowanie 

projektu kompleksowego programu rządowego oraz zaniechanie prac nad wyeliminowaniem 

wskazywanych przez ARM wad aktów prawnych, spowodował  nienaleŜyte zabezpieczenie 

przed naduŜyciami ze strony przedsiębiorców zobowiązanych do utrzymywania zapasów 

paliw (moŜliwość zakładania firm bez koncesji, przeprowadzanie jednorazowych operacji 

importu paliw).  

 

Ad. 3 Zaniechania i opieszałość w tworzeniu i wdraŜaniu róŜnego rodzaju aktów 

i procedur o charakterze wewnętrznym, dotyczących organizacji i funkcjonowania 

jednostek 

Oprócz bezczynności i zaniechań w stanowieniu przepisów powszechnie 

obowiązujących, istotnym problemem jest jakość ustanawianych w administracji publicznej 

uregulowań wewnętrznych, niezbędnych do prawidłowego sprawowania wewnętrznej 

kontroli zarządczej. NIK juŜ od dłuŜszego czasu zwraca na ten problem uwagę. Jednym ze 

standardów kontroli, obowiązujących od ponad czterech lat w działalności Izby, jest 

obowiązek dokonywania, w wyniku przeprowadzonych badań, oceny systemów kontroli 

wewnętrznej rozumianej właśnie jako ocena sprawności jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie zapobiegania, wykrywania i korygowania błędów i nieprawidłowości. 

 W prowadzonych kontrolach, wielokrotnie stwierdzamy przypadki złego 

funkcjonowania takich systemów kontroli wewnętrznej. W wyniku kontroli wykonywania 

funkcji regulacyjnych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, NIK negatywnie 

oceniła system funkcjonujący w UTK. Sposób  organizacji Urzędu nie sprzyjał rzetelnemu 

wykonywaniu obowiązków nałoŜonych na Prezesa UTK przepisami ustawy o transporcie 

kolejowym, ale wręcz je uniemoŜliwiał. Do zakończenia kontroli NIK, nie zostały 

wprowadzone w UTK przepisy wewnętrzne (procedury) określające zasady wydawania 

świadectw bezpieczeństwa oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji. Nie zostały równieŜ 

wprowadzone zasady zatwierdzania przez Prezesa UTK przepisów wewnętrznych 

przewoźników, zarządców infrastruktury i uŜytkowników bocznic. Nie zostały określone 
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zasady prowadzenia rejestrów wydanych świadectw bezpieczeństwa oraz rejestrów wydanych 

świadectw dopuszczenia do eksploatacji. 

Prezes UTK, opieszale realizując zadania w zakresie zapewnienia interoperacyjności 

transeuropejskiego systemu kolei na terytorium Polski, dopiero w sierpniu 2005 r. wydał 

obwieszczenie w sprawie ustalenia listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych 

i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umoŜliwi spełnienie zasadniczych 

wymagań dotyczących interoperacyjności kolei. RównieŜ opieszale prowadzono prace 

związane z ustaleniem i opublikowaniem cennika opłat za czynności wykonywane przez 

Prezesa UTK w zakresie interoperacyjności kolei. 

W toku kontroli prawidłowości wydatkowania środków publicznych na nabycie 

gruntów pod budowę dróg oraz przygotowania zmian własnościowych dla tych gruntów 

i zmian ich przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

stwierdzono m. in., Ŝe nie został opracowany regulamin wewnętrzny Biura Przygotowania 

Inwestycji (BPI), tj. jednostki organizacyjnej zajmującej się wykupem i gospodarowaniem gruntami 

pozyskiwanymi pod budowę dróg krajowych, tym samym nie skonkretyzowano obowiązków 

i odpowiedzialności pracowników zajmujących się wykupem i gospodarowaniem gruntami 

nabywanymi pod budowę dróg krajowych. 

Podobnie, w kontroli Stosowanie ulg podatkowych przez organy gmin oraz 

skuteczność egzekwowania zaległości podatkowych w latach 2004–2006 (I półrocze) NIK 

w ponad 90% skontrolowanych jst stwierdziła brak aktualnych, bądź całkowity brak 

pisemnych procedur kontroli finansowej, które odnoszą się m.in. do procesów pobierania 

i gromadzenia środków publicznych. W 16,7% objętych kontrolą jst mimo takiego 

obowiązku, nie utworzono w ogóle komórki audytu wewnętrznego. 

 

Ad. 2 i 3 Szczególnie brzemienne w skutkach są przypadki, gdy braki unormowań 

prawnych łączą się ze źle zorganizowaną i funkcjonuj ącą kontrolą wewnętrzną.  

Wracając do waŜnego tematu absorpcji przez Polskę akcesyjnych funduszy Unii Europejskiej, 

warto zwrócić uwagę, Ŝe zagroŜeniem ich efektywnego wykorzystania jest nie tylko 

nieporadność struktur administracji publicznej, które jako beneficjenci tych funduszy 

przewlekle realizują konkretne współfinansowane nimi projekty. W kontrolach dotyczących 

funduszy strukturalnych UE przeprowadzonych w latach 2004-2006, m.in.: 

• wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 

• funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej funduszy strukturalnych,  
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 NIK wielokrotnie zwracała uwagę na bezczynność i zaniechania odpowiedzialnych instytucji 

skutkujące opóźnieniami w przygotowaniu niezbędnych przepisów, procedur i wytycznych. 

Z drugiej strony, gdy takie regulacje juŜ powstawały, wprowadzano do nich szereg  zbędnych 

wymogów i czynności (niewymagalnych prawem unijnym). Taka „nadgorliwość” 

powodowała, Ŝe wchodzące w Ŝycie wytyczne i procedury musiały być wielokrotnie 

korygowane w celu zapewnienia moŜliwości ich realnego stosowania. Zarówno brak 

odpowiednich regulacji, jak i „nadregulacja” i niestabilność przepisów, powodowały 

opóźnienia w zawieraniu umów na realizację zadań oraz wydłuŜanie procesu weryfikacji 

i realizacji płatności. Dodatkowym problemem, pogłębiającym te niekorzystne zjawiska był 

brak odpowiedniej współpracy i koordynacji działań róŜnych instytucji. Sprawy nie ułatwiało 

takŜe opieszałe wdraŜanie przez administrację (MF) informatycznego systemu monitorowania 

i kontroli funduszy strukturalnych SIMIK.  

 Klasyczny przykład takiego zbiegu okoliczności, skutkiem czego było niskie 

wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych, pozyskanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie projektów drogowych, moŜe stanowić kontrola 

pozyskiwania i wykorzystywania środków Unii Europejskiej na samorządowe 

budownictwo drogowe. Stwierdzono w niej m.in. wstrzymywanie beneficjentom refundacji 

wydatków do czasu podpisania aneksów do umów o dofinansowanie projektów drogowych, 

mimo iŜ rygor ten nie wynikał z przepisów prawa. W rezultacie niemal co drugi beneficjent 

nie mógł wystąpić, bądź wystąpił ze znacznym opóźnieniem o refundację poniesionych 

wydatków. Nieprecyzyjne wytyczne regulujące procedurę opisywania faktur powodowały 

błędne wypełnianie wniosków o płatność. Niezbędne informacje beneficjenci otrzymywali 

często po złoŜeniu 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 sprzyjały dowolności w postępowaniu urzędników 

i stwarzały warunki do nierównego traktowania podmiotów ubiegających się o środki. 

Wiele krytycznych uwag sformułowała NIK po zakończeniu kontroli wykorzystania 

środków wspólnotowych z Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa (FIWR) 

na restrukturyzację rybołówstwa morskiego. Wsparcia na budowę nowych jednostek 

rybackich 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 

moŜliwość skorzystania z tego rodzaju pomocy wygasła z końcem 2004 r. 
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Wydaje się, Ŝe m.in. w wyniku realizacji postulatów NIK, problemy te mamy juŜ 

w znacznym stopniu za sobą. Przeprowadzona pod koniec 2006 r. kontrola realizacji 

projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w ramach kontraktów 

wojewódzkich oraz kontrola wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach 

realizacji w Polsce Inicjatywy Wspólnotowej – INTERREG IIIA  wykazała, iŜ realizacja 

Programu naprawczego zwiększającego absorpcję funduszy strukturalnych, przyjętego przez 

Radę Ministrów pod koniec 2005 r., w istotny sposób przyczyniła się do przyspieszenia 

wykorzystania funduszy strukturalnych. Przyspieszenie wydatkowania osiągnięto m.in. w wyniku 

uproszczenia procedur zarządzania i kontroli w zakresie rozliczania wydatków refundowanych 

z funduszy strukturalnych oraz uproszczenia systemu sprawozdawczości. Jak pokazały ustalenia 

kontroli wykonania budŜetu państwa w 2006 r., do końca 2006 r. w ramach funduszy 

strukturalnych zostały zakontraktowane juŜ prawie wszystkie dostępne środki (90% alokacji na 

lata 2004-2006), a wartość płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów wzrosła ponad 

trzykrotnie w porównaniu do 2005 r. Na koniec 2007 r. wartość tych płatności wyniosła prawie 

70 % alokacji na lata 2004-2006 (na koniec 2005 r. było to tylko 8% alokacji). Warto jednak 

zaznaczyć, Ŝe ze względu na wcześniejsze opóźnienia we wdraŜaniu funduszy strukturalnych, 

w 2008 r. nastąpi znaczne spiętrzenie płatności do rozliczenia z programów na lata 2004-2006, na 

co nakłada się rozpoczęcie realizacji programów na lata 2007-2013. 

 

Ad. 4 Brak dbałości o zapewnienie rzetelnych baz danych informacyjnych, 

wspomagających działalność urzędów 

Istotnym problemem, powodującym nieprawidłowe wykonywanie przez organy 

administracji zadań, jest brak aktualizacji obligatoryjnych baz danych. W kontroli 

kształtowania polityki przestrzennej w gminach jako podstawowego instrumentu 

rozwoju inwestycji ustalono, Ŝe organy administracji wydające decyzje z zakresu 

zagospodarowania przestrzennego, nie przekazywały marszałkom województw kopii 

wydanych decyzji. Spowodowało to, Ŝe w połowie urzędów marszałkowskich rejestry 

wydanych decyzji były niekompletne.   

RównieŜ gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości przez wójtów, 

prezydentów miast oraz burmistrzów odbywało się (jak wykazała kontrola w tym zakresie) 

w sposób sprzeczny z obowiązującymi regułami. Zdecydowana większość 

wójtów/burmistrzów nie miała pełnej wiedzy o gminnych nieruchomościach, poniewaŜ nie 

prowadzono ich ewidencji lub czyniono to nierzetelnie. Stwierdzono równieŜ rozbieŜności 

(niekiedy znaczne) pomiędzy danymi w gminnych ewidencjach nieruchomości   



 10 

a informacjami o stanie mienia komunalnego.  Tylko w ok. 1/3 objętych kontrolą gmin został 

zakończony proces komunalizacji mienia. Poza zaniedbaniami ze strony organów 

wykonawczych gmin przyczyną przedłuŜania się tego procesu był brak źródłowej wiedzy 

o wszystkich gruntach, nieuregulowany stan prawny nieruchomości, znaczna pracochłonność   

i wysokie koszty postępowań wyjaśniających. Niektóre gminy nie były w ogóle 

zainteresowane potwierdzeniem nabycia własności nieruchomości i nie czyniły w tym 

kierunku Ŝadnych starań.  Nie posiadając podstawowych informacji, wójtowie w większości 

nie zabiegali o zwiększenie dochodów drogą udostępnienia gminnych nieruchomości do 

odpłatnego uŜytkowania. 

Kontrola gospodarowania przez starostów nieruchomościami stanowiącymi 

własność Skarbu Państwa wykazała, Ŝe większość starostów nie posiadała jednoznacznej 

informacji o liczbie i powierzchni nieruchomości, w stosunku do których reprezentowali 

Skarb Państwa, nie sporządziła teŜ planów wykorzystania zasobu i nie prowadziła ich 

ewidencji. Część gruntów nie posiadała uregulowanego stanu prawnego. Tylko ok. ¼ gruntów 

została przekazana do odpłatnego korzystania. Głównymi przyczynami był brak ewidencji 

zasobów Skarbu Państwa i planów jego wykorzystania. Tylko co trzeci kontrolowany starosta 

dbał o niezwłoczną aktualizację ewidencji gruntów i budynków.   

 

Ad. 5 Unikanie jawności i przejrzystości funkcjonowania administracji, w szczególności 

poprzez ograniczanie dostępu do informacji publicznej 

Z kontroli NIK wynika takŜe, iŜ trudno mówić o powszechnym przestrzeganiu przez 

administrację, konstytucyjnej zasady jawności Ŝycia 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 róŜnymi pretekstami blokowały 

informacje, powołując się na ustawowe ograniczenia lub wewnętrzny charakter dokumentów. 

Kontrole ujawniły teŜ istnienie mechanizmu nierówności w dostępie do informacji, będącego 

skutkiem braku naleŜytej jawności działania władz publicznych. Szczególnie widoczny był on 

na przykładzie kontroli składania oświadczeń majątkowych i udostępniania informacji 

publicznej. Znamienne jest to, Ŝe organy władzy publicznej nie wykazują wystarczającej 

inicjatywy w zapewnieniu obywatelom pełnej informacji o swojej działalności, a przecieŜ 

jawność i przejrzystość ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego przeciwdziałania korupcji. 

Kontrola wywiązywania się wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego 

z obowiązku udostępniania informacji publicznej  wykazała, Ŝe postanowienia ustawy 
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o dostępie do informacji publicznej realizowane były opieszale lub w sposób niepełny 

Uruchomiony Biuletyn Informacji Publicznej nie funkcjonował naleŜycie. Zakres treści 

podlegających publikowaniu został określony nieprecyzyjnie, a przepisy dotyczące dostępu 

do informacji publicznej, rozproszone w wielu ustawach, były niespójne. Brak było równieŜ 

przepisów normujących koordynację prac związanych z wdraŜaniem BIP. Zakres 

i szczegółowość informacji prezentowanych na stronach BIP był więc zróŜnicowany, głównie 

z powodu nieokreślenia w ustawie o dostępie do informacji publicznej, w sposób 

wystarczająco precyzyjny, zakresu informacji podlegających upublicznieniu. Rozwiązania 

prawne i organizacyjne nie określały m.in. kręgu podmiotów zobowiązanych do prowadzenia 

BIP. Brakowało teŜ środków nadzoru umoŜliwiających skuteczne wyegzekwowanie tego 

obowiązku. Rozporządzenie w sprawie BIP nie normowało standaryzacji adresów stron 

podmiotowych i trybu ich wyszukiwania, jak równieŜ nie precyzowało wymagań dotyczących 

układu stron i standardów wizualnej prezentacji treści. Skutkiem niejasności i luk 

w przepisach była dowolność w udostępnianiu informacji publicznej – na 7 tys. wniosków 

odmówiono wprawdzie dostępu 151 wnioskodawcom, jednak aŜ w 127 przypadkach decyzja 

odmowna nie zawierała uzasadnienia. 

Mimo upływu 5 lat od nałoŜenia na organy administracji publicznej obowiązku 

gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku, nadal znaczna ich część nie 

uwzględniała związanych z tym zadań w swoich regulaminach, nie wyznaczyła teŜ komórki 

organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie wspomnianych spraw. Kontrola 

przeprowadzona w 14 organach administracji publicznej oraz informacje pobrane w 20 

urzędach gmin dowodzą, iŜ międzynarodowe zobowiązania, regulowane w sposób 

szczegółowy w ustawie – Prawo ochrony środowiska, wypełniane są niedbale i opieszale. 

Z obowiązku prowadzenia 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 teŜ na stronach 

internetowych nawet o samym fakcie prowadzenia takiego wykazu. W wielu urzędach 

w ogóle nie wiedziano o uruchomionym we wrześniu 2005 r., kosztem 1,5 mln euro, portalu 

internetowym www.ekoportal.pl.  

W toku kontroli świadczenia usług publicznych przez niektóre organy 

administracji rz ądowej przy zastosowaniu mediów elektronicznych, ujawniono m.in., Ŝe 

internetowa strona główna Biuletynu Informacji Publicznej, tworzona od 2003 r., nie 

spełniała swojej roli narzędzia ułatwiającego dostęp do informacji. Ponadto Centralna 
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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 uznała za zagroŜony 

termin uruchomienia Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej, której powołanie 

miało m.in. umoŜliwi ć rejestrację nowych firm drogą elektroniczną. 

Mechanizm nierówności w dostępie do informacji ujawniono podczas kontroli 

organizacji egzaminów eksternistycznych w systemie oświaty, która wykazała m.in., Ŝe 

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 takŜe: nieterminowe 

ogłaszanie lub zaniechanie ogłaszania harmonogramów egzaminów, zaniechanie 

powiadamiania osób egzaminowanych o dopuszczeniu do egzaminów lub zwolnienia z nich, 

przygotowywanie niekompletnych informatorów o egzaminach. 

 

Ad. 6 LekcewaŜenie roli nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez podległe 

podmioty wykonujące zadania publiczne 

Innym problemem, na który naleŜałoby zwrócić uwagę, jest skuteczność nadzoru nad 

realizacją, zarówno przez sektor rządowy jak i samorządowy zadań. W przypadku jst chodzi  

w szczególności o zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorządy 

obligatoryjnie na podstawie ustaw, takie jak administrowanie zasobem nieruchomości Skarbu 

Państwa i wypłata zaliczek alimentacyjnych. 

W pierwszym przypadku, niepokój budzi niska skuteczność organów samorządowych 

(starostów powiatów i burmistrzów / prezydentów miast na prawach powiatów) 

w egzekwowaniu od dłuŜników zaległości budŜetowych z tytułu róŜnych opłat za 

uŜytkowanie nieruchomości (są to dochody budŜetu państwa - w kontroli bud Ŝetowej za 

2006 r. nieprawidłowości w windykacji naleŜności stwierdzono w 9 z 29 objętych kontrolą 

powiatów i w 10 z 12 miast na prawach powiatów).  

W drugim przypadku, zidentyfikowanym w wyniku kontroli wykonywania przez 

gminy zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych 

oraz zaliczce alimentacyjnej, chodzi o nieskuteczność i zaniechania organów gmin w 

realizacji zadań dyscyplinujących dłuŜników alimentacyjnych (m.in. aktywizacja zawodowa 

dłuŜników, organizowanie dla nich robót publicznych, zatrzymywanie prawa jazdy dłuŜnika), 

które w zamierzeniu ustawodawcy powinny wspomagać egzekucję komorniczą. Eegzekucja 
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naleŜności od dłuŜników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - kwota zaliczki 

wypłaconej osobie uprawnionej do alimentów powinna być „ściągnięta” od osoby 

zobowiązanej do alimentacji - w 2006 roku nie przekroczyła 1 %.  

W ocenie NIK, istotną poprawę w obydwóch przypadkach moŜe przynieść 

wzmocnienie nadzoru wojewodów. Mają oni obowiązek m.in. kontroli realizacji zadań 

z zakresu administracji rządowej przez samorządy. Jak wykazały wyniki ww. kontroli nadzór 

ten sprawowany jest w sposób formalny. Kwoty zaległości z tytułu opłat za zarządzanie 

nieruchomościami Skarbu Państwa z roku na rok rosną, a w przypadku zaliczki 

alimentacyjnej, wojewodowie nie reagowali nawet na ewidentne przypadki błędów 

w sprawozdawczości sporządzanej przez jst. 

Po przeprowadzeniu kontroli sprawowania przez prezesów sądów rejonowych 

i Ministra Sprawiedliwo ści nadzoru na działalnością komorników, w zakresie 

określonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, która 

wykazała niską skuteczność egzekucji komorniczej i niewystarczającą liczbę komorników, 

NIK oprócz przyczyn natury legislacyjnej (konieczność zmian w prawie mających zwiększyć 

dostęp do aplikacji komorniczej i zawodu komornika) i organizacyjnej (niedostosowanie sieci 

rewirów komorniczych do potrzeb) wskazywała takŜe na konieczność wzmocnienia nadzoru 

nad działalnością komorników. Jak ustalono, nie był on w pełni skuteczny, gdyŜ Minister nie 

wykorzystywał wszystkich przysługujących mu uprawnień (bezpośrednie wszczynanie 

postępowań wobec komorników nierzetelnych, zlecanie wizytacji kancelarii komorniczych 

sędziom). Minister nie egzekwował takŜe wydanych zaleceń i wytycznych. ZastrzeŜenia NIK 

budziła takŜe skuteczność nadzoru wykonywanego przez prezesów sądów (nie egzekwowali 

przekazywania  sprawozdań, oświadczeń majątkowych i innych dokumentów). 

 

 


